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1 Úvod 

V současné době je  problematika oceňování podniku jednou z nejvýznamnějších 

oblastí finančního řízení firmy. Význam oceňování je vyvolán celosvětovými trendy 

v ekonomice, především globalizací, otevíráním nových trhů, vytvářením nadnárodních 

společností a s tím spojených fúzí a akvizicí, zostřováním konkurence.  

Stanovení hodnoty podniku je konečným výsledkem celého procesu oceňování. 

Výsledná hodnota ocenění je dána především rozsahem a kvalitou dostupných informací  

o oceňovaném podniku, časovým horizontem a použitou metodou. Volba vhodné metody 

může být také ovlivněna účelem ocenění a samozřejmě subjektivním postojem odhadce. 

Výsledná hodnota podniku má časově omezenou vypovídací schopnost, váže  

se ke konkrétnímu časovému okamžiku. Změní-li se některá z podmínek, které ovlivňují 

fungování podniku, pak dojde i ke změně hodnoty ocenění podniku. Znalost hodnoty podniku 

není důležitá pouze pro vlastníky a věřitele, ale i pro management společnosti,  

pro který slouží výsledná hodnota podniku jako ukazatel úspěšnosti řízení společnosti.  

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty strojírenského podniku k 1.1.2009  

za účelem prodeje vybranými výnosovými metodami.  

První kapitola je věnována metodologii a jednotlivým přístupům oceňování podniku. 

V této kapitole je uveden základní postup předcházející samotnému ocenění, jako je sběr 

vstupních dat, způsob provedení strategické a finanční analýzy, proces sestavení 

dlouhodobého finančního plánu a volba vhodné metody ocenění. Dále jsou zde popsány 

základní metody, které se používají pro oceňování podniků.  

Praktická část diplomové práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitolu tvoří 

krátké představení oceňované společnosti, strategická analýza zahrnující charakteristiku 

makroekonomického i mikroekonomického prostředí, analýza jednotlivých položek účetních 

výkazů a poměrových ukazatelů, jejich soustav a predikční modely hodnocení finanční tísně.  

Důležitou součástí této kapitoly je sestavení dlouhodobého finančního plánu společnosti  

na 5 let, tedy období 2009 až 2013. V další kapitole jsou aplikovány metody diskontovaných 

peněžních toků, kapitalizovaných čistých výnosů a metoda ekonomické přidané hodnoty  

při stanovení hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku. Poslední kapitola aplikační 

části je věnována komparaci výsledků ocenění vlastního kapitálu strojírenského podniku 

podle jednotlivých aplikovaných metod.  
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2 Metodologie oceňování podniku1 

Tato kapitola bude věnována teoretickým přístupům k oceňování podniků  

a jednotlivým metodám, které se pro oceňování podniků používají. Problematika oceňování  

je významnou a stěžejní oblastí finančního řízení firmy. Výběr vhodné metody pro ocenění 

podniku závisí na subjektivním postoji znalce nebo odhadce a na cíli, pro který se oceňování 

podniku  provádí.  

Důležitým krokem pro oceňování podniku je vymezení samotného pojmu podnik. 

Obchodní zákoník v § 5 definuje podnik „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“2.  

2.1  Důvody pro ocenění podniku 

Ocenění je službou, kterou zákazník objednává, protože mu přináší užitek.  

Tento užitek může mít různou povahu podle potřeb objednatele a cílů, kterým má ocenění 

sloužit. Proto se rozlišuje ocenění vycházející z různých podnětů. 

Mezi ocenění související s vlastnickými změnami patří například koupě a prodej 

podniku na základě smlouvy o prodeji podniku dle § 476 obchodního zákoníku, nepeněžitý 

vklad do obchodní společnosti dle § 59 obchodního zákoníku, ocenění v souvislosti s fúzí  

a rozdělením společnosti dle § 69a  a § 69c obchodního zákoníku, ocenění v souvislosti 

s nabídkou na převzetí dle § 183a až § 183g obchodního zákoníku, ocenění v souvislosti 

s nabídkou na odkoupení a s právem výkupu účastnických cenných papírů dle § 183h   

a § 183i obchodního zákoníku, přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu dle § 117a,  

odst. 7 obchodního zákoníku.  

                                                 
1  Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISB> 

80-86119-68-0 a MAŘÍK, M., a kol. Metody oceňování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 492 s.  

ISB> 978-80-86929-32-3. 

2 § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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Mezi ocenění, pro případy, kdy nedochází k vlastnickým změnám, patří například 

změna právní formy společnosti dle § 69d obchodního zákoníku, ocenění v souvislosti 

s poskytováním úvěru, hodnocení reálné bonity podniku, ocenění v souvislosti se sanací 

podniku, ocenění pro účely zdanění, ocenění pro náhradu za vyvlastnění.  

2.2  Vymezení předpisů související s oceňováním podniku 

V současné době v České republice neexistuje zákon nebo předpis, který by byl  

při oceňování podniku obecně závazný. Přesto se při oceňování podniku uplatňují určité 

předpisy, které mají dispozitivní charakter.  

Mezi české předpisy patří zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí České republiky a metodický pokyn ZNAL 

České národní banky. Zákon č. 151/1997 Sb. obsahuje informace týkající se dílčích 

majetkových položek (nemovitostí, nehmotného majetku, apod.). Metodický pokyn ZNAL  

je určen speciálně pro oceňovatele podniků, jejichž znalecké posudky jsou předkládány České 

národní bance.  

Další předpisy o oceňování podniku vydává Mezinárodní výbor pro standardy 

oceňování a Evropská skupina odhadcovských asociací. Tyto standardy obsahují určité 

rámcové zásady, které by měly být při oceňování respektovány. 

Dále se u nás používají národní standardy některých zemí, jako například americké 

oceňovací standardy US PAP zpracované Americkou společností odhadců nebo německý 

standard IDW S1 vydávaný Institutem německých auditorů. Výhodou těchto národních 

standardů je, že jsou speciálně určeny pro oceňování podniků.  

Na Slovensku se znalci při oceňování podniku musí povinně řídit poměrně 

podrobnou závaznou vyhláškou o všeobecné hodnotě majetku, kterou vydává Ministerstvo 

spravedlnosti Slovenské republiky.  
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2.3  Postup při ocenění  podniku 

Postup ocenění je třeba modifikovat podle konkrétního podnětu k ocenění, zvolených 

metod a dostupných informací. Oceňování podniku je především otázkou přiměřených 

vstupních dat. Za základní informace lze považovat:  

• charakteristiku oceňovaného podniku,  

• ekonomická data,  

• charakteristika trhu,  

• informace o konkurenci,  

• odbytová a marketingová strategie,  

• charakter výroby a informace o dodavatelích, 

• organizační struktura podniku.  

Analýza dat při oceňování podniku zahrnuje především strategickou a finanční 

analýzu pro zjištění finančního zdraví podniku.  

2.3.1 Strategická analýza 

Hlavní funkcí strategické analýzy je vymezení celkového výnosového potenciálu 

podniku. V první fázi zahrnuje strategická analýza charakteristiku makroekonomického 

prostředí, jedná se zejména o vývoj hrubého domácího produktu a pozici ekonomiky v rámci 

hospodářského cyklu, fiskální politiku státu a jeho daňovou politiku, vývoj inflace, vývoj 

nezaměstnanosti, monetární politiku České národní banky, a to především vývoj peněžní 

nabídky, vývoj úrokových sazeb a vývoj devizových kurzů. V druhé fázi je tato analýza 

zaměřena na charakteristiku mikroekonomického prostředí zahrnující charakteristiku  

daného odvětví a citlivost odvětví na změny hospodářského cyklu, charakteristiku společnosti 

a analýzu jejich silných a slabých stránek, analýzu jejich příležitostí a ohrožení, tzv. SWOT 

analýzu.  
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2.3.2  Finanční analýza  

Finanční analýza pro potřeby ocenění podniku by měla především prověřit finanční 

zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán. Metody finanční analýzy lze dělit  

podle mnoha hledisek. V praxi se však nejčastěji využívá členění na elementární metody  

a matematicko-statitistické metody. Matematicko-statistické metody finanční analýzy  

jsou založené na regresní analýze, diskriminančí analýze, analýze rozptylu a testování 

statistických hypotéz. Elementární metody finanční analýzy zahrnují analýzu absolutních 

ukazatelů, analýzu rozdílových a tokových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů  

a analýzu soustav ukazatelů. Tyto metody jsou v praxi používány velmi často pro svou 

výpočetní nenáročnost  a dostačující vypovídací schopnost výstupů.  

Analýza absolutních ukazatelů vychází z položek aktiv a pasiv nebo nákladů  

a výnosů, se kterými se provádí analýza trendů (horizontální analýza) a analýza komponent 

(vertikální analýza). Při horizontální analýze jsou srovnávány současné údaje s údaji 

z předchozích let (je počítána absolutní a procentní změna), při dostatečném počtu údajů  

je možné odhadnout trend, který určuje směr a tempo budoucího vývoje. Kromě absolutní  

a procentní změny lze změnu vyjádřit řetězovým nebo bazickým indexem. Řetězové indexy 

srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotami téhož ukazatele 

v předcházejícím období. Při analýze komponent se vychází jen z údajů jednoho roku. 

Jednotlivé položky rozvahy se vyjadřují jako procento z celkových aktiv nebo pasiv a položky 

výkazu zisku a ztráty jsou poměřovány s objemem výnosů nebo tržeb, např. jako procento 

z tržeb, apod. Vertikální analýza má význam především pro zajištění srovnatelnosti účetních 

výkazů s předchozím obdobím. 

Mezi rozdílové ukazatele finanční analýzy patří především rozdíly mezi souhrnem 

položek krátkodobých aktiv a souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv. Nejčastěji 

používaným rozdílovým ukazatelem je ukazatel čistý pracovní kapitál. Čistý pracovní kapitál 

je charakterizován jako rozdíl mezi dlouhodobými pasivy a stálými aktivy, popřípadě  

jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky včetně krátkodobých bankovních 

úvěrů. 

Tokové ukazatele zobrazují změnu veličiny za určené časové období. Příkladem 

tokového ukazatele mohou být, např. náklady a výnosy realizované v čase, cash flow,  

které odráží pohyb finančních prostředků v přesně ohraničeném období. 
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Analýza soustav ukazatelů je založena na rozkladu jednoho vrcholového ukazatele 

na dva a více ukazatelů, z nichž některé (nebo všechny) se dále rozkládají a větví,  

aby bylo možné získat potřebné údaje. Rozklad některých ukazatelů vyjadřuje poměrové 

ukazatele (zejména ukazatele rentability) v dílčích souvislostech, a tím se eliminuje jejich 

omezená vypovídací schopnost.  

Rozklad poměrového ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE je znázorněn  

následovně:  

 
VK

A

A

T

T

EAT

VK

EAT
ROE ⋅⋅==        (2.1) 

                   

kde 
T

EAT
 představuje rentabilitu tržeb,

A

T
 obrat aktiv a 

VK

A
 je finanční páka.   

Vývoj ukazatele ROE je tedy ovlivněn provozní rentabilitou tržeb, finanční pákou,  

tzn. jak je splácení úrokového břemene spojené se stupňem zadluženosti podniku,  

a také obratem aktiv, tzn. jak produktivně jsou ve firmě využívána provozní aktiva. 

Z těchto rozkladů se pak vychází při konstrukci pyramidových rozkladů,  

jejímž  cílem je kvantifikovat míru vlivu dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. 

U těchto rozkladů je možné analyzovat jak absolutní odchylky, tak i relativní odchylky.  

Pro kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů se používá řada metod, které souvisí s tím, 

zda se v pyramidovém rozkladu projevují aditivní vazby mezi vysvětlujícími ukazateli 

( n
i

i aaaax +++==∑ ...21 ) nebo multiplikativní vazby ( n
i

i aaaax ⋅⋅⋅==∏ ...21 ). 

Podle toho jak je řešena multiplikativní vazba mezi vysvětlujícími ukazateli 

rozlišujeme čtyři základní metody, a to metodu postupných změn, metodu rozkladu  

se zbytkem, logaritmickou metodu rozkladu a funkcionální metodu rozkladu. 

Metoda postupných změn je pro svou jednoduchost výpočtu a bezezbytkový 

rozklad v praxi často využívaná metoda. Nedostatkem této metody je nezbytnost zachovávat 

pořadí ukzatelů, aby bolo možné dosahovat srovnatelnosti analýz.  

Metoda rozkladu se zbytkem není ovlivněna pořadím ukazatelů. Problémem  

je však existence zbytku, který nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým vlivům.  
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U logaritmické metody rozkladu se reflektují současné změny všech dílčích 

analyzovaných ukazatelů. Metoda vychází ze spojitých výnosů, kde 
iaIln  a xIln  znamenají 

spojitý výnos ukazatelů ai a x. Vlivy jednotlivých ukazatelů jsou vyjádřeny následovně: 

x
x

a

a y
I

I
x i

i
∆⋅=∆

ln

ln
,        (2.2) 

kde 
0,

1,

i

i
a a

a
I

i
=  jsou indexy změn dílčích ukazatelů a 

0

1

x

x
I x =  je index změny 

analyzovaného ukazatele. Výhodou této metody je, že při její aplikaci nedochází ke vzniku 

zbytků a výsledek není ovlivněný ani pořadím ukazatelů. Nevýhodou této metody však  

je, že se vychází z výpočtu logaritmů indexů, tzn. pro uplatnění logaritmické metody  

jsou nezbytné kladné indexy.  

Metoda funkcionální analýzy vychází z diskrétních výnosů, kde 
iaR a xR znamenají 

diskrétní výnos ukazatelů ai a x. Výhody jsou shodné s logaritmickou metodou,  

navíc je odstraněn problém záporných indexů ukazatelů. Tuto metodu v případě 

rovnoměrného dělení podle počtu ukazatelů lze považovat za zobecněný přístup  

k pyramidovým rozkladům. 

Analýza poměrových ukazatelů je nejběžnějším nástrojem finanční analýzy. 

Finanční poměr se získá vydělením kterékoliv položky nebo souboru položek z rozvahy 

jakoukoliv jinou položkou. Vypočtené hodnoty poměrových ukazatelů vypovídají  

o základních rysech podniku. Jejich vypovídací schopnost se zvýší po srovnání s obvyklou 

hodnotou v oboru. V naší republice jsou instituce, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které se zabývají tvorbou oborových ukazatelů, a tedy srovnávají výsledky firem na základě 

statistických údajů a přístupných dat. Soubor poměrových ukazatelů představuje několik 

desítek ukazatelů, které jsou rozděleny do skupin na ukazatele rentability, ukazatele aktivity, 

ukazatele zadluženosti a finanční stability, ukazatele likvidity a ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, pomocí nichž se vyjadřuje intenzita 

využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. 
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Hospodářský výsledek jako absolutní veličina má omezenou vypovídací schopnost, 

protože podnik v čase mění rozsah podnikání, proto je vhodné jeho velikost poměřovat 

s kapitálem vloženým do podnikání za účelem dosažení tohoto výsledku. 

V anglosaských zemích se v praxi užívají kategorie zisku EBIT, EBT a EAT. Zisk  

před úroky a daněmi (EBIT – Earnings before Interest and Taxes) nezohledňuje finanční 

strukturu podniku, nezahrnuje tedy v sobě vliv daní a stupeň zadlužení. Používá se zejména 

při konstrukci ukazatelů rentability při mezipodnikovém srovnání. Zisk před zdaněním  

(EBT – Earnings before Taxes) se využívá při sestavování ukazatelů rentability v čase,  

tedy během roku, kdy nám není známa celková daňová povinnost, nebo při změně daňových 

sazeb. Zisk po zdanění (EAT – Earnings after Taxes) je čistý zisk, který zohledňuje daňovou 

zátěž a vliv úrokových sazeb. 

Mezi základní ukazatele rentability patří zejména: 

� rentabilita aktiv  (ROA – Return on Assets) 

                        100⋅=
A

EBIT
ROA    (%)         (2.3) 

kde EBIT vyjadřuje zisk před daněmi a úroky,  A celková aktiva. 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na míru zdanění.  

Je využíván zejména pro srovnání firem s rozdílnými daňovými podmínkami a zadlužením. 

Ukazatel ROA je použitelný nejen pro posouzení podniku jako celku,  

ale i při hodnocení výsledků práce jednotlivých vnitropodnikových složek.  

� rentabilita vlastního kapitálu  (ROE – Return on Equity) 

100⋅=
E

EAT
ROE   (%)     (2.4) 

kde EAT je zisk po zdanění a E  je vlastní kapitál. 

Tento klíčový ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vložen jeho majiteli 

(akcionáři, společníky, členy družstva). Aby bylo pro investory výhodné do podniku vložit 

svůj vklad, musí být výnosnost vlastního kapitálu vyšší než výnos z ostatních možných 

způsobů investování.   
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Kromě ukazatelů, které počítají ziskovost vložených prostředků, se používají ještě 

další:  

� rentabilita tržeb  (ROS - Return on Sales) 

                       

100⋅=
T

EAT
ROS      (%)    (2.5) 

kde EAT vyjadřuje zisk po zdanění a T tržby. 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat čistého zisku  při dané úrovni 

tržeb. Výše tohoto ukazatele poukazuje na kvalitu řízení podniku jeho managementem.  

Je vhodným ukazatelem pro srovnávání v čase i mezi jednotlivými podniky. 

Ukazatele aktivity  

Tyto ukazatele vypovídají o tom, jak efektivně podnik využívá jednotlivé majetkové 

složky a jak s nimi hospodaří. Když má těchto složek majetku více, než je účelné, vznikají 

zbytečné náklady, na druhé straně však platí, že v případě nedostatku aktiv podnik 

pravděpodobně přichází o možné tržby.  Z výsledných hodnot ukazatelů lze zjistit, jak dlouho 

je aktivum ve zkoumané formě vázáno a jak rychle se přeměňuje na ostatní druhy aktiv.  

Je možné sestrojit dva typy ukazatelů a to dobu obratu a počet obrátek. Doba obratu informuje 

o tom, jak dlouho trvá jedna přeměna majetku (obvykle ve dnech) v jinou formu majetku. 

Počet obrátek je převrácenou hodnotou doby obratu a udává, kolikrát se za sledované období 

zkoumaný druh oběžného majetku obrátí v tržbách.  

Sledují se zejména tyto ukazatele aktivity: 

� obrat celkových aktiv 

A

T
aktivcelkovýchobrat =            (2.6) 

kde T představuje tržby a A celková aktiva.  

Tento ukazatel vyjadřuje počet obratů za rok, tedy kolikrát hodnota tržeb převyšuje 

hodnotu celkových aktiv. Vyšší hodnota tohoto ukazatele znamená pro podnik lepší využití 

majetku. Uplatňuje se zejména při mezipodnikovém srovnání.  
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� doba obratu pohledávek 

360⋅=
T

pohledávky
pohledávekobratudoba      (2.7) 

kde T jsou tržby.   

