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1. Úvod 

 

Turbulentní podnikatelské prostředí a prohlubující se globalizace světové 

ekonomiky nutí vrcholové vedení stále častěji činit rozhodnutí, která mají významný 

dopad na hodnotu podniku. Stanovená strategie podniku a průběžně přijímaná 

rozhodnutí jsou základem pro tvorbu hospodářských výsledků i charakteristik 

vytvářejících hodnotu podniku. Pro zjištění této hodnoty je zapotřebí analyzovat 

rozličné ukazatele a jejich vývoj, klady i zápory podniku, srovnávat s konkurencí, 

zhodnocovat výsledky a výkonnost a stanovovat dominantní a nejisté faktory.  

 

Oceňování podniků v podmínkách České republiky nabylo své opravdové 

důležitosti až s přechodem od centrální k tržní ekonomice. V souvislosti s fenoménem 

akvizic, fúzí, sanací, likvidací, rozdělováním podniků, koncentrací kapitálu apod. se 

problematiky stanovení hodnoty podniku, analýzy strategické situace, finanční 

výkonnosti a vlivu prostředí dostaly do středu pozornosti znalců, odhadců, ale  

i podnikatelů a vlastníků podniků. Ocenění podniku je v současnosti ve světě i v České 

republice nadmíru aktuálním tématem.  

 

Stanovení hodnoty podniku je delikátní záležitost, jelikož s sebou nese vážné 

důsledky pro všechny zúčastněné strany. Díky své mnohotvárnosti a složitosti si 

oceňování podniku vysloužilo přezdívku „královská disciplína“. Existuje řada metod  

a technik ke stanovení hodnoty společnosti. Výběr metody závisí na stanoveném cíli 

oceňování. Zde více než kde jinde platí, že není podstatná kvantita informací a dat jako 

jejich kvalita. Kvalitně provedené ocenění přispívá velkým dílem k úspěšně provedené 

a fungující transakci. 

 

K tvorbě vhodného prostředí pro převzetí podniku i jeho pracovníků, zlepšení 

image, případně resorpci zadlužení, by měl kupující znát co nejpřesněji stav 

kupovaného podniku. Je nutno zhodnotit silné a slabé stránky, stav aktiv, produktů  

a lidí, aby se dala přijmout příslušná opatření tak, aby bylo dosaženo zhodnocení 

investice. Současně je zapotřebí předvídat spoustu faktorů a rizik, která se mohou 

v průběhu převzetí podniku objevit a mohla by celý proces značně zkomplikovat. 
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 Cílem práce je na základě dostupných a poskytnutých dat stanovit k počátku 

roku 2010 objektivizovanou finanční hodnotu vybraného podniku, jenž řadu let působí 

v sektoru stavebnictví jako výrobce a prodejce teracové a betonové dlažby.  

 

Východiskem pro ocenění podniku je analýza makroprostředí  

a mikroprostředí společnosti. Vybrané poměrové ukazatele poslouží ke zhodnocení 

finančního zdraví podniku. Samotné stanovení hodnoty vybraného podniku bude 

provedeno pomocí dvou vybraných metod. Na základě získaných informací z okolí 

podniku, z vnitřního prostředí podniku, finanční analýzy a výsledných 

pravděpodobných hodnot podniku budou učiněna hodnocení, shrnutí, doporučení  

a návrhy.  
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2. Teoretická východiska 

 

Teoretická východiska obsahují vymezení vybraných základních pojmů, technik, 

přístupů, postupů, modelů a metod souvisejících s oceňováním podniku. Stěžejní zdroje  

pro vymezení základních definic představují Kislingerová (2001) a Mařík (1998). 

Podkapitoly stanovení hodnoty podniku, techniky a přístupy k oceňování podniku byly 

navíc zpracovány dle Kašík, Michalko (1998), Mařík (1996) a Refait (1995).  

 

Velkým úskalím oceňování je značná nejednotnost jednotlivých pojmů. Proto 

existuje několik mezinárodních organizací, jež si kladou za cíl sjednotit nejen pojmy, 

ale i metodologii. Např. RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors, Profesní 

sdružení odhadců Velké Británie), TEGoVA (The European Group of Valuers 

Associations, Evropská organizace sdružující jednotlivé národní asociace odhadců), 

IVSC (The International Valuation Standards Committee, Mezinárodní výbor  

pro oceňování). Problematikou oceňování se v České republice zabývají např. Česká 

komora odhadců majetku, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, Asociace 

znalců a odhadců ČR, Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické Praha. 

 

Základní definice: 

Definice tržní hodnoty dle IVSC: „Tržní cena představuje hodnotu na burze, 

kterou by majetek vynesl, kdyby byl nabídnut k prodeji na volném trhu v den odhadu,  

a nebo za okolností, které akceptují požadavky definice tržní hodnoty.“ Kislingerová 

(2001, str. 16)  

Definice tržní hodnoty dle Mezinárodních standardů pro oceňování: „Tržní 

hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi 

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

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ Mařík (1998, str. 12) 

 

Právní úprava oceňování podniku: 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

ObchZ); 

- novely ObchZ č. 30/2000 Sb., č. 367/2000 Sb. a č. 370/2000 Sb.; 
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- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;  

- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů; 

- Evropské oceňovací standardy (2003); 

- Mezinárodní standardy pro oceňování.  

 

V České republice profesi oceňovatelů vykonávají jak znalci, tak odhadci 

majetku. Znalci podléhají zákonu č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů, a Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ze 17. 4. 1967 k provedení 

zákona o znalcích a tlumočnících. Odhadci majetku jsou koncesovaní živnostníci, kteří 

se řídí ObchZ a živnostenským zákonem.  

 

 

2.1   Stanovení hodnoty podniku 
 

Oceňování podniku představuje soubor činností, jejichž výsledkem je hodnota 

podniku zahrnující finanční, nefinanční stránky podniku a okolí podniku. Hodnota je 

ekonomický pojem, jenž se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Na rozdíl od ceny je hodnota pojem relativní. 

Hodnota není skutečností, ale pouze odhadem ocenění statků k určitému okamžiku  

a za určitým účelem stanovení hodnoty podniku. V praxi převládá pojem tržní hodnota 

(viz. s. 3).  

 

Subjektivní vnímání hodnoty podniku, rozdílné zájmy a motivace 

zainteresovaných stran jsou překážkou pro stanovení uspokojivé hodnoty. Prodávající je 

zbaven zodpovědnosti za řízení prodávaného subjektu a zajímá se jen o stanovení 

optimální hodnoty a svoji budoucnost. Kupující se snaží především zajistit výnosnost 

své investice a uhradit případné úvěry na realizaci koupě dané společnosti. Jednání 

zpravidla probíhá s vyloučením veřejnosti a je vedeno řídícími pracovníky. Metody 

oceňování tak sdružují různá kritéria hodnocení odpovídající různorodým cílům 

stanovení hodnoty.  
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2.1.1 Důvody oceňování podniků 

 

Dle Wöhe, Kislingerová (2007) se podniky oceňují z důvodu veřejnoprávního 

nebo soukromoprávního. Veřejnoprávním důvodem je stanovení příslušného orgánu 

nebo právního předpisu (exekuce, zájem státu, atd.). Mezi soukromoprávní účely 

oceňování se řadí komerční, restrukturalizační nebo zajišťovací důvody.  

 

Nejčastější důvody oceňování uvádí následující přehled sestavený z publikací 

Kašík, Michalko (1998), Kislingerová (2001) a Mařík (1996):  

- prodej a koupě podniku (částí podniku); 

- restrukturalizace podniku; 

- pojištění podniku; 

- privatizace nebo náhrada za vyvlastnění podniku (částí podniku); 

- poskytování úvěru; 

- zástava podniku; 

- vklad podniku do nově zakládaného podniku; 

- rozhodování o možnostech sanace a likvidace; 

- hodnocení reálné bonity podniku; 

- náhrada za vyvlastnění; 

- platba daní; 

- ukončení účasti společníka ve společnosti; 

- přistoupení společníka do společnosti; 

- pronájem podniku jako celku nebo jeho části; 

- sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti; 

- změna právní formy podniku; 

- převedení společnosti na jiného majitele; 

- vstup podniku na burzu; 

- dědění společnosti; 

- interní potřeba poznání hodnoty podniku (pro její efektivní řízení, hodnocení 

práce managementu).  
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2.1.2 Cíle oceňování podniků 

 

Wöhe, Kislingerová (2007) a Mařík (1996) ve svých publikacích uvádějí, že 

cílem ocenění podniku je odhalení příležitostí, rizik, slabých, silných stránek podniku, 

intenzity konkurence a odhad pravděpodobné hodnoty vyplývající z očekávaných 

budoucích užitků. Podnik má tedy svou užitnou hodnotu.  

 

 

2.1.3 Techniky a přístupy k oceňování podniků 

 

Refait (1995) ve svém díle konstatuje, že základním stavebním kamenem  

pro stanovení hodnoty podniku je shromažďování informací. Je nutné uvědomit si, že 

výsledná hodnota závisí spíše na kvalitě než na kvantitě vstupních informací. Vzhledem  

ke skutečnosti, že se kupující zajímá nejen o finanční faktory působící na podnik, ale  

i o nefinanční činitele nezachycené v rozvaze daného podniku, nabývají nefinanční 

ukazatele na významu. Nejvýznamnější nefinanční faktory, které se podílejí  

na úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku, jsou spokojenost zákazníků  

a zaměstnanců, spolehlivost dodavatelů, postavení na trhu, ekologičnost podniku, 

inovace, image apod.  

 

Volba technik oceňování úzce souvisí s tím, za jakým účelem je oceňováno  

a jaká má být výsledná hodnota. Postupně se vyvinuly tři základní přístupy 

k oceňování:1 

a) tržní přístup; 

b) subjektivní přístup; 

c) objektivizovaný přístup.  

 

ad a) Tržní přístup předpokládá existenci trhu s podniky, který vytváří 

podmínky pro vznik tržní ceny. Tento přístup je vhodný pro oceňování podniku  

za účelem uvedení na burzu či prodeje zatím neznámému kupci. 

 

                                                 
1 MAŘÍK, M. Určování hodnoty firem. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 1998. 206 s. ISBN 80-86119-09-2.  
s. 17 – 18.  
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ad b) Jestliže je důvodem ocenění koupě nebo prodej podniku konkrétnímu 

subjektu nebo rozhodování o sanaci a likvidaci daného podniku, používá se subjektivní 

přístup. Ten je založen na užitné hodnotě podniku, kterou jednotliví účastníci transakce 

mohou vnímat rozdílně.   

 

ad c) Objektivizovaný přístup se zakládá na všeobecných, nesporných, 

současných faktech. Objektivizovaného přístupu je využíváno především  

při poskytování úvěru a zjišťování současné reálné bonity podniku.  

 

Po ujasnění těchto aspektů je vhodné ohodnotit podnik 1. ze strategického 

hlediska,2 2. z hlediska okolí3 a 3. nefinančních stránek podniku.  

 

ad 1) Cílem ocenění podniku ze strategického hlediska je odhalit vývojový 

potenciál podniku ovlivněný vývojem trhu a konkurenčním prostředím, kde významnou 

roli hrají ekonomická síla odběratelů a dodavatelů, možnost vstupu nových konkurentů 

a substitutů na trh.  

 

Samotné strategické ocenění podniku by mělo zahrnovat oblast činnosti 

podniku, v níž se hodnotí především užitek pro zákazníky (velikost trhu, růst trhu, 

rentabilita odvětví, inovační potenciál odvětví, intenzita konkurence, citlivost  

na konjunkturu, hrozba substituce, věrnost zákazníků, síla zákazníků, jistota ze strany 

dodavatelů, závislost na veřejném mínění apod.). Nesmí chybět ani srovnání 

s konkurencí z hlediska relativního tržního podílu, intenzity investic, přidané hodnoty, 

relativní kvality, struktury nákladů, technického a marketingového know how, finanční 

síly a stability, výhodnosti umístění podniku, výhod distribuce, kvality organizace, 

kvality managementu (schopnost vést, odborné schopnosti, kompetence, obsazenost 

jednotlivých míst), obchodní sítě vztahů, smluvních podmínek, přípravy pracovníků 

apod.). V neposlední řadě by měla být obsažena také analýza struktury náklad ů 

jednotlivých funkcí podniku, strategie podniku a podnikové kultury .  

 

                                                 
2 MAŘÍK, M. Oceňování podniků. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1996. 111 s. ISBN 901991-1-9. s. 15 – 18.  
3 KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-
4-9. s. 84 – 85.  
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ad 2) Analýza okolí podniků, resp. podnikatelského prostředí, je nevypustitelnou 

součástí oceňování. Stěžejní informace tvoří poznatky z: 

a) makroprostředí; 

b) mezzoprostředí; 

c) mikroprostředí.  

 

ad a) Makroprostředí ovlivňuje výkonnost podniků. Analýzou makroprostředí se 

zabývá především Český statistický úřad (ČSÚ) a Česká národní banka (ČNB).  

Ve středu jejich zájmu stojí výkony ekonomiky (HDP, průmyslová, stavební výroba 

apod.), fiskální politika státu, která úzce souvisí s daňovým zatížením, vývoj peněžní 

nabídky a úrokových sazeb, inflace, zaměstnanost, vývoj příjmů, mezd a sociálních 

poplatků, vyrovnanost státního rozpočtu, potažmo obchodní a platební bilance  

a politická stabilita země. 

 

ad b) Analýza mezzoprostředí má zásadní význam pro malé a střední podniky. Hodnotí 

se přírodně ekologické faktory a interakce podniku s přírodním prostředím, technická  

a dopravní infrastruktura, všeobecná a kulturní struktura (vzdělanost, pracovitost, 

kulturnost), ekonomická a podnikatelská infrastruktura (rozvinutost pošt, bank, hotelů, 

poradenských firem apod.) a pilotní podnikatelské subjekty, jež výrazně ovlivňují okolí 

podniku. 

 

ad c) Mikroprostředí lze pojmout jako vnitřní prostředí podniku nebo též jako blízké 

okolí podniku. Vnit řnímu prostředí podniku je věnována speciální pozornost, neboť 

souvisí s identitou, integritou a vnitřním potenciálem podniku. Základními atributy 

vnitřního prostředí jsou umění vlastnit, jež souvisí s optimalizací zdrojů a jejich 

využitím, umění vést lidi, umění uspokojit potřeby (marketingová filosofie dovnitř  

i navenek), umění komunikovat s makroprostředím i mezzoprostředím, umění 

formulovat podnikatelskou filosofii a zajistit identitu a integritu. Pravidelná analýza 

vnitřního prostředí podniku slouží k odhalení slabých, silných stránek a konkurenčních 

výhod podniku. Dle Kislingerová (2001) má pro ocenění podniku velký význam 

analýza blízkého okolí podniku, zejména pak prognóza vývoje. Zpracováváním těchto 

prognóz se zabývají převážně banky, makléřské a investiční společnosti, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, přičemž výsledky prognózování uvádějí na svých internetových 

stránkách nebo v odborném tisku. Hodnotí se především citlivost na změny 
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hospodářského cyklu, míra regulace ze strany státu a struktura odvětví. Východiskem 

analyzování blízkého okolí je klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

napomáhající zjistit příslušnost daného podniku k určitému odvětví.  

