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Abstrakt diplomové práce 

Tématem diplomové práce je „Finanční a ekonomická analýza jako nástroj pro 

oceňování firem“. V práci jsou teoreticky popsány a na podniku Retrig, s.r.o. prakticky 

aplikovány nejpouţívanější metody pro finanční analýzu. Výsledné hodnoty jsou slovně 

komentovány s cílem jejich vyuţití při stanovení hodnoty uvedeného podniku.  

V diplomové práci jsou dále uvedeny teoretické postupy při oceňování podniků včetně 

provedení samotného ocenění metodou diskontovaného cash flow. Výsledná hodnota ocenění 

je následně ověřena metou ekonomické přidané hodnoty.   

Práce je sloţena ze dvou stěţejních částí. První část pojednává o finanční analýze a 

metodách ocenění teoreticky, ve druhé části jsou teoretické postupy prakticky aplikovány na 

podnik Retrig, s.r.o. včetně komentáře výsledné hodnoty ocenění.  

 

Abstract of diploma theses 

The subject of this diploma theses is “Financial and Economical Analyses as a tool for 

Valuation of Firms. There are abstractedly described the most used methods of financial 

analyses in this diploma theses which are practical applied on the firm Retrig, s.r.o. The final 

results are commented to use them for valuation of the firm. 

In the diploma theses are mentioned the theoretical ways for valuation include 

practical valuation by the method discounted cash flow. The resultant value is verify by the 

method Economical valuation added. 

 The theses consists of two pivotal parts. The first part deals about financial analyses 

and about the methods of valuation theoreticly, in the second part are the theoretical metods 

practically applied to company Retrig, s.r.o. include commentary on the final price. 
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1. Úvod 

 

 I přes relativně krátké období fungujícího trţního hospodářství není problematika 

oceňování podniků v České republice neznámým pojmem. Oceňování podniků se stalo 

nutnou podmínkou při přechodu státních podniků do soukromých rukou. Bylo vyţadováno 

novými investory, akcionáři, bankami či dalšími subjekty. 

 

 Potřeba oceňování podniků dále souvisí s nutností určení hodnoty firmy při změnách 

vlastnických struktur, převodech podílů v obchodních společnostech, restrukturalizacích, 

fůzích či rozdělení a při vypořádání společníků. 

 

 Oceňování podniků není prováděno jen za účelem ocenění z důvodu výše uvedených. 

Je stále častěji vyuţíváno nejen odborníky na problematiku oceňování, ale také 

managementem podniků s cílem hodnocení úspěšnosti podniku, vyhodnocování profitability 

projektů nebo hodnocení investic. Vyuţívání analýz a postupů vedoucích k ocenění podniku 

můţe management chápat jako nezbytnou analýzu pro posouzení finančního zdraví firmy, 

odhalení slabých a silných stránek. Můţe pomoci při zodpovězení otázek, zda management 

podniku přijímá správná rozhodnutí, odhalí slabá místa, rezervy a nedostatky [13].  

 

 Oceňování podniku není v České republice z legislativního hlediska upraveno 

ţádnými normativní akty, které by zavazovaly oceňovatele k dodrţování předepsaných 

způsobů a metod. Stanovení oceňovacích modelů a provedení ocenění je pouze na zváţení 

odborníků, kteří se problematikou oceňování zabývají. 

 

 I přes tuto skutečnost však existují určité dílčí předpisy, které musí oceňovatel 

v některých případech akceptovat. Lze uvést například: 

 

 zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb, 

 metodický pokyn ZNAL České národní banky, 

 mezinárodní oceňovací standardy (IVS), 

 evropské oceňovací standardy (EVS), 

 americké oceňovací standardy (US PAP), 

 německé oceňovací standardy (IDW S1). 



 Cílem diplomové práce je prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy, jakoţto 

důleţitým nástrojem finančního řízení, zhodnotit finanční zdraví podniku na základě údajů 

předchozích let a predikovat vývoj finanční situace na období let 2010 aţ 2014 v souladu 

s plánem zpracovaným managementem společnosti. Provést interpretaci výsledků získaných 

výpočtem finančních ukazatelů a získat prvotní poznatky o moţných rizicích podniku. Na 

základě předloţených výkazů společnosti za minulá a plánovaná období zhodnotit zajištění 

likvidity a výnosnost firmy.  

 S vyuţitím výnosové metody diskontovaného cash flow ocenit společnost Retrig, 

s.r.o. a takto získanou hodnotu společnosti ověřit jinou výnosovou metodou pro oceňování 

firem - metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA).   

 

 Diplomová práce je tvořena dvěma stěţejními částmi. První část uvádí teoretické 

teze týkající se základních přístupů k oceňování, vysvětlení souvisejících pojmů a principů 

finanční analýzy a objasnění jednotlivých metod vyuţívaných pro stanovení hodnoty podniku. 

Druhá část je zaměřena na vytvoření ekonomicko – finančního modelu a jeho praktického 

vyuţití na aplikačním objektu společnosti Retrig, s.r.o. 

 Údaje potřebné k ocenění podniku byly získány prostřednictvím poradenské firmy 

ESAP Consult, s.r.o. podnikající v oblasti ekonomického poradenství. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe si management oceňovaného podniku nepřeje, aby byly zveřejněny 

ekonomické údaje a záměry společnosti, bude v diplomové práci záměrně změněno jméno 

společnosti včetně ustanovujících dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obecné zásady oceňování 

 

 V této částí diplomové práce budou objasněny základní pojmy a obecné zásady 

oceňování. Pozornost bude dále věnována problematice získávání vstupních dat pro 

oceňování, důvodům a přístupům oceňování. 

 

2.1. Základní pojmy 

 Abychom mohli podnik správně ocenit, musíme nejdříve vymezit to, co budeme 

oceňovat a také to, co má být výsledkem ocenění. 

 

2.1.1. Vymezení pojmu podnik: 

 Podnik je definován různými autory mnoha způsoby, přičemţ všechny označují 

podnik jako soubor majetku, jehoţ základní funkcí je soustavně a samostatně prováděnou 

činností dosahovat zisku.  

 Obchodní zákoník jej definuje jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

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

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

sloužit [11].  

 Jako další definici podniku lze uvést následující: 

 Podnik je místo, kde se podniká, kde se něco děje. Jedná se o soubor hmotných, 

osobních a nehmotných složek sloužících k podnikání [14] .    

   

2.1.2. Hodnota podniku: 

 V ekonomické praxi zavádíme pojem ekonomická hodnota. Ekonomickou hodnotu 

chápeme jako vztah mezi určitým subjektem a objektem za předpokladu racionálního 

chování. Ekonomická hodnota vyplývá ze dvou základních skutečností hospodářského ţivota 

[1]: 

 

1. Lidské potřeby obecně nemají hranice. Uvedenou potřebu označujeme jako užitnou 

  hodnotu.  

2. Zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny. Statek je pak předmětem směny a  

 má tak zvanou směnnou hodnotu.  

              



 Hodnota podniku dále závisí na budoucím uţitku, který můţeme z drţení podniku 

očekávat. Tyto uţitky mohou mít na obecné rovině nejrůznější podobu a v zásadě je můţeme 

rozdělit na uţitek povahy finanční a uţitek, který ve finanční podobě bezprostředně vyjádřen 

není (společenské postavení, moc atd.). Z praktických důvodů je nutno omezovat se pouze na 

uţitek vyjádřený v penězích [1].  

 Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy vyjádřenými v penězích, 

diskontovanými na současnou hodnotu. Budoucí příjmy očekávají nejen investoři, ale také 

věřitelé. Z tohoto pohledu zavádíme pojmy entity (hodnota brutto), která je celkovou 

hodnotou podniku, tzn., zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak i pro věřitele a equity 

(hodnota netto), která zahrnuje pouze hodnotu pro vlastníky. 

 Obchodní zákoník definuje hodnotu brutto jako obchodní majetek, hodnotu netto 

jako čistý obchodní majetek:
 

 „Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto 

zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který 

patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, 

který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek“ [11]. 

 

 „Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých 

podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li 

osobou právnickou.“ [11] 

   

2.1.3. Kategorie hodnoty 

 trţní hodnota, 

 subjektivní hodnota, 

 objektivizovaná hodnota, 

 hodnota stanovená na základě principů Kolínské školy. 

 

2.1.3.1. Tržní hodnota 

 Tato kategorie hodnoty odpovídá na otázku „kolik je ochoten za podnik zaplatit 

běžný kupující.“ Vyjadřuje hodnotu podniku, která by nastala v podmínkách, kdy na trhu 

předpokládáme větší mnoţství kupujících a prodávajících. Mezinárodními oceňovacími 

standardy (IVS – International Valuation Standards) je trţní hodnota definována: 

 



 „…odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez 

nátlaku…“ [12]. 

  

2.1.3.2. Subjektivní hodnota 

 Subjektivní hodnota je dána konkrétní představou kupujícího (investora). IVS 

definuje subjektivní hodnotu následujícím způsobem: 

 

 „…hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené 

investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem 

nebo jejich skupinou, kteří mají určité investiční cíle nebo kritéria. Subjektivní (investiční) 

hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto aktiva ...“ 

[12]. 

2.1.3.3. Objektivizovaná hodnota 

 Jedná se o hodnotu stanovenou na základě relevantních a skutečných dat získaných 

například z kapitálového trhu. Data, která jsou opřená o skutečné a nezpochybnitelné údaje. 

 

2.1.3.4. Kolínská škola 

 Kolínská škola povaţuje za základ pro ocenění podniku informace poskytované 

akciovým trhem. Je zaloţena na subjektivním postoji, respektive subjektivní hodnotě 

kupujícího. Poznatky Kolínské školy jsou vyuţívány především jako [1]: 

 poradenská funkce – poskytuje informace o maximální a minimální ceně, 

 rozhodčí funkce – identifikuje spravedlivou cenu pro účastníky transakce, 

 argumentační funkce – stanovení argumentů, které mají zlepšit pozici kupujícího 

nebo prodávajícího podniku, 

 komunikační funkce – poskytování podkladů pro komunikaci s veřejností, 

 daňová funkce – poskytování podkladů pro daňové účely. 

 

2.2. Důvody pro ocenění podniku 

 Důvody pro oceňování podniku mohou být různorodé. Prvotní je, ţe chceme vyjádřit 

hodnotu podniku v peněţních jednotkách. Druhotné jsou nějaké motivy, které nás k tomu 

vedou [6]. 



Za základní rozdělení je povaţováno: 

 ocenění související se změnou vlastnické struktury, 

 ocenění, které nesouvisí se změnou vlastnické struktury. 

  

 V prvním případě se jedná především o ocenění podniku z důvodu jeho prodeje, 

fúze, rozdělení, vloţení podniku jako nepeněţitého vkladu do obchodní společnosti, 

vypořádání dluhu (přijetí obchodního podílu dle §117a, obchodního zákoníku). 

 V případě ocenění, které nesouvisí se změnou vlastnické struktury, se jedná 

především o ocenění z důvodu změny právní formy společnosti, ocenění jako podklad pro 

banku při ţádosti o úvěr a v neposlední řadě také v případech, kdy výsledky ocenění slouţí 

jako podklad pro finanční řízení podniku [14]. 

 

 Před zahájením oceňování podniku musí být oceňovateli známo, co je příčinou 

ocenění, pro koho se podnik oceňuje a ke kterému datu je ocenění vyţadováno. 

 

2.3. Faktory ocenění 

 Základními faktory, které podstatně ovlivňují výsledek oceňovatele, jsou faktor času 

a faktor rizika.
 

 

2.3.1. Faktor času 

 Faktor času vyplývá ze skutečnosti, ţe příjmy získané v různých časových obdobích 

nemají pro příjemce stejný význam. Platí, ţe příjem získaný dříve má větší hodnotu, neţ 

příjem získaný později. Finanční prostředky získané dříve můţe příjemce investovat a získat 

tak vyššího výnosu. Hovoříme o časové hodnotě peněz. Cílem je u finančních prostředků 

získaných v budoucím období stanovit jejich hodnotu v současnosti.  

 

2.3.2. Faktor rizika 

 Riziko je z pohledu podnikatelské činnosti chápáno jako důsledek nejednoznačnosti 

budoucího vývoje výnosů hospodářské činnosti.  Skutečné výnosy mohou být vyšší nebo 

niţší, neţ je určitá základní očekávána hodnota. Riziko je tím větší, čím více se můţe 

skutečný výsledek lišit od očekávaného, a to jak v kladném, tak v záporném směru [1].
 

  Oceňovatel musí výše uvedené faktory zapracovat do celkové hodnoty podniku. 

Nástroj, kterým je tato úprava prováděna, se nazývá diskontní míra. Diskontní mírou jsou 



přepočítávány budoucí výnosy na současnou hodnotu se současným zohledněním rizika 

spojeného s moţností tento výnos nezískat. 

 

2.4. Postup při ocenění podniku 

 Před zahájením samotného ocenění podniku musí být stanoven postup ocenění. 

Tento je závislý na konkrétních podmínkách, typu oceňovaného podniku, důvodu ocenění a 

dostupných údajů nutných pro ocenění.  

 

 V obecné rovině lze postup formulovat a členit následujícím způsobem [1]:  

1. Sběr vstupních dat 

2. Analýza dat  

a) strategická analýza 

b) finanční analýza pro zjištění finančního zdraví podniku 

c) rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 

d) analýza a prognóza generátorů hodnoty 

e) orientační ohodnocení na základě generátorů hodnoty 

3. Sestavení finančního plánu 

4. Ocenění 

a) volba metody 

b) ocenění podle zvolených metod 

c) souhrnné ocenění 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe diplomová práce je zaměřená především na finanční 

oblast při stanovení ceny podniku, nebude dále pozornost věnována těm oblastem, které 

přímo nesouvisí s finančně analytickou problematikou oceňování. Údaje nutné k provedení 

ocenění vybraného podniku jsou čerpány z podkladů pro ocenění, které byly poskytnuty 

firmou ESAP, s.r.o. Poskytnutými daty jsou zejména vstupní data, strategická analýza a 

především informace o finančním zdraví podniku, včetně účetních dat hodnoceného podniku. 

Název oceňovaného subjektu je v důsledku žádosti firmy ESAP Consult, s.r.o. úmyslně 

změněn.  

 Těţiště dalšího zpracování je zaměřeno zejména na provedení finanční analýzy 

vybraného podniku, rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, volbu metod a na jejich 

základě provedení vlastního ocenění.   



2.5. Finanční analýza 

 Jedním z nejdůleţitějších předpokladů pro dosaţení věrohodné hodnoty podniku je 

provedení seriózní analýzy finančního zdraví podniku. Cílem finanční analýzy je získat 

odpovědi na otázky, jaká je současná finanční situace podniku, jak se podnik vyvíjel 

z finančního hlediska v minulosti a především predikce budoucího vývoje podniku. 