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, kolik dní uplyne od okamžiku prodeje zboží  

na obchodní úvěr do doby splacení faktury. Zkoumá se průměrná doba, po jakou zůstávají 

odběratelé podniku dlužní. Čím je hodnota tohoto ukazatele nižší, tím příznivější je situace 

pro podnik, protože prodejem na obchodní úvěr podnik na čas přichází o finanční prostředky, 

popřípadě úroky a podstupuje riziko, že dlužník nezaplatí. Bez obchodního úvěru by však 

velká část obchodů vůbec nebyla realizována. V praxi se hodnota tohoto ukazatele srovnává 

s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým průměrem. Delší průměrná doba inkasa pohledávek 

znamená větší potřebu úvěrů a tím i vyšší náklady. 

� doba obratu závazků 

360⋅=
T

závazky
závazkůobratudoba       (2.8) 

kde T jsou tržby.   

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Doba obratu závazků tedy stanovuje časový interval, který uplyne mezi nákupem na obchodní 

úvěr a splacením faktury. Nákup na obchodní úvěr je pro podnik výhodný,  

protože tím dočasně získá volné finanční prostředky. 

Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

Finanční stabilita podniku je závislá na struktuře zdrojů financování. V každém 

podniku jsou aktiva financována buď vlastními zdroji (vlastním kapitálem) nebo závazky 

(cizím kapitálem). Tyto ukazatele tedy slouží k analýze struktury zdrojů financování. 

Mezi základní ukazatele zadluženosti a finanční stability patří zejména: 

� finanční páka (Equity Multiplier) 

100⋅=
E

A
MultiplierEquity     (%)          (2.9) 

kde A představuje celková aktiva a E vlastní kapitál. 
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Ukazatel finanční páky je založen na skutečnosti, že cizí kapitál je levnější  

než vlastní zdroje financování. Cizí kapitál zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.  

Pro dlouhodobý finanční vývoj podniku je optimální, pokud je hodnota finanční páky stabilní 

nebo alespoň neklesající. 

� ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

100⋅=
A

D
tizadluženoscelkovéukazatel    (%)            (2.10) 

kde A představuje celková aktiva a D cizí kapitál.  

Tento ukazatel poskytuje informace o finanční struktuře podniku tím, že měří poměr 

cizích zdrojů k celkovým aktivům. S růstem tohoto ukazatele roste riziko, že věřitelé o svou 

pohledávku přijdou. Roste totiž podíl vypůjčeného kapitálu na celkovém kapitálu. Optimální 

hodnota ukazatele celkové zadluženosti  se pohybuje v rozmezí  40 – 50 %. Zadluženost sama 

o sobě není negativní charakteristikou podniku, proto bychom ji měli hodnotit v kontextu 

s vývojem jiných ukazatelů, zejména pak s ukazateli rentability a aktivity.  

� ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

100⋅=
E

D
kapitáluvlastníhotizadluženosukazatel   (%)            (2.11) 

kde D vyjadřuje cizí kapitál a E vlastní kapitál. 

Tento ukazatel má podobnou vypovídací schopnost jako ukazatel věřitelského rizika. 

S růstem tohoto ukazatele klesá bonita podniku – roste riziko, že podnik nebude schopen 

dostát svým závazkům. Z tohoto důvodu se zvyšují úrokové sazby, za které si podnik může 

vypůjčovat od bank a ostatních věřitelů. Sazba roste až do okamžiku, kdy je podnik  

tak zadlužený, že mu úvěr nikdo neposkytne. U stabilních podniků je doporučená hodnota 

tohoto ukazatele v rozmezí 80 – 120 %.  

Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity se zaměřuje na schopnost podniku platit své závazky, 

bez této schopnosti podnik nemůže existovat. Proto je likvidita jednou z nejdůležitějších 

oblastí, na které se finanční analýza zaměřuje.  
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Likvidita je schopnost získat dostatečné peněžní prostředky na úhradu závazků 

přeměnou jednotlivých složek majetku. Solventnost je schopnost splácet své závazky 

v okamžiku jejich splatnosti. Podnik je platebně schopný, má-li ke dni splatnosti více 

pohotových peněžních prostředků, než splatných závazků. Podmínkou solventnosti  

je likvidita, protože ke splácení závazků potřebuje podnik mít část majetku v peněžní formě. 

Ukazatele likvidity poměřují zdroje, z nichž je možné závazek zaplatit a výši 

splatného závazku. 

� ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) 

KZ

aktivaoběžná
likviditycelkovéukazatel =                (2.12) 

kde KZ jsou krátkodobé závazky.  

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnila všechna svá oběžná aktiva s výjimkou dlouhodobých pohledávek  

na pohotové peněžní prostředky. Jestliže rostou krátkodobé závazky a současně výše 

oběžného majetku zůstává stejná nebo roste pomaleji, ukazatel celkové likvidity klesá.  

To může, za předpokladu nezměněných ostatních podmínek, znamenat problémy s likviditou. 

Za postačující výši ukazatele 3. stupně se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Slabinou ukazatele 

celkové likvidity je, že veškerá oběžná aktiva nelze v krátkém čase přeměnit v hotovostní 

peněžní prostředky.  

� ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) 

KZ

zásobyaktivaoběžná
likviditypohotovéukazatel

−
=              (2.13) 

kde KZ vyjadřuje krátkodobé závazky.  

V konstrukci tohoto ukazatele jsou z oběžného majetku vyloučeny zásoby,  

nejméně likvidní složka oběžného majetku, protože jejich rychlá přeměna na hotovostní 

peněžní prostředky obvykle vyvolá ztráty. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o nedobytné 

pohledávky popřípadě o pohledávky po lhůtě splatnosti. Standardní hodnota likvidity  

2. stupně se pohybuje v rozmezí od 1,1 do 1,5.   
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� ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio) 

KZ

prostředkyplatebnípohotové
likvidityokamžitéukazatel =             (2.14) 

kde KZ jsou krátkodobé závazky. 

Při sestavování ukazatele likvidity 1. stupně se do pohotových platebních prostředků 

zahrnují peníze v hotovosti, peníze na účtech v bankách a šeky. Někdy se k těmto 

nejlikvidnějším platebním prostředkům řadí i směnečné pohledávky a cenné papíry.  

Za optimální hodnotu tohoto ukazatele lze považovat rozmezí od 0,9 do 1,1. 

Ukazatele kapitálového trhu 

Investoři, ať už současní nebo potenciální, mají zájem na tom, aby se jejich vklad  

do společnosti zhodnocoval, a to prostřednictvím dividend (podílů ze zisku) nebo růstem tržní 

ceny akcií. 

� ukazatel čistý zisk na akcii (EPS – Earnings Per Share) 

 

akciíkmenovýchkusůpočet

EAT
EPS =                 (2.15) 

kde EAT představuje zisk po zdanění. 

 

Ukazatel je používán při porovnávání jednotlivých akciových společností. Do čitatele 

je možné dosadit zisk po zdanění upravený o dividendy, které byly vyplaceny přednostně. 

 

� ukazatel účetní hodnoty akcie (Book Value per Share) 

 

akciíkmenovýchpočet

VK
akciehodnotyúčetníukazatel =               (2.16) 

kde VK je vlastní kapitál 

Tento ukazatel odráží výkonnostní a růstový potenciál podniku, přičemž za optimální 

se považuje jeho rostoucí hodnota.  
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Pro hodnocení finanční pozice firmy se používají kromě jednotlivých skupin 

poměrových ukazatelů také predikční modely, které vyjadřují úroveň finanční situace  

a výkonnost podniku nejen z hlediska minulého a současného, ale zejména vývoje budoucího 

na základě komplexní charakteristiky jediného indexu.  Predikční modely je možno rozdělit 

do dvou skupin, a to na bankrotní modely, které popisují a odpovídají na otázku, zda podnik 

do nějaké doby zbankrotuje a ratingové modely, které popisují a odpovídají na otázku,  

zda je podnik dobrý nebo špatný. 

Obě skupiny modelů vycházejí ze stejného předpokladu, že v podniku několik let  

před bankrotem dochází k jistým odlišnostem ve vývoji, charakteristickým právě pro podniky 

ohrožené úpadkem. Oba koeficienty mají mnoho společného i v tom, že přiřazují podniku 

určitý koeficient hodnocení. Základním rozdílem mezi bankrotními a bonitními modely 

spočívá v tom, že bankrotní modely vycházejí ze skutečných údajů, kdežto bonitní modely 

jsou založeny z části na teoretických poznatcích a z části na pragmatických poznatcích 

získaných zobecněním dílčích údajů. 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanova formule bankrotu Z-skóre vychází z diskriminační analýzy uskutečněné 

v roce 1968 u 66 výrobních firem rozdělených na bankrotující a nebankrotující.  

Jejím výsledkem je vícerozměrný model skládající se z několika jednoduchých charakteristik, 

kterým jsou přiřazovány různé váhy. 

Z-skóre pro podniky nekótované na kapitálovém trhu:  

54321 0,142,011,385,072,0 xxxxxZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=             (2. 17)  

kde Z je skóre, x1 pracovní kapitál/aktiva celkem, x2  nerozdělený zisk/aktiva celkem, x3 zisk 

před úroky a zdaněním/aktiva celkem, x4 vlastní kapitál/dluhy celkem, x5 tržby celkem/aktiva 

celkem. 

Výsledek hodnoty výsledného koeficientu je kritérium úspěšnosti. Čím je větší index 

Z, tím je podnik zdravější. Pro index Z větší než 2,90 je přežití podniku téměř jisté a podnik  

je v dobré finanční situaci. Pokud je hodnota v intervalu 1,20 až 2,90, hovoříme o takzvané 

„šedé zóně“, kde nelze jednoznačně rozhodnout, jaká bude finanční situace a vývoj podniku. 

Pokud je Z-skóre menší než 1,2, je podnik ve velmi špatné finanční situaci a s největší 

pravděpodobností mu hrozí bankrot. 
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Index důvěryhodnosti I� 

V roce 1995 zpracovali Inka a Ivan Neumaierovi na základě souboru 1 000 českých 

podniků index důvěryhodnosti I> 95. Tento index je schopen využít vstupy z českých 

účetních výkazů a navíc zahrnout zvláštnosti současné ekonomické situace v České republice. 

Obecný vzorec pro výpočet indexu důvěryhodnosti IN 95: 

T

ZPL
V

KBÚKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

Ú

EBIT
V

CZ

A
VI> ⋅+

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 654321       (2. 18) 

kde 1V  až 6V  jsou váhy jednotlivých ukazatelů, A aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT zisk  

před daněmi a úroky, Ú nákladové úroky, T tržby, OA oběžná aktiva, KZ krátkodobé závazky, 

KBÚ  krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

Váhy modelu jsou konstruovány k váženému průměru hodnot ukazatele 

v jednotlivých odvětvích ekonomiky, viz tab. 2.1. Tabulka nezahrnuje váhy V2 a V5,  

které jsou pro všechna odvětví totožné. Váha V2 je rovna 0,11 a váha V5 je rovna 0,1. 

Významnost jednotlivých ukazatelů je ve srovnávacích analýzách v souborech více jak tisíc 

českých podniků. Index I> 95 je brán z pohledu věřitele a je vhodný pro roční hodnocení 

finančního zdraví firmy. Chybí však ověření jeho funkčnosti na konkrétních případech 

bankrotů. 

Hodnota indexu I> 95 větší než 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. 

Hodnota indexu I> 95 mezi 1 a 2 znamená podnik s potenciálními finančními problémy. 

Hodnota indexu I> 95 menší než 1 indikuje podnik finančně špatný. 

Tab. 2.1  Váhy indexu I? 95 podle OKEČ pro strojírenství 3 

 �ázev OKEČ V1 V3 V4 V6 

 Výroba strojů a přístrojů DK 0,28 13,07 0,64 6,36 

 

                                                 
3 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, str. 94 
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2.3.3 Sestavení finančního plánu 

Při použití výnosových metod oceňování podniku je třeba sestavit komplexní 

finanční plán, zpravidla pro období 3 – 5 let. Finanční plán je zjednodušeným modelem 

budoucích stavů a toků ve finančním podniku. Slouží jako soubor kritérií pro rozhodování 

v přítomnosti o aktivitách, jejichž důsledky nastanou v budoucnosti. Jeho úkolem je finančně 

zajistit splnění vytýčených podnikových cílů při zachování finanční stability. Podklady  

pro tvorbu finančního plánu tvoří finanční analýza spolu s analýzou vývoje daného odvětví 

ekonomiky a makroprostředí.  

Osou finančního plánu je výkaz cash flow. Z něj vychází plánovaná rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty. Plán peněžních toků zdůvodňuje další doprovodné podklady jako je plán tržeb, 

plán nákladů, rozpočet investičních výdajů a rozpočet dlouhodobého externího financování. 

Stupeň rozpracování dílčích plánů závisí na časovém horizontu a daných charakteristikách 

podniku.   

2.3.4 Samostatné ocenění podniku 

Posledním krokem při procesu oceňování je samostatné ocenění podniku.  

Pro ocenění podniku by měla být vybrána vhodná metoda, přičemž je možné zvolit více 

metod. V takovém případě je nezbytné na závěr z výsledků jednotlivých metod vyvodit  

a zdůvodnit ocenění souhrnné.  

2.4  Metody ocenění podniku 

Pro potřeby finančního oceňování podniku se používá celá řada nejrůznějších metod. 

Oceňovatel by měl volit vhodnou metodu v návaznosti na účel ocenění, rozsah a kvalitu 

dostupných informací. V praxi se běžně používá větší počet metod a konečný výsledek vzniká 

kombinací jejich výsledků. V zásadě lze jednotlivé přístupy k oceňování dělit dle způsobu 

zohlednění rizika a podle metodického konceptu ocenění.  

S ohledem na nejisté budoucí finanční toky probíhá ocenění za podmínek rizika. 

Pokud se neuvažuje s aktivními zásahy managementu v budoucnu, potom lze aplikovat 

metodu upraveného nákladu kapitálu nebo metodu jistotních ekvivalentů. V případě,  

že se předpokládají aktivní zásahy managementu v budoucnu, je možné použít flexibilní 

metody založené na aplikaci metodologie reálných opcí.  
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Základní členění metod dle konceptu ocenění je následující:   

• majetkové metody, 

• výnosové metody, 

• komparativní metody, 

• kombinované metody. 

2.4.1 Majetkové metody ocenění 

Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové hodnoty podniku. 

Majetková hodnota podniku je vymezena jako souhrn jednotlivých složek aktiv,  

od kterého jsou pak odečteny individuálně oceněné závazky a dluhy. Mezi tyto majetkové 

metody patří metoda účetní hodnoty, metoda substanční metody a také metoda likvidační 

hodnoty.  

Účetní metoda 

Tato metoda se opírá o informace zjištěné v účetnictví podniku. Vychází  

se ze stavových veličin, které nám poskytuje rozvaha. Základem tohoto přístupu je ocenění 

stálých aktiv, oběžného majetku, závazků a dluhů v nominálních hodnotách. Vyjdeme-li tedy 

z účetních výkazů, pak vlastní kapitál podniku je rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv 

a účetní hodnotou veškerých závazků a dluhů. To lze vyjádřit následující rovnicí: 

dluhůazávazkůhodnotaúčetníaktivhodnotaúčetníkapitáluvlastníhohodnota −=      (2.19) 

Mezi výhody této metody patří relativně snadná dostupnost dat a jednoduchý 

výpočet. Nevýhodou účetní metody je, že aktiva podniku jsou ohodnocena na bázi 

nominálních účetních hodnot, které nezohledňují dlouhodobý nehmotný majetek podniku. 

Substanční metoda 

Základem této metody je ocenění jednotlivých položek majetku, závazků a dluhů 

k datu ocenění za předpokladu pokračování podniku v jeho podnikatelské činnosti.   

Její princip spočívá v tom, že oceňujeme jednotlivá aktiva v reprodukčních pořizovacích 

cenách, tzn. v nákladech na znovupořízení.  
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4 Výpočet substanční hodnoty netto lze znázornit následovně: 

Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách 

+ Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

= Substanční hodnota brutto S b 

-  Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

=  Substanční hodnota netto S n                  (2.20) 

Substanční metoda vychází z metody účetní hodnoty a odstraňuje některé její 

nedostatky. Při ocenění položek majetku jsou již reflektovány tržní podmínky,  

to znamená, že lze reálněji zobrazit hodnotu aktiv podniku. Nadále se však opomíjí hodnota 

goodwillu, specifického nehmotného majetku spojeného s fungováním podniku jako celku.  

Metoda likvidační hodnoty 

Při použití této metody se předpokládá, že podnik ukončí svou činnost a jednotlivá 

aktiva budou rozprodána a budou splaceny veškeré závazky podniku, včetně odměny 

likvidátora. Podstatou metody likvidační hodnoty je, že se zjistí hodnota podniku k určitému 

časovému okamžiku. Likvidační hodnota vyjadřuje spodní hranici hodnoty podniku. 

2.4.2 Výnosové metody ocenění 

Tato skupina metod vychází z předpokladu, že hodnota statku je určena očekávaným 

užitkem pro jeho držitele. U hospodářských statků, tedy podniků, jsou užitkem očekávané 

výnosy, např. zisk, dividendy, finanční toky. Hodnota podniku u výnosových metod závisí 

především na definici očekávaných výnosů, stanovení nákladu kapitálu a délce časového 

horizontu.  

                                                 
4 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, str. 152 
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Podle konkrétního druhu očekávaného výnosu rozlišujeme tyto základní výnosové 

metody:  

• metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), 

• metoda kapitalizovaných zisků,  

• metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). 

2.4.2.1 Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) 

Metody diskontovaných peněžních toků jsou založeny na odhadu budoucích volných 

peněžních toků, které plynou z podnikatelské činnosti. Volný budoucí peněžní tok  

je základním měřítkem používaným při oceňování podniku, protože s rostoucím cash flow 

roste i hodnota daného podniku.  

Tyto metody nacházejí využití ve vyspělých tržních ekonomikách, zejména pak 

v USA a Velké Británii. Metody diskontovaných peněžních toků jsou stále častěji užívány 

v podmínkách českých podniků a nahrazují metodu kapitalizovaných zisků, která byla 

používána v kontinentální Evropě.  

Pro výběr vhodné metody je nezbytné znát cíl ocenění a definovat typ volných 

peněžních toků a náklad kapitálu. Metody diskontovaných peněžních toků se člení 

následovně:  

• metoda DCF-Entity, 

• metoda DCF-Equity, 

• metoda APV (Adjusted Present Value), 

• dividendový diskontní model. 

Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme tyto peněžní toky:  

• volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow to the Firm), 

• volný peněžní tok pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity), 

• volný peněžní tok pro věřitele (Free Cash Flow to the Debt), 

• volný peněžní tok nezadlužené firmy (Adjusted Present Value). 



 25 

Volný peněžní tok do firmy představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje, 

a to jak pro věřitele, tak pro vlastníky. Volné peněžní toky do firmy zjistíme  

podle zjednodušeného schématu 

)1( túrokyinvesticeČPKodpisyEATFCFF −⋅+−∆−+= ,             (2.21) 

kde FCFF představuje volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele, ČPK∆  změnu čistého 

pracovního kapitálu, t daňovou sazbu.  