 

Kašík, Michalko (1998) popisují základní metody a techniky diagnostiky 

podnikatelského prostředí, mezi něž se řadí pasport, diagnostická mise, monitoring  

a studie podnikatelského prostředí. Pasport představuje v tabulkové formě zpracované 

slovní či číselné údaje o určité zájmové zóně. Diagnostická mise je rychlý externí  

a interní test podniků, podnikatelského prostředí i podnikatelů diagnostickým týmem. 

Monitoring znamená permanentní činnost specializovaných podniků na určité oblasti. 

Studie podnikatelského prostředí zahrnuje zkoumání historických a věcných 

charakteristik, potenciálu podnikatelského prostředí, hypotéz vývoje podnikatelského 

prostředí a vlivů plynoucích z podnikatelského prostředí.  

 

ad 3) Dle Kašík, Michalko (1998) je nefinanční hodnota podniku určována 

atributy jako tradice, logo, goodwill (dobrá pověst podniku) a image, duševní 

vlastnictví, kvalita managementu a organizace, podniková kultura a klima, činitelé 

životního prostředí, technické a marketingové know-how atd.  

 

Následuje ohodnocení finančních stránek podniku. Finanční hodnota podniku 

vyjadřuje ocenění peněžním ekvivalentem. Pro její určení je využíváno široké spektrum 

metod (viz kap. 2.3). Aby byl odhad finanční hodnoty co nepřesnější, je nezbytné 

provést důkladnou finanční analýzu (viz kap. 2.2).  

 

 

2.1.4 Postup při oceňování podniků 

 

Postup při stanovování hodnoty podniků lze přehledně shrnout do několika bodů:4 

1. Stanovení cíle a účelu oceňování, jež jsou vodítkem pro výběr metody 

oceňování.  

2. Sestavení plánu oceňování včetně časového harmonogramu a termínu řešení. 

                                                 
4 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-
1. s. 26.  
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3. Sběr informací z makroprostředí, mikroprostředí a vnitřního prostředí podniku, 

jež jsou základem pro ocenění celého hodnototvorného procesu podniku.   

4. Analýza makroprostředí a odvětví (mikroprostředí), finanční analýza, strategická 

analýza. 

5. Výběr vhodných metod oceňování ve vazbě na cíl ocenění včetně stručného 

popisu metodologického aparátu.   

6. Aplikace vybraných metod oceňování. 

7. Syntéza výsledků. 

8. Formulace závěru o hodnotě podniku k datu ocenění.  

 

 

2.2   Finanční analýza 
 

Ocenění finanční stránky podniku se neobejde bez finanční analýzy, která je 

podkladem pro všechna finanční rozhodnutí. Finanční analýza je definována a popsána 

v mnoha publikacích různých autorů. Kislingerová a kol. (2004) charakterizuje finanční 

analýzu jako formalizovanou metodu tvořící soubor činností, jejichž cílem je 

komplexně zjistit a vyhodnotit finanční situaci, resp. finanční zdraví, podniku, případně  

i odhalit hrozící provozní a finanční rizika. Podle Kašík, Michalko (1998) lze  

za zdravý podnik považovat takovou společnost, jež je dlouhodobě schopna dostát svým 

závazkům, disponuje dostatkem interních zdrojů pro financování dalšího rozvoje 

podniku, případně plní předpoklady pro získání externích zdrojů na financování 

rozvoje. Nejproblematičtější částí analýzy je bezpochyby správná interpretace výsledků.  

 

Hlavním pramenem pro podkapitoly zdroje finanční analýzy a metody 

zpracovávání finanční analýzy byla Kislingerová a kol. (2004). Pouze ukazatele 

zadluženosti jsou zpracovány dle Jindřichovská, Blaha (2001). 

 

 

2.2.1 Zdroje finan ční analýzy 

 

Hlavními zdroji finanční analýzy jsou finanční výkazy popisující chování  

a hospodaření podniku a odrážející výsledky veškerých rozhodovacích procesů na všech 

úrovních podniku. Další vstupy finanční analýzy tvoří vnitropodnikové účetnictví, 
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podnikové a ekonomické statistiky a externí data (např. odborný tisk, nezávislá 

hodnocení apod.). 

 

Stěžejním materiálem pro zpracovávání finanční analýzy je účetní závěrka 

složená z účetních výkazů rozvahy, zisků a ztrát a cash-flow. Každý z těchto výkazů 

sleduje a popisuje chování podniku z jiné stránky. Klíčový výkaz představuje rozvaha. 

Je nejkomplexnější a zahrnuje strukturu majetkových a kapitálových zdrojů k určitému 

datu, které podnik ke své podnikatelské činnosti bezprostředně potřebuje. Rozvaha 

odráží úspěšnost práce managementu při získávání finančních zdrojů a alokaci zdrojů 

do aktiv. Při analyzování bilance klade Mařík (1996) důraz na důkladné prozkoumání 

skutečné kvality stálých aktiv, metod odepisování, nehmotných aktiv (včetně 

nebilancovatelných nehmotných aktiv), portfolia cenných papírů, pohybů zásob a jejich 

ocenění, bonity pohledávek, závazků a ocenění divizí. Výkaz zisků a ztrát sleduje dění 

v podniku z hlediska nákladů a výnosů za určité období a vypovídá tak  

o úspěšnosti vedení podniku v rámci využívání majetku a zdrojů. Dle Mařík (1996) by 

se u tohoto výkazu pozornost měla soustředit na výši hrubé marže, provozní zisk před 

úroky a daněmi, metody ocenění zásob, odpisy a zisky. Cash-flow zachycuje vznik 

peněžních prostředků (příjmy) a jejich použití (výdaje) jako důsledek procesů 

v podniku. Výkaz cash-flow je tedy bezprostředně spojen s likviditou podniku.  

 

 

2.2.2 Metody finanční analýzy 

 

Jsou-li shromážděny potřebné podklady, nic již nebrání samotnému 

zpracovávání finanční analýzy dle vybraných metod. Zvolené metody i rozsah finanční 

analýzy by měly odpovídat účelu zpracování, který záleží na požadavcích uživatelů. 

Nejlépe je mít k dispozici materiály alespoň za tři po sobě jdoucí účetní období, neboť 

pak je možné vysledovat trendy. Základní metody finanční analýzy se dělí na: 

a) procentní rozbor; 

b) poměrovou analýzu; 

c) komplexní hodnocení finančního zdraví; 

d) nová hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku.   
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ad a) Procentní rozbor vychází z absolutního vyjádření jednotlivých položek 

v účetních výkazech. Využívá horizontální a vertikální analýzy. Horizontální analýza 

(nebo-li analýza trendů) je východiskem rozboru a odpovídá na otázky: „O kolik 

jednotek se změnila daná položka v čase? O kolik procent se změnila daná jednotka  

v čase?“. Využívá jednoduché matematiky v podobě rozdílů a indexů (bazických, 

řetězových). Účelem horizontální analýzy je změřit pohyby jednotlivých položek  

a jejich intenzitu. Zde nabývá na významu užitečnost mít oněch výše zmíněných více 

vstupů pro analýzu, jelikož umožňují provádět meziroční srovnání (např. řetězovými 

indexy). Cílem vertikální analýzy je zjistit rozdílové ukazatele (např. pracovní kapitál) 

či procentní podíl jednotlivých položek výkazů na celku (např. čistého zisku na vlastním 

kapitálu). Z hodnot získaných vertikální analýzou lze vysledovat rozdělení a změny 

majetkového a kapitálového portfolia příslušného podniku. Výsledky lze také jednoduše 

srovnávat s konkurencí, s odvětvím apod.  

 

ad b) Na analýzu absolutních dat navazuje poměrová analýza, která pokrývá 

všechny složky výkonnosti podniku a naznačuje ziskový potenciál firmy. Poměrové 

ukazatele řeší potíže vznikající při mezipodnikovém srovnávání, např. z důvodu 

velikosti podniků. Pro přehlednost se jednotlivé ukazatele začleňují do příslušné 

skupiny, která se váže ke konkrétnímu aspektu finančního stavu podniku. Soustavy 

ukazatelů se dělí na pyramidové a paralelní. Cílem pyramidové soustavy je rozložit 

zvolený hlavní syntetický ukazatel (nejčastěji ROA, ROE – viz. níže) na dílčí ukazatele 

vypovídající o změně chování vrcholového ukazatele na základě multiplikativních  

a aditivních vazeb. Používají se k hodnocení časového vývoje nebo mezipodnikovému 

srovnávání. Příkladem je Du Pontova analýza, jež by měla doplňovat ukazatele 

rentability. Dle Jindřichovská, Blaha (2001) se Du Pontův diagram využívá  

pro identifikaci důsledků změn položek v rozvaze a výkazu zisků a ztrát na ziskovost 

podniku. S jeho pomocí lze provádět různé simulace a získat tak představu o tom, jak 

dalece změna jednotlivých položek ovlivní rentabilitu podniku. Paralelní soustava 

zahrnuje navzájem rovnocenné ukazatele, které měří určitou finanční stránku a zároveň 

souhrnně vyjadřují finanční zdraví podniku. Řadí se zde: 

1. ukazatele rentability;  

2. ukazatele aktivity; 

3. ukazatele likvidity; 

4. ukazatele zadluženosti; 



 13 

5. ukazatele tržní hodnoty.  

 

Všechny níže uvedené vzorce jsou přejaty z publikace Kislingerová a kol. 

(2004). Pouze ukazatel dluhu na vlastní kapitál je přejat z díla Jindřichovská, Blaha 

(2001) a ukazatelé obrat pohledávek, doba obratu pohledávek a věřitelské riziko jsou 

přejaty z Valach a kol. (1999).   

 

ad 1) Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou nazývány také jako ukazatele výnosnosti či 

efektivnosti podniku. Jejich cílem je stanovit poměr mezi výstupem podnikatelské 

činnosti a srovnávací základnou. Dle Valach a kol. (1999) ukazatele rentability měří 

intenzitu využívání, reprodukce a zhodnocení vloženého kapitálu, schopnost podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. 

Udávají, kolik zisku připadá na 1Kč jmenovatele, přičemž platí, že čím vyšší hodnota, 

tím lépe. Ukazatele rentability zahrnují rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu, 

rentabilitu vloženého kapitálu, rentabilitu aktiv, rentabilitu vlastního kapitálu  

a rentabilitu tržeb.  

 

• Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital 

Employd) říká, jak jsou odměňováni všichni věřitelé. Ukazatel měří, kolik zisku  

před zdaněním a nákladovými úroky podnik dosáhl z 1 Kč investované věřiteli.  

ROCE = EBIT / (Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Bankovní 

úvěry dlouhodobé)   (2.1) 

 

• Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return on Investment) měří výkonnost  

a efektivnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Vyjadřuje, kolik zisku 

připadne na 1 Kč dlouhodobých zdrojů.  

ROI = zisk / investovaný kapitál                   (2.2) 

 

• Rentabilita aktiv  (ROA – Return on Assets), nebo-li produkční síla podniku, je 

klíčovým ukazatelem výnosnosti. Vypovídá o tom, kolik korun zisku připadá  

na 1Kč celkových investovaných aktiv (je tedy bezpředmětné, zda bylo 

financováno z vlastního nebo cizího kapitálu). Řečeno slovy Jindřichovská, 
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Blaha (2001), ukazatel měří průměrnou čistou výnosnost všech finančních 

zdrojů.  

ROA = [EAT + úroky (1-d)] / celková aktiva  (2.3) 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je stěžejní ukazatel  

pro investory, protože měří, kolik čistého zisku připadá na 1Kč věřitelem 

investovaného kapitálu. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být minimálně 

tak velké, aby pokrývalo obvyklou rizikovou prémii a výnosovou míru.5  

ROE = EAT / vlastní kapitál   (2.4) 

 

• Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) je klíčovým ukazatelem  

pro efektivnost podniku, srovnání v čase i mezipodnikové porovnání. Jeho 

výsledkem je, kolik zisku připadá na 1Kč tržeb. Jsou-li zjištěny problémy  

u tohoto ukazatele, lze předpokládat, že budou i ve všech dalších ukazatelích.  

Rentabilita tržeb = EAT / tržby  (2.5) 

 

ad 2) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují stupeň využití podnikových aktiv. 

V nejkomplexnější podobě odráží, kolik aktiv podnik potřebuje pro zajištění určitého 

objemu tržeb. Ukazatele aktivity čítají pracovní kapitál, obrat aktiv, obrat dlouhodobého 

majetku, obrat zásob, obrat pohledávek, dobu obratu zásob, dobu obratu pohledávek, 

dobu splatnosti pohledávek a dobu úhrady krátkodobých závazků.  

 

• Pracovní kapitál vyjadřuje část kapitálu, která není vázána na krátkodobé 

závazky, tzn. část oběžného majetku je financována z dlouhodobého kapitálu. 

Pracovní kapitál významně ovlivňuje ziskovost podniku, avšak jeho řízení je 

výrazně ovlivněno oborem podnikání. Vyšší efektivnost řízení pracovního 

kapitálu má pro podnik v delším časovém horizontu zásadní efekty a to 

v podobě investic získaných prostředků do rozvoje, jejichž důsledkem jsou vyšší 

tržby a tržní podíl, snížení průměrných nákladů či zvýšení 

konkurenceschopnosti.   

Pracovní kapitál netto = oběžná aktiva – neúročené krátkodobé závazky (2.6) 

                                                 
5 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.  
s. 99. 
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• Obrat aktiv  měří efektivnost a intenzitu využívání celkových aktiv. Výsledná 

hodnota udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Jinak řečeno, kolikrát  

za rok pokryjí tržby podniku jeho celková aktiva.6 Literatura uvádí, že 

minimální hodnota ukazatele by měla být 1.  

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva  (2.7) 

 

• Obrat dlouhodobého majetku měří efektivnost a intenzitu využívání 

dlouhodobých majetkových částí, přičemž je důležité brát v potaz oceňovací 

metody podniku, metody odepisování a míru odepsanosti. Hodnota ukazatele 

udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek obrátí v tržby. Klesající hodnoty 

vypovídají o zvyšování fixních nákladů podniku, což má za následek vyšší 

citlivost na pokles tržeb. 

Obrat dlouhodobého majetku = tržby / dlouhodobý majetek  (2.8) 

 

• Ukazatel obratu zásob měří, kolikrát se každá položka zásob v průběhu roku 

prodá a znova uskladní. Obdobou je ukazatel obratu pohledávek měřící 

rychlost přeměny pohledávek v peněžní prostředky.  