 Mezi hlavní úkoly finanční analýzy patří verifikace dosaţených výsledků, 

kvantifikace příčin, které ovlivnily výsledky, analýza situace podniku v oblasti peněţních 

prostředků, výnosů a nákladů [5]. 

 Nezbytnou součástí, zejména pro stanovení budoucí finanční situace, je finanční 

plán, jehoţ součástí musí být zejména plánovaná rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Finanční analýza musí odhalit moţná rizika, finanční problémy a perspektivu podniku. 

Nezbytnou součástí je také porovnání výsledků finanční analýzy s obdobnými podniky, 

stanovení míry likvidity, nalezení rozhodujících vlivů podílející se na výnosnosti podniku.  

 Údaje potřebné k provedení finanční analýzy jsou čerpány z podnikových výkazů, 

zejména z rozvahy, výsledovky, výkazu cash flow a příloh zpracovávaných finančním 

managementem podniku nebo auditory. Pomocnými zdroji, které poskytují potřebné 

informace pro zpracování finanční analýzy, mohou být například statistické údaje 

zpracovávané Českým statistickým úřadem o vývoji makroekonomických ukazatelů, zejména 

výše hrubého domácího produktu, inflace nebo vývoj měnových párů. 

 Mezi podklady k provedení finanční analýzy patří také údaje interní finanční 

evidence, která je tvořena například vnitropodnikovou dokumentací, manaţerským 

účetnictvím a dalšími interními daty, které jsou součástí controllingové oblasti. 

 Pro základní metody ke zpracování finanční analýzy platí stejná pravidla, jako pro 

celé ocenění podniku. Vhodná metoda vyuţitá ke zpracování závisí zejména na účelu, pro 

který se dělá, časové náročnosti, podle dat v dostatečné časové řadě a neposlední řadě také na 

úrovni techniky a finančních prostředků, které jsou pro finanční analýzu vyčleněny [5]. 

 V odborných publikacích se lze často setkat s dělením metod na fundamentální 

analýzu a technickou analýzu. Fundamentální analýza bývá pouţívána k posouzení firmy na 

základě znalosti vazeb mezi ekonomickými a mikroekonomickými činnostmi. Rozbor je 

zaloţen především na kvalitativním vyhodnocení jednotlivých ekonomických faktorů. 

Přičemţ základní metodou je odborný odhad zaloţený na znalostech analytika. Naopak při 

technické analýze jde o posuzování ekonomických jevů prostřednictvím algoritmizovaných 

metod [4]. 



2.5.1. Vstupní informace pro finanční analýzu 

 

2.5.1.1. Rozvaha 

 Rozvaha podniku představuje statický výkaz sestavený k určitému časovému 

okamţiku. Rozvaha podává informace vyjádřené v peněţních jednotkách o majetkové (aktiva) 

a kapitálové (pasiva) struktuře podniku 

 

2.5.1.2. Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty je jedním z nejdůleţitějších výkazů podniku. Je tvořen výnosy a 

náklady, které podnik realizoval za určité časové období. Cílem výkazu zisku a ztráty je 

peněţní vyjádření výsledku hospodaření. 

 

2.5.1.3. Výkaz cash flow 

 Charakterizuje pohyb peněţních prostředků podniku. Výkaz cash flow je obrazem 

způsobu vynakládání peněz v podniku.  

 

2.5.1.4. Výroční zpráva 

 Výroční zpráva obsahuje doplňující informace o podniku, které nebyly jinde 

uvedeny. 

 

2.5.1.5. Ostatní zdroje informací 

 Mezi ostatní zdroje informací, které jsou obvykle vyuţívány při finanční analýze 

podniku, patří především údaje Českého statistického úřadu, obchodního rejstříku a 

Ministerstva financí. 

  

2.5.2. Metody finanční analýzy  

 Podle náročnosti provedení finanční analýzy, vyuţití matematických a statistických 

postupů, lze metody finanční analýzy rozdělit na elementární (jednoduché) a sloţité, s 

vyuţitím vyšších matematicko-statistických metod. Za nejvyuţívanější metody finanční 

analýzy lze označit rozbor absolutních ukazatelů, procentní rozbor, poměrové ukazatelé, 

pyramidové analýzy, techniky pro stanovení finanční tísně, například Altmanův vzorec, 

vzorec Du Pont a mnohé další, které jsou vytvořeny v souladu s potřebami jednotlivých 

podniků. V posledních létech se s oblibou a stále častěji vyuţívají ukazatelé ekonomické 

přidané hodnoty (EVA, MVA). Provedení finanční analýzy zahrnuje také stanovení 



kapitálové struktury společnosti pomocí pravidel, kterými jsou zlaté bilanční pravidlo, zlaté 

pravidlo vyrovnání rizik, zlaté pari pravidlo, zlaté poměrové pravidlo, pravidlo jedna ku 

jedné, pravidlo dva ku jedné. 

  

2.5.2.1. Rozbor absolutních ukazatelů 

 Základním cílem rozboru absolutních ukazatelů je srovnání hodnot například 

rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty v horizontální poloze. Jedná se o stanovení přírůstku nebo 

úbytku jednotlivých poloţek za určité časové období s následným vyhodnocením jeho příčin.  

 

2.5.2.2. Procentní rozbor 

 Základní techniky procentního rozboru jsou: 

 horizontální analýza, 

 vertikální analýza, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 pyramidové ukazatelé, 

 ukazatelé pro stanovení finanční tísně. 

 

2.5.2.2.1. Horizontální analýza 

 Horizontální analýza spočívá ve srovnání procentuálních změn jednotlivých poloţek 

účetních výkazů z časového hlediska. Porovnává změny v horizontální poloze za jednotlivá 

období, s cílem predikce budoucnosti. Jedním z předpokladů co moţná nejpřesnějšího odhadu 

vývoje budoucího období je dostatečná časová řada účetních výkazů z minulosti.  Vztahy pro 

výpočet horizontální analýzy [5]: 

 

Absolutní změna = ukazatel(t) – ukazatel(t-1), kde t je rok v časové řadě. 

 

Procentní změna = [absolutní hodnota - ukazatel(t-1)] * 100 

 

2.5.2.2.2. Vertikální analýza 

 Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl dané poloţky účetního výkazu ze 

stanoveného základu. Základem jsou především celková aktiva nebo celková pasiva. Vyuţívá 

se zejména pro vyjádření struktury aktiv a pasiv a pro rozbor výkazů zisku a ztráty.  



Za součást vertikální analýzy lze povaţovat také zlaté bilanční pravidlo, zlaté pravidlo 

vyrovnání rizik, zlaté pari pravidlo, zlaté poměrové pravidlo, pravidlo jedna ku jedné, 

pravidlo dva ku jedné. 

 

 Zlaté bilanční pravidlo vychází z předpokladu, ţe dlouhodobá část aktiv je kryta 

dlouhodobými zdroji, případně, ţe stálá aktiva jsou kryta pouze vlastním kapitálem. 

 

  Zlaté pravidlo vyrovnání rizik poţaduje, aby poměr vlastní kapitál / cizí zdroje byl 

roven 1, případně, aby vlastní kapitál mírně převyšoval cizí zdroje. 

 

 Zlaté pari pravidlo vyţaduje, aby byl dlouhodobý majetek kryt pouze vlastním 

kapitálem. Jedná se o velmi konzervativní přístup, neboť dochází ke značnému sníţení 

finanční páky (v případě dodrţení poţadavku zlatého pari pravidla je finanční páka rovna 0). 

Naopak riziko pro věřitele klesá. 

 

 Zlaté poměrové pravidlo poţaduje, aby růst investic nepředstihl růst trţeb a to ani 

z krátkodobého hlediska. 

 

 Pravidlo jedna ku jedné stanovuje, ţe suma peněz, peněţních ekvivalentů a 

pohledávek nesmí být menší neţ krátkodobé cizí zdroje. 

 

 Pravidlo dva ku jedné předpokládá poměr mezi oběţnými aktivy a krátkodobými 

zdroji roven dvěma. 

 

2.5.2.2.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatelé jsou základem finanční analýzy. Jsou podílem dvou absolutních 

ukazatelů. Cílem vyuţití poměrových ukazatelů je jejich srovnání s jinými, obdobnými 

podniky nebo s odvětvovým průměrem.  

 Finanční analytik při analýze podniku musí přihlíţet i k ekonomickému okolí 

podniku, především k tomu, na jakém typu trhu působí (zda má monopolní postavení, nebo 

působí v silně konkurenčním prostředí), zda dodává na místní trh nebo zda své výrobky 

vyváţí, zda jeho výroba a prodej je sezonní, zda jde o podnik s vysokým podílem stálých 

aktiv a podobně. Praxe pouţívá 5 skupin poměrových ukazatelů [2]:
 

 



1. Ukazatele likvidity, měřící schopnost podniku uspokojit své běţné závazky. 

2. Ukazatele řízení aktiv, téţ ukazatelé aktivity měřící schopnost podniku vyuţívat svá 

aktiva. 

3. Ukazatele zadluţenosti měřící rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem. 

4. Ukazatele výnosnosti měřící celkovou účinnost řízení podniku. 

5. Ukazatele trţní hodnoty podniku měřící cenu akcií a majetku podniku.  

 

 Ukazatele likvidity 

 Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svým závazkům v době jejich 

splatnosti. Vysoký stupeň likvidity sniţuje riziko společnosti pro případ nesplnění svých 

závazků, naopak nadbytek likvidních aktiv sniţuje rentabilitu, neboť tyto aktiva mají velmi 

nízkou, v případě pokladny pak nulovou výnosnost. Cílem managementu podniku je udrţovat 

likviditu v optimální míře. Nevýhodná je jak vysoká, tak nízká likvidita. Likvidita je společně 

s rentabilitou jedním z nejdůleţitějších ukazatelů finančního zdraví podniku.  

Podstatou výpočtu tří základních stupňů likvidity je zjištění poměru mezi určitými 

majetkovými sloţkami (v rámci oběţného majetku) a krátkodobými závazky [7]. 

 Ukazatel likvidity vyjadřujeme pomocí zlomku, v jehoţ čitateli jsou likvidní 

prostředky, ve jmenovateli krátkodobé závazky. Označení ukazatelů likvidity je závislé na 

obsahu jeho čitatele a také na autorovi. Například Miroslav Synek v publikaci Manaţerská 

ekonomika (str. 343) uvádí jako nejpouţívanější ukazatele běţnou likviditu, rychlou likviditu 

a hotovostní poměr. V praxi jsou nejčastěji vyuţívány následující ukazatelé likvidity: 

 

 Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál 

 

 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobý cizí kapitál 

 

 Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobý cizí kapitál 

 

 Krátkodobým cizím kapitálem se rozumí všechny závazky splatné do jednoho roku. 

Oběţná aktiva představují krátkodobou část majetku, která je do jednoho roku přeměnitelná 

na finanční prostředky.  

 Většina autorů uvádí, ţe optimální výše běţné likvidity, která je počítána pomocí 

celkových oběţných aktiv by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Znamená to, ţe oběţná 

aktiva by měla jedna a půl aţ dvakrát převyšovat krátkodobý cizí kapitál. 



 Poţadovaná hodnota pohotové likvidity je 1 aţ 1,5. Hodnota pohotové likvidity niţší 

neţ jedna znamená, ţe krátkodobý cizí kapitál je vyšší neţ suma krátkodobých pohledávek a 

hotových prostředků. Takový stav je z hlediska likvidity neţádoucí a pro podnik nebezpečný. 

 Koeficient okamţité likvidity by měl mít hodnotu 0,5. Podnik je pak schopen 

okamţitě dostát svým závazkům z 50%, coţ je povaţováno za optimální stav. 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe hodnoty, které do výše uvedených vztahů pro výpočet 

ukazatelů likvidity dosazujeme, jsou závislé na způsobu ocenění (historické ceny), nemusí mít 

ukazatelé likvidity vţdy dostatečnou vypovídací schopnost a pro důkladnější analýzu je 

zapotřebí provést rozbor sloţek oběţných aktiv nebo analýzu cash flow. 

 Nástrojem analýzy likvidity je také ukazatel pracovního kapitálu, viz obr. 1. 

Pracovní kapitál je část dlouhodobých zdrojů, jimiţ je kryt oběţný majetek. Velikost 

pracovního kapitálu určíme jako rozdíl mezi dlouhodobým kapitálem (vlastním i cizím) a 

dlouhodobými aktivy. Poţaduje se, aby dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál plus cizí 

dlouhodobý kapitál) alespoň částečně převyšoval dlouhodobá aktiva. Pracovní kapitál je tak 

tvořen dlouhodobými zdroji, které jsou z hlediska nákladů povaţovány za draţší, na druhou 

stranu financování stálých aktiv krátkodobým kapitálem je riskantní a optimální výše 

pracovního kapitálu vytváří pojistku proti neschopnosti splácet krátkodobé závazky, čímţ 

dochází ke sniţování rizika věřitelů. 

 

 Obr.1. Pracovní kapitál 
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 Ukazatele řízení aktiv 

 Ukazatelé řízení aktiv měří, jak podnik nakládá se svým majetkem. Má-li podnik 

majetku více neţ je účelné, vznikají zbytečné náklady, které sniţují zisk. Má-li majetku méně, 

neţ je potřebné, přichází o část trţeb. Ukazatelé řízení aktiv se počítají pro jednotlivé skupiny: 

zásoby, pohledávky, dlouhodobá aktiva, oběţná aktiva, celková aktiva. Většinou zjišťujeme 



počet obratů jednotlivých sloţek aktiv za určité časové období nebo průměrnou dobu jedné 

obrátky. Nejpouţívanější ukazatele řízení aktiv: 

 Obrat celkových aktiv =tržby / aktiva celkem, měří efektivitu vyuţití všech aktiv, 

jimiţ podnik disponuje. Poţadována je co nejvyšší hodnota, která vypovídá o efektivnějším 

vyuţití aktiv.  

 Obrat dlouhodobých aktiv = tržby / dlouhodobá aktiva, posuzuje efektivitu 

vyuţívání dlouhodobého majetku v podniku. 

 Obrat zásob = tržby / zásoby , udává, kolikrát se za určité časové období, nejčastěji 

za rok, zásoby v různé formě prodají a opětovně naskladní. Nízký ukazatel obratu zásob 

svědčí o nízké likviditě zásob. Často se počítá také doba jedné obrátky zásob, která je dána 

vztahem: 

 Doba obratu zásob = zásoby * 360 / roční trţby. Je zřejmé, ţe vysoká hodnota 

ukazatele svědčí o neefektivním hospodaření s oběţným majetkem, neboť představuje 

 vysoký podíl finančních prostředků, které jsou vázány v zásobách. Výsledná hodnota je 

závislá na typu podniku.  