Volný peněžní tok pro vlastníky určíme tak, že od volného peněžního toku,  

který generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít  

a připočteme čerpání úvěru 

SC SSinvesticeČPKodpisyEATFCFE −+−∆−+= ,              (2.22) 

kde FCFE představuje volný peněžní tok pro vlastníky, ČPK∆  změnu čistého pracovního 

kapitálu, SC čerpání úvěru, SS splátky úvěru. 

Volný peněžní tok pro věřitele představuje peněžní toky ze splátek úvěru a úroků 

snížené o čerpání úvěru 

úrokySSFCFD CS +−= ,                 (2.23) 

kde FCFD představuje volný peněžní tok pro věřitele, SC čerpání úvěru, SS splátky úvěru. 

Metoda DCF-Entity 

U této metody je oceňována tržní hodnota celkového kapitálu.  Metoda DCF-Entity 

je v praxi nejvíce využívaná metoda ocenění podniku. Výpočet hodnoty jako perpetuity  

je následující:  

WACC

FCFF
V = ,                    (2.24) 

kde FCFF jsou volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele a WACC náklady celkového 

kapitálu. 
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Hodnotu podniku lze stanovit jako současnou hodnotu budoucích očekávaných 

volných peněžních toků. Vymezení finančního toku a finančního plánu je základem  

pro výpočet hodnoty podniku. Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele představuje veškeré 

peněžní toky, které podnik generuje z provozních aktiv. Struktura financování je zohledněna 

diskontní sazbou, tzn. prostřednictvím nákladu kapitálu, který odráží proporci mezi vlastními  

a cizími zdroji včetně nákladů s nimi spojenými. 

Jelikož se v dnešní době zpravidla předpokládá trvání podniku v neomezeném 

časovém horizontu, tzv. going concern, není možné pro tak dlouhé období plánovat peněžní 

toky a proto se aplikují dvoufázové, třífázové nebo vícefázové metody založené na odhadu 

průměrných temp růstu.  

Hodnota podniku dvoufázovou metodou se pak určí: 

21 VVV += ,                    (2.25) 

kde  V1 je hodnota podniku v první fází, V2 hodnota firmy v druhé fázi. 

V praxi nejpoužívanější je odhad budoucích peněžních toků dvoufázovou metodou, 

kde je budoucí období rozděleno na dvě období na sebe bezprostředně navazující. Pomocí 

finančního plánu lze v první fázi relativně přesně určit volné peněžní toky pro jednotlivé roky. 

Teoreticky doporučená délka první fáze je v Evropě 3 – 6 let.  

Vzorec pro výpočet první fáze:  

∑
=

−+⋅=
T

t

t
t WACCFCFFV

1
11 )1( ,                 (2.26) 

kde FCFFt jsou volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele v čase t, WACC1 průměrné 

náklady na kapitál v první fázi a T  délka první fáze. 

Druhá fáze začíná koncem fáze první a trvá do nekonečna. Hodnotu podniku  

ve druhé fázi označujeme za tzv. pokračující hodnotu, což je současná hodnota budoucích 

peněžních toků k počátku druhé fáze. Pokračující hodnota se počítá na základě perpetuity,  

ale diskontuje se diskontní sazbou pro druhou fázi WACC2, ve které je zohledněno riziko 

pro vzdálenější odhad.  
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Pro výpočet pokračující hodnoty se používá vztah:  

2

1

WACC

FCFF
PH T += ,                   (2.27) 

kde PH je pokračující hodnota, FCFF T+1 volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele v druhé 

fázi, WACC2 průměrné náklady na kapitál pro pokračující hodnotu.  

Vzorec pro výpočet druhé fáze:  

TWACC

PH
V

)1( 1

2 +
= ,                  (2.28) 

kde PH představuje pokračující hodnotu, WACC1 průměrné náklady kapitálu pro první fázi.  

Metoda DCF-Equity 

Cílem této metody je tržní ocenění vlastního kapitálu podniku. Při této metodě jsou 

volné peněžní toky pro vlastníky diskontovány nákladem vlastního kapitálu. Hodnotu 

vlastního kapitálu lze dvoufázovou metodou určit jako:  

T
E

t
T

t
Et

R

PH
RFCFEV

)1(
)1(

1

1
1 +

++⋅= −

=
∑ ,          (2.29) 

kde FCFE jsou volné peněžní toky pro vlastníky v čase t, RE1 náklad vlastního kapitálu 

v první fázi, T délka první fáze a PH pokračující hodnota. 

 

Růst této hodnoty znamená realizaci vlastnických zájmů jako rozhodující motiv a cíl 

při finančním řízení firmy.  

Dividendové diskontní modely 

Pomocí dividendových diskontních modelů je oceňována hodnota vlastního kapitálu 

podniku, neboť dividenda představuje výnos pro vlastníka firmy. V podstatě se jedná  

o modifikovaný model diskontovaných peněžních toků, kdy se místo volných peněžních toků 

používá dividenda. Využití těchto modelů závisí na dlouhodobé stabilní dividendové politice 

s ustáleným výplatním poměrem. Dividendové diskontní modely se často aplikují v tržních 

ekonomikách s vyspělým kapitálovým trhem.  
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Propočet verze s konstantními volnými peněžními toky je následující: 

ER

DIV
V = ,                    (2.30) 

kde DIV je dividenda v běžném období, RE náklad na vlastní kapitál. 

U stabilních podniků, kde roste dividenda konstantním tempem růstu, se využívá  

tzv. Gordonův dividendový model: 

gR

DIV
V

E −
= ,                   (2.31) 

kde DIV představuje dividendu v běžném období, RE náklad na vlastní kapitál a g očekávanou 

míru růstu dividend do nekonečna.  

Metoda upraveného nákladu na kapitál –APV 

Tato metoda slouží k ocenění celkového kapitálu podniku. Metoda APV vychází  

ze stejného způsobu výpočtu volného peněžního toku jako metoda DCF-Entity,  

avšak pro diskontování tohoto peněžního toku se použijí náklady vlastního kapitálu,  

protože se předpokládá financování výhradně vlastním kapitálem. Hodnota firmy jako 

perpetuita se určí následovně: 

DE

U

R

TS

R

FCFE
V += ,                              (2.32) 

kde FCFEU představuje volný peněžní tok nezadlužené firmy, RE náklady vlastního kapitálu, 

RD náklady dluhu a TS hodnotu daňového štítu.  

2.4.2.2 Metoda kapitalizovaných zisků 

Tato metoda vychází z principu současné hodnoty budoucích zisků, které jsou 

odhadovány z historických dat. Východiskem metody kapitalizovaných zisků 

(kapitalizovaných čistých výnosů) jsou účetní výkazy za posledních 3 až 5 let. U této metody 

je klíčové určit tzv. trvale udržitelný zisk, což je účetní zisk upravený o řadu korekcí, jako 

například úprava odpisů o reálné opotřebení, vyloučení mimořádných výnosů a nákladů 

přechodného charakteru, vyloučení výnosů a nákladů, které nesouvisí s hlavní činností 

podniku, vyloučení skrytých rezerv a úpravy o metodické změny. Tento model slouží 

k oceňování vlastního kapitálu.  
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Paušální metoda 

Paušální metoda odhadu trvalého zisku se používá u malých podniků, které mají 

určitou minulost, ale budoucnost je obtížně predikovatelná. Tato metoda se v praxi využívá  

za předpokladu, že podnik bude v budoucnosti dosahovat alespoň takových zisků  

jako v minulosti. Výpočet trvale udržitelného zisku je dán váženým aritmetickým průměrem 

upravených zisků 

t

T

t
t ZwZ ⋅=∑

=1

 ,                   (2.33) 

kde Z je trvale udržitelný zisk, Zt zisk v minulých obdobích upravený o korekce, T počet 

minulých let zahrnutých do výpočtu a wt jsou váhy přiřazené jednotlivým obdobím  

podle významnosti zisku.  

Analytická metoda 

Propočet trvale udržitelného zisku je založen jako u metody DCF na prognóze 

budoucích výsledků za předpokladu neomezeného trvání podniku. Východiskem této metody 

je finanční plán sestavený alespoň na pět let. Hodnotu vlastního kapitálu na bázi trvalého 

zisku lze v případě dvoufázové metody vypočíst takto: 

T
E

E

T
T

t

t
Et R

R

OdZ
ROdZV −+

=

− +⋅++⋅=∑ )1()1( 1

1

,               (2.34) 

kde OdZ představuje odhad trvale udržitelného zisku v čase t, RE náklady vlastního kapitálu.  

2.4.2.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota je veličina, kterou lze využít jako nástroj finanční 

analýzy, řízení podniku a oceňování podniku. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

představuje čistý výnos z provozní činnosti firmy snížený o celkové náklady kapitálu,  

tedy o náklady kapitálu vlastní i cizí. Základní podoba vzorce má následující tvar:  

WACC>OA>OPATEVA ⋅−= ,                 (2.35) 

kde >OPAT představuje zisk z operační činnosti podniku po zdanění, >OA čisté 

operační aktiva a WACC průměrné vážené náklady kapitálu.  
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Propočet čistých operačních aktiv (>OA) vychází z finančního výkazu rozvaha. 

Celková aktiva vykazovaná v rozvaze se upravují o neoperační aktiva, tedy aktiva,  

která neslouží k zajištění hlavního provozu firmy. Dále se účetní aktiva snižují o neúročený 

cizí kapitál, aby se eliminoval problém s určením nákladů na tento kapitál. Z těchto aktiv  

se také vylučují mimořádné položky. Dále je potřeba transformovat aktiva zachycené 

v účetnictví na ekonomická aktiva, tzn. zahrnout do výpočtu goodwill, finanční leasing, 

aktivaci nákladů s předpokládanými dlouhodobými účinky (náklady spojené se vstupem  

na nové trhy, náklady na marketing, školení pracovníků, restrukturalizace), přecenění majetku 

z účetních historických cen na reprodukční hodnotu majetku.  

Určení velikosti operačního výsledku hospodaření (>OPAT) je založena na dosažení 

symetrie mezi čistými operačními aktivy a čistým operačním výsledkem hospodaření. Čistý 

operační výsledek hospodaření vypočteme z hospodářského výsledku za běžnou činnost  

přičtením placených úroků a implicitních úroků v leasingových splátkách, vyloučením 

položek, které mají mimořádný charakter, jako jsou náklady na restrukturalizaci, prodej 

dlouhodobého majetku, mimořádné odpisy majetku, rozpouštění nevyužitých rezerv, vliv 

změn vlastního kapitálu. Dále je potřebné posoudit, do jaké míry má dlouhodobý  

a krátkodobý finanční majetek provozní charakter, a do jaké míry mají tato aktiva charakter 

dlouhodobých rezerv. Takto upravený hospodářský výsledek za běžnou činnost je nezbytné 

snížit o upravenou daň, což je teoretická daň, která by byla zaplacena z operačního výsledku 

hospodaření.  

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) se člení následovně: 

• metoda ekonomické přidané hodnoty entity, 

• metoda ekonomické přidané hodnoty equity, 

• metoda ekonomické přidané hodnoty APV (Adjusted Present Value). 
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Hodnotu podniku pomocí metody EVA entity můžeme tedy také spočítat 

dvoufázovou metodou: 
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kde V je hodnota vlastního kapitálu podniku, >OA0 čistá operační aktiva k datu ocenění, 

>OAt-1 čistá operační aktiva k počátku roku t, >OPATt operační výsledek hospodaření po dani 

v roce t, T počet let explicitně plánovaných EVA, WACC průměrné náklady kapitálu,  

D0 hodnota účetních dluhů k datu ocenění, A0 ostatní neoperační aktiva k datu ocenění.  

Hodnota podniku vypočtená pomocí metody ekonomické přidané hodnoty by měla 

vést ke stejnému výsledku jako metoda diskontovaných peněžních toků.  

2.4.3 Metody komparativní 

Tyto metody  se označují také jako metody tržního porovnání. Podstatou těchto 

metod je odvození hodnoty podniku z dostupných dat srovnatelných podniků. Toto ocenění  

se provádí zejména u podniků, jejichž akcie jsou obchodovány veřejně na finančních trzích. 

Pokud však potřebujeme ocenit podnik, jehož akcie nejsou běžně obchodovány na finančních 

trzích, odvozujeme tržní hodnotu aktiv z informací o konkrétních cenách nebo tržních 

hodnotách obdobných aktiv.  

Hodnotu vlastního kapitálu lze určit následovně: 

firmyoceňovanéfirmyésrovnateE EATEPtormultiplikáV ⋅= ln/               (2.37) 

kde VE  je hodnota vlastního kapitálu firmy, 
akciinaziskčistý

akciecenatržní
EPtormultipliká =/  a EAT  

představuje čistý zisk. 

Hodnotu aktiv podniku lze vypočíst takto: 

firmyoceňovanéfirmyésrovnateA aktivhodnotaúčetníBVMVtormultiplikáV ⋅= ln/             (2.38) 

kde VA  je hodnota aktiv firmy, 
firmyhodnotaúčetní

firmyhodnotatržní
BVMVtormultipliká =/  . 
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Komparativní metody se používají zejména v USA pro jednoduchost výpočtu  

a rychlost získání hodnoty. V podmínkách České republiky se v praxi využívají velmi málo, 

protože  je velmi obtížné nalézt srovnatelný podnik.  

2.4.4 Kombinované metody 

Podstatou těchto metod je propočet průměrné hodnoty podniku pomocí některé 

z výnosových metod a substanční metody ocenění podniku. Při těchto metodách  

se zohledňuje majetková stránka podniku i výnosový potenciál firmy. V praxi je nejčastěji 

používaná metoda střední hodnoty: 

2
VS VV

V
+

= ,                   (2.39) 

kde VS  je hodnota podniku zjištěná substanční metodou, VV  je hodnota podniku pomocí 

výnosového ocenění. 

Obecně lze výpočet určit jako vážený aritmetický průměr: 

VS VwVwV ⋅+⋅= 21                    (2.40) 

kde w1, w2 jsou váhy přiřazené jednotlivým metodám ocenění, [ ] .1,1;0, 2121 =+∈ wwww  

Kombinované metody částečně odstraňují nedostatky výnosových a majetkových 

metod, protože zohledňují očekávané výnosy podniku a skutečnou hodnotu využívaného 

majetku.  
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3 Strategická a finanční analýza 

Teorie popsaná v předchozí kapitole bude nyní aplikována na konkrétní firmu. 

Úkolem strategické analýzy bude zhodnotit vnější a vnitřní potenciál analyzované 

společnosti a na základě této analýzy zhodnotit její dosavadní vývoj. Analýza makroprostředí  

bude zaměřena na vývoj základních makroekonomických ukazatelů, jedná se zejména o vývoj 

hrubého domácího produktu, vývoj daňového zatížení, vývoj inflace, vývoj nezaměstnanosti,  

vývoj peněžní nabídky, vývoj úrokových sazeb a vývoj devizových kurzů. Analýza 

mikroprostředí v rámci strategické analýzy představuje sledování charakteristických znaků 

odvětví strojírenství a citlivost tohoto odvětví na změny hospodářského cyklu.  

Hlavní zdroje pro finanční analýzu tvoří účetní výkazy, tzn. rozvahy, výkazy zisku  

a ztráty za období 2004 až 2008 (viz příloha č. 1 a příloha č. 2). Analýza firmy bude 

postavena na elementárních metodách finanční analýzy, které jsou velmi často používané  

pro svou výpočetní nenáročnost a dostačující vypovídací schopnost.  

3.1 Charakteristika společnosti 

Oceňovaná společnost byla založena v roce 1991. Jedná se o akciovou společnost 

s akciemi nekótovanými na finančním trhu, jejímž rozhodujícím předmětem podnikání  

je výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a jejich částí, montáže, demontáže, 

servis, opravy a údržba technologických zařízení, technická a inženýrská činnost. Od roku 

2001 akciová společnost zastřešila rozsah poskytování služeb pod komplexní projekční  

a inženýrskou činnost k zajištění tzv. „dodávek na klíč“. Převážná většina dodávek tak má 

charakter atypických konstrukcí vyráběných dle požadavků odběratele.  

Společnost se zaměřuje především na výrobu a poskytování služeb v oblasti 

engineeringu a kompletace staveb, projekční a komplexní inženýrské činnosti, výroby  

a montáže ocelových konstrukcí občanských a průmyslových staveb, v oblasti montáže 

potrubních rozvodů kapalin a plynů, montáže kotelen, kompresorových stanic, výměníkových 

stanic, ústředního vytápění pro občanské i průmyslové objekty, vzduchotechnických zařízení, 

montáže technologických souborů pro různá průmyslová odvětví, v oblasti výroby, montáže  

a generálních oprav technologických zařízení, dále v oblasti strojního zpracování, 

svářečských prací a zámečnických prací. 
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Analyzovaná akciová společnost opatrně přistupuje k pronikaní na nové zahraniční 

trhy, orientuje se především na tuzemský trh. Její hlavní prioritou je spokojenost zákazníka 

s tzv. „dodávkou na klíč”. Převážnou většinu jejích odběratelů tvoří společnosti vzniklé  

z původní společnosti Vítkovice a. s., mezi které patří Vítkovice Steel a. s., Vítkovice 

Strojírenství a. s., Vítkovice ENVI a. s., Vítkovice Stamont spol. s  r. o. a Vítkovice Údržba 

spol. s  r. o. Dalšími neméně důležitými zákazníky  jsou ČEZ, a. s., ODS-Dopravní stavby 

Ostrava, a. s., Stelmar s. r. o., Dětmarovice, Vysoké pece Ostrava, a. s., Energetické opravny 

a. s., Prunéřov, Hutní montáže Ostrava, a. s. a Moravskoslezské teplárny a. s. Třebovice. 

Mezi další prioritní cíle společnosti patří i ochrana životního prostředí. Firma  

se zavazuje k zodpovědnosti původce odpadů, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb.  

o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb., dále třídí odpad dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí České republiky č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajišťuje řádný 

svoz, skladování a třídění odpadu vzniklého z její činnosti.  

Další prioritou podniku je dodržování obecně závazných právních předpisů platných 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy týkající  

se ochrany před riziky vznikajícími při provozu výrobních zařízení a předpisy požární 

ochrany. 

Oceňovaná akciová společnost vlastní vypracovaný systém jakosti  

dle ČSN EN ISO 9002, certifikát dle ČSN 732601 – Z2 1994, dále oprávnění pro výrobu  

a montáž tlakových zařízení, oprávnění pro montáže plynových rozvodů a plynových zařízení 

a zákaznický audit provedený společností Vítkovice a. s.  

Na základním kapitálu společnosti ve výši 2 320 tis. Kč se podílí dva akcionáři, 

z nichž každý je držitelem 116 kusů akcií o nominální hodnotě 10 tis. Kč. Organizační 

struktura oceňovaného podniku je uvedena v Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1: Organizační struktura strojírenského podniku 

 

3.1.1 SWOT analýza 

Souhrnné hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro oceňovaný 

podnik je prezentováno ve formě SWOT analýzy.  