Obrat zásob = tržby / zásoby  (2.9) 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky  (2.10) 

 

• Doba obratu zásob je ukazatel intenzity využití zásob, který říká, kolik dnů 

jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo prodeje.  

Při dodržení podmínky plynulosti výroby platí, že čím vyšší obratovost a nižší 

doba obratu zásob, tím je situace podniku lepší. Valach a kol. (1999) počítá 

navíc s ukazatelem doby obratu pohledávek, jenž slouží k posouzení obchodně 

úvěrové politiky podniku. Měří, za kolik dnů jsou pohledávky spláceny. 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360)            (2.11) 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / (tržby / 360) (2.12) 

 

• Doba splatnosti pohledávek udává, kolik dní jsou peníze vázány 

v pohledávkách, tzn. jak dlouho odběratelům trvá, než zaplatí za odebrané 

statky. Je nutné brát zřetel na velikost podniku, jeho postavení na trhu apod.   

                                                 
6 JINDŘICHOVSKÁ, I. a BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. 316 s. 
ISBN 80-7261-025-2. s. 266. 
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Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / (tržby/360)   (2.13) 

 

• Doba úhrady krátkodobých závazků měří, kolik dní zůstávají krátkodobé 

závazky podniku neuhrazeny, a podnik tak využívá bezplatného obchodního 

úvěru.  

Doba úhrady krátkodobých závazků = závazky / (tržby/360)  (2.14) 

 

Rozdíl ukazatelů doby splatnosti pohledávek a doby úhrady krátkodobých závazků 

udává počet dnů, které musejí být profinancovány. 

 

ad 3) Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vypovídají o solventnosti podniku, tzn. zda má daný podnik 

dostatek prostředků na splácení všech krátkodobých závazků tak, aby byl schopen je 

uhradit včas, v požadované výši a na požadovaném místě. Údaje o likviditě mají 

nezastupitelný význam pro finanční zdraví podniku a jeho dlouhodobou existenci. 

Tímto se však střetávají s rentabilitou, neboť k tomu, aby byl podnik likvidní, musí mít 

vázány určité prostředky, které však musejí být profinancovány. Výsledná likvidita je 

proto vždy kompromisem mezi velikostí vázaných prostředků a zajištěním existence 

firmy. Na likviditu působí vnější ekonomické prostředí i specifika plynoucí z daného 

odvětví podnikatelské činnosti. Ukazatele likvidity prezentují ukazatelé běžné likvidity, 

pohotové likvidity a hotovostní likvidity.  

 

• Běžná likvidita  vypovídá o tom, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. Hodnota ukazatele má zásadní význam pro úspěšnost podniku, a proto 

je v centru pozornosti věřitelů. Dle průměrné strategie jsou žádoucí hodnoty 

mezi 1,6 a 2,5, dle konzervativní vyšší než 2,5 a dle agresivní dokonce nižší než 

1,6, avšak ne nižší než 1.  

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky  (2.15) 

 

• Pohotová likvidita vylučuje zásoby jako nejméně likvidní část oběžných aktiv. 

Dále je nutno čitatel upravit o nedobytné pohledávky a náklady příštích období. 

Je prospěšné sledovat vývoj tohoto ukazatele v čase. Pokud nabývá hodnot 1, 

znamená to, že podnik dokáže uhradit své závazky, aniž by musel prodat zásoby. 

Hodnoty 0,4 – 0,7 vypovídají o agresivní strategii. Vykazuje-li podnik hodnoty 
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1,1 – 1,5 upřednostňuje konzervativní strategii. Optimální hodnoty jsou 

v rozmezí 0,7 – 1.  

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky (2.16) 

 

• Hotovostní likvidita  je nejpřísnější z ukazatelů likvidity. Doporučená hodnota 

je 0,2.  

Hotovostní likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky   (2.17) 

 

ad 4) Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti říkají, jaká část majetku je financována cizími zdroji. 

Jinými slovy informují o finanční struktuře podniku a měří finanční riziko. Každý 

podnik je zadlužený, ale důležité je udržovat optimální poměr mezi vlastním a cizím 

kapitálem tak, aby podnik nepředstavoval zvýšené riziko pro investory a zároveň se 

nesnižovala možnost využívání výhod dodatečných cizích zdrojů. Nalezení správné 

míry zadluženosti závisí na schopnostech manažerů daného podniku, protože jak 

konstatuje Valach a kol. (1999), míra zadluženosti má výrazný vliv na náklady  

na pořízení celkového kapitálu podniku a tím i na tržní hodnotu podniku. Ukazatele 

zadluženosti jsou představeny poměrem vlastního kapitálu a celkových aktiv, 

věřitelským rizikem, dluhem na vlastní kapitál a ukazatelem úrokového krytí.  

 

• Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv udává, kolik z podnikových aktiv 

je financováno z kapitálu věřitelů. Dle Valach a kol. (1999) je tohoto ukazatele 

využíváno k celkovému hodnocení hospodářské a finanční situace podniku.  

vlastní kapitál / aktiva   (2.18) 

 

• Pro ukazatel věřitelského rizika platí, že čím je vyšší, tím je vyšší i zadluženost 

podniku, což zvyšuje rizikovost pro věřitele i vlastníky.  

Věřitelské riziko = cizí zdroje / celková aktiva  (2.19) 

 

• Dluh na vlastní kapitál má stejnou vypovídací schopnost jako předchozí 

ukazatel věřitelského rizika. Platí tedy, že čím konzervativnější podnik, tím nižší 

hodnota ukazatele.  

Dluh na vlastní kapitál = cizí zdroje / vlastní kapitál  (2.20) 
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• Ukazatel úrokového krytí měří, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje 

úrokové platby vyplácené věřitelům i vlastníkům.  

Úrokové krytí = EBIT / celkový nákladový úrok (2.21) 

 

ad 5) Ukazatele tržní hodnoty 

Dle Kislingerová a kol. (2004) ukazatele tržní hodnoty vyjadřují, jak trh hodnotí 

minulou činnost podniku a jeho budoucnost. Jsou nepostradatelné pro investory resp. 

potenciální investory, kteří pomocí nich zjišťují návratnost a rentabilitu investice.  

Pro podnik nabývají významu v případě rozhodování o získávání zdrojů financování  

na kapitálovém trhu.  

 

Synek (2006) uvádí další možné oblasti finanční analýzy. Patří zde např. 

ukazatele zaměstnanců, hodnocení finanční důvěryhodnosti, spolehlivosti a prodejnosti, 

predikce finanční tísně a převzetí a analýza finančních rizik.  

 

ad c) Komplexní hodnocení finančního zdraví dle Kislingerová (2001) je 

prováděno pomocí Altmanova modelu, Tafflerova modelu a Kralickova Quick Testu. 

Nejznámější je Altmanův model vyjadřující celkové finanční zdraví daného podniku 

jedním číslem, v němž jsou zahrnuty složky rentability, likvidity, zadluženosti  

i struktury kapitálu. Každému parametru je přiřazena váha jako odraz významnosti  

pro finanční zdraví podniku.  

  

ad d) Kislingerová (2001) ve své publikaci tvrdí, že je v současnosti stále 

hojněji využíváno nových hodnotových kritérií pro měření výkonnosti podniku, mezi 

která patří EVA (Economic Value Added, ekonomická přidaná hodnota), MVA (Market 

Value Added, tržní přidaná hodnota), RONA (Return on Net Assets, výnosnost čistých 

aktiv), CFROI (Cash Flow Return on Investment Capital, cash flow výnosnost 

z investice) a CROGA (Cash Return on Gross Assests, cash flow výnosnost hrubých 

aktiv). Oceňování a hodnocení výkonnosti podniků pomocí hodnotových kritérií EVA  

a MVA se řadí k moderním trendům v oceňovací oblasti. EVA počítá s ekonomickým 

ziskem, tzn. do výpočtů zahrnuje i oportunitní náklady. Hodnota ukazatele EVA by 

měla být kladná, jelikož jen tak ukazuje na zvýšení vnitřní hodnoty podniku. CFROI 

představuje jedno z nejkomplexnějších měřítek výkonnosti podniku. Vyjadřuje provozní 
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výkonnost podniku v případě, že by podnik byl schopen generovat stejné provozní cash 

flow jako ve sledovaném období a to bez dodatečných investic.  

 

 

2.3   Metody stanovení hodnoty podniku 
 

Kapitola metody stanovení hodnoty podniku vychází z publikací Kašík, 

Michalko (1998), Kislingerová (2001), Mařík (1996), Mařík (1998), Refait (1995)  

a Wöhe, Kislingerová (2007).  

 

Vzhledem k závislosti výsledku stanovování hodnoty podniku na účelu 

oceňování, kvalitě a dostupnosti informací, zkušenostech odhadce a mnoha jiných 

faktorech (např. času, charakteru aktiv), neexistuje jediné „správné“ ocenění ani jediný 

„správný“ model. Často se využívá dvou a více modelů k vyslovení jednoznačného 

závěru.  

 

Přehled členění oceňovacích metod uvádí Obr. 2.3.1 přejatý z Kislingerová 

(2001, str. 24). Metody fundamentálně analytické jsou založeny na podrobné analýze 

podnikových informací, čili na majetkovém a výnosovém principu, a pracují se 

stavovými veličinami. Metody založené na očekáváních kapitálového trhu vycházejí 

z informací kapitálového trhu, tudíž aktuálních tržních cen. Samostatnou skupinu, která 

zatím není v České republice příliš využívána, tvoří metody oceňování reálných opcí.  
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Obr. 2.3.1 Přehled metod pro oceňování podniku.  

 

 
 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-

7179-529-1. s. 24. 

 

Podobné členění základních metod oceňování podniků popisuje i Mařík (1998,  

str. 19): 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody): 

a. Metoda diskontovaných peněžních toků 

b. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

c. Kombinované výnosové metody 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody): 

a. Ocenění na základě tržní kapitalizace 

b. Ocenění na základě srovnatelných podniků 

c. Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

d. Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 
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3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění): 

a. Vlastní kapitál 

b. Likvidační hodnota 

c. Substanční hodnota 

 

Zvláštní skupinu tvoří metody oceňování dle vyhlášky ministerstva financí. Tento typ 

ocenění se používá v případech, kdy nelze použít tržní ceny. Tzn. v případech vyměření 

dědické daně, darovací daně, daně z příjmů, daně z převodu nemovitostí apod. 

Specifickou oblastí je také oceňování za rizika. V těchto případech se uplatňují jistotní 

ekvivalenty a reálné opce.  

 

 

2.3.1 Výnosové metody 

 

Výnosové metody vycházejí z poznatku, že hodnota podniku je určena 

očekávanými příjmy (peněžními toky). Podstatou výnosových metod jsou tedy budoucí 

užitky, které lze změřit několika způsoby, přičemž výsledky jsou převedeny  

na současnou hodnotu. Dluhošová (2008, str. 26-27) rozlišuje mezi FCFF (Free Cash 

Flow to the Firm, volné finanční toky pro vlastníky i věřitele), FCFE (Free Cash Flow 

to the Equity, volné finanční toky pro vlastníky) a FCFD (Free Cash Flow to the Dept, 

volné finanční toky pro věřitele).  

 

Výnosové metody jsou dynamické, protože pracují s časovou hodnotou peněz, 

ale zároveň statické, jelikož předpokládají, že finanční plán, jako zjednodušený model 

budoucích stavů, vstupující do propočtů bude naplněn. Ze všech metod jsou výnosové 

metody teoreticky nejsprávnější. Dle výše uvedeného členění, jsou používány tři typy 

metod: 

a) metoda diskontovaných peněžních toků; 

b) metoda kapitalizovaných čistých výnosů; 

c) kombinované výnosové metody.  
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ad a) Metoda diskontovaných peněžních toků DCF (Discounted Cash Flow) je 

považována za základní metodu oceňování. Základní modifikace metody DCF včetně 

propočtů a přehledného schématu (Obr. 2.3.2) uvádí Dluhošová (2008, str. 149 - 150).  

 

Metoda DCF – Entity je aplikována při stanovování tržní hodnoty celkového kapitálu, 

tzn. kapitálu vlastníků i věřitelů. Postup výpočtu je následující: 

V = FCFF / WACC                                               (2.22) 

kde WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu.  

 

Metoda DCF – Equity je používána při oceňování vlastního kapitálu. Růst výsledné 

hodnoty v čase představuje klíčovou úlohu finančního řízení a rozhodování a zároveň je 

motivací pro vlastníky podniku. Hodnota podniku se vypočítá jako podíl FCFE a RE: 

V = FCFE / RE                                                   (2.23) 

kde RE jsou náklady na vlastní kapitál. 

 

Metody DDM (Divident Discount Model, dividendový diskontní model) je využíváno 

v tržních ekonomikách s vyspělým kapitálovým trhem, u podniků dosahujících zisku  

a trvale vyplácejících dividendy. Výpočet je následující: 

V = DIV / RE                                                     (2.24) 

kde DIV jsou dividendy.  

 

Metoda APV (Adjusted Present Value) předpokládá nezadlužený podnik. Aby bylo 

možné určit tržní hodnotu celkového kapitálu zadluženého podniku, přičítá se současná 

hodnota daňového štítu: 

V = FCFEU / RU + TS / RD                                            (2.25) 

kde FCFEU je volný peněžní tok pro vlastníky u nezadluženého podniku, RU je náklad 

celkového kapitálu u nezadluženého podniku, TS je daňový štít a RD náklady dluhu.  
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Obr. 2.3.2 Volné finanční toky. 

 
Zdroj:  DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2008. 192 
s. ISBN 978-80-86929-44-6. s. 27.  
 

Smysl metody DCF spočívá ve zjišťování množství peněz, které by bylo možné 

odebrat z podniku, aniž by byl narušen jeho předpokládaný vývoj. Základem výpočtů je 

odhadovaný budoucí volný provozní peněžní tok, neboť s růstem příjmů roste i hodnota 

podniku. Postup výpočtů je následující:7 

  

Hospodářský výsledek před úroky a daněmi 

 - daně (HV před úroky a daněmi × daňová sazba) 

 + odpisy 

 + tvorba dlouhodobých rezerv 

 = brutto CF 

- investice do dlouhodobého majetku 

- zvýšení pracovního kapitálu 

= volné CF (FCF)                                                                                 (2.26) 

 

Je nutné si uvědomit, že FCF zahrnuje i úroky za cizí kapitál, neboť k výpočtu se 

používá HV před úroky i daněmi.  

                                                 
7 KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-
4-9. s. 114.  
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Pomocí FCF lze vypočítat celkovou hodnotu kapitálu jako součet FCF za léta 

předpokládané existence podniku:8 

 

H =  
t

k

n

1t
t

)i1(FCF −

=
+∑                           (2.27) 

kde FCFt – volné CF v roce t, 

n – počet let předpokládané existence podniku, 

ik – kalkulovaná úroková míra.  