 Obrat pohledávek = tržby / průměrný stav pohledávek, patří mezi nejdůleţitější 

ukazatele finanční analýzy. Cílem řízení pohledávek je mimo jiné udrţení jejich obratu 

v poţadované míře. Ukazatel obratu pohledávek stanoví, kolikrát za rok je podnik schopný 

proměnit své pohledávky v pohotové peněţní prostředky. Pro zajištění platební schopnosti 

podniku je důleţité znát i inverzní vtah k obratu pohledávek, a to průměrnou dobu inkasa 

pohledávek: 

 Průměrná doba inkasa =pohledávky *360 / roční tržby 

Ukazatele obratu zásob a pohledávek udávají, kolikrát se za časové období obrátí část 

oběţného majetku (zásoby, pohledávky). Obrat oběţného majetku lze také stanovit jako celek 

pomocí ukazatele obratu oběţných aktiv: 

 Obrat oběžných aktiv = tržby / oběžná aktiva. Ukazatel udává, kolikrát dojde 

k obrátce oběţného majetku podniku, nejčastěji za období jednoho roku.  

 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability (také výnosnosti) měří schopnost podniku dosahovat zisky 

pouţitím investovaného kapitálu. Lze ji definovat jako poměr zisku k vloţenému kapitálu. 

Nejčastěji jsou počítány tato ukazatele rentability: 

 Rentabilita celkových aktiv, označuje se ROA (Return on assets): 

 



ROA = zisk / aktiva celkem. Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje celkovou efektivnost 

podnikání, ukazuje, jaký zisk spadá na jednotku aktiv podniku. Je povaţován za základní 

měřítko rentability. Zisk v čitateli představuje zisk před úhradou všech úroků a daní z příjmů, 

označuje se také jako EBIT (Earnings before interests and taxes). Ukazatel není závislý na 

formě financování aktiv. 

 Rentabilita vlastního kapitálu, označuje se ROE (Return on equity): 

ROE = zisk / vlastní kapitál. Na rozdíl od rentability celkových aktiv představuje rentabilita 

vlastního kapitálu pouze výnosnost kapitálu vloţeného vlastníky podniku, ukazuje, kolik 

zisku připadne na jednotku kapitálu investovaného vlastníky podniku. 

 Rentabilita kapitálu investorů, označuje se ROIC (Return oninvestment capital): 

ROIC = zisk / (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky). Tento ukazatel umoţňuje posoudit 

výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Je vyuţíván zejména pro mezipodnikové 

srovnávání. 

 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluţenosti popisují vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku. 

Ukazatel zadluţenosti je důleţitý zejména pro investory, kteří mají zájem znát rozsah 

zadluţenosti firmy.  

 Zadluţenost měříme dvěma způsoby a to pomocí ukazatelů zadluţenosti a ukazatelů 

úrokového krytí.  

 Ukazatele zadluţenosti čerpají podklady pro výpočet z rozvahy a jsou dány podílem 

závazků a aktiv. Ukazatel úrokového krytí čerpá podklady z výkazu zisku a ztráty a je dán 

podílem zisku a placených úroků. 

 

Nejčastěji jsou využívány následující ukazatelé: 

 Celková zadluženost =(celkové závazky / celková aktiva) * 100. Ukazatel udává 

procentuální podíl všech závazků na celkových aktivech. Bývá někdy nazýván „ukazatelem 

věřitelského rizika“, jelikoţ při jeho zvyšujícím se trendu roste i riziko věřitelů daného 

podniku, ţe jejich pohledávka v případě likvidace podniku nebude splacena. Věřitelé 

preferují, aby míra ukazatele celkové zadluţenosti byla co nejniţší.  

 Krátkodobá zadluženost = (krátkodobé závazky / celková aktiva) * 100. Ukazatel 

krátkodobé zadluţenosti je obdobou ukazatele celkové zadluţenosti s tím rozdílem, ţe do 



čitatele dosazujeme pouze závazky splatné do jednoho roku, tzn., krátkodobé závazky. 

Věřitelé opětovně preferují, aby ukazatel krátkodobé zadluţenosti byl co nejniţší.  

 Dlouhodobá zadluženost = (dlouhodobé závazky / celková aktiva) * 100. Pomocí 

ukazatelů krátkodobé a dlouhodobé zadluţenosti management podniku sleduje optimální 

poměr mezi krátkodobým a dlouhodobým financováním. Do dlouhodobých dluhů patří ty, 

jejichţ splatnost je delší neţ jeden rok.  

 Ukazatel úrokového krytí =(EBIT / nákladové úroky) * 100. Ukazatel úrokového 

krytí poskytuje informace o tom, zda má podnik dostatečné úrokové krytí, resp., kolikrát 

dosaţený zisk převýší placené úroky. Preferována je vyšší hodnota ukazatele, neboť 

informuje o lepší ziskovosti. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, ţe podnik spotřebuje 

k uhrazení veškerých úroků celý zisk.  

 Míra zadluženosti vlastního kapitálu = (dlouhodobé závazky / vlastní kapitál) * 100. 

Ukazatel poukazuje na míru zadluženosti vlastního kapitálu. Je dán podílem dlouhodobých 

závazků a vlastního kapitálu. Dává odpověď na otázku, kolik procent vlastního kapitálu by 

muselo být vynaloţeno na splacení veškerých dlouhodobých závazků podniku. Hodnota 

tohoto ukazatele nemůţe překročit hranici 100%. 

 V rámci hodnocení analýzy poměrových ukazatelů je zapotřebí zjistit, kolik vlastního 

kapitálu je v podniku vázáno. Příliš vysoká hodnota vlastního kapitálu je příčinou tzv. 

překapitalizování, naopak příliš nízká hodnota vlastního kapitálu je příčinou tzv. 

podkapitalizování. Ani jeden z těchto stavů není ţádoucí a nevyjadřuje optimální situaci. 

V případě překapitalizování firma nedostatečně vyuţívá pro krytí aktiv cizí zdroje. 

Podkapitalizování znamená, ţe podíl cizích zdrojů, jimiţ jsou v podniku krytá aktiva, je 

vysoký a hrozí riziko nadměrného zadluţení.  

 Míra podkapitalizování = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) / stálá aktiva 

 

 Ukazatele tržní hodnoty 

 Ukazatele trţní hodnoty vyjadřují, jak je trhem vnímána minulá činnost podniku a 

jeho budoucí výhled. Nejčastěji jsou vyuţívány u akciových společností a to poměry trţní 

ceny za jednu akcii a čistým ziskem na jednu akcii, případně trţní ceny akcie a její nominální 

hodnotou. Jako ukazatele hodnotící trţní hodnotu vyuţíváme také ukazatel ekonomické 

hodnoty EVA (Economic value added) a ukazatel trţní hodnoty MVA (Market value added), 

který bude popsán v kapitole 5.2. 

 



 Pyramidové soustavy ukazatelů 

 Pyramidové soustavy ukazatelů jsou soustavy jiných, především poměrových 

ukazatelů, které mají lepší vypovídací schopnost o zdraví podniku. 

Spočívají v postupném rozkladu vrcholového ukazatele (měl by co nejlépe postihovat 

základní cíl podniku) na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují [3]. 

Mezi nejznámější pyramidový rozklad patří rozklad ROE (rentability vlastního kapitálu). 

 Pro rozhodování je důleţité predikovat i vývoj na trhu. K odhadu moţných ohroţení 

a finančních problémů se vyuţívají bonitní a bankrotní modely. K nejznámějším bonitním a 

bankrotním modelům patří např. Kralickův test (bonitní), Tamariho model (bonitní), 

Altmanův Z-score model (bankrotní) nebo Index důvěryhodnosti českého podniku tzv. IN 

index [1]. 

 

 Vyhodnocení získaných ukazatelů 

 Prostřednictvím finanční analýzy získáme informace, které je nutné vyhodnotit. 

Vyhodnocení se provádí především srovnáváním jednotlivých údajů v časové řadě, kde 

například graficky srovnáváme jednotlivá data s cílem stanovit jejich předpokládaný vývoj. 

K celkovému vyhodnocení je nutno získaná data srovnat také s konkurenčními podniky nebo 

porovnat s očekáváními. Dalším významným úkolem finanční analýzy je na základě 

získaných dat přijmout opatření za účelem dosaţení stanovených cílů.  

 

2.6. Analýza generátorů hodnoty  

 Hodnota podniku je závislá na jeho schopnosti vytvářet do budoucnosti volné 

peněţní toky [1].  

Generátory hodnoty v podniku označujeme ty veličiny, které mají z hospodářského hlediska 

zcela výjimečný vliv na tyto peněţní toky a tím také na výsledné ocenění podniku. Pro 

ocenění je nutné tyto generátory hodnoty označit a důkladně analyzovat.  Před samotným 

zahájením analýzy generátorů hodnoty je nutno vymezit provozně nutná a provozně nenutná 

aktiva a pasiva. 

 Aktiva, která podnik nezbytně potřebuje ke svému základnímu podnikatelskému 

zaměření, včetně přiměřených rezerv, například ve formě volných peněţních prostředků nebo 

zásob, označujeme jako aktiva provozně nutná. Současně s vymezením provozně nutných 

aktiv je nutné vyloučit ty výnosy a náklady, které s provozně nutnými aktivy nesouvisí. Na 

základě takto získaných hodnot stanovíme v následujících krocích tzv. korigovaný provozní 

výsledek hospodaření.  



 Provozně nenutná aktiva se oceňují odděleně a jejich hodnota společně s hodnotou 

provozně nutných aktiv tvoří výslednou hodnotu podniku. Vymezení provozně nutných aktiv 

je jednou z nejdůleţitějších součástí oceňovacího procesu. 

 

 Mezi nejdůležitější generátory hodnoty patří především
 
[9]:

 

 trţby (obrat) a jejich růst, 

 marţe provozního zisku (resp. korigovaného provozního zisku), 

 investice do pracovního kapitálu, 

 investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

 diskontní míra, 

 způsob financování (tj. především velikost cizího kapitálu), 

 doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněţního toku (tedy doba 

existence podniku). 

 

2.6.1. Tržby 

 Trţby se odvíjejí od velikosti prodejů a jsou závislé na podmínkách odvětví. 

Odpovídají na otázku, kolik výrobků a sluţeb můţe podnik získat v budoucnosti. Trţby jsou 

předmětem výsledků strategické analýzy. 

 

2.6.2. Marže provozního zisku 

 Marţe provozního zisku je definována jako poměr korigovaného provozního 

výsledku hospodaření před daněmi a odpisy a trţbami. Podmínkou je, aby bylo vycházeno 

z korigovaného provozního výsledku hospodaření. 

Provozní zisková marže = korigovaný provozní HV před zdaněním / tržby 

 

 K analýze generátorů hodnoty je vhodné zpracovávat dvě nezávislé prognózy 

ziskové marţe a to prognózu ziskové marţe shora a zdola a takto získané výsledky následně 

korigovat a slaďovat aţ do podoby relativně shodných odhadů. Za základní prognózu lze 

povaţovat prognózu ziskové marţe shora, viz obr 2 [1]. 

 

 

 

 

 



Obr.2. Prognóza ziskové marže shora 
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2.6.2.1. Postup sestavení prognózy ziskové marže shora
 
[1]: 

 vypočítáme KPHV (korigovaný provozní výsledek hospodaření) za předchozí období 

(minimálně tři roky) a z něho odvozenou  ziskovou marţi, 

 minulou ziskovou marţi a faktory, které na ni působí, podrobíme analýze, 

 na základě provedené analýzy odhadneme, jak budou hlavní faktory ovlivňující  

 ziskovou marţi působit do budoucnosti, 

 dopočítáme korigovaný provozní zisk v budoucích letech jako součin jiţ dříve  

 naprognózovaných trţeb a odhadnuté ziskové marţe. 

 

2.6.2.2. Postup sestavení prognózy ziskové marže zdola
 
[1]: 

 sestavíme prognózu hlavních provozních nákladových poloţek, jako jsou náklady na 

prodané zboţí, výkonová spotřeba, osobní náklady a další významné provozní 

náklady. Tyto poloţky mohou být také analyzovány a prognózovány ve formě podílů 

z trţeb, případně můţe být zvolen jiný postup, 

 prognózu doplníme o méně významné provozní nákladové poloţky a popřípadě i 

výnosy, 

 dopočítáme korigovaný provozní zisk jako rozdíl provozních výnosů a nákladů, 

 z tohoto zisku a trţeb dopočítáme ziskovou marţi. 

 

2.6.3. Korigovaný pracovní kapitál 

 V případě stanovování pracovního kapitálu jako generátoru hodnoty nepostupujeme 

při jeho určení klasickým způsobem, který je popsán v bodu 2.5.2.2.3. Definice korigovaného 

pracovní kapitálu vyplývá z obrázku 3: 

 

 

Rok minulosti 

t-2 

Rok plánu 

t-1 t t+3 t+1 t+2 

Provozní zisková marţe = KPHV / trţby 



           Obr.3. Korigovaný pracovní kapitál [1] 
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 Korigovaný pracovní kapitál zjistíme tak, ţe od oběţných aktiv odečteme neúročený 

cizí kapitál (bez ohledu na dobu splatnosti). Za neúročený cizí kapitál povaţujeme především 

běţné závazky z obchodního styku.  

 Korigovaný pracovní kapitál určíme také tak, ţe do výpočtu započítáme pouze 

hodnoty, které povaţujeme za provozně nutné, to znamená, jen takovou část aktiv, která je 

nezbytná pro hospodářskou činnost spojenou s hlavní činnosti podniku. Nezbytné rezervy, 

například finanční prostředky nebo zásoby, určíme odhadem nebo přesněji pomocí ukazatele 

likvidity.  

 Po vymezení upraveného pracovního kapitálu je nutná analýza výkonů na jeho 

jednotlivé sloţky v minulosti a prognóza budoucího stavu. Analýza se nejčastěji provádí 

časovou řadou poměrů, v jejichţ čitateli je analyzovaná poloţka pracovního kapitálu a do 

jmenovatele dosazujeme celkové trţby. Analýzu lze provést také pomocí ukazatelů 

vyjadřujících dobu obratu. Následuje vyhodnocení získaných dat, zjištění příčin a prognóza 

budoucího vývoje. 

 

2.6.4. Investice do dlouhodobého majetku 

 Obdobně, jako v případě analýzy korigovaného pracovního kapitálu, analyzujeme 

investice do dlouhodobého provozně nutného majetku. Pro hodnocení a analýzu investic do 

dlouhodobého majetku existují tři základní přístupy: 

 globální přístup, 

 přístup podle hlavních poloţek, 

 přístup zaloţený na odpisech. 

