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1 Úvod 
 

V podmínkách České republiky se problematika oceňování podniku znovu objevila 

v souvislosti s transformací vlastnických vztahů po čtyřicetileté odmlce, kdy v České 

republice existovala mezera v ekonomické teorii a praxi. Opět se stanovení hodnoty podniku 

stalo aktuální.  

 

Po ukončení procesu transformace však oceňování podniků neztrácí na významu, a i 

v dnešní době je problematika oceňování jednou z významných oblastí finančního řízení 

firmy. Ve světové ekonomice se projevuje již několik let postupující proces globalizace, a 

proto musí i české podnikatelské subjekty adekvátně reagovat a přizpůsobovat se aktuální 

situaci. 

 

Účelem oceňování je stanovení hodnoty podniku, což patří mezi důležité nástroje 

finančního řízení. Úvodem je třeba zdůraznit, že podnik sám o sobě nemá žádnou hodnotu, 

z čehož vyplývá, že nemůže existovat ani jediné správné ocenění, které by bylo použitelné 

pro všechny účely. Určujícím faktorem tedy je, k jakému účelu má oceňování sloužit. 

Rozlišuje se několik důvodů oceňování, jedná se např. o koupi či prodej podniku, emisi akcií, 

rozhodnutí o fůzi či likvidaci podniku, nebo uvedení podniku na burzu. V případě společnosti 

TOS s.r. o. se jedná o ocenění z důvodu možného prodeje v průběhu roku 2009. 

 

Proces oceňování je poměrně složitý a zahrnuje několik fází. Nejdříve je nutné provést 

sběr dat a údajů a následně analyzovat strategickou a finanční situaci podniku, Po souhrnném 

zhodnocení podniku, je nutné vybrat vhodnou metodu oceňování a následně pak stanovit 

hodnotu. 

 
Cílem práce je ocenění společnosti TOS Olomouc s.r.o. vybranými výnosovými 

metodami k 1. 1. 2009 za účelem zjištění hodnoty se záměrem případného prodeje pomocí 

vybraných výnosových metod. Ocenění bude provedeno pomocí metod diskontovaných 

peněžních toků DCF entity a ekonomické přidané hodnoty EVA entity.  

 

V první části je objasněna metodika oceňování podniků. Jsou zde uvedena základní 

východiska oceňování a postupy, které je nutné učinit před samotným oceněním. Je zde 



 
 

4 

popsána strategická a finanční analýza, tvorba finančního plánu. Dále jsou uvedeny teoretické 

základy jednolitých výnosových metod ocenění použitých v aplikační části práce. 

 

Část druhá obsahuje představení společnosti, strategickou a finanční analýzu, finanční 

plán, určení nákladů na kapitál a ocenění dle metod DCF entity a EVA entity. Finanční plán je 

vytvořen pro roky 2009 až 2013. Jako základ pro finanční plán jsou využity výkazy 

společnosti z let 2004 až 2008, mikroekonomické a makroekonomické údaje z minulých let. 

 

Ve třetí části je provedeno zhodnocení a komparace dosažených výsledků, včetně 

vypracování analýzy citlivosti.  



 
 

5 

2 Přístupy a metody stanovení hodnoty podniku  
 

Cílem oceňování podniku je stanovení jeho hodnoty. Podnik sám o sobě nemá žádnou 

objektivně danou hodnotu, a tedy neexistuje ani jediné správné ocenění, které by bylo 

použitelné pro všechny účely. Proto je vždy nutné zcela jasně vymezit účel ocenění. Výsledná 

hodnota podniku je závislá na rozsahu a míře vstupních údajů, na časovém horizontu a také 

použité metodě. Jednotlivé postupy lze aplikovat pouze za určitých podmínek, a proto 

nesprávné použití daných postupů pak vede k nesprávné interpretaci výsledných hodnot. 

 

2.1. Obecné zásady pro ocen ění podniku  
 

„ Podnik je věc hromadná, 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 k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ viz 

Mařík (2007, str. 15). 

 
Hodnota je ekonomický pojem označující cenu, na které se pravděpodobně dohodnou 

prodávající a kupující. Hodnota je pouze odhad pravděpodobné ceny. Cena je termín pro 

částku požadovanou, nabízenou nebo požadovanou za zboží nebo služby. Cena by měla mít 

určitý vztah. V důsledku různých vlivů může nebo nemusí mít cena vztah k zjištěné hodnotě. 

 

2.1.1.  Základní kategorie hodnoty podniku 
 

Na základě hledisek, zda jde o tržní ocenění, hodnotu z hlediska konkrétního 

kupujícího nebo o nespornou hodnotu, rozlišujeme čtyři základní přístupy k oceňování 

podniku: tržní, subjektivní, objektivizovanou a hodnotu na základě přístupu Kolínské školy. 

 

Tržní hodnota 

 

Tržní hodnota je definována na základě mezinárodních oceňovacích standardů. A ve 

své podstatě chrání jak práva prodávajícího, tak kupujícího. 
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„ Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi 

samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly 

informovaně, rozumě a bez nátlaku“ viz Mařík (2007, str. 22). 

 
 Tržní hodnota je chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady související 

s prodejem nebo koupí a bez souvisejících daní a měla by být odhadem rovnovážné ceny. 

 

 Investiční (subjektivní) hodnota 

 

 Na hodnotu podniku je třeba pohlížet jako na jedinečný jev. Prioritou je v tomto 

případě individuální názor účastníků transakce. Hodnota je pak dána očekávanými užitky 

z majetku pro konkrétního účastníka.  

 

 „Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů 

pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se 

specifickým investorem, skupinou investorů, nebo jednotou s určitými investičními cíly nebo 

kritérii. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní hodnota 

tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní 

hodnotou investičního majetku.“ viz Mařík (2007, str. 26). 

 
 Základní charakteristiky investiční hodnoty: 

 

• budoucí peněžní toky jsou vyjádřeny na základě představ manažerů oceňovaného 

podniku, 

• diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investora. 

 

Pokud tedy oceňovatel vyvozuje budoucí peněžní toky v rozhodující míře z finančního 

plánu poskytnutých podnikem, aniž by testoval jeho přiměřenost, potom nemůže jít o tržní, 

ale o investiční hodnotu. 
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Objektivizovaná hodnota 

 

Objektivizovaná hodnota je definována podle německých oceňovacích standardů. Při 

určení objektivizované hodnoty by se měly dodržovat určité zásady, požadavky a stavět na 

všeobecně uznávaných datech. Zásady jsou následující viz Mařík (2007, str. 28):  

 

• udržování substance – vybíráno jen tolik peněžních prostředků, aby nebyla 

porušena majetková podstata, 

• volný zisk – ta část zisku, kterou je možno odebrat, aniž by byla ohrožena 

majetková podstata, 

• nepotřebný majetek – výnosové ocenění se týká především provozně nezbytné 

části majetku, 

• možnosti změn v podniku – předpokládá se podnikání v dosavadním konceptu, 

• metoda – by měla být jasná a jednoznačná, což znamená, že jiný oceňovatel by 

měl zopakovat ocenění s podobnými výsledky, 

• management – výnosová hodnota závisí na setrvání managementu v podniku, 

v rámci objektivizované metody předpokládáme, že management přetrvá. 

 
Kolínská škola 

 

 Podle Kolínské školy nemá smysl ocenění modifikovat v závislosti na jednotlivých 

podnětech, ale na obecných funkcích. Základními funkcemi oceňování jsou: poradenská, 

rozhodčí, argumentační, komunikační a daňová. Nejdůležitější je funkce poradenská, kdy je 

určena maximální/minimální cena pro kupujícího/prodávajícího. Poskytuje se tedy hraniční 

hodnota pro rozhodnutí. 

 

2.1.2. Postup p ři ocen ění podniku 
 

Podle konkrétního podnětu, kategorie zjišťované hodnoty, zvolených metod a 

dostupných dat je třeba modifikovat postup ocenění. Je doporučován následující obecný 

postup: 

 

• sběr vstupních informací – o podniku a jeho okolí (makro a mikroprostředí), 
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• analýza dat – strategická a finanční analýza, 

• sestaveni finančního plánu, 

• ocenění – volba metody, ocenění a syntéza výsledků. 

 

2.2. Sběr vstupních dat 
 

Pro ocenění jsou důležitá kvalitní vstupní data. Všechny vstupní data přímo či nepřímo 

ovlivňují výslednou hodnotu. Nejprve je nutné získat základní data o podniku (název, právní 

forma, předmět podnikání), dále se shromažďují ekonomická data (výkazy, výroční zprávy 

nebo podnikové plány. Důležitá jsou i data o relevantním trhu (vymezení, segmentace, vývoj 

a atraktivita relevantního trhu) a konkurenční struktura relevantního trhu (konkurenti, 

substituty, bariéry do odvětví). Součástí ocenění podniku jsou i odběratelsko-dodavatelská 

data (marketing, odbyt, výroba, dodavatelé). Nemůže se zapomenout na lidský faktor 

(pracovníky), kdy jsou důležité data o struktuře pracovní síly, fluktuaci pracovníků, 

produktivitě práce a personálních nákladech.  

2.3. Analýza dat 
 

V rámci analýzy dat je nutné provést strategickou a finanční analýzu. Strategická 

analýza se zaměřuje na analýzu makroprostředí a mikroprostředí. Finanční analýza se 

orientuje na poměrové ukazatele a horizontální a vertikální analýzu. 

 

2.3.1. Strategická analýza 
 

Při oceňování podniku je nutné provést tzv. strategickou analýzu.  Jedná se o analýzu, 

kdy se určuje celkový výnos potenciálu daného vybraného podniku. Potenciál podniku je 

závislý  

na vnitřním a vnějším potenciálu podniku. Za vnitřní potenciál je možno chápat silné a slabé 

stránky podniku. Vnější potenciál je zaměřen na srovnání podniku s trhem, jaké jsou jeho 

příležitosti a hrozby v rámci srovnatelného trhu (v rámci odvětví a relevantního trhu). 

 

 Výstupem strategické analýzy by měly být známé určité skutečnosti, které dále ovlivní 

vývoj podniku. Lze zde zařadit určení dlouhodobé perspektivy podniku, vývoj podniku a jeho 
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konkurence v návaznosti na budoucí vývoj tržeb a identifikovat rizikové faktory podniku. 

Provádí se strategická analýza makroprostředí a mikroprostředí podniku. 

 

Analýza makroprostředí 

 

 Analýza makroprostředí je o vlivu na podnik zvenku a zabývá se faktory, které působí  

na podnik na makroekonomické úrovni. Např. vliv vývoje HDP, vývoj inflace a míry 

nezaměstnanosti, kurzu české koruny k euru a vývoj úrokových sazeb. Analýza 

mikroprostředí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na prostředí. Vychází ze základních 

charakteristik odvětví. Její základní částí je vymezení hybných změnotvorných sil, které 

ovlivňují vývoj a změnu odvětví.  

 

 Inflace je faktor, který působí na každý podnik bez ohledu na oblast podnikové 

činnosti. Projeví se jak na vstupech do podniku tak na jeho výstupech. Podstatné je však jaký 

vliv má inflace na činnost podniku a jak rychle dokáže podnik na inflaci reagovat. Nižší míra 

inflace pozitivně působí na vývoj ekonomiky, zvyšuje růst reálných mezd a koupěschopnost 

obyvatelstva. 

 
 Hrubý domácí produkt je měřítkem hospodářské aktivity a vypovídá o tom jaká je 

hodnota celkově vyprodukovaného zboží a služeb.  

 

Míra nezaměstnanosti je dalším důležitým faktorem, který má vliv na činnost 

podniku. Zejména na mzdové náklady, které při vysoké nezaměstnanosti může podnik snížit.  

 

Kurz české koruny k euru má zejména pro podniky s vysokým podílem exportu na 

výrobě zásadní význam. Při zhodnocování měny se stává nákup výrobků pro zahraniční 

odběratele nákladnější a při kolísání kurzu je obtížné odhadnout budoucí tržby.  

 

Pro analýzu makroprostředí je důležitý vývoj úrokové sazby. Pro ČR byla zvolena 2T 

Repo sazba, z důvodu vysokého podílu krátkodobých bankovních úvěrů sledované 

společnosti. V rámci působení ECB je dále uvedena sazba marginal lending facility (MLF). 

Což jsou stálé prostředky Eurosystému, které protistrany mohou využít pro příjem úvěru přes 

noc od národní centrální banky  za stanovenou úrokovou sazbu proti způsobilým aktivům. 

Jedná se o hodnoty vždy ke konci sledovaného roku. Čím nižší sazby, tím větší snaha bank 
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zlevnit možné úvěry podnikům a povzbudit investiční činnost a tím následně celou 

ekonomiku. V poslední době jsou sazby skoro na svém minimu, čímž se snaží banky 

povzbudit ekonomiku.  

 

Analýza mikroprostředí 

 

 Je důležité přiřadit podnik k určitému odvětví. Identifikace s odvětvím dává 

investorovi přesnější představu o zamýšlené investici. V rámci této analýzy je potřeba 

identifikovat základní charakteristiku odvětví a prognózu vývoje odvětví.  

 

 K základním znakům patří: 

 

• citlivost na změnu hospodářského cyklu, 

• míra regulace ze strany státu (existence regulovaných cen nebo licencí), 

• struktura odvětví (možnost vstupu nových konkurentů, hrozba nových výrobků a 

služeb, síla konkurence). 

 

2.3.2. Finanční analýza 
 
 Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně (v rámci možností) posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku. 

 

 Finanční analýza představuje soubor nástrojů a metod k hodnocení finanční situace 

firmy a minulého vývoje hospodaření firmy. Při sestavování finanční analýzy se vychází 

z účetních výkazů, jako je výkaz zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow a je spojena s finančním 

řízením podniku.  

 

 Cílem finanční analýzy je především zhodnocení všech ekonomických stránek 

podniku a slouží jako podklad pro určení finančního zdraví firmy. Úroveň finančního zdraví 

podniku se odvozuje od jeho schopnosti vyrovnávat se s provozními riziky za stávající 

finanční situace, přičemž souvisí se schopností firmy dostát svým závazkům.  
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 Prostřednictvím finanční analýzy dochází k odhalování slabých míst firmy, která by 

mohla ohrozit stabilitu firmy v budoucím čase a naopak silných míst, které mohou být 

využívány v dalším rozvoji podniku. Podává tak obraz o tom, ve kterých ohledech by firma 

měla provést opatření, jež by měla vést k zlepšení situace budoucnosti. 

 

 V případě finanční analýzy se nejedná jen o výpočetní aparát, zahrnuje v sobě i další 

činnosti a to zejména zhodnocení finanční situace, popřípadě hlubší rozbor nevyhovující 

situace, návrhy možných řešení pro nápravu finančního zdraví firmy 

 
Ukazatele likvidity 
 

Ukazatele likvidity podávají informace o tom, zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům. Likvidita je obecně chápána jako schopnost podniku hradit své závazky, získat 

dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. 

 

 Pokud není podnik schopen splácet své závazky, buď zanikne, nebo na něj 

neuspokojení věřitelé podají návrh na konkurz. Likvidita se střetává s rentabilitou, neboť aby 

podnik splnil podmínky likvidity, je nucen uchovávat prostředky ve formě oběžných aktiv  

a nemůže je použít k tvorbě zisku a následně na zvýšení rentability. 

 

 Ukazatele likvidity se vypočítají jako poměr specifických oběžných aktiv 

ke krátkodobému cizímu kapitálu.  

 

 V dnešní době se objevuje trend u podniků, které si berou krátkodobý úvěr, aby tím 

nahradily úvěr dlouhodobý. V takovém případě takový úvěr sníží ukazatel, při tom však nemá 

vztah k oběžným aktivům.  

 

 Abychom mohli zodpovědně interpretovat ukazatele likvidity, je třeba znát i bližší 

informace o platební politice podniku, jelikož podniky, které mají přístup ke kontokorentním 

účtům, nebo které využívají factoring, či forfaiting, mohou mít do jisté míry tyto ukazatele 

zkresleny. 

 

Existují tři hlavní druhy ukazatelů likvidity, které mohou být navíc doplněny ukazateli 

struktury oběžných aktiv. 
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 Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

Ukazatel je využíván obzvlášť věřiteli, kteří se ujišťují, že je dlužník schopen splnit své 

závazky.  

 

 Pro tento ukazatel se uvádí určité doporučené hodnoty, za přiměřenou výši tohoto 

ukazatele se považuje rozmezí 1,5 – 2,5 viz Dluhošová (2006, str. 80). Hlavní slabinou tohoto 

ukazatele je zkreslování hodnot likvidity, neboť se počítá s celkovými oběžnými aktivy, a 

není jisté, že by se podařilo během krátké doby převést všechna oběžná aktiva na hotovost. 

Dalšími slabinami jsou zásoby, které jsou oceněny historickými cenami, dále pak polotovary 

a hotové výrobky na skladě, které jsou oceněny vlastními náklady výroby. 