 

Nyní lze vypočítat hodnotu podniku jako výnosovou hodnotu vlastního kapitálu HVK:9 

HVK = H – D                                  (2.28) 

Výsledná hodnota VK = HVK + Hodnota aktiv, která ke dni ocenění nejsou provozně 

nutná                                      (2.29) 

kde H je hodnota brutto, 

D je úročený cizí kapitál k datu oceňování (nově vzniklé dluhy se neuvažují, jelikož 

metoda DCF předpokládá plné financování vlastními zdroji). 

 

Dle Kašík, Michalko (1998) se v praxi předpokládá nekonečná existence 

podniku (going concern princip). Jelikož peněžní toky nelze plánovat na tak dlouhou 

dobu dopředu, uplatňuje se tzv. 1. standardní dvoufázová metoda nebo 2. metoda 

založená na odhadu průměrných temp růstu. 

 

ad 1) Standardní dvoufázová metoda k výpočtům používá následujícího 

vzorce:10 

 

H =  
1n

k

t

k

1n

1t
t

)i1/(PH)i1(FCF +++∑
−

=
       (2.30) 

kde n1 je délka první fáze v letech, 

t jsou jednotlivé roky, 

                                                 
8 KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-
4-9. s. 114.  
9 MAŘÍK, M. Určování hodnoty firem. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 1998. 206 s. ISBN 80-86119-09-2.  
s. 64.  
10 KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-
4-9. s. 115.  
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PH je pokračující hodnota.  

 

Standardní dvoufázová metoda vychází z předpokladu, že období nekonečné 

existence podniku lze rozdělit na dvě fáze: 

 

• období (zpravidla 3 – 5 let), na které lze vypracovat prognózu FCF na jednotlivá 

léta. Prognózy se opírají o již známé investiční projekty a pro výpočty 

výnosnosti investice využívají především ukazatele ROCE. 

• zbytek období (od konce prvního období až do nekonečna). Předpokládá se již 

stabilní a trvalý růst volného peněžního toku, tzv. pokračující hodnota PH.  

 

Na odhadu celkové hodnoty podniku má lví podíl právě pokračující hodnota. Je 

tedy nezbytné věnovat velkou pozornost technice výpočtu a volbě parametrů 

pokračující hodnoty. Mařík (1996) dělí techniky výpočtu podle toho, zda počítají či 

nepočítají s diskontovanými peněžními příjmy. 

 

PH s diskontovanými peněžními příjmy 11 lze vypočítat třemi způsoby. První 

způsob vychází z předpokladu extrémně dlouhého prognózovaného období (cca 50 let). 

Při tak dlouhém období se s PH nemusí počítat, protože je zanedbatelně malá. Druhý 

způsob je založen na předpokladu stabilního a trvalého růstu volných peněžních toků.  

PHT = FCFT+1 (ik - g)-1                                               (2.31) 

kde T je poslední rok prognózovaného období a g je předpokládané tempo přírůstku 

FCF, přičemž platí i > g.  

Třetí způsob pracuje s vybranými faktory tvorby hodnoty - tempem růstu provozních 

zisků snížených o upravené daně (ZP) a očekávanou rentabilitou nových čistých 

investic (r). Rentabilita investic je odvozena od rentability investovaného kapitálu rIK, 

která by měla být vyšší než náklady kapitálu.  

 

r IK = provozní zisk po daních / investovaný kapitál                      (2.32) 

 

                                                 
11 MAŘÍK, M. Oceňování podniků. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1996. 111 s. ISBN 901991-1-9. s. 40.  
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investovaný kapitál = ČPK + čistý dlouhodobý majetek + opravná položka k nabytému 

dlouhodobému majetku + provozně nutné finanční investice                          (2.33) 

 

r = celkový přírůstek provozního zisku po daních / přírůstek investovaného kapitálu 

v předchozím roce                          (2.34) 

 

Pokračující hodnota se pak vypočítá následovně: 

 

PH = ZPT+1 (1 - g/r) / (ik - g)                      (2.35) 

kde ZPT+1 je provozní zisk v prvním roce po uplynutí období prognózy, 

g/r je podíl čistých investic ze zisku na celkovém dodatečném kapitálu (míra investic). 

Předpokládá se, že po dobu druhé fáze bude míra investic stabilní.  

 

PH bez diskontovaných peněžních příjmů lze vypočítat použitím likvidační 

hodnoty, reprodukční hodnoty, multiplikátoru tržní cena / účetní hodnota VK, účetní 

hodnoty, multiplikátoru cena / výnos. Multiplikátor cena / výnos je nejvhodnější, ale 

zároveň málo přesný.  

 

ad 2) Metoda založená na odhadu průměrného tempa růstu počítá se 

základním vzorcem pro oceňování podniku metodou DCF s jednoduchými parametry. 

Modifikací základního vzorce lze odvodit výpočty pro žádný růst, konstantní růst, 

mimořádný růst následovaný nulovým růstem a mimořádný růst následovaný stabilním 

růstem. 

 

Vzhledem k tomu, že téměř všechny výše uvedené vzorce počítají 

s kalkulovanou úrokovou mírou, je vhodné ji blíže vysvětlit. Dle Mařík (1996) 

kalkulovaná úroková míra ik vyjadřuje vztah mezi očekávanými výnosy  

a investovaným kapitálem. Promítá i úroveň očekávaného rizika jako stupeň nejistoty 

spojený s očekávaným výnosem. Riziko, jako neoddělitelná součást podnikání, je 

oceňováno rizikovou přirážkou, která je rozdíl průměrné dlouhodobé výnosností trhu  

a bezrizikové úrokové míry. Jako ukazatel bezrizikové úrokové míry běžně slouží 

minimálně riziková aktiva (státní pokladniční poukázky, státní dlouhodobé dluhopisy 

s cca desetiletou splatností). K očekávaným příjmům se pak přičítá bezriziková úroková 
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míra a riziková přirážka. V rámci metody DCF se kalkulovaná úroková míra počítá  

na základě průměrných vážených nákladů kapitálu12 (WACC – weighted average 

capital cost), přičemž náklady kapitálu odpovídají očekávaným výnosům z investic  

a jim odpovídajícím rizikům.  

 

WACC = iCK (1 - d) × CK/K + iVK × VK/K                            (2.36) 

kde iCK je očekávaná výnosnost do doby splatnosti cizího kapitálu vloženého  

do podniku (tj. náklady na cizí kapitál), 

d je sazba daně z příjmu; (1-d), protože náklady na cizí kapitál jsou na rozdíl od nákladů  

na vlastní kapitál daňově uznatelné, 

CK je tržní hodnota cizího kapitálu vloženého do podniku (bez neúročeného cizího 

kapitálu – např. závazky vůči dodavatelům), 

CK/K je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, 

iVK je očekávaná výnosnost vlastního kapitálu (tj. náklady na vlastní kapitál), 

VK je tržní hodnota vlastního kapitálu, 

VK/K je podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu; informace se získávají 

především z odvětvové analýzy na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, 

K je celková hodnota vloženého kapitálu (K = VK + CK). 

 

Nejprve je nutné určit váhy jednotlivých složek kapitálu a to na základě odhadu 

současné kapitálové struktury v tržní hodnotě. Náklady na cizí kapitál se počítají  

na základě váženého průměru z efektivních úrokových sazeb. Nutno podotknout, že 

níže uvedený vzorec platí pro pevně stanovené úroky z dluhů. V případě proměnlivých 

úroků se používá upraveného postupu s využitím ratingu apod. 

 

D =  ∑ ++−
=

n

1t

t

tt
)i1/(]S)d1(U[            (2.37) 

kde D je čistá částka peněz získaná výpůjčkou, 

Ut jsou úrokové platby, 

d je sazba daně z příjmu, 

St je splátka dluhu v případě průběžného splácení, 

t jsou jednotlivá období,  

                                                 
12 MAŘÍK, M. Oceňování podniků. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1996. 111 s. ISBN 901991-1-9. s. 73 – 75.  
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n je počet období, kdy jsou prováděny splátky dluhu, 

i je úroková míra vyjadřující výši efektivního úroku. 

 

Náklady na vlastní kapitál se nejčastěji zjišťují pomocí metody CAPM 

(Capital Asset Princip Model, model oceňování kapitálových aktiv). Aplikace této 

metody je však v České republice značně obtížná a to z důvodu nedostatku potřebných 

běžně dostupných statistických dat. Mařík (1998) uvádí alternativní metody. Náklady  

na vlastní kapitál lze vypočítat pomocí odhadu, CAPM s náhradními odhady beta, 

stavebnicové metody, analýzy rizika, dividendového modelu, průměrné rentability nebo 

odvození nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího kapitálu. Náklady na vlastní 

kapitál pomocí stavebnicové metody13 jsou součtem výnosnosti bezrizikového aktiva  

a rizikové prémie, která je odvozena z podnikových účetních dat. Existuje řada 

modifikací stavebnicového modelu. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

počítá náklady vlastního kapitálu s využitím stavebnicového modelu následovně: 

 

WACCU = RF + Rpodnikatelské + Rfinstab + RLA                                          (2.38) 

kde WACCU jsou náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku, 

RF je bezriziková úroková míra, 

Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, přičemž je 

porovnáván poměr EBIT / A s X1 = (VK + BU + OBL)/A × Ú/(BU+OBL). Je-li  

EBIT / A > X1, pak Rpodnikatelské je 0 %; EBIT / A < 0, pak Rpodnikatelské je 10 %; EBIT / A 

≤ X1 a zároveň EBIT / A ≥ 0, pak  

Rpodnikatelské = (X1 – EBIT / A)2 / (10×X12).                                     (2.39) 

Rfinstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability, přičemž platí, že je-

li běžná likvidita podniku: větší než průměr průmyslu, pak Rfinstab je 0 %; menší než 1, 

pak Rfinstab je 10 %; větší než 1 a zároveň menší než průměr průmyslu, pak  

Rfinstab = (průměr průmyslu – celková aktiva)2 / 10 × (průměr průmyslu – 1)2,               

(2.40) 

RLA  je riziková přirážka za velikost podniku, přičemž platí, že jsou-li úplatné zdroje UZ 

(viz. níže): UZ > 3 mld., pak RLA je 0%; UZ < 100 mil., pak RLA je 5 %; UZ < 3 mld.  

a zároveň UZ > 100 mil., pak  

RLA = (3 mld. – UZ)2/162,8.                                                 (2.41) 

                                                 
13 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2008. 192 s. 
ISBN 978-80-86929-44-6. s. 112 – 123.  
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Velikost vlastního kapitálu se pak vypočítá jako: 

 

RE = [WACCU×UZ/A - (1-d)×Ú/(BU+OBL)×(UZ/A-VK/A)] / VK/A            (2.42) 

kde UZ jsou úplatné zdroje (VK + BU + OBL), 

d je daňová sazba, 

Ú jsou úroky, 

BU jsou bankovní úvěry, 

OBL jsou obligace.  

 

ad b) Metoda kapitalizovaných čistých výnosů je dle Mařík (1996) uplatňována 

především v německy hovořící Evropě. Je reakcí na kritiku metody diskontovaných 

peněžních toků v oblasti plánování budoucích investičních výdajů. Při výpočtech je 

využíváno minulých výsledků podniku za posledních tři až pět let, jež jsou upraveny  

na srovnatelnou reálnou úroveň. Výnosová hodnota podniku je počítána jedno (věčná 

renta), dvou (analogie se standardní dvoufázovou metodou) nebo tří fázovou metodou. 

U tří fázové metody je první fáze analogická s dvoufázovou metodou. Ve druhé fázi se 

předpokládá růstu zisku určitým tempem a o třetí fázi nelze říct nic přesného.  

 

Mařík (2007, str. 270 - 277) uvádí dvě metody propočtu výnosové hodnoty 

pomocí metody kapitalizovaných čistých výnosů: 

• analytickou a  

• paušální.  

 

Analytická metoda je obdobou DCF. Podstatný rozdíl tkví v tom, že oproti 

metodě DCF, analytická metoda kapitalizovaných čistých výnosů predikuje očekávané 

výnosy na základě upravených budoucích výsledků hospodaření.  

 

Paušální metoda je založena na předpokladu, že oceňovaná společnost bude 

schopna dosahovat minimálně takových výnosů jako doposud. Postup výpočtu je 

následující: 

 

1. Korekce minulých výsledků hospodaření o odpisy, jednorázové a mimořádné 

náklady a výnosy. Výsledkem je upravený výsledek hospodaření před odpisy.  
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2. Úprava o inflaci a přiřazení vah. Platí, že rok nejblíže budoucnosti má nejvyšší 

váhu a v případě ztráty je váha nulová.  

3. Trvale odnímatelný čistý výnos (TČV) před odpisy se vypočítá: 

 

TČV před odpisy = ∑ ∑
= =

×
K

1t

K

1t
ttt q)/ČV(q                     (2.43) 

kde t jsou jednotlivé roky, K je počet let zahrnutých do výpočtu, ČVt představuje 

minulé upravené výnosy a qt váhy. 

 

4. Odečtením odpisů a daně se získá trvale odnímatelný čistý výnos po dani. 

5. Výpočet kalkulované úrokové míry (viz. stavebnicová metoda), kterou je nutno 

očistit o inflaci.  

6. Výnosová hodnota podniku (H): 

H = TČV / ik                                                              (2.44) 

 

ad c) Nejběžnější kombinovanou výnosovou metodou je metoda střední hodnoty:14 

H = (V+S) / 2                               (2.45) 

kde V – výnosová metoda, 

S – substanční metoda.  

 

Dle Mařík (1996) se v německy mluvících zemích používá metoda 

kapitalizovaných nadzisků. Celková hodnota podniku je chápána jako goodwill a je 

vyjádřena rozdílem výnosové a substanční hodnoty. Nadzisk je charakterizován jako 

rozdíl celkového zisku podniku a zisku při normálním úročení kapitálu.  

 

 

2.3.2 Tržní metody 

 

Metody opírající se o analýzu trhu dle Kašík, Michalko (1998)  

ke stanovení hodnoty podniku využívají především metodu tržních multiplikátorů  

a metodu srovnatelných tržních transakcí. Mařík (1998) ve svém díle konstatuje, že 

v České republice je málo rozvinutý kapitálový trh, s čímž souvisí nedostatečná datová 

                                                 
14 KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-
4-9. s. 116. 
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základna a průhlednost trhu. Díky těmto skutečnostem jsou u nás metody tržní analýzy 

obtížně aplikovatelné.  

 

 

2.3.3 Majetkové metody 

 

Mařík (1996) tvrdí, že majetkové ocenění patří mezi jednodušší, jasnější, 

průkaznější a snadněji kontrolovatelné metody. Metody ocenění na základě analýzy 

majetku vycházejí z bilance podniku. Za předpokladu další existence podniku je 

určitým způsobem znovu a samostatně oceněna každá majetková položka tak, aby 

hodnota odpovídala reálné tržní ceně. Tzn. zjišťují se náklady na znovupořízení. 