 



2.6.4.1. Globální přístup 

 Globální přístup je vhodný v případech, kdy investice do dlouhodobého majetku mají 

do značné míry průběţný charakter [1]. 

 Vyuţití dlouhodobého majetku je pak vztahováno k trţbám plynoucím z provozně 

nutného dlouhodobého majetku. Analýza spočívá v hodnocení poměru mezi dlouhodobým 

majetkem a trţbami v časovém úseku. Vţdy dodrţujeme pravidlo spočívající v hodnocení 

pouze nezbytně nutného majetku a s ním souvisejících trţeb. Matematické vyjádření poměru 

pro analýzu investic do dlouhodobého majetku má tvar [13]: 

 

kDM = provozně nutný dlouhodobý majetek / tržby 

 

 Vztah, který je pouţit v určité minulé časové řadě, slouţí pro optimalizaci budoucích 

naplánovaných investic. 

 

2.6.4.2. Přístup podle hlavních položek 

 Hodnocení investic do dlouhodobého majetku podniku přístupem podle hlavních 

poloţek je vhodné pro data s nepříliš dlouhou časovou řadou. Základ je poloţen 

v podnikových plánech členěných po jednotlivých investičních akcích.  

 

2.6.5. Diskontní míra 

 Diskontní míra, jako generátor hodnoty, bude popsána v kapitole 4.5. oceňovací 

metody. 

 

2.7. Oceňovací metody 

 Výsledkem ocenění podniku je určení jeho hodnoty prostřednictvím určité peněţní 

částky. Výběr metody, která bude pouţita k ocenění podniku, je závislá na účelu ocenění. 

Výsledné ohodnocení podniku by nemělo být stanoveno jen na základě jedné oceňovací 

metody. Za správný postup při oceňování se povaţuje vyuţití více oceňovacích metod 

s následným srovnáním a optimalizováním získaných hodnot. Vhodné metody oceňování by 

se měly stanovit aţ na základě předem zpracovaných analýz, a to zejména na základě 

strategické a finanční analýzy podniku. Z uvedených analýz vyplývá, v jakém celkovém stavu 

se oceňovaný podnik nalézá, jaké má postavení na trhu, ale zejména,  jestli je podnik schopen 

dlouhodobě přeţít a tvořit hodnotu. 



 Při oceňování podniků jsou v České republice, ale také v zahraničí, nejčastěji 

pouţívané výnosové metody. Vzhledem k obsáhlosti jednotlivých metod, které překračují 

rámec diplomové práce, budou v následujícím textu popsány pouze metoda diskontovaného 

cash flow entity a ocenění pomocí přidané ekonomické hodnoty (EVA), které jsou označovány 

jako výnosové. Těchto metod (DFC entity a EVA) bude vyuţito také pro ocenění vybraného 

podniku ve druhé, praktické části diplomové práce. Ostatní metody budou pouze zmíněny. 

 

 Existují tři okruhy oceňovacích metod [1]: 

 metody opírající se o analýzu výnosů podniku, 

 metody zaloţené na analýze aktuálních cen na trhu, 

 metody zaloţené na ocenění jednotlivých majetkových poloţek, ze kterých se podnik 

skládá. 

 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů [1]: 

 metoda diskontovaných peněţních toků 

o metoda DFC Entity 

o metoda DFC Equity 

o metoda APV 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 kombinované výnosové metody 

 metoda ekonomické přidané hodnoty  

2. Metody založené na tržních cenách v aktuálním čase  

 ocenění na základě trţní kapitalizace 

 ocenění na základě srovnatelných podniků 

 ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

 ocenění na základě srovnatelných transakcí 

 ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Metody vyplývající z ocenění jednotlivých položek, z nichž se podnik skládá  

 účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 substanční hodnota na principu nákladů 

 likvidační hodnota 

 



2.7.1. Metody založené na budoucích výnosech podniku 

 Ocenění na základě analýzy výnosů je povaţováno za nejvěrohodnější a je zároveň 

nejoblíbenější a v praxi nejpouţívanější oceňovací metodou. Spočívá v předpokladu, ţe 

hodnota určitého statku je dána budoucím očekávaným uţitkem. U podniku bývá hodnota 

uţitku vyjádřená očekávanými výnosy. Protoţe výnosy budou realizovány v budoucím 

období, musí být jejich částky diskontovány na současnou hodnotu.  

 Diskontování se provádí prostřednictvím diskontní míry. V praxi se za výnosy 

pokládají skutečně dosaţené příjmy plynoucí z daného oceňovaného statku. Teorie však často 

uvádí i jiné vysvětlení výnosů. Podle toho, jaká poloţka bude konkrétně výnosy představovat, 

se rozdělují výnosové metody na jednotlivé podskupiny. 

 

2.7.1.1. Metoda diskontovaných peněžních toků 

 Metoda diskontovaných peněţních toků (DFC – Discounted Cash Flow) je 

povaţována za základní výnosovou metodu (v poslední době je za rovnocennou metodu 

považována také metoda EVA). Spočívá ve stanovení peněţních toků za určité (optimálně 

pětileté a delší) budoucí období a jejich diskontování k současnosti. Existují tři varianty 

určení hodnoty: 

 metoda DCF „entity“, kde entity znamená podnik jako celek, 

 metoda DCF „equity“, kde equity představuje velikost vlastního kapitálu, 

 metoda DCF „APV“, kde APV je upravená současná hodnota. 

 

2.7.1.1.1. Metoda DCF entity  

 Výpočet se provádí ve dvou krocích. Nejdříve vypočítáme celkové peněţní toky, tzn. 

peněţní toky pro vlastníky i pro věřitele, které budeme diskontovat na současnou hodnotu. 

Uvedeným krokem získáme celkovou hodnotu podniku (brutto), od které v následujícím 

kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění. Výsledná hodnota představuje 

hodnotu vlastního kapitálu (netto). 

 Prvním předpokladem pro ocenění podniku metodou DCF entity je rozdělení 

majetku na provozně potřebný a nepotřebný a dále určení nákladů na kapitál, které budou 

slouţit ke stanovení diskontní míry.  

 Provozně nutná aktiva jsou ta aktiva, která podnik vyuţívá k zajištění hlavního 

provozu podniku. Podrobnější vysvětlení provozně nutných aktiv vyplývá z obrázku 3 v bodu 

2.6.3. Rozdělením aktiv na provozně potřebná a nepotřebná získáme také dvě hodnoty 

investovaného kapitálu a to kapitál provozně nutný a provozně nenutný. 



 Provozně nutný kapitál se skládá z provozně nutného upraveného pracovního 

kapitálu a provozně nutných dlouhodobých aktiv. 

 Celkový investovaný kapitál je součtem provozně nutného investovaného kapitálu a 

neprovozních aktiv. 

 Provozně nutný pracovní kapitál lze stanovit jako hodnotu provozně nutných 

oběţných aktiv a aktivního, provozně nutného časového rozlišení, od které odečteme 

neúročené krátkodobé závazky vztahující se k provozním oběţným aktivům.  Investovaný 

kapitál jako východisko pro ocenění podniku je znázorněn obrázkem 4: 

 

      Obr.4. Investovaný kapitál a jeho složení [1] 

Dlouhodobá aktiva Zpoplatněný pracovní kapitál 

(vlastní kapitál + úročený cizí 

kapitál) 
Upravený pracovní kapitál 

 

 Po vymezení provozně nutného a nenutného majetku je zapotřebí upravit plánovaný 

výkaz peněţních toků. Cílem je vyloučit peněţní toky, které nejsou tvořeny hlavní činností 

podniku, to znamená, stanovit peněţní toky, které plynou vlivem činnosti provozně nutných 

aktiv, respektive vlivem činnosti provozně potřebného kapitálu. Protoţe základem pro 

výpočet peněţních toků je výsledek hospodaření, jehoţ součástí jsou také činnosti mimo 

hlavní hospodářskou činnost podniku, musíme před úpravou výkazu peněţních toků upravit 

samotný výsledek hospodaření na tak zvaný korigovaný provozní výsledek hospodaření. 

Jedním z moţných způsobů je následující postup [13]: 

 

korigovaný provozní výsledek hospodaření = 

 

+ provozní výsledek hospodaření  

+ jednorázové provozní náklady nesouvisející s provozně potřebným majetkem 

- jednorázové provozní výnosy nesouvisející s provozně potřebným majetkem 

+ finanční výnosy plynoucí z provozně potřebného majetku 

- finanční náklady plynoucí z provozně potřebného majetku 

  

 Za předpokladu, ţe je znám korigovaný provozní výsledek hospodaření, je zapotřebí 

stanovit cash flow, který určíme následovně [1]: 

 



+ korigovaný provozní výsledek hospodaření 

- daň z korigovaného provozního výsledku hospodaření  

+ odpisy 

+ ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaji v běţném období 

- investice do provozně nutného upraveného pracovního kapitálu 

- investice do provozně nutného dlouhodobého majetku 

 

 Výsledek, který získáme, nazýváme volným peněžním tokem a označujeme FCF 

(free cash flow). 

 Zdrojem pro stanovení volných peněţních toků jsou finanční plány podniku. Aby 

ocenění mělo co nejpřesnější vypovídací hodnotu, mělo by se opírat o finanční plány na 

období alespoň pěti let. Čím je delší plánované období, tím je výsledná hodnota objektivnější.  

 Výslednou hodnotu podniku představuje součet volných peněţních toků 

v jednotlivých letech, které však musí být předem diskontovány na současnou hodnotu. 

Z uvedeného vyplývá, ţe dalším předpokladem pro stanovení výsledné ceny podniku je určit 

diskontní míru, kterou povaţujeme za náklady na kapitál v procentuálním vyjádření. 

 Protoţe výsledkem ocenění metodou DFC entity je hodnota celkového kapitálu, 

budeme diskontovat volné peněţní toky diskontní mírou, která představuje náklady na 

celkový kapitál. Diskontní míra na celkový kapitál se vypočítá jako proporcionální průměrná 

hodnota nákladů na vlastní kapitál a nákladů na cizí kapitál. Tato průměrná hodnota se nazývá 

průměrné vážené náklady kapitálu, označuje se WACC (weighted average capital costs) a 

vypočítá se podle vztahu [1]: 

WACC =nck * ( 1 – d  )* CK / K  + nvk(z)  *  V K /K,  kde 

nCK =  očekávaná výnosnost do doby splatnosti u cizího kapitálu vloţeného do podniku 

(=náklady na cizí kapitál) 

d = sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt (náklady CK by ale měly být 

sníţeny o daňový štít jen tehdy, pokud jsou v daném případě splněny podmínky daňové 

znatelnosti úroků podle zákona o dani z příjmů a podnik má pro jejich uplatnění dostatečný 

výsledek hospodaření) 

CK = tržní hodnota cizího kapitálu vloţeného do podniku (pouze však úročeného) 

nVK(Z) = očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku (= náklady na vlastní 

kapitál) při dané úrovni zadluţení podniku 

VK = tržní hodnota vlastního kapitálu 

K = celková trţní hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK 



 Stanovení výše nákladů na cizí kapitál není sloţitý, protoţe představuje průměrnou 

hodnotu úrokových sazeb. 

 Náklady na i vlastní kapitál jsou ovlivněny výnosovým očekáváním vlastníků, které 

je ovlivněno například alternativními náklady, které by mohly plynout z vloţeného kapitálu 

do jiných aktiv. V očekávání jsou obsaţena rizika, která připouštějí moţnost, ţe očekávaného 

výsledku nebude dosaţeno. Odhad výše rizikové přiráţky je nejsloţitější a odvíjí se od typu 

předmětu podnikání, podnikatelských podmínek a jiných faktorů daných podnikatelským 

prostředím. 

 Hodnotu podniku určíme diskontováním volného peněţního toku podle vztahu podle 

vztahu [1]: 

Hb = 


n

t 1

[FCFt / (1 + ik)
t
], kde FCF je volný peněţní tok v roce t, ik je diskontní míra a n je 

počet let, pro která je naplánován volný peněţní tok.  

 Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe hodnota podniku bude určena pouze za předpokladu 

jeho trvání po dobu n let. V praxi však předpokládáme neomezenou existenci podniku, pro 

kterou není moţné zpracovat relevantní finanční plán obsahující peněţní toky. Tuto 

skutečnost řešíme tzv. dvoufázovou metodou.  

 První fázi vypočítáme výše uvedeným vztahem na základě prognózovaného 

peněţního toku, druhou fázi představuje období od konce první fáze do nekonečna, pro které 

předpokládáme stabilní růst volného cash flow. Druhá fáze je tedy současná hodnota 

nekonečné rostoucí časové řady peněţních toků.  Velikost stanovíme pomocí Gordnova 

vzorce [1]: 

T = FCFTT+1 / (ik – g), kde 

 

T = poslední rok prognózovaného období 

ik = průměrné náklady na kapitál 

g = předpokládané tempo růstu volného peněţního toku během celé druhé fáze  

FCF = volný peněţní tok  

Podmínkou platnosti vzorce je, aby bylo ik > g. 

 

Celkovou hodnotu podniku pak vypočítáme jako součet první a druhé fáze pomocí vztahu [1]: 

Hb = 


T

t 1

 [FCFt / (1 + ik)
t
]+ PH /(1 + ik  )

T
, kde 

 

T = délka první fáze v letech 



PH = pokračující hodnota 

ik = průměrné váţené náklady kapitálu 

 Protoţe metoda DFC uvaţuje ocenění pouze provozně nutných aktiv, musíme 

k vypočítané hodnotě připočítat hodnotu neprovozních aktiv k datu ocenění. 

Chceme li určit pouze hodnotu vlastního kapitálu, odečteme od celkové hodnoty úročené 

dluhy k datu ocenění. Kroky výpočtu jsou znázorněny obrázkem 5 [1]: 

 

Obr.5. Postup výpočtu hodnoty metodou DFC:  

 

 

 

  

 
                 Hodnota netto 

                                                                                                      Hn=Hb-úročený 

                                                                                                      cizí kapitál  

      Celková hodnota                                                                             ke dni ocenění 

   (Hb=hodnota brutto) 

  propočtená na základě 

současné hodnoty FCFF 

 

 

2.7.1.1.2. Ocenění podniku pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

 Metodu EVA lze vyuţít nejen jako nástroj pro ocenění podniku, ale také jako nástroj 

finanční analýzy. Metoda EVA je ukazatelem výnosnosti překonávající nedostatky základních 

ukazatelů finančního zdraví (ROE, ROA, atd.). Nedostatky, které ukazatel EVA překonává, 

jsou především vyuţívání pouze účetních dat v případě výpočtu ROE, ROA. 

 Základním principem ekonomické přidané hodnoty je, ţe měří ekonomický zisk. 