 

 
 

(2.1) 
 
 Ukazatel okamžité likvidity se používá jen k dokreslení pohledu na likviditu podniku, 

protože jsou v něm zahrnuty jen ty nejlikvidnější části oběžného majetku, a to peníze 

v hotovosti, na účtu a šeky. Z charakteru konstrukce tohoto uživatele vyplývá, že je velice 

nestabilní a náchylný k obrovským výkyvům v čase. 

 
 
 
 

(2.2) 
 
 Při vyjádření pohotové likvidity se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové 

prostředky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 do 1,5 

viz Dluhošová (2006, str. 80). Výše ukazatele závisí na typu činnosti podniku. 

 

 

 

(2.3) 

 
Ukazatele rentability 
 
 Vyjadřují poměr zisku k srovnávací základně. Všechny ukazatele rentability se 

interpretují podobně, neboť vyjadřují, kolik Kč zisku připadne na 1 Kč jmenovatele.  

 

oběžná aktiva
běžná likvidita

krátkodobé závazky
=

pohotové platební prostředky
okamžitá likvidita

krátkodobé závazky
=

oběžná aktiva zásoby
pohotová likvidita

krátkodobé závazky

−=
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 Rentabilitou (výnosnost vloženého kapitálu) je vyjádřena v konečném důsledku 

schopnost podniku vytvářet nové ekonomické zdroje s využitím vloženého kapitálu, což je 

důležité zejména pro investory, kteří se zajímají, zda výnos z investice převáží riziko, jež je 

s investicí spojeno. V důsledku omezeného množství kapitálu hrají ukazatele rentability 

důležitou roli zejména při rozhodování o dlouhodobých investicích.  

 

Při výpočtu ukazatelů se pracuje s různými druhy zisků, které jsou specifikovány jako: 

 

• zisk před úroky a daněmi (EBIT – Earnings before interest and taxes), 

• zisk před zdaněním (EBT – Earnings before taxes), 

• čistý zisk (EAT – Earnings after taxes). 

 

 Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu, zda jsou 

pořízena ze zdrojů vlastníků, nebo pochází od bank a dalších věřitelů. 

 

 Rentabilita aktiv může být vypočítána několika vzorci, liší se tím, zda je použit EAT či 

EBIT. Výpočty, při kterých je využit EBIT, nejsou zkresleny daní ze zisku a způsobem 

financování.   

         
                                                                                                                
 

(2.4) 
 
 Ukazatel rentability vlastního kapitálu udává, kolik zisku připadne na 1 Kč 

investovaného kapitálu vlastníkem, proto je tento ukazatel vhodný zejména pro vlastníky 

podniků. Ukazatel je závislý zejména na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizího 

kapitálu v podniku. 

 

  Rentabilita vlastního kapitálu by měla převyšovat průměrný roční výnos státních 

dluhopisů do doby splatnosti, jelikož ty jsou považovány za bezrizikové investice. V případě, 

že by je nepřevyšovala, tak by taková firma pravděpodobně zanikla, jelikož pro majitele by 

bylo výhodnější investovat do státních dluhopisů než do firmy, ve které jsou investice 

ohroženy rizikem a přinášejí menší výnos než bezriziková investice. 

 

                                                                                 
 (2.5) 

EBIT
ROA

Aktiva
=

EAT
ROE

vlastní kapitál
=
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 Rentabilita tržeb odráží schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

Ukazatel může nabývat vysokých hodnot v důsledku dvou faktorů. V prvním případě si 

podnik udržuje stabilní tržby a zmenšuje náklady, nebo naopak při stabilní hladině nákladů 

navyšuje cenu služeb a výrobků, a tím i tržby. Rentabilita tržeb je používána zejména při 

mezipodnikovém srovnávání. Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední  

a vysoká hodnota ukazuje na dobrou práci management. 

 
 

Tržby

EAT
ROS=  

(2.6) 
 
Ukazatele aktivity 
 
 Ukazatele aktivity jsou ukazatele, které kombinují a dávají do vzájemných vztahů 

údaje z výkazu zisku a ztráty (tržby) a jednotlivé položky z výkazu rozvahy. Příliš nízké 

hodnoty těchto ukazatelů naznačují, že podnik svá aktiva nevyužívá efektivně, naopak příliš 

velké hodnoty naznačují, že podnik nemá dostatek efektivních aktiv a z hlediska budoucího 

vývoje by mohl investovat do zvýšení podílu takovýchto aktiv.  

 

 Ukazatele aktivity jsou vyjádřeny buď obratem, nebo dobou obratu. Obrat udává, 

kolikrát daná složka majetku se přemění za rok na peněžní prostředky. Doba obratu udává, za 

jak dlouho se daná složka majetku přemění na peněžní prostředky. 

 
 Ukazatelem doby obratu aktiv se vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových 

aktiv ve vztahu k tržbám. Pozitivní je co nejkratší doba obratu. Čím je vyšší podíl stálých 

aktiv, tím je hodnota ukazatele vyšší. 

 

 

(2.7)  

 

Ukazatelem doba obratu zásob se charakterizuje úroveň provozního řízení. Dobu 

obratu zásob je vhodné udržovat na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 

  

 

(2.8) 

360aktiva
doba obratu aktiv

tržby

⋅=

360zásoby
doba obratu zásob

tržby

⋅=
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Ukazatelem doby obratu pohledávek se udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny 

faktury, jde tedy o dobu, během které jsou peněžní prostředky vázány v pohledávkách. Jedná 

se o průměrné inkasní období a hodnoty by měly být co nejmenší. Při neustálém překračování 

doby splatnosti je nutné přezkoumat kázeň odběratelů.  

                                                                                                    
  
 

(2.9) 
 

 Ukazatel doby obratu závazků udává průměrný počet dnů, po které zůstávají závazky 

neuhrazeny – průměrné platební období. Nákup na úvěr představuje pro podnik peněžní 

prostředky, které může použít na jiné účely, než na splacení faktury, přitom ale musí zajistit, 

aby byl v době splatnosti závazků solventní. Hodnota ukazatele by měla přibližně souhlasit 

s dobou obratu pohledávek, nebo být alespoň větší. Kdyby byla hodnota ukazatele menší než 

u doby obratu pohledávek, znamenalo by to, že podnik je nucen platit své závazky dřív, než 

by zpeněžil své pohledávky a mohl by se dostat do platebních potíží.  

 
 
 

(2.10) 
 
Ukazatele finanční stability a zadluženosti 
 
 Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Stabilitu 

je možno hodnotit na základě podnikových aktiv a jejich zdrojů krytí (pasiv). 

 

 Hlavním motivem financování činností podniku cizím kapitálem je nižší cena 

v porovnání se zdroji vlastními, ty mohou být navíc použity k financování jiných potřeb, čímž 

podpoří investiční aktivitu podniku. Kdyby se podnik snažil financovat potřeby jen svými 

vlastními zdroji, vystavoval by se riziku přílišného finančního zatěžování podniku  

a neschopnosti reakce na aktuální potřeby firmy. Pro finančně silný podnik není zvyšování 

zadluženosti problém. Pokud jsou tyto zdroje alokovány efektivně, přispívají k celkové 

výkonnosti, a tím i k růstu tržní hodnoty podniku, což je hlavním zájmem vlastníků podniku.  

 

 Ovšem nadměrné zatěžování podniku cizími zdroji může vést v budoucnu k finanční 

nestabilitě a problémům s platbou závazků. Optimální skladba finančních zdrojů je tedy 

jedním z hlavních úkolů finančního řízení podniku.  

 

360pohledávky
doba obratu pohledávek

tržby

⋅=

360závazky
doba obratu závazků

tržby

⋅=
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 Celková zadluženost vyjadřuje, do jaké míry je majetek kryt cizími zdroji a 

představuje podíl celkových dluhů k celkovým aktivům. Zajímají se o něho zejména věřitelé, 

jelikož čím větší hodnota ukazatele, tím větší je riziko pro věřitele. Zadluženost sama o sobě 

není negativní charakteristikou. Určitý podíl cizího kapitálu na aktivech je pro podnik 

prospěšný. Analytickými ukazateli celkové zadluženosti jsou dlouhodobá a běžná zadluženost 

(podíl dlouhodobého, respektive krátkodobého kapitálu na aktivech). 

 
 

                                                                                                
(2.11) 

  
Analýzu zadluženosti lze upřesnit ukazatelem běžné zadluženosti. 

 
   
 
 
 

(2.12) 
  

 V případě ukazatele krytí stálých aktiv je poměřován dlouhodobý kapitál ke stálým 

aktivům. Stálá aktiva firmy by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. 

 

 

(2.13) 

 Ukazatel podíl vlastního kapitálu na aktivech je založen na porovnání údajů z bilance 

a umožňuje hodnotit různé stránky finanční stability. 

 

 

(2.14) 

2.3.3. Horizontální a vertikální analýza 
 

Horizontální analýza je používána k porovnání změn v čase. Při sestavování vertikální 

analýzy jsou poměřovány dílčí položky finančních výkazů k jejich souhrnným částem a 

výstupem je porovnání procentních změn jednotlivých položek k souhrnným částem. 

 

 

cizí kapitál
celková zadluženost

celková aktiva
=

krátkodobýcizí kapitál
běžná zadluženost

celková aktiva
=

dlouhodobý kapitál
stupeň krytístálých aktiv

stálá aktiva
=

vlastní kapitál
podíl vlastního kapitálu na aktivech

aktiva
=
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2.3.4. SWOT analýza 
 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 

hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, 

strategii nebo i restrukturalizací procesů. 

 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a 

současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné 

a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. 

Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá využit brainstorming 

s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza týká. Po 

brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru použití SWOT. Následně 

nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek všemi zúčastněnými. Po 

zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle 

důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy 

naloží a co bude realizovat. 

 

2.4. Finanční plán podniku 
 
 Plánování je chápáno jako komplexní rozhodovací proces, spočívající v navrhování, 

hodnocení a výběru cílů odpovídající projektů k jejich dosažení. Finanční plánovaní plní 

úlohu systému včasného varování, jelikož předpovídá případné a pravděpodobné finanční 

situace dříve než nastanou. V rámci finančního plánování je třeba se orientovat také na 

finanční politiku. Tato politika dává odpovědi na otázky typu, jak mohou být jednotlivé 

kapitálové zdroje používány, kde je možnost získání dodatečného kapitálu, jaký má být poměr 

mezi cizími a vlastními zdroji, jak je omezen růst majetku a tržeb s ohledem na peněžní toky, 

kolik se má vyplácet na dividendách aj. 

 

 Za výstup finančního plánování považujeme finanční plán, který představuje budoucí 

vývoj podniku. Obsahem plánu jsou dlouhodobé cíle, které k realizaci vyžadují časový 

horizont delší než jeden rok. Proto je vhodné sestavovat dlouhodobý finanční plán. Součásti 

toho plánu je plán krátkodobý, který je sestavován pro první rok plánovaného období. 
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 Při plánování se vychází z běžných cen, jelikož v těchto cenách je zohledněna inflace, 

a dále jsou využity tržní hodnoty, u kterých se jedná o určitou kontrolu trhem. U tvorby 

finančního plánu je třeba dodržovat některé zásady, mezi které lze zařadit: 

• zásadu, že plán vychází ze znalosti tržní situace, včetně odhadu do budoucna, 

• plán je obecně založen na růstu tržní hodnoty firmy, 

• plán musí zahrnovat všechny útvary podniku a jejich vzájemné vazby, 

• části plánu musí být věcně a časově sladěny, 

• plán se sestavuje pomocí klouzavého systému, 

• je potřeba existence vazeb mezi dlouhodobým a krátkodobým plánem. 

 

2.5. Metody ocen ění podniku 
 
 Problematika oceňování podniku je jednou z významných oblastí finančního řízení 

podniku. Oceňování lze použít pro celou řadu důvodů jako například koupě podniku, prodej 

podniku, fúze a konsolidace podniku, rozdělení podniků, emise akcií a jiné. 

 

 V rámci oceňování podniku je důležité stanovení hodnoty podniku. Tento cíl patří 

mezi důležité manažerské nástroje řízení podniku. Hodnotou podniku se rozumí částka bez 

ohledu na konkrétní okolnosti prodeje či nákupu. Někdy lze také použít výraz objektivizovaná 

hodnota. Hodnotu lze tedy chápat jako částku orientační, kolem které by se měla pohybovat 

cena. Důležitá je pro podnik budoucí hodnota. Cena je konkrétní zaplacená částka za podnik 

v daném čase a místě. Je ovlivňována celou řadou faktorů, jako je poptávka a nabídka, 

jednotlivé fáze vývoje ekonomiky, strategie atd. 

 

 Oceňováním se zabývají znalci, kteří jsou účastníci procesního řízení, podléhají 

zákonům a jsou jmenování. Dalšími subjekty, které se zabývají oceňováním, jsou odhadci, 

kteří podnikají a řídí se živnostenským zákonem. Poskytují služby pro fyzické a právnické 

osoby.  

 

Při procesu oceňování je důležité přesně stanovit a vymezit objekt oceňování. Jedná se 

o vstupy, výstupy a hranice oceňování. Následně je třeba určit, z jakého pohledu je oceňování 

prováděno. Zda z pohledu zájmů vlastníků, pak se oceňuje pouze vlastní kapitál. Případně 

z pohledu jak vlastníků, tak věřitelů, potom se oceňuje z hlediska celkového kapitálu podniku.  
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Obrázek 2.1 Přehled metod stanovení hodnoty firmy 

 
Zdroj: Dluhošová (2006, str.148) 

 

Výnosové metody 

 

U metod ocenění na základě analýzy výnosů se využívá poznatku, že hodnota statku je 

určena očekávaným užitkem pro jeho držitele. U hospodářských statků jsou považovány za 

užitek očekávané výnosy. Za výnosy se považují skutečné příjmy plynoucí z oceňovaného 

statku jeho držiteli, je však možné použít jako základ pro ocenění jinak chápané výnosy. Pro 

potřeby této práce byly použity výnosové dvoufázové metody a při propočtu nákladu kapitálu 

byla užita stavebnicová metoda. 

 

Základní výnosové metody: 

 

• metoda diskontovaného peněžního toku, 

• metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

• metoda ekonomické přidané hodnoty, 

• metody kombinované (kombinace výnosových a majetkových metod). 

 

Majetkové metody 

 

 Princip majetkového ocenění je jednoduchý a obecně srozumitelný. Majetková 

hodnota podniku je definována jako souhrn individuálně oceněných položek majetku. Od 

tohoto souhrnu je pak odečten a suma individuálně oceněných závazků. Velikost majetkového 
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OCEŇOVÁNÍ
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ocenění je tak dána především. Množstvím a strukturou položek majetku a pravidly pro jeho 

ocenění viz Mařík (2007, str. 321).  

  

Kombinované metody 

 

 Hodnota podniku kombinovanou metodou je vypočtena na základě váženého průměru 

hodnoty podniku podle ostatních metod. Často je aplikována kombinace ocenění výnosovými 

a majetkovými metodami. Využitím tohoto přístupu se částečně odstraní nedostatky metody 

substanční (nezohlednění očekávaných výnosů) a nedostatky metody výnosové (nezachycení 

skutečné hodnoty majetku), viz Dluhošová (2006, str. 154) 

 

Komparativní metody 

 

 Na základě dostupných dat srovnatelných podniků je odvozena hodnota aktiv nebo 

kapitálu. Nejčastěji se tato metoda provádí u podniků, které jsou obchodovány veřejně na 

finančních trzích, viz Dluhošová (2006, str. 153). 

 

Aktivní a pasivní metody 

 

 Aktivní metody předpokládají možnost změn v rozhodování managementu v 

budoucnu. U aplikace reálných opcí na ocenění podniku jsou umožněny a také se oceňují 

možné budoucí aktivní zásahy managementu. Jsou tedy připuštěna podmíněná rozhodnutí, 

která jsou prováděna a realizována za předem stanovených podmínek. U pasivních metod se 

neuvažuje o možnosti změn v rozhodování managementu.  

 

 Dále budou podrobněji popsány metody ocenění podniku využité v diplomové práci.  

2.5.1. Metody DCF 
 

Metody DCF jsou založeny na odhadech budoucích volných peněžních toků, které 

plynou z podnikatelské činnosti. S růstem volných peněžních toků roste hodnota firmy. 

Metody DCF patří k velmi využívaným metodám oceňování podniku. Při použití těchto 

metod je kladen důraz na splnění několika zásadních úkolů.  
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Důležité je vymezení budoucích peněžních toků, správné stanovení nákladu kapitálu, 

kterým bude peněžní tok diskontován a stanovení hodnoty ocenění. Podle toho, zda je 

oceňován celkový kapitál nebo pouze vlastní kapitál a podle toho, jak jsou definovány 

finanční toky a náklad kapitálu, lze rozlišit čtyři základní metody spadající do skupiny metod 

diskontovaných peněžních toků 

  
• metoda DCF entity,  

• metoda DCF equity,  

• metoda DDM (Dividend Discount Model),  

• metoda APV (Adjusted Present Value).  