Mezi silné stránky společnosti patří poskytování širokého sortimentu servisních 

služeb a individualizace obchodních vztahů.  Během své 19 leté existence na trhu  

si společnost vybudovala velmi dobrou pověst.  

Za slabé stránky se dá považovat potřeba neustálého zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců z oblasti engineeringu. K dalším slabým stránkám společnosti patří rámcové 

smlouvy se subdodavateli, protože analyzovaná firma je v značné míře odkázána na dodávku 

ucelených technologických souborů a strojů, ke kterým dodělává rozvodní sítě a potrubí, 

podpůrné konstrukce, tzn. quazi technické zhodnocení dle rozsahu technických požadavků 

odběratelů. 

Plánování a zavádění investic do výroby přínáší analyzované společnosti nové 

příležitosti, protože se stává pružnější z hlediska reakce na potřeby trhu a odběratelů. 
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Hrozby představuje současná ekonomická situace a dopady globální finanční krize 

na reálnou ekonomiku.  Společnost se snaží eliminovat negativní dopady hospodážské krize 

diverzifikací služeb, avšak i tak dochází k poklesu plánu zejména realizačních zakázek. 

Odběratelé v době ekonomické recese opatrněji přistupují k investicím, a proto má většina 

zakázek charakter projekční činnosti. 

3.2 Strategická analýza 

Strategická analýza se zaměřuje na zhodnocení vnějšího a vnitřního potenciálu 

oceňované společnosti a na základě této analýzy jsou stanoveny předpoklady pro sestavení 

finančního plánu. 

3.2.1 Analýza makroekonomického prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je zaměřena na vývoj makroekonomických ukazatelů. 

Jedná se zejména o ukazatele, jako jsou hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, 

peněžní zásoba měřená agregátem M2, referenční úroková sazba PRIBOR, devizový kurz 

CZK/EUR a  daňové zatížení.   

Následující tabulka charakterizuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů 

v České republice za období 2004 až 2009.  

Tab. 3.1: Základní makroekonomické ukazatele ČR v letech 2004 až 2009 v %5 

 Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 HDP (v %) 4,3% 6,3% 6,9% 6,1% 2,3% -3,9% 

 Míra inflace (v %) 2,8% 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 

 Míra nezaměstnanosti (v %) 9,9% 9,5% 8,6% 7,0% 5,8% 8,3% 

 Peněžní zásoba (v %) 7,7% 5,3% 8,9% 11,2% 8,4% 6,3% 

 Úroková sazba PRIBOR 3M (v %) 2,3% 2,0% 2,3% 3,0% 4,0% 2,1% 

 Sazba daně z příjmu právnických osob (v %)  28%   26%  24%   24%    21%    20% 

 Kurz CZK / EUR  31,9  29,8  28,3   27,8   25,0  26,5 

 

                                                 
5 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html  
a http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1109-09 
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Vývoj hrubého domácího produktu 

Od roku 2004 následovalo v české ekonomice období soustavného růstu hrubého 

domácího produktu. Dosaženou dynamikou se Česká republika zařadila k nejrychleji 

rostoucím členským zemím Evropské unie. Vyšší dynamiku růstu hrubého domácího 

produktu vykazovaly pouze pobaltské republiky a Slovensko, které růstem 10,4 % dosáhlo 

v rámci Evropské unie nejlepšího výsledku. V letech 2005 až 2007 se výkon ekonomiky 

vyjádřený hrubým domácím produktem zvyšoval meziročně okolo 6 %. V uvedeném období 

byl růst hrubého domácího produktu podporován zejména zpracovatelským průmyslem  

na straně tvorby zdrojů a výdaji domácností na konečnou spotřebu ze strany užití.  

V druhé polovině roku 2008 hospodářství České republiky zpomalilo tempo svého 

růstu. Hrubý domácí produkt je jedním z ukazatelů, který dokazuje vliv globální finanční 

krize na reálnou ekonomiku. Pokles hrubého domácího produktu ovlivňuje negativně 

především velikost zahraničního obchodu, míru nezaměstnanosti a množství zakázek firem.  

V roce 2010 by mohlo nastat mírné oživení růstu hrubého domácího produktu,  

které je podmíněno optimistickým předpokladem, že se v uvedeném roce zlepší i ukazatele 

charakterizující hospodářství eurozóny, což by mohlo vést k pomalému zrychlení tempa růstu 

českého vývozu i investic. 

Vějířový graf České národní banky č. 3.1 zaznamenává nejistotu budoucího vývoje 

sezónně očištěného růstu hrubého domácího produktu. Nejtmavší pásmo okolo středu 

prognózy charakterizuje vývoj, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma  

od středu zobrazují vývoj s 50%, 70% a 90%  pravděpodobností 6. 

Graf 3.1: Vývoj reálného hrubého domácího produktu v %7 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
7 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/ menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
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Vývoj inflace 

Ve sledovaném období 2004 až 2007 meziroční růst inflace osciloval mezi 2 až            

3 procenty. V roce 2008 dochází k růstu průměrné míry inflace na hodnotu 6,3 %. Na růstu 

cenové hladiny se podílela zejména daňová reforma, které spočívala ve zvýšení daňové sazby 

daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %, ve změnách spotřebních daní a zavedení ekologických 

daní, dále došlo k růstu spotřebitelských cen, především potravin a energií. Na druhé straně 

však protiinflačně působila silná koruna, která snižovala ceny dovážených komodit, např. 

pohonných hmot.  

V současné době je inflace mírnější než předpokládala Česká národní banka ve svých 

prognózách. Inflace byla zpomalená především vývojem cen komodit. Největší vliv  

na pokles inflace mělo snížení ceny pohonných hmot a ceny potravin. Odezněl cenový šok 

roku 2008 způsobený také změnami daní, který vedl ke zvýšení inflace výrazně  

nad stanovený cíl České národní banky. Nízké ceny ropy a zemního plynu zmírní dosud 

vysoký růst regulovaných cen energií, což v roce 2009 přinese další snížení míry inflace. 

Podmínkou přistoupení České republiky k eurozóně je zachování platného režimu 

cílování inflace až do zavedení eura. Nový 2% inflační cíl stanovený Českou národní bankou 

platný od ledna 2010 charakterizuje cenovou stabilitu v eurozóně. Evropská centrální banka 

stanovila inflační cíl pod anebo blízko 2 %. Tento cíl s vysokou pravděpodobností zaručuje 

splnění maastrichtského kritéria pro cenovou stabilitu. 

Vějířový graf 3.2 České národní banky zaznamenává nejistotu budoucího vývoje 

inflace spotřebitelských cen. Nejtmavší pásmo okolo středu prognózy charakterizuje vývoj, 

který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s 50%, 

70% a 90% pravděpodobností 8.  

                                                 
8 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#inflace 
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Graf 3.2 Vějířový graf vývoje inflace v %9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vývoj nezaměstnanosti 

Dynamický ekonomický růst od roku 2004 umožnil tvorbu nových pracovních 

příležitostí a tím významný růst zaměstnanosti a s tím související pokles míry 

nezaměstnanosti. Nejnižší míry nezaměstnanosti bylo dosaženo v roce 2008. Od konce roku 

2008 je zaznamenán růst míry nezaměstnanosti až na hodnotu 8,3 % v roce 2009. 

Optimistické prognózy počítají v roce 2010 se spomalením tempa růstu míry 

nezaměstnanosti. 

Vývoj peněžní zásoby 

Od roku 2004 má ukazatel peněžní zásoby rostoucí tendenci, která vzhledem 

k expanzivní měnové politice přetrvala až do roku 2007. V dalších letech se předpokládá 

klesající charakter tohoto ukazatele.  

Vývoj úrokových sazeb 

Vývoj úrokových sazeb v České republice je znázorněn prostřednictvím Prague 

InterBank Offered Rate (PRIBOR), což je pražská průměrná sazba, za kterou si banky 

poskytují mezi sebou na českém mezibankovním trhu úvěry.  

                                                 
9 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#inflace 
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Tříměsíční úroková sazba PRIBOR 3M se také používá jako referenční sazba,  

tzn., že úrokové sazby některých úvěrů se od ní odvíjejí. Růst úrokové sazby PRIBOR 

představuje pro společnosti vyšší úroky při splácení poskytnutého úvěru. 

Ve sledovaném období 2004 až 2007 oscilovala tříměsíční úroková sazba PRIBOR 

mezi hodnotou 2 % až  3%. Vlivem krize na zahraničních finančních trzích v roce 2008 došlo 

postupně na českém peněžním trhu ke zvýšení této referenční úrokové sazby až na hodnotu  

4 %. 

Vějířový graf České národní banky č. 3.3 zaznamenává nejistotu budoucího vývoje 

úrokových sazeb. Nejtmavší pásmo okolo středu prognózy charakterizuje vývoj, který nastane  

s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s 50%, 70% a 90% 

pravděpodobností 10. 

Graf 3.3 Vějířový graf vývoje úrokové sazby v %11 

 

 

 

 

 

 

 

Postavení koruny 

Kurz české koruny vůči jednotné evropské měně by měl dle prognózy České národní 

banky v následujících letech mírně klesat, tzn., že česká koruna posiluje. Posilování koruny 

ovlivňuje vývoj hrubého domácího produktu zejména čistým exportem. Oslabení koruny vede 

k vyššímu vývozu, a tím i k růstu hrubého domácího produktu. V případě posilování koruny 

dochází k poklesu hrubého domácího produktu, protože roste dovoz zboží do České republiky 

a hodnota čistého exportu se snižuje. 

                                                 
10 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#PRIBOR 
11 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#PRIBOR 
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Následující vějířový graf 3.3, zaznamenává nejistotu budoucího vývoje kurzu. 

Nejtmavší pásmo v místech kolem středu prognózy charakterizuje vývoj, který nastane  

s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s 50%, 70% a 90% 

pravděpodobností12. 

Graf 3.4 Vějířový graf vývoje kurzu CZK/EUR13 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv daně z příjmu právnických osob 

Snižování sazby daně z příjmu právnických osob má pozitivní vliv na vývoj 

ekonomiky. Nižší daně motivují firmy vytvářet zisk a vedou k podpoře vyplácení dividend. 

Od roku 2004 existuje v České republice trend každoročního snižování sazby daně z příjmu 

právnických osob o 1 až 3 %. V roce 2009 a letech následujících je sazba daně z příjmu 

právnických osob stanovena ve výši 19 %. 

3.2.2 Analýza mikroekonomického prostředí 

Při analýze vnitřního prostředí je nezbytné analyzovanou společnost přiřadit  

do příslušného odvětví. Zařazení akciové společnosti do příslušného odvětví má velký 

význam pro identifikaci charakteristik daného odvětví a určení citlivosti odvětví na vývoj 

ekonomického cyklu.   

                                                 
12 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#kurz 
13 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#kurz 
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Oceňovaná akciová společnost je v rámci odvětvové klasifikace ekonomických 

činnosti (OKEČ)14 přiřazena do odvětví (D) - zpracovatelský průmysl.  

Strojírenský průmysl jako součást zpracovatelského průmyslu je v rámci 

ekonomického cyklu odvětvím cyklickým, tzn., že v době expanze dosahují strojírenské 

společnosti vysoké růsty tržeb a naopak v době recese jsou vystaveny poklesu zakázek,  

a tím i tržeb.   

Strojírenský průmysl je jedním z klíčových odvětví českého hospodářství.  

V posledních letech zaznamenalo strojírenství růstovou tendenci, založenou na posilování 

výroby s vyšší přidanou hodnotou. Výrobci inovovali výrobní programy, obsazovali stále 

silnější tržní pozice, a tím rostla i konkurenceschopnost českého strojírenství na světových 

trzích. Pro toto odvětví však existují i limitující faktory, jako například nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil na pracovním trhu.  

Strojírenství patřilo beze sporu k těm odvětvím, které zažívalo v posledním období 

v rámci expanzivní fáze ekonomického cyklu vysoký růst. Situaci však výrazně ovlivnila 

koncem roku 2008 a určitě i dále ovlivní právě probíhající světová finanční krize,  

která vyvolala recesi v českém hospodářství.  

V rámci zpracovatelského průmyslu nastal v roce 2009 pokles produkce ve většině 

jeho odvětví. Nejvýrazněji bylo postiženo odvětví strojírenství (pokles prokukce o 28,2 %),  

které je tradičním průmyslovým odvětvím plnící úlohu dodavatele investičních celků  

a výrobních strojů. V tomto období většina strojírenských oborů zaznamenala pokles 

produkce, největší propad nastal u výroby kovoobráběcích strojů, u výroby ložisek, 

ozubených kol, převodů a u výroby průmyslových chladících a klimatizačních zařízení. 

Tuzemské strojírenské společnosti jsou vzhledem k probíhající recesi spojené s poklesem 

zakázek a výroby nadále nuceny snižovat náklady a počet zaměstnanců..  

 

                                                 
14 Odvětvová klasifikace ekonomických činnosti v ČR:  
A- Zemědělství, myslivost, lesnictví, B- Rybolov a chov ryb, C -Těžba nerostných surovin, D- Zpracovatelský 
průmysl, E -Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, F- Stavebnictví, G -Obchod; opravy motorových vozidel a 
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, H -Ubytování a stravování, I- Doprava, skladování a 
spoje, J -Finanční zprostředkování, K- Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti, L- 
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, M -Vzdělávání, ? -Zdravotnictví a sociální péče; 
veterinární činnosti, O -Ostatní veřejné, sociální a osobní služby, P -Činnosti domácností, Q- Exteritoriální 
organizace a instituce  
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3.3 Finanční analýza 

Tato podkapitola diplomové práce je zaměřena na analýzu absolutních ukazatelů, 

analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu odchylek 

oceňovaného strojírenského podniku. V závěru této části je provedeno hodnocení finanční 

situace analyzované společnosti pomocí predikčních modelů, a to Altmanova Z-skóre  

a indexu důvěryhodnosti IN 95. 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Při analýze absolutních ukazatelů budou nejprve zhodnoceny položky rozvahy,  

tzn. aktiv a pasiv a poté položky výkazu zisku a ztráty, tedy náklady a výnosy.  

Analýza rozvahy 

V rozvaze je na straně aktiv zobrazen majetek společnosti, který je rozlišen  

podle doby vázanosti v reprodukčním cyklu podniku na dlouhodobý majetek a oběžná aktiva,  

na straně pasiv jsou zaznamenány zdroje, ze kterých je majetek financován. Základní členění 

pasiv je provedeno podle vlastnictví zdrojů na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vždy musí platit 

bilanční pravidlo, že celková aktiva se rovnají celkovým pasivům. 

Aktiva strojírenské firmy měla v průběhu analyzovaného období kolísavý charakter. 

V roce 2004 až 2005 vykazovala výrazně rostoucí trend zejména z důvodu zvýšení položky 

krátkodobého finančního majektu a krátkodobých pohledávek z obchodního styku, v roce 

2006 klesající tendenci z důvodu snížení položky krátkodobých pohledávek z obchodního 

styku, v roce 2007 opět rostoucí charakter vzhledem ke zvýšení krátkodobého finančního 

majetku a na konci roku 2008 opět klesající tendenci z důvodu úbytku pohotových platebních 

prostředků.  
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Graf 3.5: Vývoj aktiv v letech 2004 až 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je patrné z grafu 3.5 dvě nejvýznamnější složky aktiv (dlouhodobý majetek  

a oběžná aktiva) jsou v analyzované firmě za sledované období zastoupeny nerovnoměrně. 

Dlouhodobý majetek je tvořen přibližně 10 % z celkových aktiv, oběžná aktiva jsou tvořena 

asi 90 % z celkových aktiv (viz. Příloha č. 3). Výjimku tvoří rok 2004, kdy můžeme 

pozorovat zvýšení položky dlouhodobého majetku z důvodu pořízení nového dlouhodobého 

hmotného majetku.  

Vývoj dlouhodobého majetku ve sledovaném období je ovlivněn zejména změnami 

dlouhodobého hmotného majetku. Jak je patrné z grafu 3.6, v letech 2005 až 2006 dochází 

k poklesu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku oproti roku 2004 v důsledku rostoucích 

oprávek k tomuto majetku. Od roku 2007 je patrný mírně rostoucí trend z důvodu pořízení 

nového dlouhodobého hmotného majetku.  

Dlouhodobý finanční majetek má do roku 2005 výrazně rostoucí charakter  vzhledem 

k zvyšování podílu cenných papírů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a od roku 

2006 nulovou hodnotu dlouhodobého finančního majetku z důvodu snižování podílu cenných 

papírů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Strojírenská společnost 

v analyzovaném období neevidovala dlouhodobý nehmotný majetek.  
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Graf 3.6: Vývoj dlouhodobého majetku v letech 2004 až 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj oběžného majetku je uveden v grafu 3.7. Je zřejmé, že krátkodobé pohledávky 

ve sledovaném období kolísají. V roce 2005 mají výrazně rostoucí charakter, následně v roce 

2006 klesající tendenci. V následujících analyzovaných letech mírně rostou. Do roku 2005  

je patrný každoroční nárust dlouhodobých pohledávek, od roku 2006 se tento trend mění  

a hodnota tohoto ukazatele klesá.  

Hodnota zásob měla do roku 2005 klesající tendenci. Následně je v roce 2006 

zaznamenán výrazný růst zásob na nejvyšší hodnotu 7 755 tis. Kč. V posledních 

analyzovaných letech je pozorován mírný pokles zásob, což souvisí s racionalizací ve výrobě 

a snižováním přebytečných zásob na skladech. Vývoj krátkodobého finančního majetku lze 

v letech 2004, 2005 a 2007 charakterizovat jako rostoucí. V roce 2006 krátkodobý finanční 

majetek poklesl na hodnotu 16 952 tis. Kč, v roce 2008 dosahoval hodnoty 21 445 tis. Kč. 

Graf 3.7: Vývoj oběžného majetku v letech 2004 až 2008 
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Pasiva analyzované firmy v  průběhu sledovaného období v roce 2004 až 2005 

výrazně rostou a následně v roce 2006 mírně klesají, ale nedosahují hodnoty prvního roku. 

V roce 2007 pasiva strojírenské firmy opět rostou a na  konci roku 2008 opět mírně klesají. 

Z grafu 3.8 je patrné, že nárust cizího kapitálu v roce 2005 je způsobený zejména růstem 

krátkodobých závazků z obchodního styku.  

Graf 3.8: Vývoj pasiv v letech 2004– 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj vlastního kapitálu v analyzovaném období je ovlivněn zejména kolísáním 

výsledku hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření minulých let kolísá a v prvních 

letech nejprve výrazně klesá a následně v roce 2006 roste, ale nedosahuje hodnotu roku 2004. 

V roce 2007 výsledek hospodaření minulých let opět prudce klesá, aby v roce 2008 mírně 

rostl. Výsledek hospodaření běžného období strojírenské společnosti má v analyzovaném 

období pozitivní rostoucí trend. Výjimku tvoří rok 2006, kdy je u tohoto ukazatele 

zaznamenán mírný pokles.  Z grafu 3.9 vyplývá, že velikost základního kapitálu je během 

celého sledovaného období konstantní. Velikost rezevního fondu v letech 2004 až 2006  

je konstantní na úrovni 1 518 tis. Kč, v dalších letech dosahuje hodnoty 464 tis. Kč. 