Ekonomického zisku podnik dosahuje, kdyţ jsou uhrazeny nejen běţné náklady, ale i náklady 

kapitálu. Ukazatel EVA je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti podniku sníţený o 

náklady kapitálu [10]. 

Obecný vztah pro výpočet EVA je [8]:
 

EVA  =  NOPAT – NOA * WACC,  kde 

 

NOPAT =  zisk z hlavního provozu po dani, 

NOA  = kapitál vykázaný v aktivech, která slouţí hlavní činnosti podniku (aktiva  

   provozně nutná, včetně aktiv, která podnik vyuţívá, ale nejsou zahrnuty v  

   rozvaze), NOA – čistá operační aktiva (net operating asets), 

WACC =  průměrné váţené náklady kapitálu, 

Neprovozní 

aktiva 

Dlouhodobý 

majetek 
provozně nutný 

Pracovní kapitál 

provozně nutný 

 

Vlastní kapitál 

Úročený cizí 

kapitál 

1.krok 

2.krok 

Výsledná 

hodnota 

vlastního 

kapitálu 



 Výpočet EVA v roce t provedeme pomocí vztahu [1]: 

 

EVAt  = NOPATt – NOAt - 1 * WACCt 

 

  Při vyuţití EVA pro ocenění podniku postupujeme analogicky jako u metody 

diskontovaného cash flow a to tak, ţe prvním krokem určíme hodnoty EVA v jednotlivých 

letech, pro která je k dispozici finanční plán a hodnoty následně diskontujeme k současnosti. 

Ve druhém kroku stanovíme pokračující hodnotu, tzv. věčnou rentu. Takto získanou přidanou 

hodnotu přičteme k aktuální hodnotě čistých operačních aktiv. Ve třetím kroku upravíme 

výsledek o hodnotu úročených dluhů a neoperačních aktiv, čímţ dostaneme hodnotu vlastního 

kapitálu. 

 Matematické vyjádření ocenění pomocí metody EVA je [1]: 

 

Hn = NOA0 + 
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, kde:  

Hn = hodnota (netto) vlastního kapitálu podniku 

EVAt = EVA v roce t 

NOA0 = čistá operační aktiva podniku k datu ocenění 

NOAt-1 = čistá operační aktiva ke konci předchozího roku, tj. k počátku roku t 

NOPAT0 = operační výsledek hospodaření po dani v roce t 

T = počet let explicitně plánovaných EVA 

WACC = průměrné váţené náklady kapitálu 

D0 = hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

A0 = ostatní, tj. neoperační aktiva k datu ocenění 
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  je označován jako trţní přidaná hodnota, 

označuje se MVA (market value added). 

 

 

 



3. Praktická část při oceňování podniku Retrig, s.r.o. 

 V rámci praktické části bude provedeno hodnocení finančního zdraví společnosti 

s následným oceněním. Podkladem pro stanovení závěrů finanční analýzy budou výsledky 

horizontální, vertikální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů. Jako podklad pro 

zpracování budou vyuţity aktiva (příloha č.1), pasiva (příloha č. 2), výsledovka (příloha č. 3) 

a výroční zprávy oceňovaného podniku.  

 Po finanční analýze bude následovat analýza generátorů hodnoty jako další krok, 

který je potřeba uskutečnit před výsledným oceněním podniku. V rámci této analýzy budou 

stanoveny provozně nutná a provozně nenutná aktiva a sestaven objem pracovního kapitálu 

společnosti. 

 Poslední fáze praktické části diplomové práce bude zaměřena na stanovení výsledné 

hodnoty podniku pomocí metody DCF „entity“, která bude srovnávána a upravena na základě 

ocenění s vyuţitím metody EVA. 

 

3.1. Charakteristika společnosti Retrig, s.r.o. 

 Společnost Retrig, s.r.o. je předním výrobcem a dodavatelem optických přístrojů 

pro potřeby ozbrojených sloţek České republiky. Hlavním obchodním partnerem je 

Ministerstvo obrany České republiky, kam směřuje 40% vyrobených produktů a 

poskytovaných sluţeb v rámci modernizace vojenských prostředků. V posledních pěti letech 

společnost expanduje také v zahraničí, kam dodává optické přístroje především pro zbraňové 

systémy ozbrojených sloţek jednotlivých členských států NATO. Společnost dále poskytuje 

sluţby týkající se opravárenské činnosti v oblasti vojenských optických prostředků, jejich 

vývoj, modernizaci a servis. 

 Společnost Retrig, s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku v říjnu roku 1992 a 

uvedeným dnem zahájila svou činnost. Od zaloţení společnosti docházelo k neustálé expanzi 

firmy. V roce 1998 se stala výhradním dodavatelem vybraných druhů vojenských prostředků 

pro Armádu České republiky, od roku 2001 je také dodavatelem zařízení pro noční vidění pro 

potřeby ozbrojených sloţek Německa, Rakouska a Kanady, včetně doprovodných sluţeb 

(montáţe, opravy, vývoj). 

 Současné sídlo společnosti je na adrese Dlouhá 50, Pardubice. V současnosti má 

společnost 41 zaměstnanců. Výsledky společnosti mají stoupající tendenci a to i přes rostoucí 

konkurenci (zejména vojenské opravárenské podniky, jejichţ zřizovatelem je Ministerstvo 

obrany ČR).  



 Vybrané údaje o hospodářské činnosti společnosti za rok 2009: 

 vlastní kapitál      - 132 757 tis. Kč 

 cizí zdroje celkem     - 140 174 tis. Kč 

 výnosy za prodej zboţí a sluţeb   - 82 574 tis. Kč 

 přidaná hodnota celkem    - 57 585 tis. Kč 

 výsledek hospodaření za účetní období 2009 (EBIT) - 31 754 tis. Kč 

 

3.2. Účel ocenění 

 Analýza a ocenění společnosti jsou prováděny v důsledku moţnosti vstupu 

společnosti na další zahraniční trh. Potencionální zákazník, kterým je Ministerstvo obrany 

Albánské republiky, poţaduje k výběrovému řízení z důvodu důvěryhodnosti předloţení 

finanční analýzy a ocenění zpracované nezávislými oceňovacími odborníky. Podkladem pro 

finanční analýzu a ocenění jsou skutečné údaje společnosti za období let 2007 aţ 2009 a údaje 

plánované na období 2010 aţ 2014. Plánované hodnoty zahrnují pouze skutečnosti z jiţ 

uzavřených a realizovaných zakázek (včetně pravděpodobných následných – servis, údrţba, 

modernizace) v období let 2010 aţ 2014. Potencionální zakázky v budoucím období nejsou 

z důvodu opatrnosti do plánu zahrnuty. 

 

3.3. Finanční analýza společnosti 

 

Tabulka 1.  Struktura aktiv společnosti v tis.Kč 

Aktiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 295867 268923 273029 297118 350785 351593 355244 363139 

Dlouhodobá aktiva 220299 209338 206381 224493 268313 274995 278645 287374 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
30372 23872 29807 29527 30447 28433 25568 24476 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
170207 166748 157745 176137 219037 227733 234248 244069 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
19720 18718 18829 18829 18829 18829 18829 18829 

Oběžná aktiva 75529 59484 66503 72625 82472 76598 76599 75765 

Zásoby 27924 32863 30866 32980 37115 37115 36810 37510 

Dlouhodobé pohledávky 3678 1999 1999 2400 3400 3400 3300 3300 

Krátkodobé pohledávky 11536 11176 9519 9995 12610 11130 9630 8630 



Krátkodobý finanční 

majetek 
30391 13446 24119 27250 29347 24953 26859 26325 

Časové rozlišení 39 101 145 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 2.  Struktura pasiv společnosti v tis.Kč 

Pasiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 295867 268923 273029 297118 350785 351593 355244 363139 

Vlastní kapitál 94711 106554 132757 178374 204205 234053 267704 305599 

Základní kapitál 30000 30000 30000 100000 100000 100000 100000 100000 

Kapitálové fondy 250 250 250 250 250 250 250 250 

Rezervní fondy 4350 4350 4350 11350 11350 11350 11350 11350 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
27019 60111 71954 28157 66774 92605 122453 156104 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 
33092 11843 26203 38617 25831 29848 33651 37895 

Cizí zdroje 201106 162324 140174 118744 146580 117540 87540 57540 

Rezervy 388 420 420 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1898 1898 1320 3100 3100 3500 3500 3500 

Krátkodobé závazky 16619 18646 20444 24950 25130 25690 25690 25690 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
182201 141360 117990 90694 118350 88350 58350 28350 

Časové rozlišení 50 45 98 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 3.  Struktura závazků společnosti v tis.Kč 

Závazky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dlouhodobé závazky 160248 130248 99670 71450 101450 71850 41850 11850 

Dlouhodobé přijaté 

zálohy 
1898 1898 1320 3100 3100 3500 3500 3500 

Dlouhodobé bankovní 

úvěry 
158350 128350 98350 68350 98350 68350 38350 8350 

Krátkodobé závazky 40470 31656 40084 47294 45130 45690 45690 45690 

Závazky z obch.vztahů 5998 6765 7111 8500 8550 8660 8660 8660 

Závazky ke společníkům 2155 2155 0 0 0 0 0 0 

Závazky k 

zaměstnancům 
1664 1998 3878 4200 4210 4410 4410 4410 

Závazky ze soc.zab. a 

zdrav.pojištění 
587 633 713 1000 1000 1200 1200 1200 



Stát - daňové závazky a 

dotace 
3407 4119 5876 7000 7020 7020 7020 7020 

Krátkodobé přijaté 

zálohy 
2776 2911 2821 4250 4350 4400 4400 4400 

Dohadné účty pasivní 32 65 45 0 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní 

úvěry 
23851 13010 19640 22344 20000 20000 20000 20000 

 

 

Tabulka 4.  Struktura celkových pasiv společnosti v tis. Kč 

Vlastní kapitál 94711 106554 132757 178374 204205 234053 267704 305599 

Dlouhodobé cizí zdroje 160248 130248 99670 71450 101450 71850 41850 11850 

Krátkodobé cizí zdroje 16619 18646 20444 24950 25130 25690 25690 25690 

 

 

Tabulka 5.  Struktura výsledku hospodaření společnosti v tis.Kč 

Výkaz zisků a ztrát 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trţby za výrobky, zboţí 

a sluţby 
97308 65059 82574 94810 90500 91300 91300 91300 

Náklady na výrobky, 

zboţí a sluţby 
40741 21494 25414 23100 33903 31654 29354 27759 

Hrubý zisk 56567 46565 57160 71710 56597 59646 61946 63541 

Provozní výsledek 43647 21531 36495 50995 37006 38983 41526 44450 

Finanční výsledek -2453 -7338 -4741 -4774 -5116 -3541 -2281 -1021 

Zisk před zdaněním 42425 14193 31754 46221 31890 35442 39245 43429 

Zisk po zdanění 33092 11843 26203 38617 25831 29848 33651 37895 

 

 

3.3.1. Horizontální analýza rozvah a výkazů zisku a ztráty 

 

 Horizontální analýza popisuje vývoj poloţek rozvah a výkazů zisků a ztrát 

z časového hlediska, to znamená, procentuální změnu jednotlivých poloţek v časové řadě let 

2007 – 2009 a 2010 – 2014, vţdy ve vztahu k předcházejícímu období. 

 

 



3.3.1.1. Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 6.  Absolutní změna aktiv v tis. Kč 

Aktiva 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Aktiva celkem -26944 4106 24089 53667 808 3651 7895 

Dlouhodobá aktiva -10961 -2957 18112 43820 6682 3650 8729 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-6500 5935 -280 920 -2014 -2865 -1092 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-3459 -9003 18392 42900 8696 6515 9821 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
-1002 111 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva -16045 7019 6122 9847 -5874 1 -834 

Zásoby 2939 -1997 2114 4135 0 -305 700 

Dlouhodobé pohledávky -1679 0 401 1000 0 -100 0 

Krátkodobé pohledávky -360 -1657 476 2615 -1480 -1500 -1000 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-16945 10673 3131 2097 -4394 1906 -534 

Časové rozlišení 62 44 -145 0 0 0 0 

 

Tabulka 7.  Relativní změna aktiv v % 

Aktiva 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Aktiva celkem -9,11 1,53 8,82 18,06 0,23 1,04 2,22 

Dlouhodobá aktiva -4,98 -1,41 8,78 19,52 2,49 1,33 3,13 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-21,40 24,86 -0,94 3,12 -6,61 -10,08 -4,27 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-2,03 -5,40 11,66 24,36 3,97 2,86 4,19 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
-5,08 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -21,24 11,80 9,21 13,56 -7,12 0,00 -1,09 

Zásoby 9,82 -6,08 6,85 12,54 0,00 -0,82 1,90 

Dlouhodobé pohledávky -45,65 0,00 20,06 41,67 0,00 -2,94 0,00 

Krátkodobé pohledávky -3,12 -14,83 5,00 26,16 -11,74 -13,48 -10,38 

Krátkodobý finanční 

majetek 
-55,76 79,38 12,98 7,70 -14,97 7,64 -1,99 

Časové rozlišení 158,97 43,56 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Stav celkových aktiv má v analyzovaných letech mírně vzestupnou tendenci, která je 

ovlivněná zejména růstem dlouhodobých aktiv. Rostoucí stav aktiv je dán dlouhodobou 

modernizací a přizpůsobováním se novým technickým trendům společnosti při zavádění 

nejnovějších strojů a zařízení s cílem neustále udrţovat vysokou technickou úroveň 

s konkurenčními podniky. Oběţná aktiva podnik cíleně udrţuje v minimální moţné míře, 

zejména stav zásob a oběţná aktiva představují po celé analyzované období rovnoměrnou 

výši.  

 2007 Roční odpisy dlouhodobého majetku byly ve výši 16495 tis. V uvedeném roce 

došlo k prodeji neupotřebitelné výrobní haly za 11200 tis. Kč, jejíţ zůstatková hodnota byla 

3626 tis. Kč. Společnost navýšila z důvodu přecenění dlouhodobý finanční majetek o částku 

1233 tis. Kč. V roce 2007 nebyly realizovány ţádné investice do nového dlouhodobého 

majetku. V porovnání s předcházejícím obdobím došlo v roce 2007 ke sníţení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku o 24069 tis. Kč. 

 

 2008 Roční odpisy dlouhodobého majetku v roce 2008 byly ve výši 16997 tis. Kč. 

Vlivem přecenění na reálnou hodnotu došlo ke sníţení hodnoty dlouhodobého finančního 

majetku o 1002 tis. Kč. Celková výše nově zaúčtovaného dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku společnosti v roce 2008 byla v hodnotě 7038 tis. Kč, přičemţ 2533 tis. 