 

Metoda DFC entity 

 

Metoda  DCF-entity se počítá z peněžních toků určených pro vlastníky a věřitele. 

Jedná se o všechny peněžní toky generované společností z provozních aktiv. Nároky 

akcionářů a věřitelů budou uspokojeny až potom co bude zajištěn další rozvoj a fungování 

podniku.  

 

Hodnota FCFF je dosažena součtem peněžních toků pro vlastníky i pro věřitele. 

Výsledný vztah pro výpočet FCFF:  

 

 
(2.15) 

kde EBIT je zisk před úroky a daněmi, t je sazba daně z příjmů právnických osob, ČPK je 

čistý pracovní kapitál a INV jsou investice. 

 

 Změna čistého pracovního kapitálu je vyjádřena tímto vztahem:  

 

∆ ČPK = ∆oběžná aktiva – ∆krátkodobé závazky. 

(2.16) 

 Vypočtené volné peněžní toky jsou diskontovány nákladem celkového kapitálu. V této 

diskontní sazbě se reflektuje, že peněžní tok je určen vlastníkům i věřitelům.  

 

 Po určení nákladů na celkový kapitál a volných peněžních toků se zjistí hodnota 

společnosti. V praxi se předpokládá trvání společnosti v neomezeném časovém horizontu. 

( ) ,1 INVČPKOdpisytEBITFCFF −∆−+−⋅=
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Společnost se bude v budoucnu vyvíjet určitým směrem, je možný pokles, nárůst, stabilita 

výroby. Je velmi obtížné stanovit peněžní toky v jednotlivých letech pro neomezené časové 

období. Proto se při oceňování společnosti používají nejen metody jednofázové, ale i metody 

dvoufázové a vícefázové. 

 

 Obecně se vypočítá hodnota fázovou metodou DCF takto: 

 

∑
= +

=
T

t
t
t

R

FCFF
V

1 )1( ,
 

(2.17) 

kde V je hodnota firmy, FCFFt  jsou peněžní toky v jednotlivých letech, R je náklad kapitálu, t 

jsou jednotlivé roky. 

 

 Jednofázová metoda – perpetutia 
 

Jedná se o situaci, kdy se předpokládá stejné chování po celé období, přičemž trvání 

firmy je neomezeno. Tehdy je hodnoty firmy určena jako perpetuita takto 

 

R

FCFF
V =

,
 

(2.18) 
nebo když se předpokládá určité tempo růstu peněžních toků, tak se použije tohoto vzorce: 
 

gR

FCFF
V

−
=

,
 

(2.19) 
kde FCFF jsou volné finanční toky, R je náklad kapitálu, g tempo růstu. 
 

Dvoufázová metoda 
 
 V rámci této metody se vychází ze dvou fází, jak je patrno z názvu. První fáze je 

plánována na období 4 až 6 let, za předpokladu, že situace ve společnosti je lépe předvídatelná 

a je možné odhadnout a plánovat volné finanční toky relativně přesně. Po ukončení první fáze 

následuje fáze druhá, které trvá do nekonečna.  

 
V = V1 + V2 , 

(2.20) 
kde V1 je hodnota firmy za první fázi a V2 je hodnota firmy za druhou fázi. 
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V první fázi jsou určeny finanční toky relativně přesně, a to  
 

∑
= +

=
T

t
t

t

R

FCFF
V

1 1
1 )1(

 

(2.21) 

kde T je délka první fáze, R1 jsou náklady kapitálu v první fázi. 

 

V druhé fázi se pracuje s trendem volných finančních toků. Pracuje se tedy 

s pokračující hodnotou PH, což je hodnota podniku za druhou fázi k počátku druhé fáze. Je 

nutné pokračující hodnotu diskontovat k momentu ocenění. 

 
V2 = PH . (1 + R1)-T 

(2.22) 
 

Pokračující hodnota je vyjádřena vztahem:  

2

1

R

FCFF
PH t+=  

(2.23) 

Pokud se předpokládá určité tempo růstu peněžních toků, tak se použije tohoto vzorce:  
 

gR

FCFF
PH t

−
= +

2

1  

(2.24) 
 

Z hlediska oceňování existují také více fázové metody, u kterých se předpokládá 

rozdělení vývoje volných finančních toků do různých fází s různým vývojem, a dále se 

předpokládá analogicky, že poslední fáze má neomezené trvání.  

 

Dvoufázovou metodu lze upravit na metodu třífázovou nebo vícefázovou, kdy je 

vývoj volných peněžních toků rozdělen do fází s různým vývojem. Obecný tvar pro výpočet 

vícefázové metody je uveden v následujícím vztahu, kde V1 až Vn jsou hodnoty podniku pro 

jednotlivé fáze. Je předpokládáno neomezené trvání poslední fáze. 

 

1 2 3 ... nV V V V V= + + + +  

(2.25) 
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2.5.2. Metoda EVA 
 

EVA (Economic Value Added) neboli ekonomická přidaná hodnota představuje 

ekonomický zisk neboli nadzisk. Tvoří peněžní tok, který převyšuje oportunitní náklady 

akcionáře a tím zabezpečuje růst jeho bohatství. Obecně pak lze ukazatel EVA vypočítat 

tímto vztahem:  

 
EVA = NOPATt − NOAt-1 ⋅ WACCt 

(2.26) 
 

Ocenění pomocí EVA vychází z tržní přidané hodnoty (MVA), MVA je určena 
vztahem: 
 

∑
∝

= +
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1 )1(
)(

t
t

t

WACC

EVA
EVAPVMVA ´. 

(2.27) 

NOA 
 

Ukazatel NOA je definován jako aktiva nutná pro dosažení operačního zisku (net 

operating assets). Vymezení operačních aktiv se liší podle povahy podnikatelské činnosti 

společnosti. Je nutno zachovat vazbu mezi operačními aktivy a výsledkem hospodaření 

z operační činnosti. 

 

 Okruhy úprav rozvahy pro výpočet NOA: 

 

• z celkových aktiv je třeba vydělit neoperační aktiva, 

• aktiva je vhodné snížit o neúročený cizí kapitál, aby se předešlo problémům 

s odhadováním nákladů na tento kapitál při určování diskontní míry, 

• vyloučení mimořádných položek, 

• účetní aktiva převést na ,,skutečná“ aktiva“. 

 
NOPAT 
 
 NOPAT (net operating profit after taxes) je operační výsledek hospodaření po odpočtu 

upravených daní. Za NOPAT se považuje provozní výsledek hospodaření, není jej však 

možné vždy ztotožnit s provozním výsledkem hospodaření podle českých účetních standardů.  

 



 
 

25 

 Za základ pro NOPAT lze z českého účetnictví využít výsledek hospodaření za běžnou 

činnost nebo provozní výsledek hospodaření. Pro tento případ je využito provozního výsledku 

hospodaření. V následující tabulce jsou popsány možnosti úprav provozního výsledku 

hospodaření, aby se NOPAT stal ,,ekonomicky“ správnějším.  

 

Tabulka 2.1 Úpravy provozního výsledku hospodaření viz Mařík (2007, str291) 
VH z provozní činnosti 

(-) provozní výnosy z neoperačního majetku 

(+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

(+) provozní náklady za neoperační majetek 

(+) odpisy goodwillu, má-li trvalý charakter 

(+) původní náklady s investičním charakterem  

(-) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

(+) leasingová platba (původní náklad na leasing) 

(-) odpisy majetku pronajatého na leasing 

(-) neobvyklé zisky 

(+) neobvyklé ztráty 

Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

Úprava daní na úroveň NOPAT 

 
Fázová metoda EVA-entity 
 
 Pro výpočet hodnoty společnosti je nejčastěji volena dvojfázová metoda. Druhá fáze 

bývá často počítána jako věčná renta ze stabilního ukazatele EVA do nekonečna.  

 

Obecný postup je znázorněn ve vztahu:  

 

T
t

T

t
t

t
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.
 

(2.28) 
  

Výhoda ocenění pomocí metody EVA spočívá v tom, že poskytuje více informací 

navíc než metoda DCF, protože rozkládá hodnotu na investovaný kapitál (NOA) a tržní 

přidanou hodnotu MVA. Vypovídá tedy o tom, jaká hodnota k datu ocenění již existuje a jaká 

část hodnoty vzniká v budoucnu. Pokud totiž společnost disponuje objemnými aktivy, ale 

bude vytvářet nedostatečný ekonomický zisk (nebo dokonce ztrátu), vývoj tohoto podniku lze 
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předvídat jako nepříliš příznivý. EVA také umožňuje propojovat analýzu výkonnosti podniku 

a ocenění firmy. 

2.5.3. Vztah ocen ění metodou EVA a metodou DCF 
 

Vztah těchto dvou metod je založen na vztahu mezi oceněním na bázi peněžních toků 

a na bázi účetního výsledku hospodaření. Po provedení úprav rozvahy a výsledovky by měli 

obě metody čerpat data z těchto upravených výkazů. Výhodou metody EVA oproti metodě 

DCF se jednoznačně jeví možnost, pracovat s výsledky hospodaření a přitom dosáhnout 

stejných výsledků jako při ocenění pomocí peněžních toků. Metodou DCF jsou vypočteny 

peněžní toky za jednotlivé roky, ale není zodpovězena otázka, zda se pozitivně či negativně 

mění hodnota podniku v daném roce. Pomocí metody EVA lze zjistit, zda se bude hodnota 

podniku zvyšovat nebo snižovat v jednotlivých letech (kladná nebo záporná EVA).  

 

U obou metod můžeme očekávat stejný výsledek, pokud jsou splněny následující 

podmínky: 

 

• v obou metodách jsou použity stejné průměrné vážené náklady kapitálu, 

• je použit stejný zisk, 

• investovaný provozně nutný kapitál u metody DCF je stejný jako NOA u metody 

EVA. 

 

2.5.4. Náklady kapitálu  
 
 V rámci oceňování výnosovými metodami  DCF entity a EVA entity je nutné znát 

náklady na celkový kapitál. 

 

 Pro výpočet nákladů na kapitál se využívají tyto modely: 

 

• stavebnicové modely, 

• model oceňování kapitálových aktiv, 

• arbitrážní model oceňování. 

• dividendový model. 
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 Pro výpočet nákladů na celkový kapitál se použil stavebnicový model. Tento model je 

využíván Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pomocí stavebnicové metody jsou náklady 

na celkový kapitál nejprve stanoveny jako náklady na celkový kapitál nezadlužené firmy a to 

následovně: 

 
 
 

(2.29) 
 

, kde RF je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a 

RLA je riziková přirážka za velikost podniku. 

 
Celkové náklady zadlužené firmy jsou pak určeny následovně: 

 
, 
 

 
(2.30) 

 

, kde ÚZ jsou úplatné zdroje a jsou určeny jako součet vlastního kapitálu VK, bankovního 

úvěru BÚ a obligací O, dále pak A jsou aktiva a t je sazba daně z příjmů. 

 

 Pro potřeby této práce byl použit stavebnicový model, který je využíván 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. V následujícím textu jsou použity tyto zkratky: A- 

celková aktiva, BÚ-bankovní úvěr, CL-celková likvidita, EBIT - výsledek hospodaření před 

zdaněním včetně nákladových úroků, KZ - krátkodobé závazky, O - obligace, OA - oběžná 

aktiva, Rf - bezriziková úroková míra stanovená MPO, Ur - úroky z úvěru, ÚZ – úplatné 

zdroje, XL - průměrná likvidita průmyslu stanovená dle MPO a XP - pomocná proměnná pro 

výpočet podnikatelského rizika. 

 
Pro výpočet WACC je nejprve nutné stanovit hodnoty jednotlivým druhům rizika 

 

Stanovení bezrizikové sazby 

 

 Bezriziková sazba pro výpočet WACC je uvedena na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou také zveřejněny podmínky pro určení hodnoty 

LAfinstabsképodnikatelFU RRRRWACC +++=

)1( t
A

ÚZ
WACCWACC U ⋅−⋅=
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jednotlivých rizikových přirážek. Pro další roky lze sazbu odhadnout podle budoucích výnosů 

státních dluhopisů.  

 

Stanovení obchodně-podnikatelského rizika 

 

 Tato riziková přirážka je závislá na ukazateli ROA, který je následně porovnán 

s ukazatelem XP, který znázorňuje nahrazování úplatného cizího kapitálu kapitálem vlastním. 

Ukazatel XP má následující vzorec 

( )VK BU O U
XP

A BU O

+ += ⋅
+ .

 

(2.31) 
 
Pokud ROA > XP, pak bude Rpodnikatelské  = 0.00%, ale jestliže bude rentabilita aktiv< 0, pak 

bude Rpodnikatelské = 10.00%.  Je zde ještě třetí varianta a to, že rentabilita aktiv bude větší nebo 

rovno nule a zároveň rentabilita aktiv< XP, tak se vyjádří jako  

                                 

 
2(XP-EBIT/AKTIVA)

Rpodnikatelské
10 XP

=
⋅ .

 

(2.32) 
  
Stanovení rizika finanční stability 
 

 Výpočet této přirážky je založen na porovnání hodnot celkové likvidity podniku a 

likvidity průmyslu, která je charakterizována hodnotou XL, jakožto průměrem průmyslu. Je-li 

celková likvidita > XL, pak  Rfinstab  = 0.00%, je-li celková likvidita < 1, pak Rfinstab = 10.00%, 

anebo je-li celková likvidita firmy > 1, ale < XL propočte se Rfinstab takto: 

 

)1(10
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R

2

finstab −⋅
−=
XL

CLXL

.
 

 (2.33) 

  

Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud je 

průměr průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu.  
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 Stanovení rizikové přirážky za velikost podniku 

 

 Tato přirážka vychází z velikosti podniku a hodnoty byly stanoveny empiricky, na 

základě zkušeností firem. Je-li UZ > 3 mld. Kč, pak RLA  = 0.00% , je-li UZ < 100 mil. Kč, 

pak RLA  = 5.00% a je-li UZ >100 mil. Kč ale < 3 mld. Kč použije se propočet takto: 

 

                                            
2,168

).3( 2UZKčmld
RLA

−=
. 

(2.34) 
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3 Aplikace vybraných metod ocen ění na konkrétní podnik 

3.1. Historie a sou časnost TOS s.r. o. 

3.1.1. Historie 
 

Osmdesátiletá historie podniku Obráběcí Stroje Olomouc, spol. s r.o. začínala v roce 

1922 založením elektrotechnického podniku Wágner a spol. Olomouc, zabývajícího se 

instalačními pracemi elektrotechnického materiálu. O tyto práce byl velký zájem, a proto pro 

zajištění zvláštních požadavků byl nucen tehdejší podnik zahájit i výrobu elektroinstalační 

výzbroje hlavně spínacích přístrojů různého druhu na nízké i vysoké napětí včetně rozvaděčů. 

Původní provozní prostory již nestačily zajistit pokrytí zvýšených poptávek, a tak v roce 1932 

se podnik rozšiřuje o další tovární objekt v Postřelmově, ve kterém se započalo s výrobou 

elektrotechnických přístrojů. 

 

Rok 1934 se však stal důležitým mezníkem ve vývoji podniku. V té době byl podnik 

zařazen do výroby pro zbrojní průmysl. Výroba speciálních součástí si nutně vyžádala 

vybavení podniku potřebnými stroji. Mezi tyto patřila i bezhrotá bruska, která se tehdy v naší 

republice nevyráběla. Jediná možnost, jak stroje získat, byla dovézt je z Německa. Tamější 

výrobci však předkládali tak dlouhé lhůty, že se vedení podniku rozhodlo pro vlastní 

konstrukci a výrobu tohoto stroje. Výroba prvního kusu bezhroté brusky byla dokončena 

v roce 1935 a tato bezhrotá bruska byla určena k obrábění součástí jedné velikosti. Protože 

potřeba podobných strojů vznikla i v jiných závodech pro zbrojní průmysl, obrátily se tyto 

závody na firmu Wágner s požadavkem na výrobu několika kusů bezhrotých brusek. 

 

Koncem roku 1937 byla dokončena první série těchto strojů, které byly označeny BBZ 

45 a měly proti prvnímu stroji řadu zdokonalení. To byl tedy první krok k dalšímu vývoji  

a zdokonalení výroby obráběcích strojů, a tím ke vzniku samostatného strojařského oddělení 

vedle výroby elektrotechnického zařízení. 

 

Mnichovské události však přerušily rozvoj v postřelmovském závodě, který se nalézal 

v okupovaném pohraničí. Pro novou provozovnu v Olomouci se podařilo převézt pouze 

malou část strojů a zařízení a šest rozpracovaných brusek BBZ 45, které byly dokončeny 
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v Olomouci. Z těchto strojů byly dva dodány do Anglie a jeden do Indie. Byly to první stroje 

dodané na export. 

Po druhé světové válce, v květnu 1945, byl závod značně poškozen. Kromě 

bezhrotých brusek se začalo s výrobou nového typu brusky, která byla konstrukčně vyvinuta 

během okupace. 