Kapitálové fondy mají v letech 2004 až 2005 rostoucí charakter, v následujících letech 

nabývají nulové hodnoty.   
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Graf 3.9: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2004 - 2008 

  

  

 

 

 

 

 

 

Vývoj cizích zdrojů je zobrazen v grafu 3.10. Hodnota krátkodobých závazků  

ve sledovaném období kolísá a nejprve v prvních letech výrazně roste, následně v roce 2006 

prudce klesá a poté mírně roste, aby na konci roku 2008 opět výrazně poklesla na nejnižší 

úroveň. V roce 2005 analyzovaná firma tvoří rezervu na kurzové rozdíly ve výši 113 tis. Kč.  

Graf 3.10: Vývoj cizích zdrojů v letech 2004 - 2008 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je spolu s rozvahou druhým základním účetním výkazem 

společnosti. Slouží ke zjištění hospodářského výsledku, tj. zisku nebo ztráty firmy. V tomto 

výkaze se porovnávají všechny výnosy firmy s jejími náklady. Je rozdělen do tří základních 

stupňů, v nichž je postupně zjišťován provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek 

hospodaření a mimořádný výsledek hospodaření (viz graf 3.11). 

Graf 3.11: Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření v letech 2004 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový hospodářský výsledek ovlivňuje převážně provozní výsledek hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření kolísá a v prvních dvou letech sledovaného období mírně 

roste, následně v roce 2006 mírně klesá a v posledních dvou analyzovaných letech  

má výrazně rostoucí trend.  Finanční výsledek hospodaření nabýval ve sledovaném období 

zejména záporných hodnot. Výjimku tvoří rok 2006, kdy je zaznamenán kladný finanční 

výsledek hospodaření ve výši 759 tis. Kč. V roce 2004 ovlivňuje celkový hospodářský 

výsledek kladný mimořádný výsledek hospodaření.  

Jak je patrné z grafu 3.12, ve sledovaném období, celkové náklady analyzované 

společnosti kopírují vývoj celkových tržeb. Na vývoji celkových výnosů se podílela zejména 

položka výkazu zisku a ztráty výkony. Výkony v letech 2004 až 2006 prudce rostou  

a následně v roce 2007 klesají. V roce 2008 opět výrazně rostou na nejvyšší hodnotu  

141 mil. Kč Ostatní výnosové položky výkazu zisku a ztráty nabývají nízkých hodnot  

a v sledovaném období se výrazně nemění.   
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Graf 3.12: Vývoj tržeb a celkových nákladů v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vývoji celkových nákladů analyzované společnosti se podílela zejména nákladová 

položka výkonová spotřeba, která v sobě zahrnuje spotřebu materiálu a energie. Výkonová 

spotřeba v roce 2004 až 2006 prudce roste na nejvyšší hodnotu 106 mil. Kč a následně v roce 

2007 klesá. V roce 2008 opět výrazně roste, avšak nedosahuje hodnoty roku 2006 (viz graf. 

3.13). Další významnou nákladovou položkou výkazu zisku a ztráty jsou osobní náklady,  

které v uvedeném období mají mírně rostoucí tendenci.  

Odpisy dlouhodobého hmotného majektu v prvních třech letech klesají, poté mírně 

rostou na svou nejvyšší úroveň 1 188 tis. Kč. Ostatní nákladové položky výkazu zisku   

a ztráty nabývají nízkých hodnot a v analyzovaném období se výrazně nemění. 

Graf 3.13: Vývoj jednotlivých nákladů v letech 2004 - 2008 
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3.3.2  Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Mezi rozdílové ukazatele patří zejména rozdíly mezi souhrnem položek 

krátkodobých aktiv a souhrnem položek krátkodobých pasiv (tab. 3.2).  

Tab. 3.2: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2004– 2008 v tis. Kč 

ROZDÍLOVÉ  UKAZATELE symbol 2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál ČPK   24 697     41 623   11 527   32 971   21 353 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje, jak velká část oběžného majetku není zatížená 

krátkodobými závazky. ČPK se zvyšuje, když roste položka oběžného majetku rychleji  

než krátkodobé závazky, nebo když se snižuje položka krátkodobých závazků rychleji  

než oběžný majetek. Hodnota ČPK analyzované společnosti ve sledovaných letech značně 

kolísá, v prvních analyzovaných letech výrazně roste, následně v roce 2006 klesá na nejnižší 

hodnotu 11 527 tis. Kč, poté v roce 2007 opět roste. V posledním analyzovaném roce je opět 

zaznamenán pokles tohoto ukazatele. Ukazatel ČPK  vždy dosahoval ve sledovaných letech 

kladných hodnot, což má na podnik pozitivní vliv, nevzniká tzv. nekrytý dluh (graf 3.14).  

Graf 3.14: Vývoj čistého pracovního kapitálu  v letech 2004 – 2008 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3  Analýza poměrových ukazatelů 

Tato podkapitola je zaměřena na poměrové ukazatele rentability, zadluženosti  

a finanční stability, aktivity, likvidity a ukazatele kapitálového trhu.  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2004 2005 2006 2007 2008

rok

ho
dn

ot
y 

(v
 ti

s.
 K

č)

ČPK



 51 

3.3.3.1 Ukazatele rentability 

Pomocí analýzy rentability lze zjistit, jak podnik zhodnocuje vložené prostředky  

a to tak, že jsou poměřovány vstupy a výstupy podniku. Rentabilita nám ukazuje 

kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na zisk podniku. Základní ukazatele 

rentability uvádí následující tab. 3.3. 

Tab. 3.3:  Ukazatele rentability v % 

 UKAZATELE RE�TABILITY vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

 ROA (2.3) 15,30% 21,73% 27,77% 45,30% 64,80% 

 ROE (2.4) 16,80% 41,89% 34,96% 64,26% 70,68% 

 ROS (2.5) 6,72% 8,32% 7,92% 17,58% 18,49% 

Ukazatel rentability aktiv ROA je konstruován pomocí kategorie zisku EBIT,  

tj. součet zisku před zdaněním a nákladových úroků.  Ukazatel ROA odráží s jakou účinností 

pracují celková aktiva investovaná do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů  

jsou financovány. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je to pro podnik příznivější. 

Rentabilita aktiv ROA má od roku 2004 výrazně rostoucí trend a v roce 2008 dosahuje  

své nejvyšší hodnoty 64,80 %, což signalizuje vysoké zhodnocení celkových aktiv vložených 

do podnikání.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE informuje, kolik zisku po zdanění bylo 

vyprodukováno z jedné koruny vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele ROE má v roce 2004 

pouze 16,80% hodnotu, tzn., že kapitál vložený do podniku investorem nepřináší vysoké 

zhodnocení. V roce 2004 a 2005 hodnota ukazatele ROE měla rostoucí trend. Avšak v roce 

2006 rentabilita vlastního kapitálu poklesla na hodnotu 34,96 %. V posledních analyzovaných 

letech je opět patrná výrazná rostoucí tendence tohoto ukazatele. V roce 2008 hodnota ROE 

dosahovala svou nejvyšší hodnotu 70,68 %, což představuje velmi vysoké zhodnocení 

vlastního kapitálu firmy.  

Ukazatel rentability tržeb ROS udává schopnost firmy dosahovat čistého zisku  

při dané úrovni tržeb. Ukazatel rentability tržeb má do roku 2005 mírně rostoucí charakter, 

následně v roce 2006 mírně klesající charakter. V posledních dvou analyzovaných letech  

je hodnota tohoto ukazatele opět rostoucí a v roce 2008 dosahuje 18,49 %, což poukazuje  

na kvalitní práci managementu firmy a vytvoření dobrého jména společnosti na trhu.   
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Vývoj ukazatelů rentability znázorňuje graf  3.15. 

Graf 3.15:  Vývoj ukazatelů rentability v letech 2004 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují relativní vázanost kapitálu v různých formách 

krátkodobých a dlouhodobých aktiv. Vypočtené hodnoty základních ukazatelů aktivity uvádí 

následující tabulka 3.4. 

Tab.3.4: Ukazatele aktivity  

 UKAZATELE AKTIVITY vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

 Obrátka celkových aktiv (2.6) 1,66 1,79 2,58 1,93 2,72 

 Doba obratu pohledávek (2.7) 118,77 114,02 60,60 75,00 60,50 

 Doba obratu závazků (2.8) 71,95 127,08 56,49 85,75 34,91 

Ukazatel obrat celkových aktiv vyjadřuje počet obratů za rok, tedy jak intenzivně 

firma využívá celková aktiva. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je to pro firmu 

příznivější. V letech 2004 až 2006 má ukazatel rostoucí tendenci (viz graf 3.16). V roce 2007 

ukazatel obrátka celkových aktiv poklesla na 1,93 obratů za rok. Od roku 2008 má tento 

ukazatel opět rostoucí trend, tzn., že firma efektivněji využívá svá aktiva.  
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Graf 3.16:  Vývoj ukazatele obrátka celkových aktiv v letech 2004 – 2008 

 

 

 

 

 

     

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, která uplyne  

mezi prodejem na obchodní úvěr a jeho uhrazením. V letech 2004 až 2006 má hodnota tohoto 

ukazatele klesající tendenci. V roce 2007 má ukazatel doby obratu pohledávek rostoucí 

charakter, avšak nedosahuje hodnoty prvního sledovaného roku. Zvyšování hodnoty ukazatele 

doby obratu pohledávek značí negativní trend, proto by se firma měla snažit o vypořádání 

těchto pohledávek nebo přistoupit k odpisu nedobytných pohledávek. V roce 2008 ukazatel 

doby obratu pohledávek opět klesá na svou nejnižší hodnotu 60,5 dní. 

Ukazatel doby obratu závazků udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. V analyzované společnosti hodnota tohoto ukazatele značně kolísá a v prvních 

dvou letech nejprve roste na svou nejvyšší hodnotu 127,08 dní v roce 2005. V roce 2006 má 

hodnota tohoto ukazatele klesající charakter. V následujícím analyzovaném roce ukazatel 

doby obratu závazků opět roste a následně v roce 2008 klesá na svou nejnižší hodnotu 

34,91dní. Z  grafu. 3.13 je patrné, že v roce 2005 a 2007 doba obratu závazků převyšuje dobu 

obratu pohledávek. To znamená, že analyzovaná firma čerpá touto formou provozní úvěr déle 

než poskytuje obchodní úvěr, tím si firma získává na určitou dobu levné zdroje financování 

pro svou činnost. V letech 2004, 2006 a 2008 doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu 

závazků, což je pro firmu nepříznivé vzhledem k riziku druhotné platební neschopnosti.  

Vždy by mělo být zachováno pravidlo solventnosti, tzn. doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek.  
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Vývoj dob obratu uvádí následující graf 3.17. 

Graf 3.17:  Vývoj dob obratu ve dnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3 Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

Společnost používá k financování svých aktiv vlastní a cizí zdroje, k prvotnímu 

hodnocení jejich poměru slouží soubor ukazatelů zadluženosti a finanční stability  

(viz tab. 3.5). 

Tab. 3.5: Ukazatele zadluženosti a finanční stability v % 

UKAZATELE ZADLUŽE�OSTI vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

Ukazatel finanční páka  (2.9) 150,18% 280,68% 171,04% 188,87% 140,31% 

Ukazatel celkové zadluženosti (2.10) 33,25% 63,51% 40,49% 46,09% 26,41% 

Ukazatel zadluženosti vlastního    
 kapitálu 

(2.11) 49,93% 178,27% 69,26% 87,05% 37,06% 

Ukazatel finanční páky je založen na skutečnosti, že cizí kapitál zvyšuje výnosnost 

vlastního kapitálu. Pro dlouhodobý finanční vývoj podniku je optimální, pokud je hodnota 

finanční páky stabilní. Analyzovaná firma vykazovala nestabilní hodnoty ukazatele finanční 

páky. Hodnota ukazatele finanční páky značně kolísá, nejprve v letech 2004 až 2005 výrazně 

roste, poté v roce 2006 klesá a v roce 2007 opět roste, avšak už nedosahuje hodnoty roku 

2005 (graf. 3.18).  Následně v roce 2008 tento ukazatel klesá na hodnotu 140,31 %. 
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Ukazatel celkové zadluženosti vzrostl z 33,25 % v roce 2004 na 63,51 % v roce 

2005, což je nepříznivý trend. Celková zadluženost může v podniku přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu a působením finanční páky zvyšovat tržní hodnotu firmy. S porovnáním 

s doporučenými hodnotami zadluženosti v rozmezí 40 - 50 %, dosahuje analyzovaná firma 

s výjimkou roku 2005 poměrně nízkou celkovou zadluženost. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu má obdobnou vypovídací schopnost  

jako ukazatel celkové zadluženosti. U stabilních firem se hodnota tohoto ukazatele pohybuje 

v rozmezí od 80 % do 120 %. Analyzovaná firma vykazovala ve sledovaném období hodnoty 

tohoto ukazatele nižší než spodní hranice doporučeného rozpětí. Výjimkou je však rok 2005, 

kdy strojírenská firma dosáhla hodnotu tohoto ukazatele výrazně vyšší než doporučené 

rozmezí hodnot, tudíž roste riziko, že firma nebude schopna dostát svým závazkům.  

Graf 3.18: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.4 Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity se zaměřuje na schopnost firmy platit své závazky. 

Vypočtené hodnoty klíčových ukazatelů likvidity uvádí tabulka 3.6. 

Tab. 3.6: Ukazatele likvidity 

UKAZATELE LIKVIDITY vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

Ukazatel celkové likvidity (2.12) 2,56 1,45 2,39 2,03 3,49 

Ukazatel pohotové likvidity (2.13) 2,46 1,44 2,01 1,94 3,35 

Ukazatel okamžité likvidity (2.14) 0,59 0,43 0,82 1,02 1,57 
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Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje, kolikrát by firma byla schopna uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnila všechna svá oběžná aktiva. Obecně doporučovaná hodnota tohoto 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 do 2,5. V analyzovaných letech se hodnoty 

ukazatele celkové likvidity  většinou vyskytují v doporučeném rozmezí hodnot. Výjimku tvoří 

rok 2004 a 2008 kdy se hodnota ukazatele pohybuje nad horní mezí a rok 2005,  

kdy je hodnota tohoto ukazatele pouze 1,45.  

Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu je v rozmezí od 1,1 do 1,5.  

Ve sledovaném období analyzovaná společnost vykazovala hodnoty pohotové likvidity vyšší 

než horní mez obecně doporučovaných hodnot, což je pro firmu příznivé. 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje, kolikrát je firma schopna uhradit své závazky 

z pohotových platebních prostředků. Za optimální hodnotu tohoto ukazatele lze považovat 

rozmezí od 0,9 do 1,1. Jak je zřejmé z grafu 3.19 analyzovaná firma v období 2004 – 2006  

tohoto hodnotového rozpětí nedosáhla, což poukazuje na nedostatek pohotových peněžních 

prostředků. V dalších letech je patrné zlepšení okamžité likvidity analyzované společnosti, 

protože tento ukazatel dosahuje v roce 2007 hodnotu 1,02 a v roce 2008 hodnotu 1,57  

(viz. tab. 3.6). 

Graf 3.19:  Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost nemá akcie, které by byly veřejně 

obchodovatelné a nevyplácí každoročně dividendy, je možné pro finanční analýzu použít 

pouze ukazatele uvedené v následující tabulce. 
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Tab. 3.7: Ukazatele kapitálového trhu v tis. Kč 

UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 

Ukazatel čistý zisk na akcii (2.15) 19,36 38,56 45,13 84,05 112,43 

Ukazatel účetní hodnoty akcie (2.16) 115,26 92,04 129,11 130,78 159,06 

Ukazatel čistý zisk na akcii vypovídá jakou maximální výši dividend lze vyplatit  

ze zisku společnosti na jednu akcii. Rostoucí hodnota tohoto ukazatele působí příznivě  

na investory, protože představuje vyšší cenu akcií a tím přispívá k růstu hodnoty firmy. Tento 

ukazatel má ve všech sledovaných letech výrazně rostoucí tendenci z důvodu rok od roku 

zvyšujícího se zisku společnosti.  

Ukazatel účetní hodnoty akcie vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu připadajícího  

na jednu kmenovou akcii. Hodnota tohoto ukazatele v analyzovaném období kolísá, v prvním 

roce nejprve roste a následně v dalším roce klesá. V posledních třech letech sledovaného 

období má hodnota tohoto ukazatele opět mírně rostoucí trend, což je pro firmu příznivé.  

3.3.4 Analýza odchylek 

Analýza odchylek je další z přístupů hodnocení výkonnosti a finančního hospodaření 

společnosti. Poskytuje přehlednou analýzu rozkladu rentability na ukazatele dílčí,  

jak bylo popsáno v teoretické části.        

3.3.4.1 Metoda odchylek ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE pro 1. úroveň rozkladu je rozložen  

na dva dílčí ukazatele pomocí logaritmické metody, a to na ukazatel rentability aktiv  

a na ukazatel  finanční páky. Tuto metodu lze použít pro vyčíslení změny ukazatele ROE 

z důvodu kladných indexů v celém analyzovaném období. Zkoumána bude absolutní změna 

ukazatele ROE.  

Pro 2. úroveň rozkladu je ukazatel rentability aktiv  rozložen na dva dílčí ukazatele 

pomocí logaritmické metody, a to na rentabilitu tržeb a obrat aktiv. 
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Obr. 3.2:  Pyramidový rozklad ukazatele ROE v letech 2004 a 2005 

 

Na vývoj ukazatele ROE pro 1. úroveň rozkladu měl největší absolutní vliv ukazatel 

finanční páky. Druhým vlivem je ukazatel rentability aktiv. 2. úroveň rozkladu ukazatele ROE 

je nejvíce ovlivněna rentabilitou tržeb, poté ukazatelem obrat aktiv (Obr. 3.2). 

V analyzovaném období vývoj ukazatele ROE ovlivňují dílčí ukazatele pozitivně.  

Obr. 3.3:  Pyramidový rozklad ukazatele ROE v letech 2005 a 2006 
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Na vývoji ukazatele ROE  pro 1. úroveň rozkladu se v absolutním vyjádření nejvíce 

podílel ukazatel finanční páky (negativní vliv), poté ukazatel rentability aktiv. Při rozkladu  

na prvočinitele měl rozhodující absolutní vliv ukazatel obratu aktiv a poté rentabilita tržeb 

(Obr. 3.3).  

Obr. 3.4:  Pyramidový rozklad ukazatele ROE v letech 2006 a 2007 
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ukazatel obratu aktiv (Obr. 3.4).  

Obr.3.5:  Pyramidový rozklad ukazatele ROE v letech 2007 a 2008 
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Na vývoji ukazatele ROE pro 1. úroveň rozkladu se nejvíce podílel ukazatel 

rentability aktiv. Tento vliv byl zároveň vlivem pozitivním. Druhým absolutním vlivem  

pro 1. úroveň rozkladu je ukazatel finanční páky. Pro 2. úroveň rozkladu ukazatele ROE měl 

největší absolutní vliv ukazatel obratu aktiv,  poté ukazatel rentability tržeb (Obr. 3.5).  