Kč bylo čerpáno ze záloh poskytnutých dodavatelům v minulých obdobích a 3111 tis. Kč 

bylo odúčtováno z účtů nedokončeného dlouhodobého majetku. Nové investice v roce 2008 

byly o 9959 tis. Kč niţší, neţ odpisy. 

 

 2009 Roční odpisy dlouhodobého majetku v roce 2009 byly 14512 tis. Kč. 

Společnost v uvedeném roce pořídila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši 11444 

tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 210 tis. Kč, který byl v předchozím období 



zaúčtován na účty pořízení, byl zařazen do uţívání. V roce 2009 navýšila společnost hodnotu 

finančního dlouhodobého majetku o 111 tis. Kč, vlivem přecenění na reálnou hodnotu. V roce 

2009 byly odpisy dlouhodobého majetku o 3068 tis. Kč vyšší, neţ nové investice. 

 Celkové odpisy v letech 2010 až 2014 jsou plánovány ve výši 59788 tis. Kč. 

V plánovaném období bude společnost investovat do dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku celkovou částku 140781 tis. Kč. Plánované investice převyšují plánované účetní 

odpisy o 80993 tis. Kč, čímţ dochází k postupnému celkovému navyšování účetní hodnoty 

dlouhodobého majetku společnosti. 

 Součástí dlouhodobého majetku je finanční majetek, který neslouţí k hlavní činnosti 

podniku. Je uveden v rozvaze jako jiný dlouhodobý finanční majetek a ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a podíly. Je tvořen pozemkem, ze kterého společnost pravidelně, kaţdoročně 

realizuje zisk formou pronájmu a cennými papíry, na jejichţ základě společnost realizuje 

zisky formou dividendy. Pro ocenění bude tento majetek vyloučen z rozvahy, včetně 

plynoucích výnosů a nákladů z výkazů zisku a ztráty.  

 

3.3.1.2. Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 8.  Absolutní změna pasiv v tis. Kč 

Pasiva 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Pasiva celkem -26944 4106 24089 53667 808 3651 7895 

Vlastní kapitál 11843 26203 45617 25831 29848 33651 37895 

Základní kapitál 0 0 70000 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 0 0 7000 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
33092 11843 -43797 38617 25831 29848 33651 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 
-21249 14360 12414 -12786 4017 3803 4244 

Cizí zdroje -38782 -22150 -21430 27836 -29040 -30000 -30000 

Rezervy 32 0 -420 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 -578 1780 0 400 0 0 

Krátkodobé závazky 2027 1798 4506 180 560 0 0 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-40841 -23370 -27296 27656 -30000 -30000 -30000 

Časové rozlišení -5 53 -98 0 0 0 0 



Tabulka 9.  Relativní změna pasiv v % 

Pasiva 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Pasiva celkem -9,11 1,53 8,82 18,06 0,23 1,04 2,22 

Vlastní kapitál 12,50 24,59 34,36 14,48 14,62 14,38 14,16 

Základní kapitál 0,00 0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy 0,00 0,00 160,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
122,48 19,70 -60,87 137,15 38,68 32,23 27,48 

Výsledek hospodaření 

běţného účetního období 
-64,21 121,25 47,38 -33,11 15,55 12,74 12,61 

Cizí zdroje -19,28 -13,65 -15,29 23,44 -19,81 -25,52 -34,27 

Rezervy 8,25 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 -30,45 134,85 0,00 12,90 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky 12,20 9,64 22,04 0,72 2,23 0,00 0,00 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-22,42 -16,54 -23,13 30,49 -25,35 -33,96 -51,41 

Časové rozlišení -10,00 117,78 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Struktura pasiv je ovlivněna především cílem společnosti vykazovat minimální a 

pouze nezbytně nutnou výši cizích zdrojů financování. Cíl je dán s ohledem na poţadavky 

zákazníků disponovat v maximálně moţné míře vlastními zdroji (zákazníky jsou zejména 

ozbrojené sloţky států). Podstatnou výši cizích zdrojů tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, které 

společnost splácí v pravidelných splátkách jednou ročně. V roce 2011 je plánován další 

dlouhodobý bankovní úvěr se splatností v roce 2016 ve výši 60000 tis. Kč. Úvěr bude vyuţit 



na financování dlouhodobého majetku. V roce 2010 plánuje společnost navýšení základního 

kapitálu o 70000 tis. Kč. O navýšenou hodnotu základního kapitálu bude sníţen nerozdělený 

výsledek hospodaření minulých let.  

 

 Společnost do plánovaných údajů nezahrnuje nutnost navýšení cizích zdrojů jak 

krátkodobých, tak dlouhodobých, vyplývajících z nutnosti navýšených investic v souvislosti 

s moţným úspěchem ve výběrovém řízení na modernizaci vojenské techniky Albánské 

republiky. 

 

3.3.1.3. Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty 

 

Tabulka 10.  Absolutní změna údajů výkazů zisku a ztráty v tis. Kč 

Výkaz zisků a ztrát 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Trţby za výrobky, zboţí 

a sluţby 
-29249 14515 12236 -4310 800 0 0 

Náklady na výrobky, 

zboţí a sluţby 
-19247 3920 -2314 10803 -2249 -2300 -1595 

Hrubý zisk -10002 10595 14550 -15113 3049 2300 1595 

Provozní výsledek -22116 14964 14500 -13989 1977 2543 2924 

Finanční výsledek -4885 2597 -33 -342 1575 1260 1260 

Zisk před zdaněním -28232 17561 14467 -14331 3552 3803 4184 

Zisk po zdanění -21249 14360 12414 -12786 4017 3803 4244 

 

Tabulka 11.  Relativní změna údajů výkazů zisku a ztráty v % 

Výkaz zisků a ztrát 
2007/200

8 

2008/200

9 

2009/201

0 

2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

Trţby za výrobky, zboţí 

a sluţby 
-30,06 21,33 14,82 -4,55 0,88 0,00 0,00 

Náklady na výrobky, 

zboţí a sluţby 
-47,24 18,24 -9,11 46,77 -6,63 -7,27 -5,43 

Hrubý zisk -17,68 22,75 25,45 -21,08 5,39 3,86 2,57 

Provozní výsledek -50,67 69,50 39,73 -27,43 5,34 6,52 7,04 

Finanční výsledek 199,14 -35,39 0,70 7,16 -30,79 -35,58 -55,24 

Zisk před zdaněním -66,55 123,73 45,56 -31,01 11,14 10,73 10,66 

Zisk po zdanění -64,21 121,25 47,38 -33,11 15,55 12,74 12,61 

 



Graf 3.  Vývoj údajů výsledků zisku a ztráty 
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 Pokles trţeb v roce 2008 souvisel s plánovaným ukončením zakázky. Plánovaný 

pokles provozního výsledku hospodaření v roce 2011 souvisí s vyšší materiálovou náročností 

na výrobky a sluţby, které bude společnost od roku 2011 poskytovat a částečně souvisí také s 

pesimističtějším přístupem managementu k predikci trţeb. Tyto skutečnosti následně ovlivní 

nejen provozní výsledek hospodaření, ale také ostatní výsledkové poloţky, zejména zisk.  

 

3.3.2. Vertikální analýza rozvah a výkazů zisku a ztráty 

 

Vertikální analýza je zaloţena na vztaţení jednotlivých poloţek ke stanovené základně, 

čímţ zjišťujeme vzájemný procentuální podíl. Získané hodnoty za delší časové období 

umoţňují odhadovat trendy, vyhodnocovat nedostatky a přijímat potřebná rozhodnutí. 

 

3.3.2.1. Vertikální analýza aktiv 

 

Tabulka 12.  Podíl dlouhodobých a oběžných aktiv na celkových aktivech v jednotlivých letech 

v % 
Aktiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková aktiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobá 

aktiva 
74,46 77,84 75,59 75,56 76,49 78,21 78,44 79,14 

Oběţná aktiva 25,53 22,12 24,36 24,44 23,51 21,79 21,56 20,86 

 

 

 

 

 



Graf 4.  Složení aktiv v tis. Kč 
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 Struktura je ve všech létech téměř konstantní. Rozloţení dlouhodobých a oběţných 

aktiv souvisí s hlavní činnosti společnosti, kterou je především výrobní činnost. Společnost 

vyuţívá ke své činnosti finančně náročná dlouhodobá aktiva, zejména stroje a speciální 

zařízení.  

 Oběţná aktiva jsou tvořena zásobami, pohledávkami a krátkodobým finančním 

majetkem. Největší podíl na oběţných aktivech mají zásoby, které jsou udrţovány v nejniţší 

moţné velikosti. Podíl jednotlivých poloţek oběţného majetku je vyjádřen grafem 5: 

 

Graf 5. Podíl položek oběžného majetku 
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 Pohledávky a krátkodobý finanční majetek udrţuje společnost ve stabilní výši po 

celou dobu plánovaného období. Mírný nárůst zásob je zapříčiněn plánovanými rostoucími 

výnosy z hlavní činnosti podniku. 

 

3.3.2.2. Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 13.  Podíl vlastního a cizího kapitálu na celkových pasivech společnosti v % 
Pasiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 32,01 39,62 48,62 60,03 58,21 66,57 75,36 84,15 

Cizí kapitál 67,97 60,36 51,34 39,97 41,79 33,43 24,64 15,85 

 



Graf  6.  Složení pasiv v tis. Kč 
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Tabulka 14.  Podíl dlouhodobých a krátkodobých závazků na celkových dluzích společnosti v 

% 
Pasiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové dluhy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobé závazky 

(včetně úvěrů) 
79,84 80,45 71,32 60,17 69,21 61,13 47,81 20,59 

Krátkodobé závazky 

(včetně úvěrů) 
20,16 19,55 28,68 39,83 30,79 38,87 52,19 79,41 

 

Graf 7.  Složení závazků v tis. Kč 
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 Pasiva společnosti jsou tvořena z převáţné části vlastními zdroji. Politikou 

společnosti je navyšovat vlastní kapitál o kladné hodnoty výsledků hospodaření. V roce 2010 

společnost plánuje navýšení základního kapitálu na úkor nerozděleného výsledku hospodaření 

minulých let.  

 Cizí zdroje tvoří převáţně dlouhodobé bankovní úvěry, které však mají klesající 

tendenci. Sniţování dlouhodobých závazků souvisí s cílem společnosti minimalizovat 

zadluţenost vzhledem k poţadavkům potencionálních zákazníků (jedná se o strategické 

zakázky).  

 Krátkodobé úvěry společnosti se pohybují po celé plánované období v téměř 

neměnné velikosti. Krátkodobé úvěry společnost vyuţívá k financování provozní činnosti, 

zejména zásob.  



 Společnost v následujícím období plánuje navýšení cizího dlouhodobého kapitálu 

pouze v případě uzavření nových zakázek vyţadujících rozšíření nebo modernizaci 

stávajícího dlouhodobého majetku. Na plnění současných smluv společnost nebude 

potřebovat dodatečné zdroje na investice. 

 Pohledávky podniku souvisí s obchodní činností společnosti a mají převáţně 

třicetidenní splatnost. Společnost nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

3.3.2.3. Vertikální analýza výkazů zisku a ztráty 

Tabulka 15.  Struktura údajů výkazů zisku a ztráty společnosti v % (vyjádřeno k celkovým 

tržbám) 

Výkaz zisků a ztrát 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby za výrobky, 

zboží a služby 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Náklady na výrobky, 

zboţí a sluţby 
41,87 31,58 30,78 24,36 37,46 34,67 32,15 30,40 

Provozní výsledek 44,85 31,64 44,20 53,79 40,89 42,70 45,48 48,69 

Finanční výsledek -2,52 -10,78 -5,74 -5,04 -5,65 -3,88 -2,50 -1,12 

Zisk před zdaněním 43,60 20,85 38,46 48,75 35,24 38,82 42,98 47,57 

Zisk po zdanění 34,01 17,40 31,73 40,73 28,54 32,69 36,86 41,51 

 

Graf  8.  Struktura údajů výkazů zisku a ztráty společnosti v tis. Kč 
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 Společnost vyrábí produkty, které dodává svým obchodním partnerům. Následně 

provádí opravy a modernizaci svých produktů. Trţby za vlastní výrobky se v jednotlivých 

letech pohybují v rozmezí 45 aţ 50 procent, trţby za sluţby v rozmezí 40 aţ 45 procent. 

Zbývající podíl trţeb připadá na prodej zboţí.  

 Nejvýznamnější část nákladů tvoří náklady na materiál pro výrobu produktů. Jejich 

výše se odvíjí nejen od velikosti prodejů, ale také od materiálové náročnosti (nároky na 

kvalitu) poţadovanou zákazníky.  

 Finančními náklady jsou úroky, které společnost hradí za poskytnuté bankovní 

úvěry. Finanční výsledek je dále ovlivněn výnosy z pronájmu pozemku a výnosy z dividend. 

Finanční majetek, z něhoţ společnost inkasuje zisky, neslouţí k hlavní činnosti společnosti. 

Výše výnosů z finančního majetku v jednotlivých letech jsou uvedeny ve výkazu zisku a 

ztráty, viz příloha č.3.  

 

3.3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele jsou povaţovány za základ finanční analýzy. Cílem poměrových 

ukazatelů je poskytnout prvotní informace o finančním zdraví podniku. Kaţdé rozhodování o 

hospodaření podniku by mělo být opřeno o jejich analýzu a výsledky. Představují podíl dvou 

absolutních ukazatelů. Jejich výhodou je značná jednoduchost. 

 V praxi jsou nejčastěji vyuţívány následující skupiny ukazatelů: 

 ukazatele likvidity – měří schopnost podniku uspokojit své závazky vůči věřitelům, 

 ukazatele aktivity – ukazuje schopnost podniku vyuţívat svá aktiva, 

 ukazatele rentability - měří celkovou účinnost řízení podniku, 

 ukazatele zadluţenosti – měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem. 

 

3.3.3.1. Ukazatele likvidity 

 

Tabulka 16.  Vývoj likvidity  
Likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Běţná likvidita 1,87 1,88 1,66 1,54 1,83 1,68 1,68 1,66 

Pohotová likvidita 1,04 0,78 0,84 0,79 0,93 0,79 0,80 0,77 

Okamţitá likvidita 0,75 0,42 0,60 0,58 0,65 0,55 0,59 0,58 
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 Většina literatury uvádí optimální hodnoty běţné likvidity v rozmezí 1,5 aţ 2,5, 

pohotové likvidity 1,0 aţ 1,2 a za optimální likviditu je povaţováno 0,5. Z tabulky 16 

vyplývá, ţe likvidita společnosti se pohybuje na optimální úrovni. Údaje likvidity však lze 

dále upravit zahrnutím hodnoty dlouhodobých cenných papírů do výpočtů ukazatelů likvidity. 

Dlouhodobé cenné papíry společnosti neslouţí k hlavní činnosti podniku a jsou drţeny jen 

v souvislosti s uspokojením závazků v případě neočekávaného nedostatku hotových peněz. 