Existuje několik metody pro zjišťování nákladů na znovupořízení: 

1. Indexová metoda – historické ceny jsou upraveny vhodně zvoleným cenovým 

indexem k datu ocenění. Problematické je použití při výrazném technickém 

pokroku.  

2. Přímé zjišťování cen – vychází se z ceníků výrobců, kalkulací cen, apod.  

3. Zjišťování cen pomocí zvolených jednotek – zjištěné ceny z ceníků výrobců, 

kalkulací cen, apod. jsou přepočteny na zvolenou jednotku (např. čtvereční 

metr). 

4. Metoda funkčního zjišťování cen – kombinace předchozích metod používaná  

při zjišťování nákladů na daný proces a to především v chemickém, ocelářském 

průmyslu atd.  

 

Při majetkovém ocenění se zjišťuje likvidační hodnota, substanční hodnota  

a vlastní kapitál. Likvida ční hodnota vyjadřuje množství peněz získané prodejem 

jednotlivých částí podniku v určitém okamžiku. Wöhe, Kislingerová (2007) doporučují, 

pokud je výsledná likvidační hodnota vyšší než výnosová hodnota, vlastníci by měli 

zvážit, zda není vhodné podnik například restrukturalizovat a pokračovat 

v podnikatelské činnosti nebo rovnou ukončit existenci podniku. Substanční hodnota 

vzniká součtem jednotlivých cen souhrnně oceněných aktiv (brutto substanční hodnota). 

Hodnota vlastního kapitálu se získá odečtením dluhů a závazků podniku  

od substanční hodnoty (netto substanční hodnota).  

 



 32 

Postup výpočtu: 15 

Substanční hodnota provozně nutného majetku brutto 

 - Reálná hodnota závazků 

+ Tržní (prodejní) hodnota majetku nepotřebného pro provoz 

= Substanční hodnota netto                                                                            (2.46) 

 

nebo 

 

Vlastní jmění podle účetnictví 

+ Zvýšení (- Snížení) účetní ceny aktiv 

- Zvýšení (+ Snížení) účetní ceny pasiv 

= Substanční hodnota netto                                                                           (2.47) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že stěžejní hodnota majetkového ocenění je 

substanční hodnota. Nejpoužívanější metodou pro zjištění substanční hodnoty je 

metoda hodnoty substance. Dle Refait (1995) ocenění metodou hodnoty substance 

obvykle provádí účetní znalec ve spolupráci s několika odborníky. Výsledná hodnota 

podniku odpovídá tzv. going concern principu založenému na předpokladu dalšího 

fungování podniku. Tento způsob ocenění nepřihlíží k lidskému činiteli ani finanční 

struktuře. Je založen na předpokladu aktiv produkujících stejné zisky nekonečně 

dlouho. Substanční metoda se nejčastěji využívá u podniků nekótovaných na burze.  

 

Metoda hodnoty substance vychází z transformované účetní hodnoty podniku 

k období oceňování, která se vypočítá jako rozdíl celkových aktiv a dluhů podniku, 

přičemž aktiva jsou podrobena podrobné analýze. Pasiva jsou většinou převzata 

z účetnictví. Zvýšená pozornost je věnována závazkům a rezervám. Pro závazky platí 

to, co pro pohledávky (viz. níže). Rezervy a ostatní závazky musí být upraveny dle 

způsobu ocenění majetkových složek v bilanci podniku. 

 

Podrobná analýza aktiv se týká především těchto rozvahových položek: 

a) pozemky; 

b) budovy; 

                                                 
15 MAŘÍK, M. Oceňování podniků. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1996. 111 s. ISBN 901991-1-9. s. 62.  
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c) stroje, zařízení a další vybavení; 

d) drobný hmotný majetek; 

e) investice před dokončením; 

f) nehmotná aktiva; 

g) finanční investice; 

h) oběžného majetek. 

.  

ad a) U pozemků podniku je nezbytné zjistit jejich stav a plochu z podnikové evidence  

a získané údaje porovnat s katastrem nemovitostí. Poté je možné pozemky ocenit. 

Ocenění pozemků je založeno na tržním porovnání, tj. ceny srovnatelných nedávno 

prodaných pozemků v dané lokalitě, ceny nejvíce porovnatelných pozemků. Je nezbytné 

zohlednit všechny druhy břemen, jimiž je pozemek zatížen.  

 

ad b) Postup u budov je totožný s postupem zjišťování substanční hodnoty pozemků. 

Je-li zjištěna aktuální cena, vypočítává se reprodukční cena odečtením hodnoty 

dosavadního opotřebení, technického zastarání, nevyužití kapacit a mimořádných 

faktorů znehodnocení.  

  

ad c) Postup u strojů, zařízení a dalšího vybavení je totožný s postupem zjišťování 

substanční hodnoty budov. Podklady pro zjišťování reprodukčních cen tvoří hlavně 

ceníky výrobců a trh s použitými stroji a zařízeními. Dolní hranici tvoří cena šrotu 

snížená o náklady spojené s likvidací.  

 

ad d) U drobného hmotného majetku je postup odlišný. Nejprve se vypočítají 

aktualizované náklady na znovupořízení, odhadne se životnost a procento zůstatkové 

hodnoty a až poté je určena substanční hodnota.  

 

ad e) V případě investice před dokončením se vychází z účetních dat podniku. 

 

ad f) Nehmotná aktiva, která jsou charakteristická tím, že působí nepřímo, 

nemateriálně a prostředky na ně byly vynaloženy v minulosti, jsou pro odhadce mnohdy 

oříškem. Některá nehmotná aktiva jsou nebilancovatelná a u jiných je jejich hodnota 

nezjistitelná. Pro ocenění nehmotných aktiv se používá skutečná zaplacená cena, 
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výnosové ocenění nebo v případě, že je nemožné zjistit nebo odhadnout reprodukční 

náklady, položky se vůbec do ocenění nezahrnují.  

 

Velikost goodwillu se dá zjistit pouze výnosovými metodami. Dle Refait (1995) 

metody zjišťující velikost goodwillu vycházejí z předpokladu, že goodwill odráží 

ekonomické zdraví podniku vyjádřené jeho úspěchem. Jinými slovy, goodwill zahrnuje 

schopnost podniku vytvářet zisk. Hodnota goodwillu se nejčastěji stanovuje pomocí 

přímé nebo nepřímě metody. U přímé metody je hodnota goodwillu dána rozdílem zisku 

podniku a alternativního zisku. U nepřímé metody (metody kapitalizovaných nadzisků) 

je hodnota goodwillu rovna rozdílu výnosové a substanční metody, přičemž platí, že 

hodnota substance je menší než hodnota výnosu. Jinak se jedná o badwill. Velmi často 

se využívá také metoda střední hodnoty. Výpočty jsou často ověřovány jinými 

metodami - nejčastěji rentabilitou investic nebo tržním srovnáním s podobnými 

podniky. 

 

ad g) S oceněním finančních investic nebývají problémy, jelikož se oceňují především 

pomocí aktuálních cen na trhu. 

 

ad h) Základem pro ocenění oběžného majetku jsou účetní hodnoty. Ovšem určité 

odlišnosti jsou u zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Zásoby se 

oceňují pomocí reprodukčních cen, jež jsou upraveny o zastarání, neprodejnost apod. 

Hodnota surovin a materiálu je určena aktuálními cenami dodavatelů, přičemž u metody 

FIFO lze použít účetní data na úrovni pořizovacích cen. Zásoby vlastní výroby, 

polotovary a hotové výrobky jsou oceněny úplnými vlastními náklady. Vzniknou-li  

po ocenění změny v rozsahu zásob, je nutné je promítnout do upravených výnosů. 

Postup stanovení hodnoty pohledávek je jiný u úročených a jiný u neúročených 

pohledávek. Krátkodobé i dlouhodobé úročené pohledávky jsou oceňovány pomocí 

nominálních hodnot. Neúročené pohledávky, popřípadě i pohledávky po lhůtě 

splatnosti, jsou přepočítávány na současnou hodnotu s využitím bezrizikové úrokové 

míry použité u výnosové metody. Odhadce nesmí opomenout ověřit bonitu všech 

pohledávek a odečíst nedobytné pohledávky. Krátkodobý finan ční majetek podniků 

se zpravidla skládá z hotových peněz, šeků a směnek. Hotové peníze a šeky jsou 

oceňovány nominální hodnotou, směnky odečtením části diskontu dle období 

zbývajícího do doby splatnosti.  
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Nutno podotknout, že po provedení přecenění se nesmí opomenout výpočet 

nových odpisů.  

 

Metoda hodnoty substance je spíše pomocnou a doplňkovou metodou. V České 

republice byla hojně využívána v 90. letech. V současnosti převažuje oceňování pomocí 

výnosových metod.  

 

 

2.4   Vlastní metodika aplikovaná při stanovení hodnoty 
podniku 

 

Kapitola vlastní metodika aplikovaná při stanovení hodnoty podniku stručně  

a souhrnně charakterizuje vybrané metody, postupy a modely. Pro naplnění cíle 

diplomové práce se aplikační část bude opírat o sběr informací z makroprostředí, 

mikroprostředí a vnitřního prostředí podniku, jež jsou základem pro ocenění 

hodnototvorného procesu podniku. Na základě získaných informací bude provedena 

analýza makroprostředí a odvětví (mikroprostředí) a finanční analýza.  

 

K finanční analýze podniku bude použita poměrová analýza výše popsaných 

vybraných ukazatelů paralelní soustavy (viz. kap. 2.2.2).  

1. Z ukazatelů rentability budou analyzovány ukazatele rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu, aktiv, vlastního kapitálu a tržeb.  

2. V rámci ukazatelů aktivity budou hodnoceny pracovní kapitál, obrat aktiv, 

dlouhodobého majetku, zásob a pohledávek, doba splatnosti pohledávek a doba 

úhrady krátkodobých závazků.  

3. Ukazatelé likvidity budou hodnoceny všechny.  

4. Analýza ukazatelů zadluženosti bude zaměřena na poměr vlastního kapitálu  

a celkových aktiv, ukazatele věřitelského rizika a dluhu na vlastní kapitál.  

5. Ukazatelé kapitálového trhu nebudou posuzovány, neboť vybraný podnik není 

vlastníkem veřejně obchodovatelných akcií.  

 

Pro ocenění podniku bude použito výnosových metod: 1. paušální metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů a 2. standardní dvoufázová metoda DCF - Equity.  
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ad 1) Pro výpočty výnosové hodnoty vlastního kapitálu dle paušální metody 

kapitalizovaných čistých výnosů bude využito účetních výkazů společnosti za roky 

2006 - 2009. Kalkulovaná úroková míra bude propočtena pomocí stavebnicové metody.  

 

ad 2) Výpočet FCFE v rámci standardní dvoufázové metody DCF - Equity bude 

založen na plánovaných výkazech 2010 – 2013. Za pokračující hodnotu bude 

považován rok 2014 a dále, přičemž PH bude vypočtena pomocí diskontovaných 

peněžních příjmů. Náklady vlastního kapitálu budou propočteny taktéž pomocí 

stavebnicové metody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

3. Aplika ční část 

 

Náplní aplikační části je charakteristika podniku, analýza makroprostředí 

(příloha 5) a mikroprostředí (příloha 6), postupné vyhodnocení vybraných faktorů 

finanční analýzy, SWOT analýza společnosti (příloha 7), sestavení plánovaných výkazů 

na roky 2010 - 2013 a ocenění společnosti CIDEMAT Hranice, s.r.o. dle vybraných 

metod. Východiskem je nastíněná vlastní metodika aplikovaná při stanovení hodnoty 

podniku (kap. 2.4).  

 

 

3.1   Charakteristika podniku 
 

K aplikaci teoretických východisek do praxe posloužila společnost CIDEMAT 

Hranice, s.r.o. se sídlem v Hranicích na adrese Skalní 1088. Společnost vznikla  

před šestnácti lety prodejem části akciové společnosti CEMENT Hranice. 30. 3. 2010 

oslaví šestnáct let své podnikatelské činnosti. Předmětem činnosti dle výpisu  

z obchodního rejstříku jsou výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, přípravné 

práce pro stavby, truhlářství, realitní činnost, velkoobchod, specializovaný maloobchod, 

silniční motorová doprava nákladní, podnikání v oblasti nakládání s odpady, podnikání 

v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady, rozvod elektřiny a výroba chemických 

látek a chemických přípravků. Klasifikaci ekonomických činností společnosti uvádí 

příloha 1. Hlavními oblastmi generující tržby společnosti jsou výroba stavebních hmot  

a stavebních výrobků.  

  

Obr. 3.1.1 Logo CIDEMAT Hranice, s.r.o. 

 

 

 

 

Zdroj: Elektronická databáze. [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW: <www.cidemat.cz>.  
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3.1.1   Charakteristika činnosti společnosti 

 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. má jediného společníka podílejícího se na základním 

kapitálu 100 % účastí a to společnost CIDEM Hranice, a.s. Organizační strukturu 

společnosti, hlavní odběratele, dodavatele a konkurenci uvádí přílohy 2 - 4.  

 

CIDEMAT Hranice, s.r.o.16 se zabývá především výrobou teracové a betonové 

dlažby. Dlažba se v Hranicích vyrábí již od roku 1992, kdy byla společnostmi OCEM  

a CASSANI nainstalována moderní výrobní linka. Za dobu svého fungování  

na stavebním trhu CIDEMAT Hranice, s.r.o. vyrobil a dodal na trh více než 3 mil. m² 

dlažby. 

 

Hlavním výrobním sortimentem jsou teracové dlažby hladké 300x300x30mm  

s označením TEREZA, využívané v interiérech a exteriérech, s reliéfem 

300x300x30mm s označením ORNELA, vhodné pro terasy, vstupy do budov, okolí 

bazénů, chodníky apod., a betonové dlažby hladké i s reliéfem 300x300x35mm  

s označením BEATRIX, používané pro výstavbu chodníků, pěších zón, parkových 

ploch, okolí domů aj. Dle požadavků zákazníka jsou dodávány i schodnice, parapetní 

desky, soklíkové pásky aj. CIDEMAT Hranice, s.r.o. provádí i stolařské práce a vyrábí 

produkty na bázi cementotřískových desek CETRIS (ztracené bednění pro výrobu 

kanalizačních šachet, věncové izolační desky, stavební poklopy a izolační desky). 