3.3.5  Predikční modely hodnocení finanční úrovně 

Pro souhrnné posouzení finanční úrovně firmy se používají kromě jednotlivých 

skupin ukazatelú finanční analýzy také prediční modely, tzv. systémy včasného varování, 

které vyjadřují úroveň finanční situace a výkonnost podniku pomocí jednoho čísla.  

3.3.5.1 Bankrotní modely 

Konstrukce bankrotních modelů vychází z předpokladu, že ve firmě dochází  

již několik let před úpadkem k jistým anomáliím, které jsou charakteristické právě  

pro ohrožené firmy. 

Altmanovo Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre vypovídá o finanční situaci podniku. Výhodou Altmanova 

indexu je jednoduchost výpočtu a snadné zařazení do pásma finančního zdraví. Existují  

zde určité hranice pro předvídaní finanční situace podniku, které byly zmíněny v metodické 

části této diplomové práce.  

Jelikož analyzovaná firma nemá v letech 2004 až 2008 veřejně obchodovatelné 

akcie, byl použit vzorec pro výpočet Altmanova Z-skóre pro podniky nekótované  

na kapitálovém trhu (2.17). 

 Tab. 3.8:  Altmanovo Z-skóre pro podniky nekótované na kapitálovém trhu 

Váhy Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

0,72 x1 0,44 0,50 0,16 0,41 0,30 

0,85 x2 0,36 0,10 0,26 0,12 0,13 

3,11 x3 0,48 0,68 0,86 1,41 2,02 

0,42 x4 0,84 0,24 0,61 0,48 1,13 

1,00 x5 1,66 1,79 2,58 1,93 2,72 

Z-skóre 3,79 3,30 4,47 4,36 6,30 
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Tab. 3.8 ukazuje, že hodnoty Z-skóre se nacházejí ve sledovaných letech  

2004 až 2008 nad hranicí 2,9, což signalizuje velmi dobrou finanční situaci společnosti. 

Z grafu 3.20 je patrné, že  v letech 2004, 2006 a 2008 má hodnota Z-skóre výrazně rostoucí 

charakter a v roce 2005 a 2007 mírně klesající tendenci.  

Graf 3.20:  Vývoj Altmanova Z-skóre v letech 2004 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2 Ratingové modely 

Další vybranou metodou hodnocení finanční situace analyzované firmy  

jsou ratingové modely. Pomocí bonitních modelů lze ohodnotit podnik jedním koeficientem 

na základě účelového výběru ukazatelů, které nejvýstižněji přispívají k jeho klasifikaci.    

Index důvěryhodnosti I� 95 

Do vzorce pro výpočet indexu I> 95 byly dosazeny váhy pro strojírenství z tabulky 

OKEČ, vypočtené hodnoty uvádí tab. 3.9.  

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2004 2005 2006 2007 2008

rok

ho
dn

ot
y

Z-skóre 1,2 2,9



 62 

Tab. 3.9: Index důvěryhodnosti I? 95 podle OKEČ pro strojírenství 

Váhy Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

0,28   A / CZ 0,84 0,44 0,69 0,61 1,06 

0,11   EBIT / U 3,23 9,24 4,41 10,13 7,49 

13,07   EBIT / A 2,00 2,84 3,63 5,92 8,47 

0,64   T / A 1,06 1,15 1,65 1,24 1,74 

0,10   OA / (KZ + KBU) 0,26 0,14 0,24 0,20 0,35 

6,36   ZPL / T 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 

I� 95 7,45 13,83 10,63 18,10 19,12 

Ve všech sledovaných letech je hodnota tohoto indexu výrazně vyšší než 2,  

což signalizuje firmu s velmi dobrým finančním zdravím. Z grafu 3.21 je zřejmé, že vývoj 

indexu I> 95 má v analyzovaných letech značně kolísavý charakter. V období do roku 2005 

má hodnota tohoto ukazatele výrazně rostoucí tendenci, v roce 2006 klesající charakter  

a v dalších analyzovaných letech opět rostoucí tendenci.  

Graf 3.21:  Vývoj indexu I? 95 v letech 2004– 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je stěžejním prvkem pro stanovení výsledné hodnoty 

podniku. Finanční plán analyzované firmy je sestaven na období 2009 až 2013, zahrnuje 

plánované výkazy, a to výkaz zisku a ztráty (příloha č. 8), rozvahu (příloha č. 9) a výkaz 

peněžních toků (příloha  a výkaz peněžních toků (příloha č. 10).   
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Tento plán je sestaven v běžných cenách a vychází z předchozí finanční a strategické 

analýzy. Reálnost předpokladů, na kterých je finanční plán postaven byl konzultován 

s managementem společnosti. Cílem tohoto plánu je v dlouhodobém horizontu rostoucí 

kladný výsledek hospodaření, rovněž jsou v něm zahrnuty další cíle, jako investice, růst mezd, 

růst tržeb a jiné.  

3.4.1 Plán tržeb 

Tržby strojírenské firmy v analyzovaném období kolísaly. Při průměrném 

meziročním růstu hrubého domácího produktu o 5 %, tržby analyzované společnosti rostly 

meziročně průměrně o 25 %. Vzhledem k tomu, že hospodářství České republiky v roce 2009 

ovlivňuje krize na finančních trzích, která se přesouvá do reálné ekonomiky a meziroční růst 

hrubého domácího produktu dosahuje v roce 2009 pouze hodnotu – 3,9 %, strojírenská 

společnost předpokládá v uvedeném roce pokles tempa růstu tržeb o 19 % oproti 

předcházejícímu roku. V tomto roce se bude na velikosti výkonů podílet zejména projekční 

činnost. V roce 2010 předpokládá společnost realizaci zakázek, pro ty investory, kteří odložili 

realizaci už projektovaných investic z důvodu nepříznivé hospodářské situace v českém 

průmyslu. Pro tento rok plánuje firma růst tržeb o 7 % oproti předcházejícímu roku.  

V dalších letech se předpokládá průměrný každoroční růst tržeb společnosti o 10 %  

(viz. tab. 3.10) s ohledem na predikci vývoje reálného hrubého domácího produktu v České 

republice.  

  Tab. 3.10: Plán tržeb v tis. Kč 

 Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výkony 114 237 122 234 123 456 124 691 125 938 

3.4.2 Plán výkonové spotřeby 

Výkonová spotřeba byla plánovaná na základě vyrovnané závislosti na tržbách.  

Proto počítáme v období zahrnutém do finančního plánu se stejným vývojem jako u tržeb. 

Management společnosti v letech 2009 až 2010 zohledňuje skutečnost, že se hospodářství 

České republiky nachází v recesi a očekává 85% podíl výkonové spotřeby na budoucích 

tržbách společnosti (viz. tab.3.11). V dalších letech management předpokládá, že již nebude 

potřeba snižovat velikost přidané hodnoty, aby si společnost udržela zákazníky  

při daném objemu tržeb a ve svém finančím plánu stanovuje maximálně 70% podíl výkonové 

spotřeby na budoucích výkonech firmy.  
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Tab. 3.11: Plán výkonové spotřeby v tis. Kč 

Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkonová spotřeba 97 101 103 899 86 419 87 284 88 157 

3.4.3 Osobní náklady 

V roce 2009 management společnosti plánuje vzhledem ke snížení objemu zakázek  

a tím i poklesu tržeb ukončit pracovní poměr se 3 zaměstnanci, což při průměrných ročních 

mzdových nákladech 473 tis. Kč na jednoho zaměstnance po vyplacení odstupného činí  

pro společnost úsporu 1 065 tis. Kč. Dále společnost předpokládá v rámci úsporných opatření 

i snížení odměnové složky pracovníků o 15 %, protože zaměstnanci v době rostoucí 

nezaměstnanosti si chtějí udržet zaměstnání i za cenu nižší mzdy. Mezi úsporná opatření 

v prvním plánovaném roce patří i pozastavení příspěvků na životní pojištění zaměstnanců 

placených zaměstnavatelem. V dalších plánovaných letech činí příspěvek na životní pojištění 

zaměstnanců 500 Kč měsíčně za jednoho pracovníka. Další snížení osobních nákladů o 1 % 

lze očekávat 1.1.2009 po účinnosti novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti, která snižuje sazbu nemocenského pojištění o 0,2 %, sazbu 

důchodového pojištění o 0,5 % a sazbu pojistného na státní politiku zaměstnanosti o 0,3 %. 

Od roku 2010 společnost předpokládá meziroční tempo růstu osobních nákladů ve výši 2 %. 

V roce 2011 plánuje management společnosti zvýšit produkční kapacitu společnosti o pět 

nových kvalifikovaných pracovníků. Průměrné roční mzdové náklady jsou 434 tis. Kč  

na zaměstnance. Proto počítáme v roce 2011 se zvýšením osobních nákladů na  hodnotu  

14 063 tis. Kč (viz. tab. 3.12). 

Tab. 3.12: Plán osobních nákladů v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mzdové náklady 9 165 9 348 11 706 11 940 12 179 

 Sociální a zdravotní pojištění 1 738 1 755 2 189 2 211 2 233 

 Ostatní sociální náklady - 138 168 168 168 

 Osobní náklady 10 903 11 241 14 063 14 319 14 580 

3.4.4  Plán investic a odpisů 

Strojírenská firma nepředpokládá v plánovaném období větší potřebu investic. 

V uvedeném období bude mít nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek zejména charakter 

obnovovacích investic.  
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Výjimku tvoří rok 2010, kdy firma plánuje pořídit nový nákladní automobil 

s valníkovou nádstavbou a hydraulickou rukou v hodnotě 2 640 tis. Kč  

(viz. tab. 3.13). Pořízení nového nákladního automobilu je přínosem především v oblasti 

časové flexibility a nezávislosti na soukromých autodopravcích. Tuto rozšiřovací investici 

firma zamýšlí v plné výši financovat střednědobým bankovním úvěrem Universal Business  

od komerční banky GE Money bank, a. s. s roční úrokovou sazbou 7,6 %. Podrobný 

umořovací plán bankovního úvěru je uveden v příloze č. 7. Výše odpisů nákladního 

automobilu je  stanovena dle platných odpisových plánů společnosti. V dalším roce 

společnost předpokládá nákup nového jednonosníkového podpěrného jeřábu s nosností  

do 16 tun vlastními zdroji v ceně 369 tis. Kč v rámci zvyšování bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, protože stávající strojní zařízení přestává vyhovovat přísným bezpečnostním 

normám. V roce 2012 plánuje management společnosti zakoupit průmyslový svářecí  

a navařovací automat SAP 2500 H 750 P, který je určen k svařování podélných, obvodových, 

plášťových svárů, ale také pro sváry velkých a objemných tlakových nádob. Nákup tohoto 

strojního zařízení by měl vést ke zvýšení kvality svářených spojů, jak u strojních souborů, 

tlakových nádob, delších podélných svárů, tak i k růstu efektivity práce, tzn. zredukování času 

potřebného k dílčím pracovním postupům. Pro tento svařovací přístroj je potřebné vyměnit 

výkonově nedostačující stávající transformátorovou stanici. Pořízení nové transformátorové 

stanice by z hlediska technických parametrů mělo vykrýt potřeby zdroje energie,  

i pro budoucí zamýšlené investice závislé na odběru elektrické energie ve výrobní hale. 

V další letech se počítá s obnovovacími investicemi ve výši 10 % z hodnoty dlouhodobého 

hmotného majetku. Společnost plánuje pořízení obnovovacích investic financovat z vlastních 

zdrojů. Výše odpisů nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku je stanovena  

dle platných odpisových plánů firmy.  

Tab. 3.13: Plán investic a odpisů v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Investice - 2 640 369 1 308   557 

 Odpisy 190    480 804   896 1 069 

 

3.4.5 Plán ostatních položek provozního výsledku hospodaření 

Ostatními plánovanými položkami provozního výsledku hospodaření jsou daně  

a poplatky, ostatní provozní výnosy a náklady. Management společnosti předpokládá, že daně 

a poplatky porostou meziročně o 2 %.  
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Ostatní provozní výnosy jsou predikovány s meziročním tempem růstu o 30 %, 

ostatní provozní náklady se budou meziročně snižovat o 20 % (viz. tabulka 3.14). 

Tab. 3.14: Plán ostatních položek provozního výsledku hospodaření v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Daně a poplatky    32   33   34   35   36 

 Ostatní provozní výnosy 117 152 198 257 334 

 Ostatní provozní náklady       4 462       3 570       2 856       2 285       1 828 

 

3.4.6 Plán položek finančního výsledku hospodaření 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku, ostatní finanční výnosy a ostatní 

finanční náklady jsou plánovány jako vážený průměr hodnot v analyzovaném období,  

tudíž jejich hodnota je konstantní (viz tab. 3.15). Váhy jsou stanoveny tak,  

že nejvzdálenějšímu období je přiřazena váha nejnižší a období blížícímu se ocenění váha 

nejvyšší. Hodnota výnosových úroků je stanovena  na 0,5 % z konečného stavu peněžních 

prostředků a jejich ekvivalentů za předcházející plánované období. Velikost krátkodobého 

finančního majetku je převzata  z plánovaného výkazu peněžních toků. Hodnota nákladových 

úroků ve sledovaných obdobích finančního plánu vychází z váženého průměru hodnot 

v analyzovaném období, což představuje konstantní hodnotu 319 tis. Kč. Výjimku tvoří rok 

2010 a 2011, kdy jsou ke konstantní velikosti nákladových úroků připočteny ještě nákladové 

úroky vycházející z umořovacího plánu pro střednědobý bankovní úvěr na pořízení 

nákladního automobilu s válníkovou nádstavbou a hydraulickou rukou.  

Tab. 3.15: Plán položek finančního výsledku hospodaření v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výnosy z KFM 269 269 269 269 269 

 Výnosové úroky 107 113 116 135 158 

 Nákladové úroky 319 476 376 319 319 

 Ostatní finanční výnosy  19  19  19  19  19 

 Ostatní finanční náklady 161 161 161 161 161 

3.4.7 Plán pohledávek 

Krátkodobé pohledávky jsou plánované podle tržeb, vždy 20 % z tržeb 

v jednotlivých letech. Výše dlouhodobých pohledávek bude v celém plánovaném období 

rovna nule (viz. tab. 3.16).  
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Tab. 3.16: Plán pohledávek v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Dlouhodobé pohledávky - - - - - 

 Krátkodobé pohledávky 22 847 24 447 24 691 24 938 25 188 

 

3.4.8  Plán závazků 

Z finanční analýzy je zřejmá platební morálka společnosti, kdy strojírenská firma 

neměla žádné dlouhodobé závazky, proto jsme stanovili vývoj dlouhodobých závazků  

ve stejném trendu. Krátkodobé závazky jsou plánované podle tržeb, vždy 10 % z tržeb 

v jednotlivých letech (viz tab. 3.17). 

Tab. 3.17: Plán závazků v tis. Kč 

 Položky (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Dlouhodobé závazky - - - - - 

 Krátkodobé závazky 11 424 12 223 12 346 12 469 12 594 

3.4.9 Plán zásob 

Velikost zásob je plánována na základě vyrovnané závislosti na tržbách. Proto 

počítáme v budoucích obdobích se stejným vývojem jako u tržeb. V prvním plánovaném roce 

se zásoby meziročně snížily o 19 % oproti předcházejícímu roku. V dalším roce  

je zaznamenán 7 % meziroční růst zásob. V ostaních budoucích obdobích se vychází 

z meziročního tempa růstu této položky  o  10 % (viz tab. 3.18). 

Tab. 3.18: Plán zásob 

 Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Zásoby 1 543 1 651 1 816 1 998 2 198 

3.4.10 Plán podílu na zisku 

V prvních dvou plánovaných letech akcionáři strojírenského podniku 

nepředpokládají výplatu podílu na zisku ve formě dividend. V roce 2011 se plánuje výplata 

dividend ve výši 30 % nerozděleného zisku minulých let, v roce 2012 je určen výplatní podíl 

ve výši 40 %  výsledku hospodaření minulých let. V dalších letech bude výplatní podíl činit 

50 výsledku hospodaření minulých let (viz. tab. 3.19).   

Tab. 3.19: Plán výplaty dividend 

Položka (v %) 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výplatní podíl 0 % 0 % 30 % 40 % 50 % 
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4 Aplikace vybraných metod při stanovení hodnoty podniku 

Ve čtvrté kapitole diplomové práce bude stanovena hodnota strojírenského podniku  

k 1.1.2009 pomocí dvoufázových výnosových metod za účelem prodeje 30% podílu akcií 

novému akcionáři. Jako první bude určena hodnota firmy metodou diskontovaných peněžních 

toků, tedy metodou entity a equity. Poté bude stanovena hodnota podniku metodou 

ekonomické přidané hodnoty ve verzi entity. Další použitou metodou pro ocenění vybrané 

společnosti bude metoda kapitalizovaných zisků, a to ve variantě analytické i paušální.  

4.1  Stanovení nákladů kapitálu 

Výnosové metody jsou založeny na znalosti současných a odhadu budoucích 

peněžních toků, které plynou podniku z podnikatelské činnosti. Protože jsou budoucí peněžní 

toky základním měřítkem při hodnocení výkonnosti a při oceňování podniku, narážíme  

při oceňování na problém, jak správně určit budoucí peněžní toky a s tím související určení 

diskontní míry, kterou se budou tyto peněžní toky diskontovat na současné. Diskontní míra 

ovlivňuje výslednou hodnotu podniku, zohledňuje míru rizika plynoucího z investice  

a v neposlední řadě vyjadřuje očekávanou výnosnost investice v čase.  

U metody diskontovaných peněžních toků – entity je použita diskontní míra  

WACC – průměrné náklady kapitálu. Tyto celkové náklady kapitálu představují minimální 

míru výnosu, kterou podnik musí dosahovat, aby nedošlo k poklesu bohatství pro vlastníky  

a věřitele.  

Pro výpočet průměrných nákladů kapitálu je použit stavebnicový model manželů 

Neumaierových, který je také používán Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento model 

vychází z předpokladu MM II.  Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy jsou 

stanoveny následovně: 

 

LAstabfinsképodnikatelFU RRRRWACC +++= .. ,      (4.1) 

 

kde RF je bezriziková sazba, R podnikatelské je riziková přirážka za obchodní podnikatelské 

riziko, R fin.stab. je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, RLA je riziková 

přirážka za velikost podniku.  
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Bezriziková sazba je určována průměrným výnosem dlouhodobých státních 

dluhopisů. Pro výpočet WACC pro roky 2009 až 2013 jsou použity výnosy do splatnosti  

desetiletých státních dluhopisů zveřejněné Českou národní bankou, které jsou právě 

v jednotlivých letech splatné15. 

Pro jednotlivé roky jsou tyto sazby uvedené v tab.4.1. 