 

V Olomouci tak vznikl samostatný závod na výrobu obráběcích strojů, jehož sortiment 

se po začlenění do podniku Spojené továrny na výrobu obráběcích strojů rychle rozšiřoval. 

Byl vyroben první prototyp FN 1, který byl předán do lutínské Sigmy. 

 

V roce 1947 začal závod s výrobou čelákovických stolních soustruhů o rok později se 

závod rozrostl o připojení olomoucké firmy Josef Svoboda. Do této doby spadá nejpestřejší 

výrobní program. Kromě uvedených typů se vyráběly ještě brusky na klikové hřídele BKH 1, 

lapovačky nožů LV 1, vyvrtávací a honovací stroje VH 130, brusky na vrtáky BNV 75  

a univerzální sklíčidla pro soustruhy. 

 

Po roce 1952 se pak již s konečnou platností závod specializoval na výrobu 

frézovacích strojů. Jeho prvním výrobkem byla světoznámý typ frézky “ MAS” F 2 a. 

 

Výrobní plocha však již nedostačovala a závod se rozrostl o nově postavenou halu  

a administrativní budovu, čímž vznikl výrobní objekt, jak jej známe v současné době, s další 

novou halou, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1972. 

 

TOS Olomouc tvořil podnik, ke kterému byly přidruženy závod TOS Lipník nad 

Bečvou, který se po roce osamostatnil, a TOS Svitavy, který s podnikem tvořil celek až do 

roku 1952. V nových provozech byl dán do výroby další nový typ frézek FA 3, jejichž výrobu 

převzal olomoucký závod z národního podniku TOS Kuřim. Od té doby se započala rozvíjet 

spolupráce s TOS Kuřim. V roce 1954 se předala výroba stolních soustruhů Mn 80 do 

Čelákovic. V podniku a jeho výrobním programu zůstaly pouze frézovací stroje.  

 

S novými typy a jejich bohatým příslušenstvím se postavil podnik do čela exportu 

frézovacích strojů v naší republice. S TOS Kuřim, se kterým TOS Olomouc od roku 1958 
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tvořil podnik, vyvíjeli novou řadu frézek, označenou FB. Olomouckému závodu připadla 

výroba frézek menší velikosti FB 20 a FB 25. 

 

Stroje FB 25 byly vybaveny u základního provedení automatickými cykly, poklesem 

konzoly a rámováním a sousledným frézováním. Na přání zákazníků mohly být dodávány již 

stroje s pravoúhlým programovým řízením, nebo s elektrokontaktním kopírovacím zařízením. 

Podnik již v těch letech dokončil řadu zvláštního příslušenství, které značně rozšířilo 

pracovní možnosti vyráběných strojů. Na základě získaných zkušeností byla navázána 

spolupráce ve vývoji počítačově řízeného systému s podnikem Závody Počítačové 

Automatiky Košíře. V roce 1971 byl stroj i systém úspěšně dokončen a byla zahájena jeho 

výroba.  

 

Se zvyšováním produkce podniku se zároveň zvětšoval i objem výroby frézovacích 

strojů. Objem vývozu frézek z celkově vyrobených strojů v letech 1963 až 1971 stoupl z 52% 

až na 77%. Od této doby byl podnik orientován hlavně na vývoz. Jeho stroje byly vyváženy  

i do států jako jsou Velká Británie, Spolková Republika Německo, Švédsko, Japonsko, 

Švýcarsko apod. Celkem podnik vyvážel až do 82 států všech světadílů. Proto se podnik dále 

rozšiřoval o nové výrobní plochy, jako např. o novou kompresorovnu. Také výrobní prostory 

v pobočném závodě Nové Heřmínovy v okrese Bruntál byly značně rozšířeny  

a modernizovány.  

 

Kvalitní výrobky lze vyrábět jen na kvalitním výrobním zařízení, a proto firma uvedla  

v roce 1985 do provozu pružný výrobní systém PVS 400 mm 40 cm x 40 cm pro výrobu 

litinových těles, který dodnes dodává přesné a kvalitní součásti. 

 

V roce 1993 přešel podnik v rámci privatizace do vlastnictví společnosti OSO, která 

dále rozvíjí tradiční výrobní program. Dnes znají kvalitu a technickou úroveň frézek  

z Olomouce zákazníci téměř po celém světě. 
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3.1.2. Současnost 
 

Současný výrobní program 
 

Ve společnosti se v současné době provozuje heterogenní výroba, typická velkým 

množstvím výkonu, různorodými technologickými postupy a časovou náročností. Hlavním 

výrobním a prodejním artiklem jsou frézky, jejichž výroba je složitá a technologicky náročná. 

Výroba se provádí ve střediscích (např. obrobna, lakovna, montáž). Společnost pro výrobu 

nakoupí materiál, který opracuje (např. litinové bloky), a který kupuje jako hotové části 

výrobku (motory, elektronické součásti). Následně opracované díly a hotové části jsou 

montovány ve finální výrobek.  

 

V současné době se poměrně široký výrobní program koncentruje zhruba do 3 

základních skupin: 

 

Základem výrobního programu je již dlouhodobě zaběhnutá výroba klasických 

konzolových frézek a příslušenství velikostně daných rozměrem stolu 300 mm x 1400 mm. 

Svým charakterem se jedná o produkční frézky pro malosériovou a kusovou výrobu včetně 

použití pro nástrojařské práce. 

 

Do další skupiny můžeme zahrnout výrobu konzolových CNC frézek stejného 

velikostního typu jako u frézek klasických. Jejich využití je především pro sériovou výrobu 

strojírenských součástí. Patří sem frézky s označením F2V CNC, FV 25 CNC a FV 30CNC. 

 

V letech 2000 a 2001 byla vyvinuta nová speciální nástrojařská frézka s označením 

FNG 32 v klasickém (rok 2000) a CNC (2001) provedení. Klasická frézka po vystavení 

prototypu na BVV v září 2000 je již etablována v prodejním sortimentu OSO. CNC frézka se 

na trhu výrazněji neprosadila, a proto v současné době probíhají její rekonstrukční úpravy. 

 

Výrobního sortiment, představující již více než jednu třetinu tržeb, představují výrobní 

kooperace strojních dílů nebo uzlů. Jedná se o dlouhodobější obchodní vztahy především s 

německou firmou GILDEMEISTER, nebo tuzemskými firmami TOS Varnsdorf, TATRA 
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Kopřivnice apod. V poslední době spolupracuje TOS Olomouc s americkou firmou 

GLEASON působící v Německu.  

 

Z celkového objemu finální produkce firmy je více jak 40% exportováno bud´ přímo 

(okolní státy) nebo prostřednictvím firmy TOS Varnsdorf a.s. Podíl výnosů se však snižuje v 

návaznosti na poptávku a kurz. V roce 2006 se novým vlastníkem stal TOS Varnsdorf a.s. 

 

Organizační struktura a vlastníci společnosti 

 

Organizační struktura firmy je složena ze čtyř hlavních úseků – technického, 

obchodního, provozně-ekonomického úseku a výrobního úseku. Jedná se o funkcionální  

a liniově-štábní organizační strukturu. Jediným vlastníkem TOS Olomouc, s.r.o. je firma TOS 

Varnsdorf a.s., ta je známá svou výrobou obráběcích center, frézovacích a vyvrtávacích strojů.  

 

 
 

3.2. Strategická analýza 
 

3.2.1. Analýza makroprost ředí 
 

Každou společnost ve větší či menší míře ovlivňuje, v jakém typu ekonomického 

systému operuje a jaký je stav tohoto systému. Proto je pro podniky nevyhnutelné neustále 

monitorovat a rozebírat ekonomické prostředí, které na ně působí. Mezi základní ukazovatele, 

které se v rámci ekonomického prostředí sledují, patří úroková míra, míra nezaměstnanosti, 

míra inflace, vývoj HDP, vývoj kurzu CZK/EUR apod. 

 

 Společnost TOS s.r. o. vykonává svoji činnost na území ČR, ale podíl exportovaných 

výrobků do okolních států se pohybuje okolo 40 %. Převládá export do sousedních zemí, 

zejména do Německa. Bude tedy provedena analýza prostředí v Německu a Evropské unii 

jako celku. V rámci analýzy makroprostředí jsou posuzované vlivy inflace, HDP, míry 

nezaměstnanosti a kurzu české koruny a úrokové sazby na vybraný podnik.  
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 Inflace je faktor, který působí na každý podnik bez ohledu na oblast podnikové 

činnosti. Projeví se jak na vstupech do podniku tak na jeho výstupech. Podstatné je však jaký 

vliv má inflace na činnost podniku a jak rychle dokáže podnik na inflaci reagovat. Nižší míra 

inflace pozitivně působí na vývoj ekonomiky, zvyšuje růst reálných mezd a koupěschopnost 

obyvatelstva. V ČR míra inflace, vyjádřená pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen 

v období 2001 až 2008 výrazně kolísala, její vývoj však byl v období 2002 až 2008 příznivý, 

protože se míra inflace pohybovala na nízké úrovni.  

 

Nejnižší míra inflace byla dosáhnuta v roku 2004, což mělo málo příznivý vliv na 

podnikání. V Německu bylo v daném období příhodnější prostředí pro podnikání. Míra 

inflace kolísala jen mírně, což má pozitivní vliv na podnikatelské prostředí. V rámci států 

Eurozóny kolísala míra inflace jen minimálně. Pod vlivem finanční a hospodářské krize lze 

očekávat po vzestupu v roce 2008, pokles míry inflace v roce 2009 na přibližně 1 %.  

 

Tabulka 3.1 Vývoj míry inflace  (%) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Míra inflace 
v Eurozóně 

2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 

Míra inflace 
v Německu 

1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 

Míra inflace v ČR 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 

Zdroj: ČSÚ, k dispozici pouze údaje pro Eurozónu 
 
 Hrubý domácí produkt je měřítkem hospodářské aktivity a vypovídá o tom jaká je 

hodnota celkově vyprodukovaného zboží a služeb. HDP v ČR nejprve kolísal, ale od roku 

2003 dochází k jeho růstu, což je příznivé pro celou ekonomiku. Tento pozitivní trend se 

promítl i do růstu tržeb. V posledních letech byl meziroční růst HDP ovlivněný především 

silnou externí poptávkou, v současnosti hraje důležitou roli i domácí spotřeba a zahraniční 

investice. Růst HDP v roce 2008 v rámci EU klesal, pravděpodobně vlivem krize. V roce 

2009 je očekáván pokles HDP v rámci celé EU.  
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Tabulka 3.2 Meziroční rozdíly HDP 2001-2008  (%) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP EURO25 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,1 2,9 0,8 

HDP Německo 1.2 0.0 -0.2 1.2 0.8 3.2 2.5 1.3 

HDP v ČR  3,6 2,5 1,9 3,6 4,6 6,3 6,8 2,5 

Zdroj: ČSÚ a Eurostat 
 
 Míra nezaměstnanosti je dalším důležitým faktorem, který má vliv na činnost 

podniku. Jak ukazuje tabulka níže, míra nezaměstnanosti v EU v období 2003 až 2008 klesala. 

Což platí pro ČR i Německo až od roku 2005. V roce 2009 je očekáván nárůst 

nezaměstnanosti, opět z důvodu krize. 

Tabulka 3.3 Míra nezaměstnanosti 2003-2008  (%) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Míra nezaměstnanosti 
V EU-25 

9,0 9,0 8,9 8,2 7,2 7,1 

Míra nezaměstnanosti 
V Německu 

9,3 9,8 10,7 9,8 8,4 7,3 

Míra nezaměstnanosti 
V ČR 

7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 

Zdroj: ČSÚ a Eurostat 
 

 Kurz české koruny k euru má zejména pro podniky s vysokým podílem 

exportovaných vlastních výrobků zásadní význam. Při zhodnocování měny se stává nákup 

výrobků pro zahraniční odběratele nákladnější a při kolísání kurzu je obtížné odhadnout 

budoucí tržby. Od roku 2004 je pozorováno posilování kurzu české koruny k euru, což není 

pozitivní pro vývozce. Časté výkyvy kurzu v průběhu let se negativně promítají do 

hospodaření exportně orientovaných podniků. 

 
Tabulka 3.4 Průměr denních nominálních kurzů koruny vůči euru za sledované roky 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kurz CZK/EUR 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 

Zdroj: ČSÚ 
 
 Pro analýzu makroprostředí je důležitý vývoj úrokové sazby. Pro ČR byla zvolena 

Repo sazba, z důvodu vysokého podílu krátkodobých bankovních úvěrů sledované 

společnosti. Repo sazba (konkrétně 2T Repo sazba) je jednou ze tří úrokových sazeb České 
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národní banky. Jedná se o sazbu, za níž jsou odkupovány ČNB od obchodních bank jimi 

eskontované (odkoupené) směnky.  

 

V rámci působení ECB je uvedena marginal lending facility (MLF). Což jsou stálé 

prostředky Eurosystému, které protistrany mohou využít pro příjem úvěru přes noc od národní 

centrální banky  za stanovenou úrokovou sazbu proti způsobilým aktivům. Jedná se o hodnoty 

vždy ke konci sledovaného roku. Čím nižší sazby, tím větší snaha bank zlevnit možné úvěry 

podnikům a povzbudit investiční činnost a tím následně celou ekonomiku. V poslední době 

jsou sazby skoro na svém minimu, čímž se snaží banky povzbudit ekonomiku.  

 

Tabulka 3.5 Sazby MLF a 2T REPO 2001-2008  (%) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MLF 4,25 3,75 3,0 3,0 3,25 4,5 5,0 3,0 1,75 

2T REPO sazba 4.75 2.75 2.0 2.5 2.0 2.5 3.5 1.5 1,0 

Zdroj: www.cnb.cz a www.ecb.int 
 

3.2.2. Analýza mikroprost ředí 
 

Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba a opravy strojů a 

zařízení – OKEČ 29. V tomto odvětví je zahrnuta velmi širokou paletu zařízení, 

nepostradatelných pro jakoukoli investici do výrobní technologie, od výroby turbín, 

dopravních a vzduchotechnických zařízení, zemědělských, potravinářských, textilních, 

papírenských a stavebních strojů, až ke strojům kovoobráběcím a tvářecím. 

Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je indikátorem stavu a dalšího vývoje českého 

hospodářství. Odvětví výroby a oprav strojů a zařízení se podle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ) je rozdělena na následujících sedm oborů: 

 

• 29.1 - výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie; 

• 29.2 - výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely; 

• 29.3 - výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů; 

• 29.4 - výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů; 

• 29.5 - výroba a opravy ostatních účelových strojů; 

• 29.6 - výroba a opravy zbraní a munice; 

• 29.7 - výroba přístrojů a zařízení pro domácnost. 
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Graf 3.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2008 

 
Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
 
 Cenový index SKP 29 v uvedených letech je navyšován zejména obory SKP 29.1, 

29.2, 29.3 a 29.5 (stroje pro výrobu a využití mechanické energie, jiné stroje a zařízení pro 

všeobecné účely, zemědělské a lesnické stroje, ostatní účelové stroje). Při pohledu na 

meziroční cenové indexy oborů OKEČ 29 je patrné, že výsledky roku 2008 ještě nejsou 

poznamenány šířící se globální hospodářskou krizí. Zahraniční obchod s výrobky SKP 29 

prokazoval do roku 2002 záporné saldo. Vlivem přílivu zahraničních investorů, využitím 

nových know-how, efektivních technologií, atd., dochází ke zlepšení konkurenceschopnosti 

výrobků tohoto odvětví.  

 

Po začlenění České republiky do EU jsou zlepšeny podmínky exportu do členských 

zemí Unie. V rámci celních opatření bránících dovozu zboží s dumpingovými cenami do EU, 

se zlepšují podmínky pro vývoz českého zboží. Dochází ke zvýšení kladného salda 

zahraničního obchodu i přes postupné zpevňování kurzu koruny vůči USD, které přináší 

zhoršení exportních podmínek. V roce 2008 je v oborech SKP 29, kromě SKP 29.2, 

zaznamenán pokles exportní aktivity, neboť se počal výrazně projevovat vliv celosvětové 

hospodářské krize. 
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Tabulka 3.6 Cenové indexy, vývoz a dovoz výrobků SKP 29 

SKP 29 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cenové indexy výrobců 101,4 101,2 100,7 102,2 101,9 102,1 103,3 103,9 

Vývoz výrobků (mil. 
Kč) 

149 009 147 784 171 723 218 355 235 690 267 690 308 724 305 031 

Dovoz výrobků (mil. 
Kč) 

167 291 153 552 171 273 202 570 194 307 207 808 167 291 153 552 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
 

V následující tabulce lze sledovat rostoucí vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby za 

sledované odvětví v běžných cenách v letech 2004 do 2008. Vzestupný trend se daří udržet 

hlavně oborům, které v převážné míře svou produkcí zajišťují subdodávky. (OKEČ 29.1, 

29.4, 29.5). Obdobný průběh vykazuje i výše účetní přidané hodnoty a počet zaměstnanců.  