 

Výhoda teracových dlažeb tkví v barevné variabilnosti, které je využito  

při výstavbě mallů v obchodních centrech nebo při rekonstrukci či barevném řešení 

ploch. Vyrobená dlažba je většinou realizována17 na tuzemském trhu (v hypermarketech 

Tesco, Hypernova, Globus a OBI, supermarketech Albert, Meinl, COOP, řadě 

společenských prostor, autoservisů, výrobních hal, skladů, garáží, chodeb a schodišť 

obytných domů, aj.). CIDEMAT Hranice, s.r.o. se v poslední době podílel  

na rekonstrukci chodeb na ČVUT v Praze (2007), Kostela sv. Jakuba v Lipníku  

nad Bečvou (2009), paláce Komenium v Hradci Králové (2010) a kanceláří  

                                                 
16 Elektronická databáze. [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.cidemat.cz/cs/o-
spolecnosti>.  
17 Elektronická databáze. [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.cidemat.cz/cs/priklady-
realizace>.  



 39 

ve Valašském Meziříčí. Přibližně 30 % dlažby je vyváženo na náročné trhy Německa, 

Holandska, Polska a Slovenska.  

 

 

3.1.2   Cíl  společnosti 

 

Cílem společnosti je maximalizace tržní hodnoty a spokojenost zákazníků. 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. je schopen vyhovět rozmanitým přáním zákazníků na základě 

znalostí jednotlivých zdrojů vhodných teracových drtí a kameniva, technologie výroby  

a možností barvení ve hmotě. Na základě dohody lze zajistit pokládku, broušení, 

položení, impregnaci aj. Díky zvýšené poptávce po teracových drtích, jež se využívají 

pro dekorace v interiérech, exteriérech a pro výrobu drobných teracových výrobků, byla 

nainstalována balící linka na balení teracových drtí a oblázků do ventilových PVC 

pytlů. Spokojenost zákazníků je umocněna certifikací18 CIDEMAT Hranice, s.r.o. dle 

nových evropských norem: ČSN EN 13748-1:2004 Teracové dlaždice pro vnitřní 

použití; ČSN EN 13748-2:2004 Teracové dlaždice pro vnější použití; ČSN EN 

1339:2004 Betonové dlažební kostky – Požadavky a zkušební metody. Dále společnost 

zavedla ve svém výrobním závodě řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001  

a získala certifikát č. 805/2003 vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním 

Praha. Společnost je také vlastníkem technického povolení ve stavebnictví  

pro teracovou dlažbu v Maďarsku a certifikátu na dovoz teracové dlažby do Ruské 

federace.  

 

Zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby maximálně plnili požadavky 

zákazníka. Mottem CIDEMAT Hranice, s.r.o. je „Jistota Vašich kroků.“ Vývoj stavu 

zaměstnanců a jejich osobních nákladů přibližuje Tab. 3.1.1.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Elektronická databáze. [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.cidemat.cz/cs/normy-a-
certifikaty>.  
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Tab. 3.1.1 Zaměstnanci CIDEMAT Hranice, s.r.o. a jejich osobní náklady.  

Skupina 
Přepočtený  

stav 

Mzdové 
náklady 

(v tis. Kč) 

Náklady SP  
a ZdrP 

(v tis. Kč) 

Sociální 
náklady 

(v tis. Kč) 
Zaměstnanci 2008 48 10 353 3 579 182 
Řídící pracovníci 

(2008) 
7 4 216 1 282 18 

rok 2008 55 14 569 4861 200 
rok 2007 59 13 874 4 766 168 
rok 2006 59 12 671 4 401 170 
rok 2005 58 11 919 4 480 172 
rok 2004 59 11 577 3 690 174 

Zdroj: Zprávy auditora 2006 – 2008.   

 

 

3.2   Finanční analýza vybraných faktorů 
 

Finanční situace podniku bude vyhodnocena za rok 2006 až 2009 pomocí  

1. ukazatelů rentability, 2. ukazatelů aktivity, 3. ukazatelů likvidity a 4. ukazatelů 

zadluženosti. Vstupní data pro výpočty tvoří účetní výkazy uvedené v přílohách 8 - 11.  

 

ad 1) Ukazatele rentability 

Pro výpočet rentability aktiv je používán čistý zisk zvýšený o zdaněné vyplacené 

úroky z kapitálu věřitelů. Podle Kislingerová a kol.(2004, str. 73) je tak zohledněna 

skutečnost, že efektem reprodukce je nejen odměna vlastníků, ale i věřitelů. Podrobné 

propočty jsou uvedeny v příloze 12. 

 

Tab. 3.2.1 Ukazatele rentability. 
 

rok 

ROCE 

(%) 

(2.1) 

ROA (%) 

(2.3) 

ROE (%) 

(2.4) 

ROS  (%) 

(2.5) 

2009 11,53 10,66 13,71 11,44 

2008 -12,67 -10,87 -14,20 -8,05 

2007 18,52 12,28 18,32 12,76 

2006 14,06 8,17 13,99 9,34 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů za roky 2006-2009.  
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Ukazatele rentability vykazují podobné trendy - mezi lety 2006 a 2007 nárůst  

o průměrně 4 %, v roce 2008 ohromný propad o desítky procent způsobený záporným 

výsledkem hospodaření. Po prozkoumání výkazu zisků a ztrát je zřejmé, že většina 

položek je zhruba na stejné úrovni jako v předešlém roce. Jediné výrazné změny byly 

zaznamenány v položkách tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu a změna stavu rezerv  

a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. Lze 

tedy usoudit, že právě tyto extrémní hodnoty oproti ostatním rokům způsobily ztrátu 

téměř devět miliónů korun. Důvodem razantní změny tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a zůstatkové ceny prodávaného majetku a materiálu byl prodej 

skládky nebezpečných odpadů v roce 2008. Nutno zdůraznit, že prodejní cena byla 

mnohem nižší než cena zůstatková, což mělo negativní vliv na výsledek hospodaření 

téhož roku. V roce 2009 byl díky celosvětové ekonomické krizi, která krutě postihla  

i sektor stavebnictví, zaznamenán pokles především u oběžných aktiv, konkrétně  

u zásob a krátkodobých pohledávek, krátkodobých závazků, tržeb, výkonové spotřeby  

a daní a poplatků. S vyloučením extrémních hodnot za rok 2008 lze tvrdit, že vlivem 

těchto změn ukazatele rentability vykazují pokles vzhledem k úspěšnému roku 2007.  

Po zotavení stavebnictví z krize lze však očekávat opět žádoucí rostoucí trend ukazatelů 

rentability.  

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ukazuje, jak je podnik 

schopen zhodnocovat kapitál věřitelů. Výkyvy jsou způsobovány především výsledky 

hospodaření. Záporný výsledek hospodaření byl příčinou výrazného poklesu ukazatele 

v roce 2008. CIDEMAT Hranice, s.r.o. vloni dosáhl téměř 12 Kč zisku z 1 Kč 

investované věřiteli. S přihlédnutím ke krizi panující ve stavebnictví, lze v porovnání 

s nejlepším výsledkem z roku 2007 vývoj tohoto ukazatele považovat za uspokojivý.  

 

Rentabilita aktiv  vypovídá o produkční síle podniku. Hodnota ukazatele je 

v případě CIDEMAT Hranice, s.r.o. ovlivněna výsledkem hospodaření, klesajícím 

stavem dlouhodobého hmotného majetku, přičemž v roce 2008 poklesl o více než 50 % 

z důvodu výše zmíněného prodeje skládky nebezpečných odpadů, vývojem zásob, 

materiálu a krátkodobých pohledávek. Rentabilita aktiv je na srovnatelné úrovni jako 

rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu.  
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Rentabilita vlastního kapitálu úzce souvisí s výsledkem hospodaření, 

v podmínkách CIDEMAT Hranice, s.r.o. s provozním výsledkem hospodaření. Nejvíce 

kolísavé položky jsou tržby, výkonová spotřeba, změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, ostatní provozní 

výnosy a náklady. Nižší hodnoty ROA oproti hodnotám ROE naznačují vyšší efektivitu 

při zhodnocování kapitálu vloženého vlastníky.  

 

Rentabilita tržeb zaznamenala vzhledem k nejúspěšnějšímu roku 2007 

nejmenší pokles. Kolísání hodnot je způsobeno opět vývojem výsledků hospodaření  

a tržeb. Rentabilitu tržeb lze posoudit jako uspokojivou.  

 

ad 2) Ukazatele aktivity 

Propočty ukazatelů aktivity uvádí příloha 13. 

 

Tab. 3.2.2 Ukazatele aktivity.  
 

rok 

pracovní 

kapitál 

(v tis. Kč) 

(2.6) 

obrat 

aktiv 

(2.7) 

obrat 

dl. 

majetku 

(2.8) 

obrat 

zásob 

(2.9) 

obrat 

pohledávek 

(2.10) 

doba  

splatnosti 

pohledávek 

(dny) 

(2.13) 

doba  

úhrady 

krátkodobých 

závazků (dny) 

(2.14) 

2009 24 247 0,93 1,72 7,73 7,21 49,92 24,59 

2008 31 510 1,35 2,78 12,85 5,39 66,83 26,16 

2007 17 313 0,96 1,55 12,89 5,42 66,39 79,76 

2006 -3 241 0,88 1,23 10,07 9,39 38,33 125,58 

 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů za roky 2006-2009.  

 

Čistý pracovní kapitál je považován i za hrubý ukazatel likvidity, protože říká, 

kolik oběžných aktiv je financováno z dlouhodobých zdrojů podniku. Prudký pokles 

krátkodobých závazků způsobený splacením závazků ovládající a řídící osobě výrazně 

ovlivňuje hodnoty ukazatele. CIDEMAT Hranice, s.r.o. v letech 2007 - 2008 vykazoval 

vysoké krátkodobé pohledávky, které také významně zapůsobily na čistý pracovní 

kapitál. Za poslední tři roky lze vysledovat snahu podniku udržet si dostatečné finanční 

zázemí pro případ nedostatku krátkodobých zdrojů k financování.  
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Rostoucí trend ukazatele obratu aktiv  zastavila až celosvětová hospodářská 

krize v roce 2009, díky které obrat aktiv mírně klesl pod minimální hranici 1. Do té 

doby byl obrat aktiv pozitivně ovlivňován růstem tržeb spolu s poklesem stavu 

dlouhodobého hmotného majetku, vývojem zásob, materiálu a krátkodobých 

pohledávek. Tržby rostly vlivem velkých zakázek stálých odběratelů (např. Tesco, 

Ahold), průniku na maďarský a ruský trh. Lze tvrdit, že společnost je stále efektivnější 

ve využívání kapitálu, resp. majetku podniku. Porovnají-li se hodnoty obratu aktiv  

s ukazatelem rentability tržeb (viz. výše), vyplyne z toho, že společnost CIDEMAT 

Hranice, s.r.o. dosahuje uspokojivé ziskovosti a zároveň dostatečného obratu aktiv.  

 

 Obrat dlouhodobého majetku má stejný trend jako obrat aktiv. Větší pokles 

v roce 2009 je způsoben prudkým poklesem tržeb, což lze opět přičíst krizi, vlivem 

které došlo k útlumu zakázek.   

 

Snížení stavu zásob spolu s růstem tržeb způsobily nárůst ročního obratu zásob 

v roce 2007. V dalším roce obrat zásob stagnoval, ovšem v roce 2009 prudce poklesl 

díky několikanásobně menším tržbám. Pokles zakázek zapříčinil propad tržeb téměř  

o 45 %.  

 

Dvojnásobný nárůst pohledávek v roce 2007 způsobil značné zpomalení 

přeměny pohledávek v peněžní prostředky. Negativní vývoj byl ztlumen růstem tržeb. 

Ekonomická krize na obrat pohledávek společnosti paradoxně zapůsobila kladně. 

Vlivem výrazného poklesu zakázek, který zapříčinil pokles tržeb a zároveň 

krátkodobých pohledávek, CIDEMAT Hranice, s.r.o. vykázal zrychlení obratu 

pohledávek.  

 

Ukazatel průměrné doby splatnosti pohledávek dokazuje slušnou platební 

morálku odběratelů. Přestože splatnost pohledávek úzce souvisí s oborem podnikání, 

společnost se drží v obecně uznávaných mezích 30 až 90 dnů.  

 

Klesající ukazatel doby úhrady krátkodobých závazků avizuje zkracování 

doby, kdy podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Znatelně vyšší hodnoty v letech 

2006 a 2007 byly způsobeny vysokými závazky z obchodních vztahů a závazky vůči 

ovládající a řídící osobě. V porovnání se splatností pohledávek je podnik v posledních 
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dvou letech nesolventní, protože pohledávky jsou inkasovány později než jsou spláceny 

závazky. Tento nepoměr je však kryt dostatečným krátkodobým finančním majetkem  

a pracovním kapitálem.   

 

ad 3) Ukazatele likvidity 

V příloze 14 jsou uvedeny podrobné propočty ukazatelů likvidity.  

 

Tab. 3.2.3 Ukazatele likvidity.  
 

rok 
běžná likvidita 

(2.15) 

pohotová 

likvidita 

(2.16) 

hotovostní 

likvidita 

(2.17) 

2009 6,90 5,01 2,98 

2008 5,09 4,02 1,47 

2007 1,72 1,37 0,54 

2006 0,90 0,62 0,31 

 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů za roky 2006-2009.  

 

V roce 2006 společnost měla nebezpečně nízkou běžnou likviditu . Tato situace 

byla zapříčiněna vysokými krátkodobými závazky. V dalších letech se závazky prudce 

snižovaly. Oběžná aktiva oproti roku 2006 velmi vzrostla, ale od roku 2008 mají 

klesající trend. Velikost oběžných aktiv je nejvíce ovlivněna vývojem krátkodobých 

pohledávek, které nejprve dvojnásobně vzrostly, v roce 2008 mírně poklesly a v roce 

2009 se více než dvojnásobně zmenšily. Hodnota ukazatele běžné likvidity byla v roce 

2007 optimální, avšak od roku 2008 značně překračuje hranice konzervativní strategie. 

Zřejmě je preferováno velmi nízké riziko. Běžná likvidita spolu s pracovním kapitálem 

potvrzují, že pro případ, kdyby podnik neměl dostatek peněžních prostředků ke krytí 

svých závazků, má velké rezervy v oběžných aktivech.  

 

S výjimkou roku 2006 je z vývoje pohotové i hotovostní likvidity opět zřejmá 

preference nízkého rizika. Ovšem dle Kislingerová a kol. (2004, str. 79) neúměrně 

vysoká držená výše oběžných aktiv může vést k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků, což ovlivňuje celkovou výnosnost podniku.  
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Ukazatele likvidity jsou porovnávány s ukazateli rentability. V případě 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. srovnání těchto ukazatelů odhaluje, že i přes vysoké krytí 

krátkodobých závazků je podnik stále výnosný.  

 

ad 4) Ukazatele zadluženosti 

Příloha 15 zobrazuje propočty ukazatelů zadluženosti.  

 

Tab. 3.2.4 Ukazatele zadluženosti.  
 

rok 

poměr  

VK / A 

(%) 

(2.18) 

věřitelské 

riziko (%) 

(2.19) 

dluh  

na vlastní 

kapitál (%) 

(2.20) 

2009 77,75 22,25 28,62 

2008 76,57 23,43 30,60 

2007 66,92 33,04 49,37 

2006 58,38 41,62 71,29 

 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů za roky 2006-2009.  