Tab. 4.1: Bezriziková sazba v % 

 Bezriziková sazba 2009 2010 2011 2012 2013 

 RF 4,18% 5,69% 5,41% 4,31% 4,53% 

Dále je nezbytné určit jednotlivé rizikové přirážky. 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku: 

• jsou-li úplatné zdroje > 3 mld. Kč, potom RLA = 0,00 %, 

• jsou-li úplatné zdroje < 100 mil. Kč, potom RLA = 5,00 %, 

• jsou-li úplatné zdroje > 100 mil. Kč, ale < 3 mld. Kč použije se propočet  

RLA = ( 3mld. Kč – úplatné zdroje) 2 / 168,2. 

Vzhledem k tomu, že úplatné zdroje strojírenského podniku jsou nižší  

než 100 mil. Kč, riziková přirážka za velikost podniku činí 5,00 %, což je možné vyčíst  

z tab. 4.2. 

Tab. 4.2: Riziková přirážka za velikost podniku v % 

 RP za velikost podniku 2009 2010 2011 2012 2013 

 Úplatné zdroje (v tis. Kč) 38 149 41 848 45 462 50 767 51 306 

 RLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko je závislá na ukazateli produkční síly 

A

EBIT
, který je porovnáván s ukazatelem vyjadřujícím nahrazování úplatného cizího kapitálu 

vlastním kapitálem x1: 

OBU

U

A

OBUVK
X

+
⋅

++
=

)(
1 ,        (4.2) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky, A aktiva, VK vlastní kapitál, BU bankovní úvěry,  

U úroky a O obligace.  

                                                 
15 Čerpáno z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/sd/ dne 9.3.2010 
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Pokud je ukazatel produkční síly větší než ukazatel X1 hodnota rizikové přirážky  

za obchodní podnikatelské riziko činí 0,00 %. Je-li ukazatel produkční síly menší než nula, 

pak je riziková přirážka 10,00 %. 

Hodnota ukazatele produkční síly analyzované firmy je v roce 2009 a v letech  

2011 až 2013 vyšší než hodnota ukazatele vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu 

vlastním kapitálem, proto riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko činí 0,00 %. 

V roce 2010 je ukazatel produkční síly menší než ukazatel X1 a zároveň větší než nula,  

proto riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko bude stanovena následujícm 

způsobem. 

)110/()/1( 22 XAEBITXR sképodnikatel ⋅−=        (4.3) 

Rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko v letech 2009 a 2013 uvádí 

následující tabulka. 

Tab. 4.3: Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko v % 

 RP za obchodní podnikatelské riziko 2009 2010 2011 2012 2013 

 Ukazatel X1 (v %) 0,00% 26,31% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Ukazatel EBIT/A (v %) 3,70% 6,06% 33,26% 31,42% 31,75% 

 R podnikatelské 0,00% 5,92% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Posledním rizikem, které bude zohledněno je riziko finanční stability na bázi 

ukazatele celkové likvidity. Pokud je průměrná celková likvidita průmyslu nižší než 1,25,  

je mezní hodnota likvidity právě ve výši 1,25. Je-li průměr průmyslu vyšší než 1,25 je mezní 

hodnotou likvidity právě průměr průmyslu.  

Průměrná celková likvidita průmyslu byla odhadnuta na základě minulého vývoje 

v letech 2004 až 2008, kdy jeho hodnota kolísala v rozmezí 1,56 – 1,32. Hodnota ukazatele 

XL byla tedy stanovena subjektivně jako průměr skutečných hodnot ve výši 1,436. 

Je-li celková likvidita podniku větší než 1,436, pak je riziková přirážka  

R fin.stab. 0,00 %. Pokud je ukazatel celkové likvidity podniku menší než  1, potom je riziková 

přirážka R fin.stab.10,00 %. Je-li celková likvidita firmy větší než 1, ale menší než 1,436 

propočte se R fin.stab. takto : 

2
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−
=

likviditacelková
R stabfin .       (4.4) 
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Z následující tabulky je patrné, že hodnota ukazatele celkové likvidity podniku  

je vyšší než 1,436,  proto je velikost rizikové přirážky finanční stability na základě likvidity 

0,00 %,  

Tab. 4.4: Riziková přirážka za finanční stabilitu v % 

 RP finanční stability 2009 2010 2011 2012 2013 

 Ukazatel OA/KZ 4,110 4,032 4,330 4,690 4,737 

 Ukazatel XL 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

 R finstab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Průměrné náklady na celkový kapitál nezadlužené firmy WACCU vypočteme 

součtem všech stanovených rizikových přirážek uvedených v tabulce 4.5.  

Tab. 4.5: Stanovení WACCU  nezadlužené firmy v % 

 WACCU  nezadlužené firmy 2009 2010 2011 2012 2013 

 RF 4,18% 5,69% 5,41% 4,31% 4,53% 

 RLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

 R podnikatelské 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

 R finstab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 WACCU 9,18% 10,84% 10,41% 9,31% 9,53% 

 

Podle modelu vycházejícího z předpokladu MM II jsou náklady celkového kapitálu 

zadlužené firmy pro jednotlivé roky stanoveny následovně. 

),1( t
A

ÚZ
WACCWACC U ⋅−⋅=                   (4.5) 

kde WACCU představují průměrné náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy, ÚZ úplatné 

zdroje, A celková aktiva a t daňovou sazbu. 

Průměrné náklady celkového kapitálu zadlužené firmy v jednotlivých obdobích jsou 

zaznamenány v následující tabulce 4.6. 

Tab. 4.6: Stanovení WACC zadlužené firmy v % 

 WACC zadlužené firmy 2009 2010 2011 2012 2013 

 WACCU 9,18% 10,84% 10,41% 9,31% 9,53% 

 ÚZ/A  0,000  0,025  0,000  0,000  0,000 

 (1-ÚZ/A . t)  1,000  0,995  1,000  1,000  1,000 

 WACC 9,18% 10,78% 10,41% 9,31% 9,53% 
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U metody diskontovaných peněžních toků – equity je použita diskontní míra  

RE – náklady vlastního kapitálu. Podle stavebnicového modelu Ministerstva průmyslu  

a obchodu jsou náklady vlastního kapitálu stanoveny takto, 
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kde WACCU představují průměrné náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy, ÚZ jsou 

úplatné cizí zdroje tvořené bankovními úvěry a obligacemi, A celková aktiva, Ú úroky,  

BÚ bankovní úvěry, OBL obligace a VK vlastní kapitál. 

Z následující tabulky je patrný výpočet nákladů vlastního kapitálu včetně 

jednotlivých mezivýpočtů. 

Tab. 4.7: Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

 �áklady na vlastní kapitál 2009 2010 2011 2012 2013 

 ÚZ/A 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 

 (1-t) 0,800 0,810 0,810 0,810 0,810 

 Ú/BÚ 0,000 0,347 0,000 0,000 0,000 

 (UZ/A - VK/A)        -0,751       -0,708       -0,770       -0,788       -0,788 

 Mezivýpočet 0,000 0,202 0,000 0,000 0,000 

 VK/A 0,751 0,732 0,770 0,788 0,788 

 RE 9,18% 27,56% 10,41% 9,31% 9,53% 

 

4.2 Stanovení hodnoty podniku metodou diskontovaných peněžních toků 

V této podkapitole diplomové práce bude stanovena hodnota vlastního kapitálu 

oceňovaného podniku dvoufázovou výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků. 

Princip dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků spočívá v rozdělení budoucí 

existence podniku na dvě fáze. První fázi tvoří období 2009 až 2012. V tomto období  

je možné docela přesně predikovat budoucí volné peněžní toky na základě sestaveného 

finančního plánu. Po této fázi následuje fáze druhá, která trvá do nekonečna. Při výpočtu 

hodnoty druhé fáze se pracuje s tzv. pokračující hodnotou, což je současná hodnota 

nekonečných volných peněžních toků k počátku druhé fáze.  
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4.2.1 Metoda DCF - entity 

Free Cash Flow to the firm  je peněžní tok do firmy nebo někdy označován  

jako peněžní tok pro vlastníky a věřitele. Stanovení tohoto peněžního toku je provedeno  

na základě údajů finančního plánu. Výpočet FCFF pro jednotlivé roky podle vzorce (2.21)  

je uveden v následující tabulce.  

 Tab. 4.8: Volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele v tis. Kč 

 Položky  (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 EAT 1 247 2 329 15 594 16 139 16 483 

 Odpisy    190   480     804     896  1 069 

 ∆ ČPK 1 438 1 538  4 049  4 893  1 052 

 Investice - 2 640     369  1 308    577 

 úroky . (1-t)   255    386     305     258    258 

 FCFF   254 -         983       12 284 11 093 16 181 

Hodnota podniku v první fázi představuje součet diskontovaných peněžních toků   

pro vlastníky a věřitele za rok 2009 až 2012. Výsledná hodnota 16 328 tis. Kč není příliš 

vysoká, lze tedy předpokládat, že pilířem pro stanovení celkové hodnoty podniku  

bude pokračující hodnota. Z tabulky 4.9 je zřejmé, že pokračující hodnota ve výši  

169 793 tis. Kč představuje diskontované peněžní toky pro vlastníky a věřitele za rok 2013.  

Tab. 4.9: Výpočet hodnoty strojírenského podniku metodou DCF entity v tis. Kč 

 Diskontované FCFF 2009 2010 2011 2012 2013 

 FCFF (v tis. Kč)     254 -    983 12 284 11 093 16 181 

 WACC (v %)  9,18% 10,78%       10,41%  9,31%  9,53% 

 Diskontní faktor  0,916   0,815  0,743   0,700 10,493 

 Diskontované FCFF    233       -     801 9 127  7 770      169 793 

Hodnota podniku ve druhé fázi, kde se předpokládá nekonečné trvání firmy, 

je vypočtena jako součin pokračující hodnoty a diskontního faktoru pro rok 2012. 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že druhá fáze hraje významnou roli při určování hodnoty 

podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků – entity.  

Celková hodnota podniku za obě fáze ocenění metodou DCF-entity se určí  

jako součet hodnoty podniku za první a druhou fázi ocenění. V případě metody 

diskontovaných peněžních toků – entity je pro určení hodnoty vlastního kapitálu potřebné  

od celkové hodnoty firmy ještě odečíst úročený cizí kapitál k datu ocenění.  



 74 

Tab. 4.10: Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou DCF entity v tis. Kč 

 Hodnota 1. fáze   16 328 

 Pokračující hodnota 169 793 

 Hodnota 2. fáze 118 927 

 Úročený CK k datu ocenění - 

 Hodnota VK 135 256 

Z tabulky 4.10 je patrné, že hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku k datu 

ocenění činí 135 256 tis. Kč. 

4.2.2 Metoda DCF - equity 

Metoda diskontovaných peněžních toků equity se od metody DCF entity odlišuje 

zejména způsobem výpočtu volných peněžních toků a použitou diskontní mírou. Výpočet 

volných peněžních toků pro vlastníky je pro jednotlivé roky na základě finančního plánu 

podle vzorce (2.22) uveden v následující tabulce.  

Tab. 4.11: Volné peněžní toky pro vlastníky v tis. Kč 

 Položky  (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 

 EAT 1 247 2 329 15 594 16 139 16 483 

 Odpisy   190   480    804     896  1 069 

 ∆ ČPK 1 438 1 538  4 049  4 893  1 052 

 Investice - 2 640    369  1 308   577 

 SC - 2 640 - - - 

 SS - 1 270  1 370 - - 

 FCFE  -     1        1        10 610        10 835        15 923 

V případě metody diskontovaných peněžních toků equity jsou volné peněžní toky  

pro vlastníky diskontovány náklady vlastního kapitálu (viz. tab. 4.12). 

Tab. 4.12: Výpočet hodnoty strojírenského podniku metodou DCF equity v tis. Kč 

 Diskontované FCFE 2009 2010 2011 2012 2013 

 FCFE (v tis. Kč) -        1     1  10 610  10 835  15 923 

 RE  (v %)   9,18% 27,56% 10,41%   9,31%   9,53% 

 Diskontní faktor   0,916    0,615    0,743    0,700  10,493 

 Diskontované FCFE -       1    1   7 883   7 589        167 082 
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Jak vyplývá z tabulky 4.13 hodnota vlastního kapitálu strojírenské firmy stanovená 

dvoufázovou metodou diskontovaných peněžních toků pro vlastníky činí 132 500 tis. Kč, 

hodnota 1. fáze je 15 471 tis. Kč a 2. fáze 117 028 tis. Kč.  

Tab. 4.13: Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou DCF equity v tis. Kč 

 Hodnota 1. fáze   15 471 

 Pokračující hodnota 167 082 

 Hodnota 2. fáze 117 028 

 Hodnota VK 132 500 

4.3 Stanovení hodnoty podniku metodou ekonomické přidané hodnoty 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) bývá v praxi nejčastěji užívána ve verzi 

entity, kdy jsou pro výpočet současné hodnoty obdobně jako u metody DCF - entity 

používány průměrné náklady na kapitál. Pro základní výpočet hodnoty EVA je potřebné 

vyčíslit zisk z operační činnosti podniku po zdanění a čisté operační aktiva. K přepočtu 

ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých letech na současnou hodnotu se použijí průměrné 

vážené náklady na kapitál WACC stanovené pro výpočet hodnoty strojírenského podniku 

metodou DCF - entity.  

Čistá operační aktiva (>OA) odpovídají celkovým aktivům vykazovaných v rozvaze 

snížených o neúročený cizí kapitál, tedy o krátkodobé závazky. Celková aktiva není potřebné 

upravovat o neoperační aktiva, protože oceňovaná společnost vlastní pouze aktiva k zajištění 

hlavního provozu podniku. 

Zisk z operační činnosti podniku po zdanění (>OPAT) odpovídá výsledku 

hospodaření za účetní období z plánovaného výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospodaření  

za účetní období není potřebné upravovat o položky mimořádného charakteru,  

protože management oceňovaného podniku nepředpokládá v plánovaném období tyto 

mimořádné položky. 

Ukazatel EVA v jednotlivých letech představuje NOPAT snížený o součin 

průměrných nákladů na kapitál a čistých operačních aktiv ke konci předchozího roku. 

Z následující tabulky 4.14 je patrné, že v roce 2009 a 2010 není tvořena hodnota  

pro vlastníky.  
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Tab. 4.14: Výpočet hodnoty strojírenského podniku metodou ekonomické přidané hodnoty  

 Položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 NOPAT (v tis. Kč) 26 083       1 247   2 329 15 594 16 139 16 483 

 NOA (v tis. Kč) 38 102 39 349 43 048 46 661 51 967 52 504 

 WACC (v %) x     9,18%   10,78%    10,41%      9,31%      9,53% 

 WACC . NOA t-1 x  3 498  4 243  4 481  4 344  4 952 

 EVA ( v tis. Kč) x    - 2 251    - 1 914 11 113 11 795 11 531 

 Diskontní faktor x 0,916  0,815   0,743  0,700  10,493 

 Diskontovaná EVA x   - 2 062    - 1 560  8 256  8 262   120 992 

Hodnota podniku v první fázi ve výši 12 897 tis. Kč představuje součet 

diskontovaných EVA za rok 2009 až 2012. Hodnota podniku ve druhé fázi,  

84 746 tis. Kč je vypočtena jako součin pokračující hodnoty a diskontního faktoru pro rok 

2012. Ukazatel tržní přidané hodnoty (MVA) pak odpovídá součtu za první a druhou fázi. 

Provozní hodnota brutto je dána součtem tržní přidané hodnoty a hodnoty čistých operačních 

aktiv k datu ocenění. Výslednou hodnotu vlastního kapitálu pak představuje provozní hodnota 

brutto snížená o úročený cizí kapitál a neprovozní aktiva k datu ocenění (viz. tab. 4.15).  

Tab. 4.15: Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou EVA v tis. Kč 

 Hodnota 1. fáze  12 897 

 Hodnota 2 . fáze  84 746 

 MVA  97 642 

 NOA k datu ocenění  38 102 

 Provozní hodnota brutto 135 744 

 Úročený cizí kapitál k datu ocenění - 

 Provozní hodnota netto 135 744 

 Neprovozní majetek k datu ocenění - 

 Hodnota vlastního kapitálu 135 744 

4.4 Stanovení hodnoty podniku metodou kapitalizovaných zisků 

V této podkapitole diplomové práce budou pro ocenění strojírenského podniku 

metodou kapitalizovaných zisků použity dvě různé metody. První metodou je analytická 

metoda, která je obdobně jako metoda diskontovaných peněžních toků založená na prognóze 

budoucích výsledků za předpokladu neomezeného trvání podniku. Následně bude použita 

paušální metoda, která na rozdíl od metody analytické měří výnosový potenciál společnosti 

existujicí k datu ocenění.  
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4.4.1 Analytická metoda 

Analytická metoda kapitalizovaných zisků vychází z předpokládaných hodnot 

čistého zisku ze sestaveného dlouhodobého finančního plánu. Predikovaný čistý zisk není 

potřebné očišťovat a upravovat o korekce, protože v dlouhodobém finančním plánu 

management společnosti nepředpokládá žádné mimořádné náklady a výnosy,  

tudíž jako hodnota predikovaného čistého zisku v jednotlivých letech je převzata hodnota 

výsledku hospodaření za účetní období z plánovaného výkazu zisku  a ztráty. 

Predikovaný čistý zisk je pak ve sledovaných letech diskontován náklady vlastního 

kapitálu, které jsou shodné s náklady vlastního kapitálu použité při metodě diskontovaných 

peněžních toků pro vlastníky (viz. tab. 4.16). 

Tab. 4.16: Stanovení hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou analytickou v tis. Kč 

 Analytická metoda 2009 2010 2011 2012 2013 

 Predikovaný čistý zisk 1 247 2 329       15 594       16 139      16 483 

 RE        9,18%      27,56%       10,41% 9,31%       9,53% 

 Diskontní faktor         0,916         0,615 0,743 0,700      10,493 

 Diskontovaný prediovaný čistý zisk         1 142         1 431      11 586       11 304   172 959 

Obdobně jako u metody diskontovaných peněžních toků equity je pro stanovení 

hodnoty vlastního kapitálu využit dvoufázový přístup.   

Tab. 4.17: Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou analytickou v tis. Kč 

 Hodnota 1. fáze 25 464 

 Hodnota 2. fáze 121 145 

 Hodnota VK 146 608 

Z tabulky 4.17 je patrné, že celková hodnota vlastního kapitálu strojírenského 

podniku stanovená dvoufázovou analytickou metodou kapitalizovaných zisků činí  

146 608 tis. Kč, přičemž hodnota první fáze je 25 464 tis. Kč a druhé fáze 121 145 tis. Kč.  
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4.4.2  Paušální metoda 

Výpočet hodnoty vlastního kapitálu pomocí paušální metody kapitalizovaných zisků 

vychází z historických účetních zisků, které jsou upraveny o položky mimořádného 

charakteru. Výsledek hospodaření před zdaněním je takto upraven o položku tržby za prodané 

zboží a náklady vynaložené na prodané zboží, protože se jedná o výjimečnou operaci 

provedenou pouze v roce 2004 a 2007. Dále je z výsledku hospodaření před zdaněním 

vyloučena položka odpisů, tržby z prodeje dlouhodobého majetku, zůstatková cena prodaného 

majetku, tržby z prodeje cenných papírů a podílů, prodané cenné papíry a podíly a mimořádné 

výnosy.  