 

V průběhu sledovaného období let 2004 až 2008 došlo v roce 2008 k dramatickému 

poklesu nákladů. Tento vývoj ovlivnily zejména obory, které nezajišťují subdodávky 

investičních celků a dochází u nich k rychlejším změnám zakázkové náplně. Významný vliv 

na průběh vývoje nákladů mají ceny surovin a energií. Produktivita práce z účetní přidané 

hodnoty se v období let 2004 - 2008 zvyšovala. 

 
Tabulka 3.7 Ostatní ekonomická data SKP 29 

SKP 29 2004 2005 2006 2007 2008 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb v b.c. 
(mil. Kč) 

204 021,9 234 794,7 270 847,2 320 994,4 326 582,8 

Účetní přidaná hodnota v 
b.c (mil. Kč) 

62 217,5 68 405,8 76 667,9 89 448,3 97 291,6 

Počet zaměstnaných osob 149 767 156 568 151 176 159 305 161 172 
Náklady celkem v b.c. 
(mil. Kč) 

240 225,6 276 635,3 312 336,2 364 732,1 362 500 

Osobní náklady v b.c. (mil. 
Kč) 

42 972,5 46 319,1 50 234,9 57 281,7 64 562,4 

Produktivita práce z účetní 
přidané hodnoty v b.c (tis. 
Kč/zam) 

415,4 436,9 508,6 561,5 603,7 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
Vlivem celosvětové recese došlo k mírnému poklesu cen v roce 2003 u SKP 29.4 

(obráběcí a tvářecí stroje). Tento trend se v roce 2004, díky končící recesi, změnám 

vyplývajícím ze vstupu ČR do EU a oživení investičních aktivit, změnil a dochází k mírnému 

růstu cen.  

 

Od roku 2002 můžeme sledovat navyšování vývozu obráběcích a tvářecích strojů. A 

od roku 2005 i kladné saldo zahraničního obchodu. V posledním sledovaném roce je už 

pozorován vliv hospodářské krize, jak v poklesu vývozu tak dovozu.  
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Tabulka 3.8 Cenové indexy, vývoz a dovoz výrobků SKP 29.4 
SKP 29.4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cenové indexy 
výrobců 

103,3 101,5 98,4 100,6 100,7 101,9 102,4 102,5 

Vývoz výrobků 
(mil. Kč) 

20 144 17 126 19 297 27 452 26 566 29 390 34 176 33 659 

Dovoz výrobků 
(mil. Kč) 

23 505 19 951 24 200 28 701 23 280 25 629 23 505 19 951 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
 
 Všechny níže uvedené položky daného oboru mají podobný rostoucí trend. V roce 

2009 se očekává pokles zakázek a tím i pokles tržeb, účetní přidané hodnoty, počtu 

zaměstnaných osob i nákladů. 

 

Tabulka 3.9 Ostatní ekonomická data SKP 29.4 
SKP 29.4 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb v b.c. (mil. Kč) 

21 624,3 20 611,3 24 734,5 28 927,9 32 342,2 

Účetní přidaná hodnota v 
b.c.(mil. Kč) 

7 153,7 6 668,0 8 269,1 9 703,4 11 945,1 

Počet zaměstnaných osob 17 244 16 642 16 960 17 656 20 148 

Náklady celkem v b.c. (mil. Kč) 23 796,2 24 899,3 28 072,2 32 190,5 36 792,6 

Osobní náklady v b.c. (mil. Kč) 5 115,3 5 231,1 5 833,7 6 684,9 8 052,3 

Produktivita práce z účetní 
přidané hodnoty v b.c(tis. 
Kč/zam) 

414,9 400,7 487,6 549,0 592,9 

Podíl osobních nákladů na 
účetní přidané hodnotě v b.c 

0,715 0,784 0,705 0,689 0,674 

Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
 

Z hlediska vývozu je již tradičně dominantním partnerem Německo. V posledních pěti 

letech se podíl vývozu pohyboval kolem 40 %. V podílech u ostatních zemí nedochází též 

k závažným změnám proti již několik let ustálenému rozdělení. 

Graf 3.2 Vývozní teritoria SKP 29 v roce 2008 

 
Zdroj: Panorama zpracovatelského průmyslu 2008 
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Dodavatelé 

 

 Při výrobě klasických obráběcích strojů se může velmi dobře provádět výběr 

vhodného dodavatele. Problém se může vyskytnout u nákupu odlitků pro výrobu, je velmi 

problematické měnit dodávající slévárnu. Volba dodavatelů při výrobě obráběcích center je  

striktně určována odběrateli v Německu. 

 

Odběratelé 

 

 Odběratelé TOS Olomouc s.r.o.: 30 % TOS Varnsdorf, 30% vývoz do Německa pro 

americkou firmu GLEASON, 40 % vlastní distribuce – 30% výroba obráběcích strojů a 10% 

kooperace.  

 

Konkurenti 

 

 Největší konkurencí se stává v poslední době dovoz levných obráběcích strojů z Číny 

a Koreje, v Olomouckém regionu je to dovozce První Hanácká BOW s.r.o. V rámci ČR se 

vyrábí klasické obráběcí stroje jen v TOS Olomouc s.r.o. a TOS Varnsdorf a.s., který se stal 

v roce 2006 majoritním vlastníkem TOS Olomouc s.r.o. 

 

3.3. Finanční analýza 
 

Tato podkapitola je zaměřena na analýzu finanční situace podniku pomocí vybraných 

poměrových ukazatelů a následná interpretace zjištěných výsledků. Úlohou finanční analýzy 

je poskytnout informaci o finančním zdraví společnosti k okamžiku ocenění a výhled do 

budoucna. Finanční analýza se stává východiskem pro posouzení stávajícího stavu 

hospodaření podniku a především pro identifikaci eventuálních rizik plynoucích z jeho 

fungování v budoucnosti viz Kislingerová (2001). 

3.3.1. Horizontální analýza 
 

V následující tabulce je zachycen vývoj důležitých položek rozvahy v letech 2004 

2008. Z tabulky je patrný růst aktiv, oběžných aktiv, zásob a pohledávek, což souvisí 

s rozvojem výroby v těchto letech. Vlastní kapitál byl navýšen v roce 2006, z důvodu 

navýšení základního kapitálu – vstup TOS Varnsdorf do společnosti. Nárůst dlouhodobých 
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závazku v roce 2005 je způsoben splacením úvěru společností TOS Varnsdorf a převedení na 

položku rozvahy - Závazky (ovládající a řídící osoba). Položka bankovní úvěry je ovlivněna 

administrativní změnou metodiky účtování, kdy v předchozích letech byly vedeny úvěry pod 

krátkodobými závazky. Jedná se o krátkodobé bankovní úvěry se splatností 1 rok. 

 

Tabulka 3.10 Horizontální analýza rozvahy TOS Olomouc s.r.o. (%) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Aktiva 6,55 3,92 5,53 14,62 
Stálá aktiva -1,92 0,94 -4,02 -1,27 
Oběžná aktiva 18,67 8,34 16,42 27,33 
Zásoby 6,42 16,82 3,46 18,25 
Krátko.pohledávky 51,22 6,57 31,96 61,50 
Pasiva 6,55 3,92 5,53 14,62 
Vlastní kapitál 21,49 145, 11 1,53 1,12 
Cizí zdroje 5,31 -10,45 6,63 17,79 
Dlouh. závazky 2745,81 -95,97 -7,78 3, 47 
Krátk,závazky -26,26 -36,75 -7,73 21,45 
Bankovní úvěry - - 13,52 5,18 
 
 V následující tabulce je znázorněn vývoj položek výkazu zisku a ztrát v letech 2004 – 

2008. Údaje jsou ovlivněny poklesem ekonomické aktivity společnosti v roce 2005. Od roku 

se všechny hlavní položky vyvíjejí podle rostoucího trendu. Nárůst výkonů (zejména tržeb za 

vlastní výrobky a služby) není odražen ve výsledku hospodaření za účetní období. Důvodem 

je tvorba rezerv na opravy.  

 

Tabulka 3.11 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát TOS Olomouc s.r.o. (%) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Tržby za prodej zboží -15,66 42,61 12,62 -30,95 
Náklady vynaložené na prodané zboží -19,05 57,62 21,46 -38,65 
Obchodní marže             5,01 -28,02 -78,47 416,35 
Výkony -4,08 11,81 6,64 10,48 
Výkonová spotřeba -5,42 14,08 8,80 7,45 
Přidaná hodnota -2,11 8,31 2,96 15,65 
Osobní náklady -6,79 2,64 4,02 14,36 
Nákladové úroky -27,01 -26,53 8,40 25,90 
Výsledek hospodaření za účetní období -80,52 206,67 -88,89 -25,22 

3.3.2. Vertikální analýza 
 

V tabulkách níže je zobrazen podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv k celkovým 

aktivům v jednotlivých letech.  
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Trendem se stává v posledních letech pokles dlouhodobého majetku a nárůst oběžného 

majetku. Což je způsobeno utlumenou investiční činností do strojového parku a nárůstem 

ekonomické činnosti.  

 
Tabulka 3.12 Vertikální analýza aktiv TOS Olomouc s.r.o. v (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Aktiva 100  100  100  100  100  
Dlouh.Majetek 50,93  46,88  45,53  41,41  35,67  
Dlou.Nehm.Majetek 0,38  0,24  0,12  0,17  0,08  
Dlou.Hmot.Majetek 49,61  46,88  44,57  41,24  35,59  
Oběžná aktiva 44,85  49.95  52,08  57,45  63,82  
Zásoby 34,19  34,14  38,38  37, 63  38,82  
Dlouh.pohledávky 0,38  0,02 0,02  0,02 0,04 
Krátk.pohledávky 9,28 13,17  13,51 16,89  23,8  
Krátk.fin.majetek 4,22  3,17  2,39  1,14 0,51  
 
 V roce 2006 se stal majoritním majitelem TOS Olomouc s.r.o. TOS Varnsdorf a.s. 

S tímto faktem souvisí nárůst základního kapitálu v roce 2006. Navýšením základního 

kapitálu došlo k poměrnému snížení financování cizími zdroji. Změny u dlouhodobých a 

krátkodobých závazků a u bankovních úvěrů jsou popsány výše u horizontální analýzy.  

 

Tabulka 3.13 Vertikální analýza pasiv TOS Olomouc s.r.o. (%) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Pasiva 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 8,1  9,24  21,8  20,97  18,5  
Základní kapitál 0,16 0,77  10,64  10,08  8,8  
Cizí zdroje 91,83  90,76 78,2  79,02  81,21 
Dlouhodobé závazky 1,05  27,93  1,08  0,95  0,85 
Krátkodobé závazky 90,78  62,23  38,24  33,44  35,43  
Bankovní úvěry 0  0 38,88  41,83  38,38  

 
 V následující se tabulce jsou znázorněny změny podílu položek VZZ na tržbách 

z prodeje zboží a vlastních výrobků a služeb. Není pozorována žádná extrémní hodnota, 

jednotlivé položky se vyvíjí v čase podobně jako tržby.  
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Tabulka 3.14 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát TOS Olomouc s.r.o. (%) 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 100  100  100  100  100  
Tržby za prodej zboží 3.02 2.76 3.48 3.62 2.30 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2.60 2.28 3.17 3.56 2.01 
Obchodní marže 0.43 0.48 0.31 0.06 0.29 
Výkony 96.31 99.98 98.81 97.38 99.07 
Výkonová spotřeba 56.26 57.59 58.07 58.38 57.76 
Přidaná hodnota 40.48 42.88 41.05 39.06 41.59 
Osobní náklady 37.68 38.01 34.48 33.14 34.90 
Nákladové úroky 2.42 1.92 1.24 1.25 1.44 
Výsledek hospodaření za účetní období 1.70 0.43 1.93 0.20 0.14 

3.3.3. Ukazatele 
 

Ukazatel celkové likvidity je ovlivněn navyšováním oběžného majetku a změnou 

účtování krátkodobých bankovních úvěrů v roce 2006. Postupné navyšování ukazatele 

pohotové likvidity je důsledkem nárůstu krátkodobých pohledávky. Zejména ovlivnění 

pohledávkami z obchodních vztahů – nesolventností obchodních partnerů. Změny podílu 

zásob a pohledávek na oběžních aktivech jsou následkem výrazného nárůstu pohledávek 

z obchodních vztahů a jen pozvolného navyšování množství zásob.  

 

Vývoj ukazatelů podílu zásob a pohledávek je pozitivní pro další fungování 

společnosti, kdy se snižuje podíl nejméně likvidních zásob. Trend celkové a pohotové 

likvidity se jeví jako pozitivní v posledních letech. Ukazatel se používá jen jako orientační 

ukazatel. Do budoucna se očekává podobný trend ukazatelů likvidity jako ve sledovaném 

období.  

 

Tabulka 3.15 Ukazatele likvidity 
ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
celková likvidita 0.117 0.064 0.079 0.039 0.050 
okamžitá likvidita 0.056 0.010 0.030 0.003 0.002 

pohotová likvidita 0.031 0.007 0.018 0.002 0.001 
 
Graf 3.3 Vývoj ukazatelů likvidity 
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Ukazatelé rentability jsou ovlivněny provozním a čistým ziskem společnosti. Tyto 

ukazatele jsou pouze orientační, zisk je například snížen o tvorbu rezerv v provozní činnosti 

nebo vývojem kurzu CZK/EUR, kdy vznikají náklady a výnosy způsobené změnou kurzu.  

 

Do dalších let se počítá s poklesem zisku v roce 2009 a následně s pozvolným 

nárůstem zisku a tím pozitivní ovlivnění ukazatelů rentability. 

 

Tabulka 3.16 Ukazatele rentability 
ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
rentabilita aktiv 0.117 0.064 0.079 0.039 0.050 

rentabilita VK 0.056 0.010 0.030 0.003 0.002 

rentabilita tržeb 0.031 0.007 0.018 0.002 0.001 
 
Graf 3.4 Vývoj ukazatelů rentability 

 
 

V tabulce a grafu níže jsou znázorněny ukazatele aktivity v letech 2004 – 2008. 

Ve sledovaných letech je pozorován mírně negativní trend. Změna v době obratu závazků je 

způsobena změnou v účtování krátkodobých úvěrů. V následujících letech se očekávají 

podobné hodnoty jako v roce 2008. 

 

Tabulka 3.17 Ukazatele aktivity (dny) 
ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
doba obratu aktiv 202 234 212 208 219 
doba obratu zásob 69 80 81 78 85 
doba obratu pohledávek 19 31 29 35 52 
doba obratu závazků 185 213 83 71 79 
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Graf 3.5 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

Z následující tabulky a grafu lze zjistit jak je společnost zadlužena a jak je stabilní za 

sledované období. V roce 2006 došlo k navýšení základního kapitálu a tedy ke zvýšení 

dlouhodobé stability. Stálá aktiva jsou kryta dlouhodobými zdroji jen kolem 50 % 

(doporučená hodnota je 100 %), což nesvědčí o stabilitě společnosti. Ukazatelé dlouhodobé a 

běžné zadluženosti vykazují ve sledovaných letech konstantní hodnoty.  

 

 Pro společnost je zásadní ukazatel úrokového krytí. Je jím vyjádřen poměr provozního 

zisku a nákladových úroku. Z grafu je patrné, že podnik neměl v minulém období problémy se 

splacením nákladových úroků  

 

Tabulka 3.18 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 
ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
celková zadluženost 0.918 0.908 0.782 0.790 0.812 
podíl VK na A 0.081 0.092 0.218 0.210 0.185 
stupeň krytí stálých aktiv 0.180 0.793 0.502 0.529 0.543 
běžná zadluženost 0.908 0.628 0.771 0.753 0.738 

 

Graf 3.6Vývoj ukazatelů finanční stability a zadluženosti 
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3.4. SWOT analýza 
 

Smyslem této analýzy je identifikovat možné příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky 

společnosti TOS s.r. o. S pomocí SWOT analýzy je možné komplexně vyhodnotit fungování 

firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Analýza současného stavu je zachycena 

v silných a slabých stránkách a analýza budoucího možného vývoje  

 

Příležitosti – kooperace s TOS Varnsdorf, rozšíření vývozu obráběcích center do 

Německa.  

 

Hrozby - odliv zákazníků k levnějším a méně kvalitním obráběcím strojům, zejména 

z Číny a Koreje. 

 

Slabé stránky - zastaralý strojový park, klasická výroba obráběcích strojů (frézky a 

horizontky) je na pozvolném ústupu. 

 

Silné stránky - dlouhodobá tradice společnosti, zkušení zaměstnanci, značka. 

 

Jako největší úskalí se pro další vývoj jeví skoro odepsaný strojový park a 

konkurence Asie. Šance pro další rozvoj společnosti je spatřována v rozvíjení vývozu 

obráběcích strojů do zahraničí.  

3.5. Finanční plán 
 

Pro ocenění společnosti TOS s.r. o. výnosovými metodami je nejprve potřeba sestavit 

finanční plán. Plán je sestaven pro roky 2009 – 2013. 