 

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv a ukazatel věřitelského rizika 

vykazují rostoucí, respektive klesající až stagnující trend. Hodnoty za roky 2008 a 2009 

potvrzují konzervativní strategii, kterou již naznačil vývoj ukazatelů likvidity. Aktiva 

podniku jsou zhruba ze 77 % financována penězi vlastníků a nerozděleným ziskem 

minulých let. Pro podnik je tato situace velmi příznivá, protože je vypláceno nízké 

procento úroků z kapitálu věřitelů a svědčí o její finanční samostatnosti. Na druhou 

stranu ale vysoký podíl vlastního kapitálu na aktivech může vést k nižší výnosnosti 

investovaných prostředků.  

 

Srovnání dluhu na vlastní kapitál za rok 2006 a 2009 dokazuje značné zvýšení 

finanční síly, stability a nespoléhání se na cizí kapitál. Nízká zadluženost zlepšuje 

image podniku v případě získávání úvěru.  
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3.3   Plánované výkazy  
 

Finanční plánování je důležité nejen pro výpočty výnosové metody DCF.  

Pro aplikaci standardní dvoufázové metody DCF - Equity budou na základě analýzy 

minulého stavu a prognóz budoucnosti sestaveny účetní výkazy - výkaz zisků a ztrát  

a rozvaha - na roky 2010 - 2013 (viz. přílohy 16 a 17).   

 

 

3.3.1 Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

 
Tržby  podniku vykazují stejné trendy. Nejdříve růst, poté postupný pokles. 

Výjimkou byly tržby z prodeje materiálu v roce 2009, které zaznamenaly oproti roku 

2008 nárůst o 18 %. Společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. předpokládá v roce 2010 

stejné tržby jako vloni, v roce 2011 je očekáván deseti procentní nárůst oproti roku 

2010, v roce 2012 by se tržby měly vyrovnat tržbám z roku 2008 a v roce 2013 by se 

měly opět navýšit o 10 %. Náklady na tržby kopírovaly více méně vývoj tržeb. S tímto 

vývojem je počítáno i na roky 2010 - 2013. Největší položkou osobních nákladů jsou 

náklady na sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2010 je sazba odvodů zaměstnavatele 

stanovena na 34 % (25 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění). S touto sazbou je 

počítáno i na další prognózovaná léta, přestože se plánuje snížení odvodů  

na nemocenské pojištění o 0,9 %, čímž by se snížila sazba odvodů na 33,1 %. 

Předpokládaný růst tržeb od roku 2011 si vyžádá mimo jiné příjem nových 

zaměstnanců. Mzdové náklady i odvody zaměstnavatele tedy úměrně porostou. Dále se 

předpokládá, že se v letech 2010 – 2013 daně a poplatky budou pohybovat kolem 

300 000 Kč ročně. Odpisy jsou tvořeny poklesem hodnoty staveb a samostatných 

movitých věcí a souborů movitých věcí. Za předpokladu pravidelného poklesu staveb 

(viz níže) a postupného růstu tržeb, respektive zakázek, musí společnost investovat  

do nových strojů, zařízení, kancelářského vybavení, inventáře a dopravních prostředků. 

Z těchto důvodů se v odpovídající výši každoročně mění hodnota movitých věcí  

a následně i odpisů. Na zůstatkové ceně prodávaného dlouhodobého majetku  

a materiálu se podílí drtivou většinou prodaný materiál. Vzhledem k minulému vývoji 

je do prognózovaných let počítáno s 59 % podílem prodaného materiálu na tržbách 

z prodeje materiálu. S vyloučením extrémní hodnoty z roku 2008, změna stavu 

rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
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období tvoří průměrně 27 % provozního hospodářského výsledku. S touto hodnotou je 

počítáno i při prognózování. Předpokládaný pohyb ostatních provozních výnosů  

a nákladů je předpokládán kolem 2 000 000 Kč, resp. 1 500 000 Kč.  

 

Finanční výsledek hospodaření je tvořen především výnosy z podílů 

v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. 

Společnost nehodlá v nejbližších letech tyto podíly prodat, proto bude počítáno se 

stejnou hodnotou jako v roce 2009. Vzhledem k zanedbatelným částkám výnosových 

úroků a ostatních finančních výnosů, je počítáno pouze s ostatními finančními 

náklady. Ostatní finanční náklady v letech 2006 - 2008 stagnovaly, v roce 2009 

poklesly o 22 %. Do dalších let se nepočítá s tak prudkým poklesem, ale s průměrným 

snižováním této položky o 6,5 %. Součet provozního a finančního výsledku hospodaření 

je v roce 2010 zdaněn 19 % sazbou daně z příjmu právnických osob. Na roky 2011 - 

2013 bude výsledek hospodaření zdaňován stejnou sazbou.  

 

 

3.3.2 Plánovaná rozvaha 

 
Nejpodstatněji na změnu dlouhodobého majetku působí dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. V rámci dlouhodobého hmotného majetku se 

položka pozemky nemění, stavby budou i nadále klesat průměrně o 2 190 tis. Kč ročně, 

hodnota samostatných movitých věci a souborů movitých věcí se každým rokem 

bude měnit v závislosti na očekávaném vývoji tržeb. Aby byla společnost schopna 

navyšovat tržby jak předpokládá, musí investovat do nákupu strojů a obnovy hmotného 

majetku. Na roky 2010 - 2013 není počítáno se zásadní změnou v položce 

dlouhodobého finančního majetku, bude tedy zachován na stejné výši jako doposud. 

V minulosti zásoby tvořily průměrně 10 % tržeb. Vzhledem k panující krizi  

ve stavebnictví je v letech 2010 - 2011 počítáno s 13 % podílem  

na tržbách, který je převeden z roku 2009. V dalších letech se předpokládá 10 %. Výše 

dlouhodobých i krátkodobých pohledávek je určována především pohledávkami 

z obchodních vztahů. Jelikož nelze tvrdit, že by vývoj dlouhodobých pohledávek byl 

přímo závislý na vývoji tržeb, při výpočtech je vycházeno z průměrného 3 % podílu 

dlouhodobých pohledávek na oběžných aktivech. Pro krátkodobé pohledávky stejně 

jako pro krátkodobý finan ční majetek platí to, co pro zásoby. Procentuální podíl 
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krátkodobých pohledávek (krátkodobého finančního majetku) na tržbách je v letech 

2010 - 2011 14 % (20 %) a v letech 2012 - 2013 16 % (14 %). Další položky jsou 

vzhledem ke svým podílům na tvorbě hospodářského výsledku zanedbatelné, nebude 

s nimi tudíž počítáno.  

 

Hodnotu vlastního kapitálu v případě CIDEMAT Hranice, s.r.o. mění pouze 

velikost výsledku hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 

účetního období. Tento předpoklad bude zachován i na prognózované roky, přičemž 

výsledek hospodaření minulých let je korigován o vyplacené dividendy vůči CIDEM 

Hranice, a.s. jakožto jedinému společníku společnosti CIDEMAT Hranice, s.r.o. 

podílející se na základním kapitálu 100 %. Podíl rezerv je ovlivňován hlavně rezervami 

podle zvláštních předpisů, které se ročně mění o cca 3 %. Vzhledem k tomu, že 

v posledních letech spíše klesají, bude počítáno s pravidelným snižováním rezerv o 3 %. 

Dlouhodobé závazky vykazují dlouhodobě klesající trend, přestože v roce 2009 mírně 

vzrostly. V prognóze bude počítáno s poklesem o 9 %. Společnost splatila v roce 2007 

veškeré závazky vůči ovládající a řídící osobě a na prognózovaná léta se nepočítá 

s jejich obnovením. Po odečtení závazků vůči ovládající a řídící osobě lze ve vývoji 

podílu krátkodobých závazků na tržbách vysledovat průměrnou hodnotu 12 %. Stejně 

jako u zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku  

i u krátkodobých závazků je v letech 2010 - 2011 vycházeno z podílu na tržbách za rok 

2009 (7 %) a v dalších letech již s průměrným podílem 12 %. Ostatní položky jsou 

zanedbatelné, proto s nimi nebude počítáno.  

 

 

3.4   Stanovení hodnoty CIDEMAT Hranice, s.r.o. 
 

Stanovení hodnoty CIDEMAT Hranice, s.r.o. bude provedeno na základě 

paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů a standardní dvoufázové metody DCF 

- Equity. Postupy výpočtů obou výnosových metod jsou nastíněny v kapitole 2.3.1. 

K výpočtu kalkulovaných úrokových měr pro stanovení výnosových hodnot vlastního 

kapitálu paušální metodou kapitalizovaných čistých výnosů a standardní dvoufázovou 

metodou DCF – Equity bude využita stavebnicová metoda, jejíž postup je uveden 

rovněž v kap. 2.3.1. V obou metodách je počítáno s tím, že veškerý majetek podniku je 

provozně nutný. 
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3.4.1 Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů v podmínkách CIDEMAT 

Hranice, s.r.o. bude počítána na základě výsledků podniku za roky 2006 - 2009. 

Veškeré potřebné údaje jsou vyčteny z příslušných výkazů zisků a ztrát (příloha 10), 

přičemž finanční výnosy jsou součtem výnosů z dlouhodobého finančního majetku, 

výnosových úroků a ostatních finančních výnosů. Míra inflace je převzata z analýzy 

makroprostředí (příloha 5). Podrobné výpočty dle postupu popsaného v teoretické části 

jsou uvedeny v Tab. 3.4.1. 

 

Tab. 3.4.1 Výpočet TČV po dani.  

 2009 2008 2007 2006 
VH před zdaněním 6 976 -8 977 16 444 10 342 
(+) odpisy 3 287 4 381 5 179 5 346 
(-) finanční výnosy 3 306 3 488 3 276 3 204 
(-) tržby z prodeje dlouhodobého majetku 110 5 477 45 234 
(+) zůstatková cena prodaného dl. majetku 0 34 449 0 41 
(-) mimořádné výnosy 0 0 0 0 
(+) mimořádné náklady 0 0 0 0 
Upravený výsledek hospodaření před odpisy 6 847 20 888 18 302 12 291 
Cenový index řetězový 1,000 1,063 1,028 1,025 
Cenový index bazický vztažený k roku 2009 1,000 1,000 0,941 0,915 
Upravený výsledek hosp. upravený o inflaci 6 847 20 888 19 455 13 431 
Váhy 4 3 2 1 
Upravený výsledek hosp. upravený o inflaci × 
váhy 

27 388 62 664 38 910 13 431 

Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy 
(2.43) 

14 239 

odpisy v roce 2009 3 287 
Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 10 952 
Daň (20 %) 2 190 
Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 8 762 

Zdroj:  Vlastní zpracování.  

 

Ke zjištění výnosové hodnoty vlastního kapitálu je třeba znát kalkulovanou 

úrokovou míru. Propočet kalkulované úrokové míry pomocí stavebnicové metody uvádí 

příloha 18, přičemž bezriziková úroková míra je na úrovni hrubého výnosu státního 

desetiletého dluhopisu k únoru roku 201019 a průměrná běžná likvidita průmyslu byla 

                                                 
19 Elektronická databáze. [cit. 2010-03-24]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=
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po dohodě s vedením společnosti stanovena na 2,33. Bylo vycházeno z dostupných 

hodnot za roky 2004 - 2006, kdy byl průměr roven 1,83. Za předpokladu, že se během 

krize likvidita zhoršuje, byl průměr uměle navýšen o 0,5, tzn. na hodnotu 2,33. 

Dlouhodobá inflace byla vypočítána jako průměrná hodnota míry inflace v letech 2006 - 

2009 (příloha 5). Hrubý výpočet kalkulované úrokové míry je nastíněn v Tab. 3.4.2.  

 

Tab. 3.4.2 Kalkulovaná úroková míra očištěná o inflaci.  

RF 4,06% 

Rpodnikatelské 0% 

Rfinstab 0% 

RLA 5% 

WACCU = RE 9,06% 

dlouhodobá inflace 3,15 

kalkulovaná úroková míra očištěná o inflaci 5,91% 

Zdroj:  Vlastní zpracování.  

 

 Výnosová hodnota vlastního kapitálu se vypočítá jako podíl trvale 

odnímatelného čistého výnosu po dani a kalkulované úrokové míry očištěné o inflaci 

(2.44): 8 762 000 / 0,0591 = 148 255 tis. Kč.  

 

 

3.4.2 Standardní dvoufázová metoda DCF - Equity 

 

Východiskem standardní dvoufázové metody DCF - Equity jsou FCFE (Free 

Cash Flow to the Equity, volné finanční toky pro vlastníky). FCFE na roky 2010 - 2013 

budou vypočteny z plánovaných výkazů na příslušná léta (přílohy 16 a 17) dle postupu 

uvedeného na Obr. 2.3.2, který je téměř totožný se vzorcem 2.26. Podrobný propočet 

FCFE uvádí Tab. 3.4.3, přičemž změna pracovního kapitálu je vypočtena jako rozdíl 

velikostí pracovních kapitálů dvou po sobě jdoucích období. Investice do dlouhodobého 

majetku vycházejí pouze ze změn samostatných movitých věcí a souborů movitých 

věcí, jelikož je to jediná položka, do které podnik hodlá v průběhu let 2010 - 2013 

investovat.  
                                                                                                                                               
450&p_uka=5&p_strid=EBA&p_od=200001&p_do=201003&p_lang=CS&p_format=1&p_decsep=%2C
>. 
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Tab. 3.4.3 Výpočet volných finančních toků pro vlastníky.  

 2010 2011 2012 2013 
HV po zdanění  4 096 5 117 14 613 16 084 
(+) odpisy 3 200 3 000 3 500 3 500 
(-) zvýšení (snížení) pracovního 
kapitálu 

-181 2 406 3 200 2 968 

(+) tvorba dlouhodobých rezerv -210 -204 -198 -192 
(+) čerpání úvěru - splátky úvěru 0 0 0 0 
(-) investice do dlouhodobého 
majetku 

963 800 1 300 -1 300 

FCFE 6 304 4 707 13 415 17 724 
     
zvýšení (snížení) pracovního 
kapitálu 

-181 2 406 3 200 2 968 

pracovní kapitál 24 066 26 472 29 672 32 640 
krátkodobá oběžná aktiva 28 277 31 105 42 389 46 628 
krátkodobé závazky 4 211 4 633 12 717 13 988 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování.  