Takto upravený výsledek hospodaření před odpisy je cenovým bazickým indexem 

přepočítán k datu ocenění. Z upraveného výsledku hospodaření upraveného o inflaci  

a jednotlivých vah přiřazených tak, že nejnižší váhu dostane rok 2004 a nejvyšší rok 2008  

je vyčíslen trvale udržitelný zisk před odpisy a daní.  

Následně se trvale udržitelný zisk před odpisy a daní sníží o odpisy společnosti 

z roku 2008 a zdaní se 21% sazbou daně z příjmu právnických osob platnou pro rok 2008. 

Hodnota vlastního kapitálu oceňované společnosti se vypočte tak, že trvale udržitelný zisk  

je diskontován náklady na vlastní kapitál pro rok 2009 snížené o předpokládanou 

dlouhodobou inflaci ve výši 3 %.  

Celkový postup stanovení hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku  

je zachycen v následující tabulce. 
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Tab. 4.18: Stanovení hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku metodou paušální v tis. Kč 

Paušální metoda 2004 2005 2006 2007 2008 

 VH před zdaněním 5 937 12 868 13 870 25 680 33 058 

 (-) tržby za prodej zboží 740 - - 148 - 

 (+) náklady vynaložené na prodané zboží 731 - - 144 - 

 (+) odpisy 989 896 675 823 1 148 

 (-) tržby z prodeje DM 2 983 1 628 25 668 382 

 (+) zůstatková cena prodaného DM 3 806 2 185 - - - 

 (-) tržby z prodeje c. p. a podílů - - 1 440 - - 

 (+) prodané c. p. a podíly - 200 840 - - 

 (-) mimořádné výnosy 28 - - - - 

 Upravený VH před odpisy 7 712        14 521 13 920    25 831 33 824 

 Cenový index řetězový 1,028 1,019 1,025 1,028 1,063 

 Cenový index bazický vztažený k roku 2008 0,876 0,893 0,915 0,941 1,000 

 Upravený VH upravený o inflaci 8 802 16 265 15 211 27 458 33 824 

 Váhy 1 2 3 4 5 

 Upravený VH upravený o inflaci . váhy 8 802 32 529 45 634 109 833 169 120 

 Trvale udržitelný zisk před odpisy a daní 
 

24 395 

 Odpisy z reprodukčních pořizovacích cen 
 

1 148 

 Daňový základ (s odpisy z posledního roku) 
 

23 247 

 Daň (21%) 
 

4 882 

 Trvale udržitelný zisk po dani 
 

18 365 

 Předpokládaná dlouhodobá inflace 
 

3,00% 

 Kalkulovaná úroková míra RE bez inflace 
 

6,18% 

 Hodnota vlastního kapitálu 
 

297 165 

Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku stanovená paušální metodou 

kapitalizovaných zisků činí 297 165 tis. Kč. Takto zjištěná hodnota vlastního kapitálu 

představuje ocenění současného výnosového potenciálu bez zachycení růstových možností. 
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5 Komparace použitých metod ocenění a zhodnocení výsledků 

V předchozí kapitole diplomové práce bylo provedeno ocenění strojírenského 

podniku k 1.1.2009 za účelem prodeje vybranými výnosovými metodami. V této kapitole 

bude zkoumána citlivost výsledné hodnoty firmy při změně základních parametrů. Závěr  

této aplikační části bude věnovaný komparaci výsledků ocenění vlastního kapitálu podniku 

podle jednotlivých aplikovaných metod.  

5.1 Analýza citlivosti a scénářů 

Analýza citlivosti představuje hodnocení vlivu změny jednoho klíčového faktoru  

na výslednou hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Při analýze scénářů se zkoumá,  

jak  je hodnota vlastního kapitálu podniku ovlivněna změnami více vstupních parametrů 

najednou.  

5.1.1 Analýza citlivosti hodnoty vlastního kapitálu u metody DCF - entity 

Klíčovými parametry ovlivňující výslednou hodnotu vlastního kapitálu společnosti  

při aplikaci metody diskontovaných peněžních toků ve variantě entity jsou průměrné náklady 

na celkový kapitál a  volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele. 

V následující tabulce je zachycena relativní změna hodnoty vlastního kapitálu  

při změně průměrných nákladů na celkový kapitál o určité procento.  

Tab. 5.1: Vliv změny WACC na hodnotu vlastního kapitálu firmy  

 V WACC (v %) - 5,00% - 3,00% - 1,00% 0,00% 1,00% 3,00% 5,00% 

 Hodnota VK v (tis. Kč) 143 927 140 349 136 918 135 256 133 627 130 467 127 431 

 Relativní ∆ hodnoty VK  (v %) 6,41% 3,77% 1,23% 0,00% - 1,20% - 3,54% - 5,78% 

Z tabulky 5.1 je patrné, že snížení průměrných nákladů na celkový kapitál pozitivně 

ovlivňuje výslednou hodnotu vlastního kapitálu podniku, naopak růst WACC přispívá 

k poklesu této hodnoty.  

Relativní změny hodnoty vlastního kapitálu firmy při % změně volných peněžních 

toků pro vlastníky a věřitele jsou zaznamenány v následující tabulce 5.2. 
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Tab. 5.2: Vliv změny FCFF na hodnotu vlastního kapitálu firmy 

 V FCFF (v %) - 5,00% - 3,00% - 1,00% 0,00% 1,00% 3,00% 5,00% 

 Hodnota VK v (tis. Kč) 128 493 131 198 133 903 135 256 136 608 139 313 142 018 

 Relativní ∆ hodnoty VK (v %) - 4,04% - 2,02% - 1,00% 0,00% 1,00% 3,00% 5,00% 

Při poklesu volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele o  1 %, by se výsledná 

hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku stanovená metodou diskontovaných 

peněžních toků  entity snížila o 1 353 tis. Kč.  Naopak při růstu volných peněžních toků  

do firmy o 1 %, by se hodnota vlastního kapitálu společnosti zvýšila o 1 352 tis. Kč. 

5.1.2 Analýza scénářů hodnoty vlastního kapitálu u metody DCF – entity 

Při této analýze posuzujeme kombinovaný vliv změny průměrných nákladů  

na celkový kapitál a volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele na výslednou hodnotu 

vlastního kapitálu podniku stanovenou metodou DCF – entity. Při této analýze jsou 

předpokládány tři varianty možného vývoje vstupních parametrů (viz. tab. 5.3).  

Při pesimistické variantě vycházíme z  poklesu volných peněžních toků do firmy a zároveň  

s růstem průměrných nákladů na celkový kapitál. Relativní změna hodnoty vlastního kapitálu 

podniku při změně těchto klíčových faktorů o ± 5 % představuje pokles hodnoty o 10,50 %. 

Optimistická varianta při změně vstupních parametrů o ± 5 % přináší růst hodnoty vlastního 

kapitálu společnosti o 11,73 %. 

Tab. 5.3: Vliv změny vstupních parametrů  na hodnotu vlastního kapitálu firmy 

 VARIA�TA PESIMISTICKÁ �EUTRÁL�Í OPTIMISTICKÁ 

 ∆ FCFF (v %) - 5,00% - 3,00% - 1,00% 0,00%   1,00%    3,00%   5,00% 

 ∆ WACC (v %)   5,00%   3,00%   1,00% 0,00% - 1,00%   -3,00%  - 5,00% 

 Relativní ∆ hodnoty VK  
 (v %) 

-10,50% - 6,43% - 2,19% 0,00%    2,24%    6,88% 11,73% 

 Absolutní ∆ hodnoty VK  
 (v tis. Kč) 

- 14 196 - 8 702   - 2 965 -   3 032   9 303  15 868 

 Hodnota VK v (tis. Kč) 121 060  126 553  132 291     135 256  138 287 144 559  151 124 
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5. 2 Komparace výsledků 

Výsledkem ocenění strojírenského podniku je stanovení hodnoty vlastního kapitálu 

k datu 1.1.2009 pomocí dvoufázových metod, a to metod diskontovaných peněžních toků  

ve verzi entity i equity, metod kapitalizovaných zisků v paušální i analytické variantě  

a metody ekonomické přidané hodnoty ve verzi entity. 

Hodnoty vlastního kapitálu vyčíslené na základě výše uvedených metod jsou 

uvedeny v tabulce 5.4. 

Tab. 5.4: Přehled hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku dle použitých výnosových metod v tis. Kč 

 Použité metody Hodnota VK (v tis. Kč) 

 metoda entity 135 256 
 Metody diskontovaných peněžních toků 

 metoda equity 132 500 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty  metoda entity 135 744 

 metoda analytická 146 608 
 Metody kapitalizovaných výnosů 

 metoda paušální 297 165 

 Účetní hodnota  36 902 

Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku se vzájemně liší podle použitých 

výnosových metod. První metodou ocenění hodnoty vlastního kapitálu oceňované společnosti 

byla dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků – entity. Princip metody spočívá  

ve vyčíslení očekávaných volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, které jsou poté 

diskontovány průměrnými náklady na celkový kapitál. Hodnota vlastního kapitálu je rozdíl 

mezi celkovou hodnotou podniku a úročenými závazky k datu ocenění. Touto metodou byla 

hodnota vlastního kapitálu strojírenské společnosti odhadnuta ve výši 135 256 tis. Kč. 

Dvoufázovou metodou diskontovaných peněžních toků equity bylo dosaženo hodnoty 

vlastního kapitálu firmy ve výši 132 500 tis. Kč. Metoda DCF equity vychází z budoucích 

volných peněžních toků pro vlastníky, které jsou diskontovány náklady na vlastní kapitál. 
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Ocenění vlastního kapitálu pomocí metody ekonomické přidané hodnoty ve variantě 

entity činí 135 744 tis. Kč.  Ocenění touto metodou by mělo vést ke stejnému výsledku  

jako při ocenění vlastního kapitálu za pomoci metody diskontovaných peněžních  

toků – entity. Výhodou této metody pak je, že oproti metodám diskontovaných peněžních 

toků poskytuje informace o rozložení hodnoty podniku na >OA a MVA. Metoda ekonomické 

přidané hodnoty tedy vypovídá o tom, jaká hodnota existuje k datu ocenění ve formě aktiv 

(>OA) a jaká hodnota bude ještě v budoucnosti vytvořena, což je charakterizováno tržní 

přidanou hodnotou (MVA). 

Analytická dvoufázová metoda kapitalizovaných čistých výnosů je obdobou metod 

diskontovaných peněžních toků equity. Princip metody však spočívá ve vyčíslení upravených 

budoucích výsledků hospodaření. Oceněním vlastního kapitálu strojírenského podniku touto 

metodu byla dosažena částka 146 608 tis. Kč. Další aplikovanou metodou kapitalizovaných 

čistých výnosů je metoda paušální. Tato metoda vychází z historických účetních výsledků 

hospodaření upravených o mimořádné náklady a výnosy. Paušální metodou je oceněn 

výnosový potenciál firmy k datu ocenění. Hodnota vlastního kapitálu strojírenského podniku 

stanovená touto metodou je 297 165 tis. Kč.  

Účetní hodnota vlastního kapitálu 36 902 tis. Kč byla převzata z rozvahy  

k 31. 12. 2008 (resp. 1. 1. 2009). Jedná se o nejnižší ocenění vlastního kapitálu, protože účetní 

data neobsahují tržní ocenění. 

Graf 5.1: Přehled hodnoty vlastního kapitálu strojírenského podniku dle použitých metod 
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Z grafu 5.1 je patrné, že nejvyšší hodnotu dosahuje vlastní kapitál strojírenského 

podniku při ocenění paušální metodou kapitalizovaných čistých výnosů. Hodnota vlastního 

kapitálu stanovená touto metodou oceňování je zkreslená nadprůměrnými výsledky 

hospodaření z minulých let, kdy hospodářství České republiky procházelo obdobím expanze 

v rámci ekonomického cyklu.  

Nejlépe však výnosový potenciál strojírenského podniku vystihuje hodnota vlastního 

kapitálu stanovená pomocí metod diskontovaných peněžních toků entity a equity nebo metody 

ekonomické přidané hodnoty – entity. Ocenění podniku metodami diskontovaných peněžních 

toků a metodami ekonomické přidané hodnoty by mělo vést ke shodnému výsledku, pokud 

jsou v obou metodách splněny podmínky stejného nákladu kapitálu a výsledku hospodaření. 

V případě ocenění strojírenského podniku se hodnoty vlastního kapitálu stanovené pomocí 

těchto metod liší o 488 tis. Kč. 

Na základě výnosového ocenění vlastního kapitálu strojírenské firmy by se prodejní 

cena měla pohybovat mezi dolní mezí ve výši 36 902 tis. Kč, tedy hodnoty vlastního kapitálu 

zjištěného z rozvahy společnosti k 31.12.2008 a horní hranicí 297 165 tis. Kč určenou 

paušální metodou kapitalizovaných čistých výnosů.  
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6  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty strojírenského podniku k 1.1.2009  

za účelem prodeje pomocí vybraných výnosových metod. Ocenění společnosti bylo 

provedeno pomocí dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků ve verzi entity i equity 

a metody kapitalizovaných zisků v paušální i analytické variantě, které byly také aplikovány 

dvoufázově.  

První kapitola diplomové práce byla věnována metodologii a jednotlivým přístupům 

oceňování podniku. V této kapitole byl popsán postup získávání vstupních dat, zaměření  

strategické a finanční analýzy, proces sestavení dlouhodobého finančního plánu a volba 

vhodné metody ocenění. Dále jsou zde popsány základní metody, které se používají  

pro oceňování podniků.  

Aplikační část práce byla rozdělena do tří kapitol. Úvodní část zahrnuje krátké 

představení oceňovaného podniku a strategickou analýzu. Charakteristika vnějšího prostředí 

společnosti byla zaměřena zejména na vývoj hrubého domácího produktu, vývoj inflace, 

vývoj úrokových sazeb, situaci na trhu práce, atd. V rámci analýzy mikroekonomického 

prostředí byla zpracována charakteristika odvětví strojírenství, jehož je společnost součástí. 

V této části byly využity elementární metody a postupy finanční analýzy včetně predikčních 

modelů hodnocení finanční úrovně. Dále byl proveden rozklad ukazatele rentability vlastního 

kapitálu ROE na bázi pyramidového rozkladu. K vyčíslení vlivů v letech 2004 až 2008  

byla použita logaritmická metoda. V závěru této kapitoly byl sestaven dlouhodobý finanční 

plán strojírenského podniku na období 2009 až 2013. 

V další kapitole byly aplikovány metody diskontovaných peněžních toků, metoda 

ekonomické přidané hodnoty a kapitalizovaných čistých výnosů při stanovení hodnoty 

vlastního kapitálu strojírenského podniku. Prvním krokem bylo určení diskontní míry,  

kterou se očekávané peněžní toky diskontovaly na jejich současnou hodnotu. Diskontní míra 

byla určena pomocí stavebnicového modelu, který také používá Ministerstvo průmyslu  

a obchodu České republiky na bázi průměrných nákladů na celkový kapitál pro metodu 

diskontovaných peněžních toků entity. Z průměrných nákladů na celkový kapitál byly 

odvozeny náklady na vlastní kapitál potřebné pro ocenění metodou DCF equity. Metodou 

DCF entity byla vyčíslena hodnota vlastního kapitálu ve výši 135 256 tis. Kč a metodou DCF 

equity ve výši 132 500 tis. Kč.  
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Ocenění vlastního kapitálu strojírenského podniku bylo provedeno také pomocí 

metody ekonomické přidané hodnoty – entity. Touto metodou byl vlastní kapitál společnosti 

oceněn na hodnotu 132 744 tis. Kč. 

Dále byla pro ocenění použita metoda kapitalizovaných zisků v jejích obou verzích, 

tedy v metodě analytické i paušální. Obě metody vychází z účetních dat. Pomocí analytické 

metody, která zohledňuje budoucnost v podobě očekávaných čistých zisků, byla stanovena 

hodnota strojírenského podniku 146 608 tis. Kč. Paušální metoda vycházející z minulosti  

je nejméně přesnou metodou Hodnota vlastního kapitálu byla vyčíslena na 297 165 tis. Kč. 

Z rozvahy převzatá účetní hodnota vlastního kapitálu k datu ocenění činí 36 902 tis. Kč. 

Závěrečná kapitola aplikační části byla věnována komparaci výsledků ocenění 

vlastního kapitálu strojírenského podniku podle jednotlivých aplikovaných metod. Po aplikaci 

všech zvolených metod ocenění byla dolní hranice prodejní ceny stanovená ve výši účetní 

hodnoty vlastního kapitálu, tedy 36 902 tis. Kč. Horní mez prodejní ceny určuje částka 

297 165 tis. Kč, jež byla spočítána pomocí paušální metody kapitalizovaných zisků.  

K vyčíslení výnosového potenciálu strojírenského podniku se jeví jako nejvhodnější  

ze všech vybraných výnosových metod použití metody diskontovaných peněžních toků  

nebo metody ekonomické přidané hodnoty. 
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Seznam zkratek  

A   celková aktiva 

APV   Adjusted Present Value 

BV   Book Value 

CK   cizí kapitál 

CK dlouhodobý  dlouhodobý cizí kapitál 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

D   cizí kapitál 

DÚ   dlouhodobé bankovní úvěry 

DZ   dlouhodobé závazky 

E   vlastní kapitál 

EAT   zisk po zdanění 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EBT   zisk před zdaněním 

EPS   čistý zisk na akcii 

EVA   ekonomická přidaná hodnota 

FCF   volný peněžní tok 

FCFD   volný peněžní tok pro věřitele 

FCFE   volný peněžní tok pro vlastníky 

FCFF   volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 

HDP   hrubý domácí produkt 

KBÚ   krátkodobé bankovní úvěry 

KPVH   korigovaný provozní výsledek hospodaření 

KZ   krátkodobé závazky 

M2   peněžní zásoba 

MVA   tržní přidaná hodnota 
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MV   Market Value 

NOA   čistá operativní aktiva 

NOPAT  čistý operativní zisk 

OA   oběžná aktiva 

OdZ   odhad trvale udržitelného zisku 

OKEČ   odvětvová klasifikace ekonomických činností 

P/E   Price-Earnings Ratio 

PH   přidaná hodnota 

PRIBOR  Prague Inter Bank Offered Rate 

RD   náklady na cizí kapitál 

RE   náklady na vlastní kapitál 

RF   bezriziková sazba 

Rfin.stab.   riziková přirážka za finanční stabilitu 

RLA   riziková přirážka za velikost podniku 

Rpodnikatelské  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

ROA   rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

SC   čerpání úvěru 

SS   splácení úvěru 

T   tržby 

TOV   trvale odnímatelný výnos 

TS   hodnota daňového štítu 

TUZ   trvale udržitelný zisk 

t   sazba daně z příjmů právnických osob 

Ú   nákladové úroky 
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VK   vlastní kapitál 

VH   výsledek hospodaření 

ZPL   závazky po lhůtě splatnosti 

WACC  průměrné náklady na celkový kapitál  

wt   váha 
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