3.5.1. Plán výkazu zisku a ztráty 
 
Plán tržeb a nákladů na prodej zboží 
 
 V souvislosti s hlavní činností, výroba obráběcích strojů, je prodáváno i zboží 

související s touto činností. Jedná se o otočné stoly, hlavy a nakupované náhradní díly. I přes 

uvažovaný mírný nárůst výroby jsou v následujících letech konstantní tržby z prodeje zboží.  
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 V roce 2010 se uvažuje o snížení nákladů zvolením levnějšího dodavatele. Důvodem 

bude snaha v době krize snižovat náklady.  

 
Tabulka 3.19 Plán tržeb a nákladů na prodej zboží (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží  4000 4000 4000 4000 4000 
Náklady vynaložené na prodej zboží 3750 3500 3500 3500 3500 
Obchodní marže 250 500 500 500 500 

 
Plán tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 

 
 Plán tržeb je odvozen z vývoje české ekonomiky a ekonomiky EU. Od roku 2010 je 

očekáván meziroční růst HDP jak v ČR, tak v EU. Pro další plán bude tedy uvažováno, že od 

roku cyklická odvětví ekonomky budou vykazovat meziroční růst. 

 

Tabulka 3.20 Meziroční změny HDP ČR a EURO 25 (%) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční změna HDP v ČR 4.6 6.3 6.8 2.5 -4.4 1.4 2.1 2.8 3.5 

Meziroční změna HDP 
EURO25 

2.0 3.1 2.9 0.8 -2.3 0.7 1.4 2.1 2.8 

 
 V roce 2009 je očekáván propad tržeb, v souvislosti s propadem ekonomik v EU. 

Vzhledem k tomu, že většina produkce je vyvážena mimo území ČR, je dán větší důraz na 

vývoj ekonomiky v rámci celé EU. V rámci odvětví 29 je plánovaný pokles tržeb v roce 2009 

o 3,48 %. Poté v roce 2010 se plánuje pozvolný nárůst tržeb v tomto odvětví 

 
 V rámci oboru 29.4 se očekává prudký propad tržeb, kdy z důvodu subdodávek u 

tohoto oboru se krize projeví později, ale o to razantněji. V roce 2010 se z důvodu oživení 

ekonomik plánuje velmi pozvolný nárůst tržeb. 

 
Tabulka 3.21 Meziroční změny tržeb z prodeje vlastních výrobků a tržeb odvětví 29 a oboru 29.4 (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Meziroční změna tržeb 
z prodeje vlastních výrobků a 
služeb 29 

15.1 15.4 18.5 1.7 -1.78 1.5 2.2 2.9 3.6 

Meziroční změna tržeb 
z prodeje vlastních výrobků a 
služeb 29.4 

-4.7 20.0 17.0 11.8 -3.2 0.08 0.78 1.48 2.18 

 
 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb oboru 29.4 a TOS Olomouc s.r.o. jsou 

odvozeny z meziročních změn tržeb v oboru. Rozdíl let 2008 a 2013 je 5 mil. Kč.  

 

 



 
 

49 

Tabulka 3.22 Tržby z prodeje vlastních výrobků a tržeb 29.4 a TOS Olomouc s.r.o. (mil. Kč) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb 29.4 

31307 31332 31576 32044 32742 

Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb TOS 

174.4 174.6 175.9 178.5 182.4 

 
Plán výkonů 
 
 Položka Výkazu zisku a ztrát Výkony se skládá ze tří položek. Za hlavní položku se 

považují tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, ostatní položky a jejich vývoj jsou 

zanedbatelné. 

Tabulka 3.23 Plán výkonů (mil. K č) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 175.4 175.6 176.9 179.5 183.4 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a 
služeb 

174.4 174.6 175.9 178.5 182.4 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,4 0,3 0,2 0,1 0 
Aktivace 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
 
Plán výkonové spotřeby 
 
 Do výkonové spotřeby se řadí spotřeba materiálu a energie a služby. Výkonová 

spotřeba je určena váženým poměrem k výkonům, kdy je nejvyšší váha přirazena roku 2008. 

Výpočtem se došlo k tomu, že výsledný poměr výkonové spotřeby a výkonů je 58,75 %. 

 

 Obdobným způsobem je dosaženo poměru spotřeby materiálu a energie a služeb. 

Poměr materiálu a služeb je tímto výpočtem stanoven na 78,79 %.  

 
Tabulka 3.24 Plán výkonové spotřeby (mil. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Výkonová spotřeba  104,5 104,6 105,4 107 109,3 
Spotřeba materiálu a energie  81,3 81,4 82 83,2 85 
Služby  23,2 23,2 23,4 23,8 24,3 

 
Plán osobních nákladů 
  

Plán osobních nákladů je odrazem vývoje tržeb, pro plánované období je stanoven 

stejný vývoj. Předpokládá se pozitivní růst společnosti, proto je určen růst odměn členům 

orgánů společnosti. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou vypočteny 

jako 34 % ze mzdových nákladů, kde 25 % je tvořeno náklady na sociální zabezpečení a 9 % 

na zdravotní pojištění.  
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Tabulka 3.25 Plán osobních nákladů  ( tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Osobní náklady  62316 62366 62852 63782 65173 
Mzdové náklady  44975 44960 45233 45838 46875 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva  650 720 840 960 960 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  15291 15286 15379 15585 15938 
Sociální náklady  1400 1400 1400 1400 1400 

 
Ostatní položky provozního hospodaření 

 
 V následující tabulce je zobrazen plán zbývajících položek provozního hospodaření. 

Provozní výsledek hospodaření je ovlivněn zejména odpisy a změnou stavu rezerv. Plán 

odpisů je stanoven podle hodnoty neodepsaného majetku a hodnoty nových investic. Změna 

stavu rezerv je odvozena ze stavu rezerv v roce 2008, tyto rezervy jsou vytvořeny na 

generální opravy strojů. Od roku 2010 jsou rezervy postupně čerpány. 

  

Tabulka 3.26 Ostatní položky provozního hospodaření (tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Daně a poplatky 300 300 300 300 300 
Odpisy DNM a DHM 1007 1330 1583 2056 2529 
Tržby z prodeje DHM a materiálu 1500 1000 1000 1000 1000 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

0 -2000 -2000 -1000 -1000 

Ostatní provozní výnosy 8000 7000 6000 6000 5000 
Ostatní provozní náklady 8000 7000 6000 6000 5000 
Provozní výsledek hospodaření 10492 11927 11749 10420 10162 

 
Položky finančního hospodaření 
 

V rámci finančního plánu byly využity jen tyto položky finančního hospodaření. U 

nákladových úroků se vychází z množství prostředků půjčených od banky. K ostatním 

finančním nákladům se řadí zejména náklady z kurzových změn při obchodováním se 

zahraničím.  

 
Tabulka 3.27 Plán finančního hospodaření (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Nákladové úroky 2500 1700 1300 800 10 
Ostatní finanční náklady 1150 1200 1250 1300 1400 
Finanční výsledek hospodaření -3650 -2900 -2550 -2100 -1410 

 
Výsledek hospodaření za účetní období 
 
 V rámci provozního plánu hospodaření se došlo k těmto výsledkům hospodaření. Po 

překonání krize v roce 2009 dochází k nárůstu provozního zisku, zisk v letech 2012 a 2013 je 

ovlivněn nárůstem odpisů a čerpáním rezerv.  
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Tabulka 3.28 Plán výsledku hospodaření (tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1368 1715 1748 1581 1663 
Výsledek hospodaření za účetní období 5473 7312 7451 6739 7089 

 

3.5.2. Plán rozvahy 
 

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává 

přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k 

určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. 

Základním pravidlem pro tvorbu rozvahy je rovnost aktiv a pasiv. Důležité je rovněž sledovat 

překapitalizování nebo podkapitalizování společnosti, tj. porovnání stálých aktiv s 

dlouhodobými zdroji.  

 

Na počátku finančního plánu je zřejmé podkapitalizování, v následujících letech 

překapitalizování, z důvodu nárůstu položky vlastního kapitálu.  

 
Plán stálých aktiv 
 

V následujících tabulkách je zobrazen plán stálých aktiv společnosti. Do položky 

dlouhodobý nehmotný majetek je řazen software. V plánovaných letech se nepočítá se 

změnou softwaru ve společnosti. Do roku 2011 se plánuje nárůst stálých aktiv, poté mírný 

pokles.  

 
Tabulka 3.29 Plán stálých aktiv (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Dlouhodobý majetek 43872 44206 44280 43806 43002 
Dlouhodobý nehmotný majetek 96 96 96 96 96 
Dlouhodobý hmotný majetek 43775 44109 44183 43709 42905 
Dlouhodobý finanční majetek 1 1 1 1 1 

 
Za zásadní položku pro vývoj stálých aktiv se považuje dlouhodobý hmotný majetek. 

V plánovaných letech se nemění účetní hodnota pozemků a ani se neuvažuje o odprodeji části 

pozemků. Budovy společnosti postupně ztrácí svou hodnotu odpisováním. Ze strany 

společnosti je snaha investovat do nových strojů, proto se každý rok plánu provádí investice, 

do roku 2011 převyšují odpisy, poté odpisy převáží investice a hodnota samostatných 

movitých věcí klesá. 
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Tabulka 3.30 Plán dlouhodobého hmotného majetku  (tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Dlouhodobý hmotný majetek 43775 44109 44183 43709 42905 
Pozemky 3165 3165 3165 3165 3165 
Stavby 38625 38239 37856 37478 37103 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1985 2705 3162 3066 2637 

 
Plán oběžných aktiv a časového rozlišení 
 

V rámci poklesu výroby v souvislosti s krizí se očekává pokles oběžných aktiv. Pokles 

zásob a krátkodobých pohledávek byl odhadnut na 5 % oproti roku 2008. V dalších letech se 

zvýší ekonomická činnost společnosti a tím i zásoby a krátkodobé pohledávky, konkrétně o 1 

% každý rok.  

 
Tabulka 3.31 Plán oběžných aktiv a časového rozlišení  (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Oběžná aktiva 73730 74457 75191 75932 76681 
Zásoby 45059 45510 45965 46425 46889 
Dlouhodobé pohledávky 50 50 50 50 50 
Krátkodobé pohledávky 27620 27897 28175 28457 28742 
Krátkodobý finanční majetek 1000 1000 1000 1000 1000 
Časové rozlišení 239 239 239 239 239 

 
Plán vlastního kapitálu 
 

Nejvýrazněji se v plánu vlastního kapitálu projeví vliv výsledku hospodaření, který je 

kumulován ve výsledku hospodaření minulých let. Dochází tedy k pozvolnému nárůstu 

vlastního kapitálu.  

 
Tabulka 3.32 Plán vlastního kapitálu (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Vlastní kapitál 36791 48002 57373 64813 73977 
Základní kapitál 10750 10750 10750 10750 10750 
Kapitálové fondy 9 9 9 9 9 
Rezervní fondy 1075 1075 1075 1075 1075 
Výsledek hospodaření minulých let 18115 27141 36340 44660 53411 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 6842 9027 9199 8320 8752 

 
Plán cizích zdrojů 
 

Postupně vlivem úspěšného hospodaření je snižován podíl cizích zdrojů na krytí aktiv 

podniku. Je potřeba stále méně využívat krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 

V plánovaném období dochází k čerpání rezerv vytvořených v minulém období. V souvislosti 

se zvyšováním ekonomické činnosti společnosti narůstají pozvolna krátkodobé závazky. Opět 

propad v roce 2009 o 5 % a poté nárůst o 1 % v jednotlivých letech.  
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Tabulka 3.33 Plán cizích zdrojů (tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Cizí zdroje 81050 70899 62337 55163 45925 
Rezervy 8000 6000 4000 3000 2000 
Dlouhodobé závazky 1043 1043 1043 1043 1043 
Krátkodobé závazky 41121 41532 41947 42367 42790 
Bankovní úvěry a výpomoci 30886 22324 15347 8754 91 

 

3.6. Náklady kapitálu 
 

Při oceňování metodami DCF entity a EVA entity je pracováno s peněžními toky pro 

vlastníky i věřitele. Peněžní toky je nutné diskontovat náklady na celkový kapitál WACC.  

Ty budou určeny pomocí stavebnicové metody. Stavebnicové modely jsou nejčastěji 

využívány v ekonomikách, které nemají dostatečně vyvinutý kapitálový trh, a tržní 

ekonomika nefunguje krátkou dobu, což je případ České republiky. Pro výpočet nákladů na 

celkový kapitál bude tedy využit stavebnicový model MPO, který je založen na součtu 

bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Nejprve je důležité vypočítat jednotlivé rizikové 

přirážky ze vztahu (2.29). 

  
Bezriziková sazba 
 
 Při určování bezrizikové sazby se vychází z bezrizikové sazby podle MPO k 3. 

čtvrtletí 2009. Po analýze výnosů z dlouhodobých státních dluhopisů, je určena pro všechny 

plánované roky stejná sazba. Výnosy ze státních dluhopisů v dané době velmi kolísali jak 

směrem nahoru tak směrem dolů a negativně by ovlivnily přesnost výpočtu hodnoty 

společnosti, proto na výnosy ze státních dluhopisů není brán zřetel.  

 

Tabulka 3.34 Bezriziková sazba (%) 
 2009 2010 2011 2012 2013 

bezriziková sazba 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 
 
Riziková přirážka za velikost firmy 
 
 Při určení rizikové přirážky za velikost firmy bylo čerpáno z finančního plánu a byla 

vypočtena velikost úplatných zdrojů. Podle pravidel pro určování přirážky (podkapitola 2.5.4) 

není dosaženo hranice 100 mil. Kč a výsledná přirážka je ustanovena na 5 %. 
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Tabulka 3.35 Riziková přirážka za velikost formy 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Velikost úplatných zdrojů (tis. Kč). 67677 70326 72720 73567 74088 
výsledná přirážka v % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
Přirážka za obchodně-podnikatelské riziko 
 

Přirážka za obchodně-podnikatelské riziko je určena 0 % pro všechny sledované roky 

(podkapitola 2.5.4). ROA je ve všech letech vyšší než XP.  

 

Tabulka 3.36 Přirážka za obchodně-podnikatelské riziko 
 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT/A 0.089034191 0.100306445 0.098143782 0.086847055 0.084735586 
UZ/A 0.57430843 0.59146772 0.607465171 0.613176888 0.617805525 
Úroky/BU 0.08094239 0.076150389 0.084709279 0.09139189 0.109607107 
XP 0.046485897 0.045040497 0.051457937 0.056039395 0.067715876 
výsledná přirážka v % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Přirážka za finanční stabilitu 
 
 Ve sledovaném období je vykazována běžná likvidita vyšší než likvidita průmyslu. 
Likvidita odvětví OKEČ  29 je stanovena podle MPO na 1.241.  
 
Tabulka 3.37 Přirážka za finanční stabilitu 

 2009 2010 2011 2012 2013 
běžná likvidita 1.793005964 1.792753147 1.792502833 1.792254997 1.792009615 
XL likvidita průmyslu 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
výsledná přirážka v % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 Podle vztahu (2.16) je upraven náklad kapitálů nezadlužené společnosti na náklad 
kapitálu zadlužené společnosti.  
 
Tabulka 3.38 WACC (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
WACC nezadlužené 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 
WACC zadlužené 8.78 8.81 8.78 8.76 8.76 
 

3.7. Ocenění spole čnosti 
 

Ocenění společnosti je provedeno k 1. 1. 2009 metodami DCF entity a EVA entity. 

Pomocí výše uvedených metod je určena hodnota kapitálu společnosti. V obou případech je 

využito nákladů na kapitál WACC vypočtených stavebnicovou metodou. Ocenění metodou DCF 

entity a metodou EVA entity je provedeno dvoufázově, první fáze trvá 4 roky a druhá počínaje 

rokem pátým je plánována do nekonečna. Druhá fáze je určena plánem na rok 2013. Pro obě 

metody je uvažováno o navýšení nákladů na kapitál z důvodu předpokladu fungování společnosti 

do nekonečna (navýšení rizika), o jeden a o dva procentní body v roce 2013.  
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3.7.1. Ocenění podniku metodou DCF entity 
 
V rámci ocenění podniku metodou DCF je nejprve nutné stanovit volné peněžní toky 

pro věřitele a vlastníky. FCFF je ovlivněn poklesem ekonomické činnosti v roce 2009. Od 

roku 2010 je plánován nárůst ekonomické činnosti. Volné peněžní toky jsou ovlivněny 

zejména investiční činností, odpisy a tvorbou rezerv. Pro tuto metodu je uvažováno o 

navýšení nákladů na kapitál z důvodu předpokladu fungování společnosti do nekonečna 

(navýšení rizika), o jeden a o dva procentní body v roce 2013. Změna kapitálu se projeví 

změnou výsledné hodnoty společnosti. 