 

K výpočtu současné hodnoty první fáze, dle vzorce 2.27, je nezbytné stanovit 

diskontní faktory pro jednotlivé prognózované roky. Pro zachování co nejvyšší 

srovnatelnosti výsledků ocenění podniku byla k propočtům nákladů na vlastní kapitál 

(RE) převzata hodnota kalkulované úrokové míry z paušální metody kapitalizovaných 

čistých výnosů (příloha 18). Z plánovaných výkazů (příloha 16 a 17) a z přijatých 

předpokladů vyplývá, že jediná hodnota, která se v následujících čtyřech letech bude 

měnit, je hodnota hrubého výnosu státního desetiletého dluhopisu. Pro následující 

výpočty však byla hodnota bezrizikové úrokové míry ponechána na úrovni 4,06 %. 

Propočet současné hodnoty první fáze uvádí Tab. 3.4.4.  

 

Tab. 3.4.4 Výpočet současné hodnoty první fáze.  

FCFE 6 304 4 707 13 415 17 724 
diskontní faktor 1/(1+ik): ik=9,06 % 0,9169 0,8408 0,7709 0,7069 
Diskontované FCFE 5 780 3 957 10 342 12 529 
Současná hodnota 1. fáze 32 608 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování.  

  

Pokračující hodnota je stanovena na základě analýzy citlivosti FCFE na různá 

tempa přírůstku volných peněžních toků pro vlastníky (příloha 19). Vzhledem k tomu, 
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že se předpokládá dlouhodobá inflace ve výši 3,15 (příloha 18), bylo tempo růstu FCFE 

stanoveno na 3 %. Závěrečné propočty zachycuje Tab. 3.4.5. 

 

Tab. 3.4.5 Výnosová hodnota vlastního kapitálu. 

Současná hodnota (1. fáze) 32 608 
Současná hodnota (2. fáze) 212 943 
Výnosová hodnota vlastního kapitálu (brutto)  245 551 
úročený cizí kapitál k datu oceňování 0 
Výnosová hodnota vlastního kapitálu (netto) 245 551 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování.  

 

 Výnosová hodnota vlastního kapitálu společnosti CIDEMAT Hranice, s.r.o. je 

dle standardní dvoufázové metody DCF – Equity 245 551 tis. Kč.  
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4. Návrhy a doporučení 

 

Na základě všeobecných i odborných informací z médií, analýz makroprostředí  

i mikroprostředí je zřejmé, že stavebním průmyslem, potažmo národním hospodářstvím, 

zmítá celosvětová ekonomická krize. Krize se mimo jiné projevuje v úbytku zakázek, 

bankrotech podniků, růstu nesolventnosti, vyostřování konkurence a zvyšující se 

nejistoty ohledně budoucí existence. Vzhledem k těmto skutečnostem se společnost 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. těší uspokojivému finančnímu zdraví a stabilitě. Z prognóz 

odborníků i očekávání samotného podniku vyplývá, že rok 2010 bude více méně 

podobný roku 2009, ale v dalších letech se již očekává oživení celé ekonomiky, tedy  

i sektoru stavebnictví. Na těchto předpokladech byly sestaveny plánované účetní 

výkazy, jež byly podkladem pro ocenění podniku standardní dvoufázovou metodou 

DCF - Equity. Druhá metoda stanovení hodnoty podniku aplikovaná na společnost 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. byla paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která 

vycházela z minulých účetních výkazů.  

 

 

4.1   Shrnutí 

 

Výsledky finanční analýzy vybraných faktorů, realizovaných v rámci vlastní 

metodiky aplikované při stanovení hodnoty podniku, svědčí o tom, že analyzovaný 

podnik je finančně zdravý. Vývoj hodnocených ukazatelů znázorňují přílohy 12 až 15  

a příloha 20. Pominou-li se výkyvy způsobené krizí a naplní-li se vyslovená očekávání, 

lze tvrdit, že většina ukazatelů dosahuje optimálních a žádoucích hodnot vzhledem 

k předmětu podnikání. Vyskytují se však i oblasti, v nichž by mohly vzniknout potíže,  

a proto by se jim měla věnovat patřičná pozornost.  

 

Celkový vývoj majetku podniku byl nejvýrazněji ovlivněn prodejem skládky 

nebezpečných odpadů v roce 2008. Od té doby je, a dle předpokladu v dalších čtyřech 

letech bude, hodnota dlouhodobého majetku korigována pouze o investice  

do samostatných movitých věcí a souboru samostatných movitých věcí. Oběžná aktiva, 

kromě neměnných dlouhodobých pohledávek, značně souvisí s děním na stavebním 
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trhu. Je-li trh v expanzi, oběžná aktiva se navyšují, je-li stavebnictví v krizi, oběžná 

aktiva klesají.  

 

Kolísání vlastního kapitálu je v případě CIDEMAT Hranice, s.r.o. způsobeno 

pouze změnami výsledků hospodaření minulých let a výsledků běžného účetního 

období. Výsledky hospodaření minulých let jsou od roku 2008 snižovány o vyplácené 

dividendy směrem k jedinému spoluvlastníkovi a zároveň jediné společnosti, v níž má 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. majetkovou či smluvní spoluúčast, a to v podobě 5,6 % 

podílu na základním kapitálu, CIDEM Hranice, a.s. Výsledky běžného účetního období 

jsou ovlivňovány především vývojem ve stavebním průmyslu. Finanční výsledky 

hospodaření jsou spíše vyrovnané a mimořádné dokonce nulové. Hodnoty cizího 

kapitálu určuje z poloviny tvorba dlouhodobých rezerv a závazků a z poloviny tvorba 

krátkodobých závazků. Výše dlouhodobých rezerv a závazků souvisí zejména 

s legislativními předpisy České republiky, zatímco krátkodobé závazky, stejně jako 

krátkodobé pohledávky, s počtem zakázek, tudíž s vývojem stavebnictví.  

 

Ve výsledcích finanční analýzy si nelze nepovšimnout výrazné konzervativní 

strategie, jež se projevuje v ukazatelích likvidity a zadluženosti. Přestože podnik 

vykazuje vysokou výnosnost a solventnost, nutno podotknout, že vysoká výše oběžných 

aktiv může zapříčinit pokles efektivity využívání, zhodnocování a reprodukce 

vloženého kapitálu. Lze očekávat i problémy s lákáním potenciálních investorů. 

Důvodem tvrzení je nízká rizikovost, která s sebou nese nižší úrok z investovaného 

kapitálu. Tato skutečnost by dokonce mohla předčít i kvality podniku jak v podobě 

efektivního nakládání s vloženými prostředky, tak v podobě vysoké výnosnosti. Tato 

domněnka by si však zasloužila hlubší analýzu vzhledem k podmínkám na kapitálovém 

trhu, k postavení podniku na trhu a k dlouhodobosti dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. Preference nízkého rizika na druhou stranu zaručuje lepší pozici při získávání 

úvěru a schopnost dostát svým závazkům včas a v potřebné výši i v době celosvětové 

krize.  
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Výsledné hodnoty ocenění podniku dle jednotlivých metod přehledně shrnuje 

Tab. 4.1.1, z níž vyplývá, že objektivizovaná finanční hodnota CIDEMAT Hranice, 

s.r.o. se k 1. 1. 2010 pohybuje v intervalu od 50 219 tis. Kč od 245 551 tis. Kč.  

 

Tab. 4.1.1 Hodnoty vlastního kapitálu CIDEMAT Hranice, s.r.o.  

Účetní hodnota vlastního kapitálu (2009) 50 219 tis. Kč 

Výnosová hodnota vlastního kapitálu  

dle paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů 
148 255 tis. Kč 

Výnosová hodnota vlastního kapitálu  

dle standardní dvoufázové metody DCF - Equity 
245 551 tis. Kč 

 
Zdroj:  Vlastní zpracování. 

 

Účetní hodnota vlastního kapitálu je převzata z bilance společnosti za rok 2009  

(příloha 9). Tato hodnota je nejméně přesná, protože je plně stanovena na bázi 

historických cen. Představuje spodní hranici hodnoty podniku.  

 

Výnosová hodnota vlastního kapitálu dle paušální metody kapitalizovaných 

čistých výnosů vychází z účetních výkazů společnosti za roky 2006 - 2009 (příloha 8 - 

11). Převodem upraveného výsledku hospodaření na současnou hodnotu se výsledná 

hodnota přiblížila současným tržním cenám. Nelze však opomenout, že výsledek je  

do značné míry zkreslen historickými cenami položek v účetních výkazech.  

 

Výnosovou hodnotu vlastního kapitálu dle standardní dvoufázové metody DCF - 

Equity je možné považovat za nejpřesnější ocenění vlastního kapitálu společnosti. 

Vypovídací schopnost výsledné hodnoty snižují pravděpodobné změny v hrubé 

výnosnosti státních desetiletých dluhopisů, jež jsou považovány za bezrizikovou 

úrokovou míru, změna tempa přírůstku FCFE a předpoklad naplnění finančních plánů. 

Kolísání procentuální výnosnosti státních desetiletých dluhopisů bude mít vliv  

na velikost kalkulované úrokové míry. Velikost kalkulované úrokové míry však 

neovlivní výsledek tak, jako očekávané tempo přírůstku FCFE, které ovlivňuje 

pokračující hodnotu. Jelikož má pokračující hodnota významný podíl na výsledné 

hodnotě, lze usoudit, že změna tempa přírůstku FCFE může ovlivnit hodnotu vlastního 

kapitálu podniku o několik desítek procent.  
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Cílem diplomové práce bylo stanovit objektivizovanou finanční hodnotu 

podniku. Je tedy nutné vzít na vědomí, že výsledek ocenění nezahrnuje nefinanční 

stránky podniku. Vzhledem k nezanedbatelnému významu nefinančních ukazatelů je 

možné usuzovat, že jejich zahrnutím do výpočtů by se výsledné hodnoty mohly znatelně 

změnit.  

 

 

4.2   Návrhy a doporučení 

 

Na základě zjištění vyplývajících z provedení finanční analýzy, lze společnosti 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. navrhnout, aby se zaměřila na řízení vztahu mezi splatností 

krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků v rámci ukazatelů aktivity. Podniku 

lze doporučit provést např. ABC analýzu krátkodobých pohledávek a závazků dle 

velikosti či splatnosti a soustředit se na dodavatele, respektive odběratele, u kterých by 

bylo možné odpovídajícím směrem změnit dobu splatnosti. Podaří-li se společnosti 

zoptimalizovat doby splatnosti tak, aby pohledávky nebyly inkasovány o tolik později 

než jsou spláceny závazky, může v odpovídající výši snížit držený krátkodobý finanční 

majetek i pracovní kapitál, aniž by to mělo vliv na solventnost a výplatu dividend 

směrem k CIDEM Hranice, a.s. Vzniklý přebytečný majetek by pak mohl být 

investován např. do obchodovatelných cenných papírů, což by mělo kladný vliv  

na prozatím stagnující finanční výsledky hospodaření a tím pádem i na zvýšení zisků. 

Vygenerované zisky by pak posloužily např. k rozšíření kapacit závodu a výrobního 

sortimentu. Právě nedostatečná kapacita závodu a pokulhávající výrobní sortiment patří 

k slabým stránkám podniku (viz. příloha 7). Podnik by tak dosáhl vyšší 

konkurenceschopnosti a měl by i lepší pozici při případné další expanzi do zahraničí.  

 

Nutno zdůraznit, že je nezbytné brát ohled na zvyklosti mezi obchodními 

partnery a vyjednávací sílu v dodavatelsko-odběratelských vztazích, neboť změna 

platebních podmínek či stanovení určitých limitů může mít negativní vliv na vztahy 

CIDEMAT Hranice, s.r.o. s odběrateli a v konečném důsledku i na postavení podniku 

na trhu.  
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Hodnota podniku může být stanovena pomocí různých metod, jejichž výsledky 

se dle přijatých předpokladů mohou značně lišit. Vzhledem ke skutečnostem, že  

za základní metodu oceňování je považována metoda DCF a společnost sestavuje 

plánované výkazy maximálně na následující účetní období, lze doporučit, aby se podnik 

zaměřil na dlouhodobější finanční plánování v souladu s jeho strategií. S důrazem  

na kontrolu dodržování finančních plánů by se zvýšila vypovídací schopnost výsledků 

dosažených pomocí metody DCF a vedení společnosti by bylo dlouhodobě schopno 

efektivněji řídit a zvyšovat hodnotu podniku. Náročnost sestavování dlouhodobých 

finančních plánů dekomponovaných na nižší úrovně by vykompenzovalo zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku a upevnění pozice na trhu teracových a betonových 

dlažeb.  

 

Jak již bylo řečeno, neexistuje jediná správná metoda stanovení hodnoty 

podniku. Společnosti CIDEMAT Hranice, s.r.o. lze tudíž zároveň doporučit, aby dle 

svých aktuálních potřeb aplikovala více odpovídajících metod oceňování a na základě 

syntézy výsledků stanovila pravděpodobný interval hodnoty podniku. 
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5. Závěr 

 

Diplomová práce je zaměřena na stanovení objektivizované finanční hodnoty 

společnosti CIDEMAT Hranice, s.r.o.. Společnost sídlí v Hranicích a jejím hlavním 

předmětem podnikání je výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. Stanovení 

hodnoty podniku v sobě zahrnuje analýzy makroprostředí a mikroprostředí, finanční 

analýzu, sestavení plánovaných výkazů a samotné ocenění podniku.  

 

Na vymezení základních pojmů, přístupů, ukazatelů finanční analýzy a metod 

stanovení hodnoty podniku navazuje praktická aplikace vybraných teoretických 

východisek. Analýzy makroprostředí a mikroprostředí byly provedeny na základě 

dostupných všeobecných, odborných, veřejných i podnikových informací. Finanční 

analýza byla provedena pro čtyři po sobě jdoucí účetní období. V rámci finanční 

analýzy byly hodnoceny vybrané ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. 

Mezi aplikované metody oceňování byly zařazeny paušální metoda kapitalizovaných 

čistých výnosů a standardní dvoufázová metoda DCF - Equity.  

 

 Výsledky analýz vypovídají o finanční stabilitě a zdraví společnosti CIDEMAT 

Hranice, s.r.o. a to i v době, kdy se národní hospodářství včetně stavebnictví zmítá 

v celosvětové ekonomické krizi. Jedinou slabinou je přespříliš konzervativní strategie 

odrážející se v ukazatelích likvidity a zadluženosti. Na základě přijatých předpokladů se 

objektivizovaná finanční hodnota podniku k 1. 1. 2010 pohybuje v intervalu od  50 219 

tis. Kč do 245 551 tis. Kč.  

 

 Věřím, že tato práce bude pro společnost CIDEMAT Hranice, s.r.o. přínosem  

a poskytne jí nejen informace hodnotící finanční situaci, nýbrž i využitelný nástin 

metodiky propočtu hodnoty podniku. Zjištění uvedená v této diplomové práci mohou 

podniku posloužit jako základ při odhalování příležitostí, ohrožení, silných a slabých 

stránek, intenzity konkurence, stejně jako podklad pro efektivní řízení a zvyšování 

hodnoty společnosti.  
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