Z důvodu nulové výnosnosti hotových peněz se společnost rozhodla část finančních 

prostředků, slouţících jako rezerva, investovat do rychle likvidních, na burze 

obchodovatelných akcií.  

 V případě, ţe pro výpočet likvidity bude uvaţováno také s části dlouhodobého 

finančního majetku, který je vysoce likvidní, budou údaje v jednotlivých letech následující: 

 

Tabulka 17. Vývoj likvidity  se zahrnutím části dlouhodobého finančního majetku 
Likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Běţná likvidita 2,16 2,22 1,93 1,77 2,07 1,92 1,92 1,90 

Pohotová likvidita 1,33 1,12 1,11 1,02 1,17 1,03 1,04 1,00 

Okamţitá likvidita 1,04 0,77 0,87 0,81 0,89 0,79 0,83 0,82 
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 Zahrnutí části dlouhodobého finančního majetku do výpočtu má vliv na optimalizaci 

ukazatelů likvidity. Vzhledem k tomu, ţe společnost drţí finanční rezervy  v podobě cenných 

papírů, jejichţ cílem je eliminovat moţná rizika, lze přijmout závěr, ţe podnik je vysoce 

likvidní a není ohroţen náhlou finanční tísni a společnost je schopná dostát svým závazkům 

vůči věřitelům. 

 

3.3.3.2. Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Nejdůleţitější ukazatele aktivity jsou uvedeny v tabulce: 

 

     Tabulka 18. Ukazatele aktivity 
Ukazatel aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv 0,33 0,25 0,30 0,32 0,26 0,26 0,26 0,25 

Obrat zásob 3,25 2,07 2,68 2,87 2,44 2,46 2,48 2,43 

Obrat pohledávek 6,40 5,17 7,17 7,65
 

5,65 6,28 7,06 7,65 

Obrat závazků 2,40 2,15 2,06 2,00 2,01 2,00 2,00 2,00 

Doba inkasa 

pohledávek 
43 59 42 38

 
50 44 38 34 

Doba obratu zásob 111 174 135 125 148 146 145 148 

Doba splatnosti kr. 

závazků 
150 167 175 180 180 180 180 180 

 

 Obrat aktiv měří, jak efektivně podnik vyuţívá svá stálá aktiva. Hodnota ukazatele je 

nízká a teoreticky ukazuje na nehospodárné vyuţívání dlouhodobého majetku. Na druhou 

stranu je nutno zváţit skutečnost, ţe společnost disponuje dlouhodobým majetkem, zejména 

strojním vybavením, který je zcela nový, a jeho cena není korigována odpisy. Hodnota stálých 

aktiv je tak krátkodobě vyšší. Také v následujících obdobích společnost plánuje nové 

investice do strojního vybavení a ukazatel tak nemá zvyšující se trend.  

 V případě, ţe společnost uspěje ve výběrovém řízení na modernizaci zaměřovací a 

vyhledávací aparatury pro albánskou armádu, předpokládá výrazné navýšení trţeb, přičemţ 

stávající dlouhodobá aktiva jiţ nebudou zvyšována nad rámec současného plánu a tím ke 

zvýšení ukazatele obratu aktiv. 

 Obrat zásob společnosti, respektive doba obratu zásob je vyšší a dlouhodobě osciluje 

kolem hodnoty 3,5 měsíce. Delší doba obratu je však způsobena snahou firmy pořizovat 

zásoby, jejichţ velká část je specifického charakteru, za přijatelnější ceny. I přesto, ţe se 



společnost snaţí udrţovat kapitál vázaný v zásobách na co nejniţší úrovni, nákup určitých 

typů materiálu s větším časovým předstihem je cenově výhodnější.  

 Obrat pohledávek, respektive doba inkasa pohledávek se pohybuje ve všech 

obdobích v optimálních mezích. Průměrná doba splatnosti pohledávek z obchodního styku 

společnosti je zakotvena ve smlouvách s odběrateli, kterými jsou z převáţné části státní 

instituce. V současné době firma nedisponuje ţádnými nedobytnými pohledávkami.  

 Obrat závazků, respektive doba splatnosti krátkodobých závazků se pohybuje 

v rozmezí 150 aţ 180 dnů. Hodnota však zahrnuje také krátkodobé bankovní úvěry, jejichţ 

splatnost ve všech obdobích je přesně jeden rok. V případě vyloučení krátkodobých úvěrů 

z výpočtu by došlo k podstatnému sníţení ukazatele a odpovídal by dvouměsíční splatnosti 

závazků, kterou má společnost zakotvenu ve většině obchodních smluv vůči svým 

dodavatelům.   

 

3.3.3.3. Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability ukazují velikost zisku připadajícího na jednu korunu vázanou 

v aktivech, případně investovanou ve formě kapitálu, případně zisku připadajícího na kaţdou 

korunu trţeb. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je hospodaření podniku efektivnější. 

Představují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluţenosti na zisk. 

 

Tabulka 19. Ukazatele rentability v % 
Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv 16 8 14 17 11 11 12 13 

Rentabilita vl. 

kapitálu 
45 13 24 26 16 15 15 14 

Rentabilita 

celkového kapitálu 
19 9 16 21 12 13 14 14 

Rentabilita tržeb 34 17 32 41 29 33 37 42 

 

 Všechny ukazatele rentability společnosti ukazují přijatelné hodnoty. Velmi dobré 

hodnoty v období roku 2007 byly ovlivněny ukončením zakázky pro obchodního partnera, 

s čímţ souviselo jednorázové finanční vyrovnání stanovené smlouvami a podmíněné 

úspěšným dokončením projektu pro zákazníka. Naopak budoucí období je plánováno pouze 

za předpokladu plnění jiţ uzavřených smluv a nekalkuluje uzavření nových zakázek 

s potencionálními odběrateli. V případě, ţe budou realizovány nové zakázky, na které je 



společnost technicky, investičně i personálně připravena, budou všechny ukazatele rentability 

aktualizovány a budou vykazovat vyšší hodnoty.  
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 Křivka vykazující rentabilitu vlastního kapitálu se přibliţuje ke křivce vykazující 

rentabilitu celkového kapitálu a rentabilitu aktiv a od roku 2011 s nimi téměř splývá. Je to dáno 

vysokým poměrem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu.  Dlouhodobou snahou společnosti 

je vykazovat nízkou hodnotu zadluţenosti, a i přes výhodnost finanční páky udrţovat 

dlouhodobou zadluţenost jen v nejnutnější moţné míře. Snaha je dána poţadavkem ze strany 

nejvýznamnějších zákazníků, kterými jsou státní instituce o eliminaci rizika nedodrţení 

podmínek smluv a nedokončení pro státy většinou strategických zakázek. Firma Retrig, s.r.o. 

tak maximalizuje moţnost uspět v případných výběrových řízeních.  

 

3.3.3.4. Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluţenosti jsou vztahy mezi vlastními a cizími zdroji. Soubor ukazatelů 

zadluţenosti za delší časové období vyjadřuje trend zadluţení a postoj podniku k cizím 

zdrojům.  

Tabulka 20.  Ukazatele zadluženosti 
Zadluţenost 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluţenost 0,68 0,60 0,51 0,40 0,42 0,33 0,25 0,16 

Krátkodobá 

zadluţenost 
0,14 0,12 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 

Dlouhodobá 

zadluţenost 
0,54 0,48 0,37 0,24 0,29 0,20 0,12 0,03 

Úrokové krytí 9,68 3,02 6,77 9,02 6,21 8,82 13,00 22,60 

Míra 

samofinancování 
0,32 0,40 0,49 0,60 0,58 0,67 0,75 0,84 



 Ukazatele zadluţenosti mají sestupnou tendenci. Klesající celková zadluţenost je 

ovlivněna zejména politikou společnosti vedoucí ke sniţování podílu cizího kapitálu na 

celkové kapitálové struktuře. Krátkodobá zadluţenost vykazuje stabilní míru a její výše 

osciluje kolem hodnot, které jsou niţší, neţ hodnoty optimální. Z tabulky ukazatelů 

zadluţenosti vyplývá, ţe společnost Retrig, s.r.o. přistupuje k dluhům konzervativním 

způsobem, to znamená, udrţuje cizí kapitál v co nejniţší moţné míře. Důvodem je poţadavek 

potencionálních zákazníků, aby společnost vykazovala co moţná nejvyšší míru likvidity. 

 

 

3.3.3.5. Pracovní kapitál 

 Pracovní kapitál je rozdíl mezi oběţnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky.  

 

Tabulka 21.  Pracovní kapitál 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 75529 59484 66503 72625 82472 76598 76599 75765 

Kr. závazky 16619 18646 20444 24950 25130 25690 25690 25690 

Kr. bankovní 

úvěry 
23851 13010 19640 22344 20000 20000 20000 20000 

Pr. kapitál 35059 27828 26419 25331 37342 30908 30909 30075 

 

 Z údajů tabulky 21 vyplývá, ţe pracovní kapitál společnosti je ve všech obdobích 

kladný. Společnost tak financuje část svých oběţných aktiv dlouhodobými zdroji, čímţ 

zvyšuje svou finanční stabilitu. 

 Souhrný přehled finančních ukazatelů je uveden v příloze číslo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Výpočet údajů nutných k vlastnímu ocenění podniku 

Retrig, s.r.o.  

 

4.1. Modifikovaný pracovní kapitál 

 Pro potřeby stanovení investovaného kapitálu je nutno stanovit modifikovaný 

pracovní kapitál. Jeho výši stanovíme tak, ţe k jiţ stanovenému pracovnímu kapitálu, viz 

tabulka 21, připočítáme zpět úročené krátkodobé zdroje, respektive krátkodobé bankovní 

úvěry.  

 Pro účely ocenění je nutné modifikovaný pracovní kapitál upravit také o časové 

rozlišení a to tak, ţe k pracovnímu kapitálu přičteme aktivní časové rozlišení, pasivní časové 

rozlišení naopak odečteme.  

 Do modifikovaného pracovního kapitálu bude dále zahrnut jen provozně nutný 

krátkodobý finanční majetek. Výše provozně nutného krátkodobého majetku bude stanovena 

pomocí ukazatele likvidity a to tak, ţe z krátkodobého finančního majetku bude vyloučena ta 

část peněţních prostředků, která převyšuje optimální hodnotu okamţité likvidity. Za 

optimální hodnotu bude povaţováno 0,5.  

 

Tabulka 22.  Upravený pracovní kapitál 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pr. kapitál 35059 27828 26419 25331 37342 30908 30909 30075 

Kr. bankovní úvěry 23851 13010 19640 22344 20000 20000 20000 20000 

Akt. čas. rozlišení 39 101 145 0 0 0 0 0 

Pas. čas. rozlišení 50 45 98 0 0 0 0 0 

Vyloučený peníze 10156 0 4077 3603 6782 2108 4014 3480 

Modifikovaný pr. 

kapitál 
48743 40894 42029 44072 50560 48800 46895 46595 

 

 Stanovený modifikovaný pracovní kapitál představuje sumu úročeného krátkodobého 

kapitálu, ke kterému jsou vázány konkrétní náklady v podobě úroků. Pasiva, k nimţ nelze 

stanovit náklady, byla vyloučena. Modifikovaný pracovní kapitál neobsahuje tedy především 

závazky z obchodních vztahů. 

 

 



4.2. Provozně nutná aktiva 

 Provozně nutná aktiva jsou ta aktiva, která podnik potřebuje k provozu hlavní 

činnosti, včetně přiměřených rezerv. Jejich stanovení spočívá ve vyloučení provozně 

nepotřebných aktiv z celkových aktiv společnosti. Pro metody ocenění postavené na základě 

výnosů nejsou výnosy ani náklady plynoucí z provozně nenutných aktiv do výsledku 

zahrnovány. V celkovém ocenění je však jejich hodnota zohledněna odděleně. 

 Společnost Retrig, s.r.o. disponuje provozně nenutnými aktivy, která jsou tvořena 

následujícími poloţkami: 

 Cenné papíry, jejichţ aktuální hodnota ke dni ocenění je 10929 tis. Kč. Výnosy 

z cenných papírů v podobě dividendy a přecenění na reálnou hodnotu jsou uvedeny ve 

výkazu zisku a ztráty, viz příloha č. 3. 

 Pozemek v hodnotě 7900 tis. Kč, který neslouţí k hlavní činnosti podniku a výnosy 

z něj plynoucí představují částky poskytnuté nájemníkem. Hodnota pozemku je ve 

všech obdobích konstantní. 

 

        Tabulka 23.  Provozně nutná dlouhodobá aktiva ke dni ocenění v tis. Kč. 
Dlouhodobá aktiva 206381 

Cenné papíry 10929 

Pozemek 7900 

Provozně nutná dlouhodobá aktiva 187552 

 

Tabulka 24.  Zpoplatněný kapitál a jeho složení ke dni ocenění v tis. Kč. 
Dlouhodobá aktiva provozně nutná 

187552 
Zpoplatněný kapitál  

(vlastní kapitál + zpoplatněný cizí kapitál) 

229581 
Modifikovaný pracovní kapitál 

42029 

 

 

4.3. Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

 Základem výnosových metod oceňování podniku jsou peněţní toky, jejichţ 

východiskem jsou výsledky hospodaření upravené o operace, které nesouvisí s hlavní činností 

podniku. Takto upravený výsledek hospodaření se nazývá korigovaným výsledkem 

hospodaření. Protoţe cílem ocenění je celková hodnota kapitálu (jak vlastního, tak cizího), 

musí být do korigovaného výsledku hospodaření zahrnuty náklady na cizí kapitál. Naopak 



jednorázové výnosy, které nejsou pravidelné, do korigovaného výsledku hospodaření 

zahrnout nelze.  

 Operace, které nebudou zahrnuty do korigovaného výsledku hospodaření: 

 Výnosy vlivem aktivace, 

 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku, 

 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, 

 Výnosy z cenných papírů (dividendy), 

 Výnosy z pronájmu pozemku 

 Výnosy z přecenění cenných papírů, 

 Náklady z přecenění cenných papírů, 

 Nákladové úroky, 

 Úprava daně vyplývající z rozdílu mezi výsledkem hospodaření za běţnou činnost a 

korigovaným výsledkem hospodaření. 