 
Tabulka 3.39 Stanovení FCFF  (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
EBIT 10492 11927 11749 10420 10162 
Daň v % 20 19 19 19 19 
EBIT-daň 8393 9661 9517 8440 8231 
odpisy 1007 1330 1583 2056 2529 
změna ČPK (2.16) -2083 316 319 322 325 
investice 2000 2000 2000 2000 2000 
FCFF (2.15) 9483 8675 8781 8174 8435 
 
 Na základě volných peněžních toků a nákladů na kapitál je určena dvoufázovou 

metodu hodnota společnosti. V roce 2013 je uvažován nárůst WACC2013 o jeden a o dva 

procentní body. Při navyšování nákladů na kapitál se negativně ovlivňuje hodnota. 

 
Tabulka 3.40 Výpočet hodnoty společnosti bez navýšení WACC v roce 2013 (tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
FCFF (2.15) 9483 8675 8781 8174 8435 
Odúročitel 0.919 0.845 0.777 0.714 
Diskontované FCFF 8718 7329 6820 5837 

Hodnota 1. fáze (2.21) 28705 
PH (2.23) 96290 
Hodnota 2. Fáze (2.22) 68765 
Hodnota podniku (2.20) 97469 
 
 Při ponechání WACC na vypočtené úrovni pro rok 2013(8,76%) je vypočtena hodnota 
podniku na 97 469 tis. Kč.  
 
Tabulka 3.41 Výpočet hodnoty společnosti s navýšením WACC o jeden procentní bod v roce 2013(tis. Kč) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
FCFF (2.15) 9483 8675 8781 8174 8435 

Odúročitel 0.919 0.845 0.777 0.714 

Diskontované FCFF 8718 7329 6820 5837 

Hodnota 1. fáze (2.21) 28705 

PH (2.23) 86422 

Hodnota 2. fáze (2.22) 61717 

Hodnota podniku (2.20) 90422 
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Hodnota podniku při zvýšení WACC o jeden procentní bod v roce 2013 (9,76%) je 
propočtena na 90 422 tis. Kč. 

 
Tabulka 3.42 Výpočet hodnoty společnosti s navýšením WACC o dva procentní body v roce 2013(tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

FCFF  (2.15) 9483 8675 8781 8174 8435 

Odúročitel 0.919 0.845 0.777 0.714 

Diskontované FCFF 8718 7329 6820 5837 

Hodnota 1. fáze (2.21) 28705 

PH (2.23) 78390 

Hodnota 2. Fáze (2.22) 55982 

Hodnota podniku (2.20) 84686 

  
 Při navýšení WACC o dva procentní body pro rok 2013(10,76%) je vypočtena 
hodnota podniku na 84 686 tis. Kč. 
  

V následující tabulce je zobrazen přehled výsledných hodnot společnosti při navýšení 

nákladu kapitálu. Je patrné, že změna hodnoty společnosti je způsobena změnou WACC ve 

vztahu (2.23) pro výpočet pokračující hodnoty. Při změnách nákladu kapitálu (navýšení 

rizika) se dosáhne snížení hodnoty společnosti o 7 047 tis. Kč, respektive o 12 783 tis. Kč. 

 
Tabulka 3.43 Souhrn výsledků výpočtu hodnoty společnosti metodou DCF entity  (tis. Kč.)  
∆ WACC beze změny WACC jeden procentní bod dva procentní body 
WACC2013 (%) 8,76 9,76 10,76 
Hodnota 1. fáze (2.21) 28705 28705 28705 
PH (2.23) 96290 86422 78390 
Hodnota 2. fáze (2.22) 68765 61717 55982 
Hodnota podniku (2.20) 97469 90422 84686 
 

3.7.2. Ocenění podniku metodou EVA entity 
 

V rámci ocenění podniku metodou EVA je nejprve nutné stanovit čistá operační 

aktiva. Stálá aktiva jsou ovlivněna investiční strategií a odpis. Z počátku období je dosažen 

nárůst, poté pokles hodnoty stálých aktiv. Čistý pracovní kapitál odpovídá ekonomické 

činnosti plánované za dané období. Ukazatel NOA je určen jako součet stálých aktiv a čistého 

pracovního kapitálu. V tomto případě podnik nevykazuje provozně nepotřebná aktiva.  

Tabulka 3.44 Výpočet NOA v tis. Kč 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SA 43582 43872 44206 44280 43806 43002 
ČPK 34692 32609 32925 33243 33565 33890 
OA 77977 73730 74457 75191 75932 76681 
KZ 43285 41121 41532 41947 42367 42790 
Provozně nepotřebná aktiva 0 0 0 0 0 0 
NOA 78274 76481 77130 77524 77371 76892 
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 Za položky nejvíce ovlivňující NOPAT se považuje ekonomická výkonnost 

společnosti, výše odpisů a tvorba rezerv na provozní činnost. NOPAT je v roce 2013 ovlivněn 

zejména nárůstem položky odpisů v souvislosti s investováním do samostatných movitých 

věcí. 

 

Tabulka 3.45 Výpočet NOPAT v tis. Kč 
 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT 10492 11927 11749 10420 10162 
sazba daně v % 20 19 19 19 19 
EBIT (1-t) 8393 9661 9517 8440 8231 
NOPAT 8393 9661 9517 8440 8231 
 

Na základě NOA a NOPAT je určena dvoufázovou metodu hodnota společnosti. 

V roce 2013 je uvažován nárůst WACC2013 o jeden a o dva procentní body. Při navyšování 

nákladů na kapitál se negativně ovlivňuje hodnota. 

 
Tabulka 3.46 Výpočet hodnoty společnosti bez navýšení WACC v roce 2013 (tis. Kč.).  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT  8393 9661 9517 8440 8231 

NOA 78274 76481 77130 77524 77371 76892 

WACC v %   8.78 8.81 8.78 8.76 8.76 
NOA t-1 . WACC  6873 6734 6768 6794 6778 

EVA (2.26)  1521 2926 2748 1646 1453 

odúročitel  0.92 0.84 0.78 0.71 

Diskontovaný EVA   1398 2472 2135 1175 

Hodnota 1 .fáze 7180 

PH 16589 
Hodnota 2 .fáze 11847 

Hodnota dle EVA 19027 

NOA2008 78274 

Hodnota podniku (2.28) 97301 

 
 Při zachování vypočtené hodnoty WACC pro rok 2013 (8,76%) je dosaženo hodnoty 
podniku 97 301 tis. Kč. 
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Tabulka 3.47 Výpočet hodnoty společnosti s navýšením WACC o jeden procentní bod v roce 2013(tis. Kč.) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NOPAT  8393 9661 9517 8440 8231 

NOA 78274 76481 77130 77524 77371 76892 

WACC v %   8.78% 8.81% 8.78% 8.76% 9.76% 

NO t-1 . WACC  6873 6734 6768 6794 7551 

EVA (2.26)  1521 2926 2748 1646 680 

odúročitel  0.92 0.84 0.78 0.71 

Diskontovaný EVA   1398 2472 2135 1175 

Hodnota 1 .fáze 7180 

PH 6962 

Hodnota 2 .fáze 4972 

Hodnota dle EVA 12152 

NOA2008 78274 

Hodnota podniku (2.28) 90426 

 
 Při navýšení WACC o jeden procentní bod v roce 2013 (9,76%) je propočtena hodnota 
podniku na 90 426 tis. Kč. 
 
Tabulka 3.48 Výpočet hodnoty společnosti s navýšením WACC o dva procentní body v roce 2013 (tis. Kč.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOPAT  8393 9661 9517 8440 8231 

NOA 78274 76481 77130 77524 77371 76892 

WACC v %   8.78% 8.81% 8.78% 8.76% 10.76% 
NO t-1 . WACC  6873 6734 6768 6794 8325 

EVA (2.26)  1521 2926 2748 1646 -94 

odúročitel  0.92 0.84 0.78 0.71 

Diskontovaný EVA   1398 2472 2135 1175 

Hodnota 1 .fáze 7180 

PH -875 

Hodnota 2 .fáze -625 

Hodnota dle EVA 6555 

NOA2008 78274 

Hodnota podniku (2.28) 84829 

 
Hodnota podniku při zvýšení WACC o dva procentní body v roce 2013 (10,76%) je 

propočtena na 90 422 tis. Kč. 
 

V následující tabulce je zobrazen přehled vývoje hodnoty společnosti při navýšení 

nákladu kapitálu. Je patrné, že změna hodnoty společnosti je způsobena změnou WACC ve 

vztahu (2.28). Při změnách nákladu kapitálu (navýšení rizika) se dosáhne snížení hodnoty 

společnosti o 6 875 tis. Kč, respektive o 12 472 tis. Kč. 
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Tabulka 3.49 Souhrn výsledků výpočtu hodnoty společnosti metodou EVA entity (tis. Kč.) 
∆ WACC beze změny WACC jeden procentní bod dva procentní body 
WACC v % 8,76 9,76 10,76 
Hodnota 1 .fáze 7180 7180 7180 
PH 16589 6962 -875 
Hodnota 2 .fáze 11847 4972 -625 
Hodnota dle EVA 19027 12152 6555 
NOA2008 78274 78274 78274 
Hodnota podniku (2.28) 97301 90426 84829 
 
 Pro budoucí náklady kapitálu je podstatné zachytit navýšení možného rizika 

ekonomické činnosti společnosti a zároveň neovlivnit radikálně výslednou hodnotu 

společnosti. V případě ocenění DCF entity a EVA entity byla vybrána varianta s nárůstem 

nákladu kapitálu o jeden procentní bod. Hodnota podniku byla stanovena metodou DCF entity 

na 90 426 tis. Kč a metodou EVA entity na 90422 tis. Kč.  
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4 Zhodnocení a zd ůvodn ění výsledk ů 
 

Ocenění podniku bylo provedeno metodami DCF entity a EVA entity. Náklady 

kapitálu u obou metod v roce 2013 byly navýšeny o jeden procentní bod, čímž se navýšil 

rizikový faktor při ocenění společnosti provozující svou činnost do nekonečna. U obou metod 

by se podle základních předpokladů mělo dojit k podobné výsledné hodnotě společnosti.  

 

Tabulka 4.1 Hodnota společnosti TOS Olomouc s.r.o. podle metod DCF entity a EVA entity v tis. K č 
 DCF entity EVA entity  

Hodnota společnosti 90422 90426 

 

Výsledná hodnota společnosti je stanovena v rozmezí 90422 tis. Kč a 90426 tis. Kč. 

Oproti aktivům společnosti (cca 120 000 tis. Kč) lze hodnotit hodnotu společnosti ve vztahu 

k aktivům společnosti jako nízkou.  

 
Výsledná hodnota společnosti podle metody DCF entity je ovlivněna poklesem 

provozního výsledku hospodaření (nižší čerpání rezerv na provozní činnost) a navýšením 

nákladů na kapitál v roce 2013 Výsledná hodnota společnosti podle metody EVA entity 

ovlivněna vysokou hodnotou krátkodobých závazků (závazky z obchodních vztahů) a nízkou 

hodnotou EVA pro pokračující fázi.  

 

Výsledná hodnota je objektivizovaná a je určena na základě výkazů společnosti a 

finančního plánu. Tržní hodnota společnosti se výrazně liší od vypočtené hodnoty z důvodu 

účetní hodnoty některých položek rozvahy. Účetní hodnota položek pozemky a samostatné 

movité věci se výrazně liší od tržní hodnoty.  

4.1. Analýza citlivosti 
 

V první fázi oceňování nejsou předpokládány změny budoucího vývoje. V druhé fázi 

ocenění je potřeba kalkulovat s možností rozdílného vývoje jako v první fázi. Je tedy potřeba 

provést analýzu citlivosti na změny jednotlivých parametrů roce 2013, nutných pro výpočet 

výsledné hodnoty společnosti.  
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4.1.1. Analýza citlivosti EVA entity 
 

 U metody EVA-entity lze měnit NOPAT, NOA a WACC. Jsou provedeny změny 

v rozmezí -3 až 3% pro každou položku a následně je vyhodnocen vliv změn všech položek 

najednou. Úprava položek je provedena pouze pro rok 2013 (2. fáze ocenění), u NOA pro rok 

2012.  

 
Tabulka 4.2 Analýza citlivosti. Změna NOPAT 
 změna α -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 
Upravený NOPAT(tis. Kč) 7984.1 8066.4 8148.7 8231.0 8313.3 8395.6 8477.9 
Upravená hodnota společnosti (tis. Kč) 88620 89222 89824 90426 91029 91631 92233 
Změna hodnoty společnosti -2.00% -1.33% -0.67% 0.00% 0.67% 1.33% 2.00% 
  
 Při změně NOPAT je ovlivněn v rámci výpočtu hodnoty společnosti EVA pro rok 
2013. Změna EVA je vyjádřena vztahem:  
 

1(1 ) .tEVA NOPAT NOA WACCα α −= + − . 

(4.1) 
  
Tabulka 4.3 Analýza citlivosti. Změna NOA 
změna α 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
Upravený NOA(tis. Kč) 79692.1 78918.4 78144.7 77371.0 76597.3 75823.6 75049.9 
Upravená hodnota společnosti(tis.Kč) 88768 89321 89873 90426 90979 91531 92084 
Změna hodnoty společnosti -1.83% -1.22% -0.61% 0.00% 0.61% 1.22% 1.83% 
 
 Změna NOA se promítá do ukazatele EVA a tedy následně do hodnoty společnosti. 
Úprava NOA je vyjádřena v následujícím vztahu: 
 

1(1 ).tEVA NOPAT NOA WACCα α−= − + . 

(4.2) 
Tabulka 4.4 Analýza citlivosti. Změna WACC 
změna α 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
Upravený WACC 0.1005 0.0995 0.0985 0.0976 0.09662 0.0956 0.0946 
Upravená hodnota společnosti (tis. Kč) 88672 89245 89830 90426 91034 91655 92289 
Změna hodnoty společnosti -1.94% -1.31% -0.66% 0.00% 0.67% 1.36% 2.06% 
 
 Změnou WACC se ovlivňuje pokračující hodnota pro druhou fázi. Změna je vyjádřena 
tímto vztahem: 
 

(1 )

EVA
PH

WACCα α
=

+
. 

(4.3) 
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Tabulka 4.5 Analýza citlivosti. Změny všech parametrů 
varianta výpočtu pesimistická základní optimistická 
NOPAT -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 
NOA 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
WACC 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
Hodnota společnosti (tis. Kč) 85261.00 86960.00 88681.00 90426.00 92196.00 93990.00 95809.00 
Změna hodnoty společnosti -5.77% -3.86% -1.94% 0.00% 1.96% 3.94% 5.95% 
 
 Největší vliv na hodnotu společnosti je pozorován u NOPAT, při změně o 3 % změna 

hodnoty společnosti o 2 %. Při pesimistické variantě je hodnota snížena při změně o 3 % -

5.77 % a při optimistické variantě při změně o 3 % 5,95 %. Hodnota společnosti se pohybuje 

v rozmezí 85 261 tis. Kč až 95 809 tis. Kč. Z následujícího grafu je patrný nejvyšší nárůst 

hodnoty společnosti při snižování WACC a nejvyšší pokles společnosti při poklesu NOPAT.  

 

     Graf 4.1Analýza citlivosti u metody EVA 

 

4.1.2. Analýza citlivosti DCF entity 
 

U metody DCF-entity lze měnit FCFF a WACC. Jsou provedeny změny v intervalu (-

3; 3) % pro každou položku a následně je vyhodnocen vliv změn všech položek najednou. 

Úprava položek je provedena pouze pro rok 2013 (2.fáze ocenění).  

 

Změnami parametrů FCFF a WACC je ovlivněna hodnota společnosti vlivem na 
pokračující hodnotu.  

 
(1 )FCFF

PH
WACCα

α+=    a obdobně 
(1 )

FCFF
PH

WACCα α
=

+
. 

(4.4) 
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Tabulka 4.6 Analýza citlivosti. Změna FCFF 
změna α -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 
upravené FCFF(tis. Kč) 8182.0 8266.3 8350.7 8435.0 8519.4 8603.7 8688.1 
upravená hodnota společnosti (tis. Kč) 88573 89190 89807 90422 91041 91658 92276 
změna hodnoty společnosti -2.04% -1.36% -0.68% 0.00% 0.68% 1.36% 2.04% 
 
 
Tabulka 4.7 Analýza citlivosti. Změna WACC 
změna α 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
upravené WACC 0.1005 0.0995 0.0985 0.0976 0.09662 0.0956 0.0946 
upravená hodnota společnosti (tis. Kč) 88626 89214 89813 90422 91047 91683 92333 
změna hodnoty společnosti -2.00% -1.34% -0.67% 0.00% 0.69% 1.39% 2.11% 
 
 
Tabulka 4.8 Analýza citlivosti. Změna všech parametrů 
varianta výpočtu pesimistická základní optimistická 
FCFF -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 
WACC 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 
Upravená hodnota podniku (tis. Kč) 86829.0 88004.0 89202.0 90422.0 91671.0 92943.0 94242.0 
Změna hodnoty společnosti -3.97% -2.67% -1.35% 0.00% 1.38% 2.79% 4.22% 

 

  Vliv na hodnotu společnosti je pozorován u změn FCFF a WACC o 3 % přibližně 

stejný, při změně o 3 % nastane změna hodnoty společnosti přibližně 2 %. Při pesimistické 

variantě je hodnota snížena při změně o 3 % -3,97 % a při optimistické variantě při změně o 3 

% 4,22 %. Hodnota společnosti se pohybuje v rozmezí 86 829 tis. Kč až 94 242 tis. Kč. 

 

 Z grafu je patrný vyšší nárůst hodnoty společnosti při změně WACC a vyšší pokles 

hodnoty společnosti při změně FCFF 

.  

      Graf 4.2 Analýza citlivosti u metody DCF 
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Tabulka 4.9 Maximální a minimální hodnoty společnosti dle analýzy citlivosti metoda DCF entity(tis. Kč) 
Metoda DCF entity Minimální hodnota společnosti Maximální hodnota společnosti 
Úprava FCFF 88573 92276 
Úprava WACC 88626 92333 
Úprava FCFF a WACC 86829 94242 

 
Tabulka 4.10 Maximální a minimální hodnoty společnosti dle analýzy citlivosti metoda EVA entity(tis.Kč) 

Metoda EVA entity Minimální hodnota společnosti Maximální hodnota společnosti 
Úprava NOPAT 88620 92233 
Úprava NOA 88768 92084 
Úprava WACC 88672 92289 
Úprava NOPAT, NOA a WACC 85261 95809 

 
Změna NOA se promítá nejméně do výsledné hodnoty společnosti u metody EVA 

entity a nejvíce se promítá do výsledné hodnoty změna FCFF u metody DCF entity. Pomocí 

analýzy citlivosti je určen maximální interval hodnoty společnosti (85261; 95809) tis. Kč.  
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5 Závěr 
 

Cílem práce je ocenění společnosti TOS Olomouc s.r.o. vybranými výnosovými 

metodami k 1. 1. 2009. Jedná se o společnost, jejíž hlavní činností je výroba obráběcích 

strojů.  

 

Práce je členěna na tři základní častí. V první části jsou objasněny přístupy a metody 

stanovení hodnoty podniku. Jsou zde uvedena základní východiska oceňování a postupy, 

které je nutné učinit před samotným oceněním. Je zde popsána strategická a finanční analýza, 

tvorba finančního plánu. Dále jsou uvedeny teoretické základy jednolitých výnosových metod 

ocenění použitých v aplikační části práce. 

 

Část druhá obsahuje představení společnosti, strategickou a finanční analýzu, finanční 

plán, určení nákladů na kapitál a ocenění podle metod DCF entity a EVA entity. Finanční plán 

je vytvořen pro roky 2009 až 2013. Jako základ pro finanční plán jsou využity výkazy 

společnosti z let 2004 až 2008, mikroekonomické a makroekonomické údaje z minulých let. 

Metody ocenění jsou počítány jako dvoufázové.  

 

Ve třetí části je provedeno zhodnocení dosažených výsledků a komparace obou 

využitých metod. Dále je vypracována analýza citlivosti pro jednotlivé metody oceňování a 

jsou odhadnuty možné budoucí vývoje hodnoty společnosti.  

 

Pro potřeby ocenění byla využita stavebnicová metoda pro určení nákladu na kapitál. 

Náklad na kapitál byl pro druhou fázi navýšen o jeden procentní bod, z důvodu zvýšení 

věrohodnosti hodnoty společnosti. Počítá se tak s provozem společnosti do nekonečna a 

v souvislosti s tím i s navýšením rizika.  

 

Po splnění podmínek pro metody oceňování se očekává podobnost výsledné hodnoty 

společnosti u jednotlivých metod. Pomocí metody DCF entity byla společnost oceněna na 90 

422 tis. Kč., a využitím metody EVA entity 90 426 tis. Kč. Je splněn předpoklad podobnosti 

výsledků obou metod za daných podmínek.  

 

V druhé fázi ocenění je potřeba kalkulovat s možností rozdílného vývoje jako v první 

fázi, je tedy provedena analýza citlivosti. Analýzou citlivosti je určena možná volatilita 
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budoucího vývoje parametrů jednotlivých metod ocenění. Při změně parametrů o 3 procenta 

byla určena hodnota v rozmezí 86 829 tis. Kč až 94 242 tis. Kč. pomocí metody DCF entity, a 

u metody EVA entity 85 261 tis. Kč až 95 809 tis. Kč. 

 

 Vypovídací schopnost výsledné hodnota společnosti je negativně ovlivněna účetním 

oceněním samostatných movitých věcí a pozemků společnosti. Pro reálnější hodnotu 

společnosti by bylo nutné přecenit jednotlivé položky.  
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Seznam zkratek a symbol ů 
 

A  - aktiva 

APV  - upravená současná hodnota 

b.c.  - běžné ceny 

BBZ  - bezhrotá bruska 

BÚ  - bankovní úvěr 

CL  - celková likvidita 

CNC  - počítačově číslicové řízení 

ĆR  - Česká republika 

ČPK  - čistý pracovní kapitál 

ČSÚ  - český statistický úřad 

DCF  - diskontované cash flow 

DDM  - dividendový diskontní model 

DHM  - dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  - dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT  - zisk po zdanění (earnings after taxes) 

EBIT  - zisk před daní a úroky (earnings before interest and taxes) 

EBT  - zisk před zdaněním (earnings before taxes) 

ECB  - evropská centrální banka 

EU  - evropská unie 

EVA   - ekonomická přidaná hodnota 

F2V  - frézka vertikální 

FA2  - frézka typu A a velikosti 2  

FB  - frézka nový typ B 

FCFF  - volné cash flow pro vlastníky a věřitele 

Fin.  - finanční 

FN  - nástrojařská frézka 

FNG  - frézka nástrojová konzolová 

G  - tempo růstu 

HDP  - hrubý domácí produkt 

INV  - investice 

Kč  - korun českých 

krátk.  - krátkodobý 

MAS  - Moravská akciová společnost 



 
 

 

mil.  - milión 

MLF  - marginal lending facility 

MPO  - ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVA  - tržní přidaná hodnota 

nehmot. - nehmotný 

NOA  - čistá operační aktiva 

NOPAT  - výsledek hospodaření po odpočtu upravených daní. 

O  - obligace 

OKEČ  - odvětvová klasifikace ekonomických činností 

PH   - pokračující hodnota 

PVS  - pružný výrobní systém 

R, WACC - náklady kapitálu 

RF  - bezriziková sazba 

Rfinstab  - riziková přirážka jako riziko vyplývající z finanční stability 

RLA  - riziková přirážka za velikost podniku 

ROA  - rentabilita aktiv 

ROE  - rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  - rentabilita tržeb 

Rpodnikatelské -  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

s.r.o.  - společnost s ručením omezeným 

SA  - stálá aktiva 

SKP  - standardní klasifikace produkce 

SWOT  - analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

tis.  - tisíc 

TOS  - továrny obráběcích strojů 

ÚZ  - úplatné zdroje 

V  - hodnota podniku 

VH  - výsledek hospodaření 

VK  - vlastní kapitál 

VZZ  - výkaz zisku a ztráty 

XL  - likvidita průmyslu 

XP  - nahrazování úplatného cizího kapitálu kapitálem vlastním
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Příloha č. 1 Výkazy zisku a ztráty 2004 až 2008 v tis. Kč

          2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 4 539 3 828 5 459 6 148 4 245 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 900 3 157 4 976 6 044 3 708 

Obchodní marže                                                         639 671 483 104 537 

Výkony                                                              438 392 138 705 155 089 165 390 182 722 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 145 523 134 870 151 498 163 691 180 182 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 423 3 109 2 826 1 177 1 529 

Aktivace 498 726 765 522 1 011 

Výkonová spotřeba                                                    255 495 79 889 91 140 99 158 106 542 

Spotřeba materiálu a energie 64 277 60 814 71 555 77 654 83 107 

Služby 20 189 19 075 19 585 21 504 23 435 

Přidaná hodnota                                                183 536 59 487 64 432 66 336 76 717 

Osobní náklady     163 417 52 727 54 121 56 294 64 376 

Mzdové náklady 41 023 37 840 38 638 40 104 46 876 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 240 720 720 720 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 418 13 467 13 454 14 038 15 309 

Sociální náklady 1 128 1 180 1 309 1 432 1 471 

Daně a poplatky 202 195 232 186 294 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 415 2 257 2 223 2 162 2 150 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 554 1 193 1 644 1 683 5 181 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku     9 369 43 149 130 3 088 

Tržby z prodeje 
materiálu 

      1 185 1 150 1 495 1 553 2 093 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 416 832 1 280 1 780 2 269 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   951 0 0 0 201 

Prodaný materiál       465 832 1 280 1 780 2 068 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období  120 -1 203 20 3 000 5 827 

Ostatní provozní výnosy 442 4 928 9 252 11 087 5 875 

Ostatní provozní náklady       370 4 560 9 423 11 485 6 740 

Provozní výsledek hospodaření 26 592 6 240 8 029 4 199 6 117 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 950 0 

Prodané cenné papíry a podíly     0 0 0 856 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 3 4 3 1 3 

Nákladové úroky       3640 2 657 1 952 2 116 2 664 

Ostatní finanční výnosy 2550 603 469 378 3 124 

Ostatní finanční náklady       2536 2 607 1 845 2 153 6 343 

Finanční výsledek hospodaření     -3623 -4 657 -3 325 -3 796 -5 880 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                1976 594 1 671 66 238 

-splatná         1887 519 1 606 151 203 

-odložená         89 75 65 -85 35 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost             5077 989 3 033 337 -1 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 320 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                         0 0 0 0 67 

-splatná         0 0 0 0 67 

Mimořádný výsledek hospodaření                         0 0 0 0 253 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)         5077 989 3 033 337 252 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    7053 1 583 4 704 403 557 



 
 

 

Příloha č. 2 Aktiva 2004 až 2008 v tis. Kč 
 
    2004 2005 2006 2007 2008 
AKTIVA CELKEM   91219 97197 101010 106597 122179 
Dlouhodobý majetek   46455 45564 45993 44142 43582 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek       346 230 117 182 96 
Software 346 230 117 182 96 
Dlouhodobý hmotný majetek    45252 44477 45019 43959 43485 
Pozemky 3171 3171 3171 3171 3165 
Stavby 42656 41327 41030 40223 39015 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1497 992 773 384 992 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 45 90 293 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 91 20 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -2072 -1013 0 0 0 
Dlouhodobý finan ční majetek   857 857 857 1 1 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 857 857 857 1 1 
Oběžná aktiva   40913 48552 52601 61238 77977 
Zásoby     31185 33186 38769 40112 47431 
Materiál 11222 9540 12196 12925 18517 
Nedokončená výroba a polotovary 15079 20090 21529 23568 24372 
Výrobky 4558 2609 3997 3137 3785 
Zboží 326 947 1047 482 757 
Dlouhodobé pohledávky    345 24 25 25 49 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 345 24 25 25 49 
Krátkodobé pohledávky   8465 12801 13642 18002 29074 
Pohledávky z obchodních vztahů 8193 12428 13562 15808 25968 
Stát - daňové pohledávky 226 210 0 2042 719 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 22 1 1 95 1993 
Dohadné účty aktivní 0 114 19 0 19 
Jiné pohledávky 24 48 60 57 375 
Krátkodobý finanční majetek      918 2541 165 3099 1423 
Peníze 24 34 48 107 36 
Účty v bankách 894 2507 117 2992 1387 
Časové rozlišení   3851 3081 2416 1217 620 
Náklady příštích období 3806 2855 2416 1164 547 
Příjmy příštích období 45 226 0 53 73 



 
 

 

Příloha č. 3 Pasiva 2004 až 2008 v tis. Kč 
 
PASIVA CELKEM     2004 2005 2006 2007 2008 
Vlastní kapitál      91219 97197 101010 106597 122179 
Základní kapitál     7393 8982 22016 22353 22604 
Základní kapitál 150 750 10750 10750 10750 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 150 750 10750 10750 10750 
Kapitálové fondy     9 9 9 9 9 
Ostatní kapitálové fondy 9 9 9 9 9 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 15 15 150 302 320 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 15 15 150 302 320 
Výsledek hospodaření minulých let   2142 7219 8074 10955 11273 
Nerozdělený zisk minulých let 2142 7219 8074 10955 11273 
Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                                   5077 989 3033 337 252 
Cizí zdroje       83764 88215 78994 84235 99223 
Rezervy       0 0 0 3000 8000 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 3000 8000 
Dlouhodobé závazky     954 27149 1093 1008 1043 
Závazky - ovládající a řídící osoba 0 26121 0 0 0 
 Odložený daňový závazek 954 1028 1093 1008 1043 
Krátkodobé závazky     82810 61066 38626 35641 43285 
Závazky z obchodních vztahů 25016 23883 31608 29713 30494 
Závazky - ovládající a řídící osoba 1000 25712 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 3152 2761 2677 2709 3704 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 3481 2530 2410 1669 1859 
Stát - daňové závazky a dotace 1737 1165 528 410 540 
Krátkodobé přijaté 
zálohy 

    1461 2908 862 782 3246 
Dohadné účty pasívní     860 542 97 46 3096 
Jiné závazky 46103 1565 444 312 346 
Bankovní úvěry a výpomoci   0 0 39275 44586 46895 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 39275 44586 46895 
Časové rozlišení     62 0 0 9 352 
Výdaje příštích období 62 0 0 9 1 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 351 
 



 
 

 

Příloha č.4  Plán výkazu zisku a ztráty 2009 až 2013v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží  4000 4000 4000 4000 4000 

Náklady vynaložené na prodej zboží 3750 3500 3500 3500 3500 

Obchodní marže 250 500 500 500 500 

Výkony 175400 175600 176900 179500 183400 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 174400 174600 175900 178500 182400 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 400 0,3 0,2 0,1 0 

Aktivace 600 700 800 900 1000 

Výkonová spotřeba  104500 104600 105400 107000 109300 

Spotřeba materiálu a energie 81300 81400 82000 83200 85000 

Služby 23200 23200 23400 23800 24300 

Osobní náklady  62316 62366 62852 63782 65173 

Mzdové náklady  44975 44960 45233 45838 46875 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva  650 720 840 960 960 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění  15291 15286 15379 15585 15938 

Sociální náklady  1400 1400 1400 1400 1400 

Daně a poplatky 300 300 300 300 300 

Odpisy DNM a DHM 1007 1330 1583 2056 2529 

Tržby z prodeje DHM a materiálu 1500 1000 1000 1000 1000 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 0 -2000 -2000 -1000 -1000 

Ostatní provozní výnosy 8000 7000 6000 6000 5000 

Ostatní provozní náklady 8000 7000 6000 6000 5000 

Provozní výsledek hospodaření 10492 11927 11749 10420 10162 

Nákladové úroky 2500 1700 1300 800 10 

Ostatní finanční náklady 1150 1200 1250 1300 1400 

Finanční výsledek hospodaření -3650 -2900 -2550 -2100 -1410 

Daň z příjmu za běžnou činnost 1368 1715 1748 1581 1663 

Výsledek hospodaření za účetní období 5473 7312 7451 6739 7089 



 
 

 

Příloha č. 5 Plán rozvahy 2009 až 2013 v tis. Kč 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva 117841 118901 119710 119977 119922 

Dlouhodobý majetek 43872 44206 44280 43806 43002 

Dlouhodobý nehmotný majetek 96 96 96 96 96 

Dlouhodobý hmotný majetek 43775 44109 44183 43709 42905 

Dlouhodobý finanční majetek 1 1 1 1 1 

Dlouhodobý hmotný majetek 43775 44109 44183 43709 42905 

Pozemky 3165 3165 3165 3165 3165 

Stavby 38625 38239 37856 37478 37103 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1985 2705 3162 3066 2637 

Oběžná aktiva 73730 74457 75191 75932 76681 

Zásoby 45059 45510 45965 46425 46889 

Dlouhodobé pohledávky 50 50 50 50 50 

Krátkodobé pohledávky 27620 27897 28175 28457 28742 

Krátkodobý finanční majetek 1000 1000 1000 1000 1000 

Časové rozlišení 239 239 239 239 239 

Pasiva 117841 118901 119710 119977 119922 

Vlastní kapitál 36791 48002 57373 64813 73977 

Základní kapitál 10750 10750 10750 10750 10750 

Kapitálové fondy 9 9 9 9 9 

Rezervní fondy 1075 1075 1075 1075 1075 

Výsledek hospodaření minulých let 18115 27141 36340 44660 53411 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 6842 9027 9199 8320 8752 

Cizí zdroje 81050 70899 62337 55163 45925 

Rezervy 8000 6000 4000 3000 2000 

Dlouhodobé závazky 1043 1043 1043 1043 1043 

Krátkodobé závazky 41121 41532 41947 42367 42790 

Bankovní úvěry a výpomoci 30886 22324 15347 8754 91 

 