 

Tabulka 25.  Korigovaný výsledek hospodaření  v tis.Kč 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Výsledek hospodaření 

za běžnou činnost 
33092 11843 26203 38617 25831 29848 33651 37895 

Výnosy vlivem aktivace 1 35 87 0 1200 0 0 0 

Trţby z prodeje dl. 

majetku 
11200 0 0 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena 

prodaného dl. majetku 
3626 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z cenných 

papírů 
865 344 377 590 590 590 590 590 

Výnosy z pronájmu 

pozemku 
213 213 213 350 350 350 350 350 

Výnosy z přecenění 

cenných papírů 
1233 0 111 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění 

cenných papírů 
0 1002 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 4890 7030 5500 5764 6126 4531 3271 2011 

Korigovaný výsledek 

hospodaření po dani 
28923 17094 29173 41346 29060 31617 33677 36045 

 

 



4.4. Výpočet cash flow pro ocenění metodou DFC 

 

Tabulka 26.  Cash flow pro ocenění metodou DFC  v tis.Kč. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Korigovaný výsledek 

hospodaření 
41346 29060 31617 33677 36045 

Odpisy z provozně 

nutných aktiv 
12888 12961 12318 11350 10271 

   Investice do provozně 

nutného dl. majetku 
31000 56781 19000 15000 19000 

Investice do provozně 

nutného pr. kapitálu 
2043 6488 -1760 -1905 -300 

FCFF 21191 -21248 26695 31932 27616 

 

4.5. Výpočet průměrných nákladů na kapitál 

 

4.5.1. Náklady na cizí kapitál 

 Náklady na cizí kapitál budou stanoveny jako průměr z úrokových sazeb placených 

z cizího kapitálu. Ke dni ocenění společnost vykazuje zpoplatněný cizí kapitál: 

 Dlouhodobý bankovní úvěr v aktuální zůstatkové hodnotě 98 350 tis. Kč. Smluvní 

úrok činí 5,1%. Splatnost úvěru v roce 2012. Dlouhodobý úvěr je zajištěn částí dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 Krátkodobý bankovní úvěr v zůstatkové hodnotě 19 640 tis. Kč. Úroky z úvěru činí 

4,4%. Krátkodobý úvěr je zajištěn z většinové části dlouhodobým majetkem a zásobami. 

 Vzhledem k měnící se struktuře kapitálu, budou pro větší přesnost výsledného 

ocenění průměrné náklady na kapitál podniku kalkulovány pro kaţdý rok odděleně. Výpočet 

je proveden za předpokladu konstantních nákladů na vlastní kapitál a konstantních nákladů na 

cizí kapitál, které budou odpovídat hodnotám ke dni ocenění. 

 

Tabulka 27.  Průměrné náklady na cizí kapitál ke dni ocenění 
 nck Trţní hodnota Součin 

Dlouhodobý bankovní úvěr 5,1% 98350 5015,85 

Krátkodobý bankovní úvěr 4,4% 19640 864,16 

Součet  117990 5880,01 

 

Průměrné náklady na cizí kapitál = 5880,01 / 117990 = 5,00%. 



 

4.5.2. Náklady na vlastní kapitál 

 Společnost Retrig, s.r.o. je společností s ručením omezeným a nemá moţnost na trhu 

ověřit hodnotu obchodovatelných akcií. Metody pro stanovení nákladů na vlastní kapitál 

pomocí trţní ceny akcií jsou tedy neproveditelné. Srovnání s obdobnými podniky je vzhledem 

ke specifické činnosti společnosti (vývoj a opravy zbraní) také obtíţně proveditelné. Proto 

bude ke zjištění nákladů na vlastní kapitál vyuţito alternativní metody na základě průměrné 

rentability vlastního kapitálu v odvětví. Metoda bude následně ověřena pomocí metody 

stanovení nákladů na cizí kapitál s přiráţkou. 

 

 Průměrná rentabilita vlastního kapitálu v odvětví průmyslové výroby byla v roce 

2008 13,6% (údaj uveden v ročence Českého statistického úřadu za rok 2008). Dle údajů 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za rok 2008 byla rentabilita vlastního 

kapitálu vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci s dopady na zbrojní průmysl ve 

zbrojních firmách 1,8% pod průměrem celého průmyslového odvětví. Vzhledem 

k předpokládaným údajům Českého statistického úřadu, na jejichţ základě průmyslová 

výroba v roce 2009 zaznamenala propad 16,1%, bude v následujících propočtech 

předpokládaná průměrná rentabilita vlastního kapitálu společnosti Retrig, s.r.o. ve výši  9,9%. 

 

 Náklady na cizí kapitál společnosti Retrig, s.r.o. byly stanoveny ve výši 5,0% (viz 

bod 4.5.1). Metoda stanovení určení nákladů na vlastní kapitál s vyuţitím nákladů na cizí 

kapitál vychází z předpokladu, ţe náklady na vlastní kapitál jsou vyšší než náklady na 

kapitál cizí, poněvadţ vlastník nese větší riziko neţ věřitel a poţaduje tedy větší výnos. 

K nákladům na cizí kapitál se pak připočítává přiráţka, která činí obvykle 3 aţ 4 %. Podle 

metody stanovení nákladů na vlastní kapitál pomocí nákladů na cizí kapitál s přiráţkou se pak 

náklady na vlastní kapitál pohybují v rozmezí 8 až 9%. S přihlédnutím k výši nákladů na 

vlastní kapitál, které byly stanoveny metodou průměrné rentability vlastního kapitálu 

v odvětví, bude v následujících propočtech pouţita hodnota nákladů na vlastní kapitál ve výši 

9,2% (stanovena jako aritmetický průměr výše uvedených hodnot). Uvedená hodnota zároveň 

odpovídá představě vlastníků společnosti o výši nákladů na vlastní kapitál včetně zahrnutého 

rizika. 

 

 



4.5.3. Průměrné náklady na kapitál, kapitálová struktura 

 K ocenění podniku metodou diskontovaných peněţních toků je nutné stanovit 

diskontní míru, jíţ budou budoucí peněţní toky převedeny na současnou hodnotu. Společnost 

Retrig, s.r.o. je oceňována variantou entity, která vychází z peněţních toků do firmy jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele. Proto je nutné stanovit diskontní míru na úrovni průměrných 

váţených nákladů kapitálu WACC (weighted average capital costs), jejichţ základem jsou 

náklady na vlastní kapitál a náklady na cizí kapitál.  

 

 Průměrné váţené náklady kapitálu vypočítáme dle vzorce: 

 

WACC = nck * (1 – d) * CK/K + nvk * VK/K, 

 

kde:  nck náklady na cizí kapitál 

 nvk náklady na vlastní kapitál 

 CK cizí kapitál 

 VK vlastní kapitál 

 K  celkový kapitál, který je součtem VK a CK 

 d sazba daně z příjmu 

 Do cizího kapitálu nejsou zahrnována neúročená pasiva. Náklady na cizí kapitál jsou 

dále redukovány daňovou sazbou, která plyne z úspor vzniklých odpočtem úroků na cizí 

kapitál ze základu pro výpočet daně z příjmů. 

 

Tabulka 28. Výpočet WACC pro období 2009 – 2014 v tisících Kč. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VK úročený 113928 159 545 185 376 215 224 248 875 286 770 

CK úročený 118410 90 694 118 350 88 350 58 350 28 350 

Celkový kapitál 

úročený 
232338 250 239 303 726 303 574 307 225 315 120 

WACC 0,0701 0,0764 0,0753 0,0795 0,0838 0,0881 

 

 Kapitálová struktura je stanovena s ohledem na skutečnost, ţe provozně nenutná 

dlouhodobá aktiva, která jsou tvořena dlouhodobými cennými papíry v hodnotě 10929 tis. Kč 

a pozemkem v hodnotě 7900 tis. Kč byla pořízena na úkor vlastního kapitálu.  

 Vlastní kapitál úročený je vlastní kapitál s vyloučením dlouhodobého finančního 

majetků (dlouhodobé cenné papíry a pozemek), které neslouţí k provozní činnosti podniku. 



 Cizí úročený kapitál představuje cizí kapitál po vyloučení závazků, které nejsou 

úročeny. Jedná se o obchodní závazky plynoucí z běţné činnosti (obchodní závazky). 

 Růst nákladů na celkový kapitál v průběhu plánovaného období je způsoben 

rostoucím podílem vlastního kapitálu na celkové kapitálové struktuře podniku. Náklady na 

vlastní kapitál jsou vyšší, neţ náklady na kapitál cizí. To znamená, ţe změna kapitálové 

struktury v neprospěch cizího kapitálu zvyšuje celkové průměrné náklady na kapitál.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ocenění podniku Retrig, s.r.o. 

 

5.1. Ocenění metodou DCF entity 

 Celkovou hodnotu podniku získáme sečtením hodnoty brutto Hb s hodnotou aktiv ke 

dni ocenění, která nejsou provozně nutná.  

 Hodnotu brutto získáme sečtením diskontovaných peněţních toků (DFC) plynoucích 

v období let 2010 aţ 2014.   

 Diskontování v jednotlivých letech je provedeno dle vztahu: 

 

 H = FCFF / (1 + WACC)
t 
, kde t je počet let. 

 

Tabulka 29.  Diskontované peněžní toky v tisících Kč. 
 2010 2011 2012 2013 2014 

FCFF 21 191 - 21 248 26 695 31 932 27 616 

WACC 0,0764 0,0753 0,0795 0,0838 0,0881 

(1+WACC)
t
 1,0764 1,1575 1,2495 1,3542 1,4736 

DFC 19 687 - 18 358 21 365 23 579 18 741 

 

 Součet diskontovaných hodnot v plánovaných letech představuje hodnotu první fáze 

ocenění.  

Hodnota 1. fáze = 65 014 tis. Kč 

 

 Protoţe předpokládaná činnost podniku je nejen pro plánované období, ale také pro 

období, pro něhoţ nelze naplánovat peněţní toky, bude pro ocenění aplikována dvoufázová 

metoda. Hodnota podniku brutto pak bude součtem diskontovaných peněţních toků první a 

druhé fáze. 

 Výpočet druhé fáze spočívá v určení tzv. pokračující hodnoty a jejím diskontování 

k současnosti.  

 Základem pro výpočet pokračující hodnoty je volný cash flow pro rok 2015. 

Finanční plán společnosti je však zpracován na období pěti let, tzn. do roku 2014. Protoţe 

poslední plánované období neobsahuje ţádné mimořádné události, bude volné cash flow 2015 

stanoveno dle vzorce FCFF2015 = FCFF2014 * (1 + g). Jedná se o model stanovení volného cash 

flow v roce T+1, který je v podmínkách českého oceňování nejpouţívanější. Parametr g je 

tempo růstu pro druhou fázi. Jeho hodnota by se měla odvíjet od tempa růstu hrubého 



 

domácího produktu, nejčastěji je volena v rozmezí 3 aţ 6%. Vzhledem k současnému 

ekonomickému vývoji a prognóze Českého statistického úřadu na období následujících tří let 

(odhad růstu HDP v roce 2012 ve výši 3,2%) a vzhledem k opatrnosti při oceňování, bude 

tempo růstu stanoveno na minimální hranici obvykle pouţívaného rozmezí a to ve výši 2,2%. 

 Pro výpočet pokračující hodnoty PH bude pouţit Gordonův vzorec, který je v České 

republice běţně pouţíván:  

 

 PH = FCFFT+1 / (WACC – g) 

 

 FCFF2015 = 27 616 * (1 + 0,022) = 28 224 

 

 PH = 28 224 / (0,0881 – 0,022) = 426 750 

 

 Abychom získali současnou výši pokračující hodnoty, musíme ji diskontovat ke dni 

ocenění: 

 PHke dni ocenění = PH / (1 + WACC)
T 

          426 750  / 1,4736
5 

 PHke dni ocenění = 289 601 tis. Kč 

 

 Hb = 65 014 tis. + 289 601 tis. = 354 614 tis. Kč 

 Vypočtená hodnota je cenou vlastního a cizího úročeného kapitálu, tedy kapitálu 

investovaného do provozně nutných dlouhodobých aktiv a provozně nutného 

(modifikovaného) pracovního kapitálu. Pro získání hodnoty celkového kapitálu připočteme 

k této hodnotě hodnotu provozně nenutných aktiv (viz bod 4.1 a 4.2). 

 Majetek, jehoţ hodnota nebyla oceňována: 

 Dlouhodobá, provozně nenutná aktiva 18 829 tis. Kč     

 Krátkodobá, provozně nenutná aktiva  24 619 tis. Kč 

 Celková hodnota neúročeného kapitálu  43 448 tis Kč 

 

Tabulka 30. Výsledná hodnota celkového kapitálu v tis. Kč ke dni 1.1.2010 
Celková hodnota úročeného kapitálu 354 614 

Hodnota vlastního provozního kapitálu 214 440 

Hodnota cizího kapitálu 140 174 

Hodnota provozně nenutných aktiv 43 448 

Celková hodnota kapitálu ke dni ocenění 398 062 

 



 Diskontováním plánované řady peněţních toků plynoucích z provozní činnosti 

společnosti Retrig, s.r.o. do roku 2014, sloučením jejich hodnoty s pokračující hodnotou 

diskontovanou ke dni ocenění a s provozně nenutnými aktivy bylo určeno výsledné ocenění 

celkového kapitálu společnosti a to ve výši 398 062 tis. Kč. Odečtením hodnoty cizího 

kapitálu ve výši 140 174 tis. Kč ke dni ocenění byla stanovena hodnota vlastního kapitálu a to 

257 888 tis. Kč. 

 Výchozí údaje pro ocenění byly čerpány ze strategického plánu společnosti na 

období let 2010 aţ 2014 a zároveň z výsledků společnosti za předcházející období. Výsledná 

hodnota ocenění je plně v souladu s očekáváním vlastníků společnosti za předpokladu, ţe 

zakázka, o níţ se bude společnost v roce 2010 ucházet ve výběrovém řízení, nebude 

společnosti přidělena. Údaje, na základě kterých bylo ocenění provedeno, nepředpokládaly 

ţádné operace spojené s moţností úspěchu v uvedeném výběrovém řízení.  

 Vzhledem k současnému celosvětovému ekonomickému vývoji byly všechny 

předpokládané a odhadované údaje plánovány s maximální mírou opatrnosti a výslednou 

hodnotu ocenění tak lze povaţovat za téměř jistou. 

 Pro ověření správnosti výsledné hodnoty bude v následující části provedeno ocenění 

metodou přidané ekonomické hodnoty – EVA (economic value added). 

 

5.2. Ocenění metodou EVA 

 Ocenění metodou EVA (economic value added) je zaloţeno, stejně jako ocenění 

metodou DFC, na diskontování. Na rozdíl od peněţních toků však vychází ze zisku z operační 

činnosti, jejímţ základem jsou výsledky běţné činnosti z provozně nutných aktiv, přičemţ 

se akceptují nákladové úroky na provozně nutný cizí kapitál. Základní schéma ocenění je 

tedy podobné a lze vycházet z údajů, které byly vypočítány v kapitole 5.1. Ukazatel EVA lze 

vyuţít nejen při oceňování podniků, ale také jako nástroj finanční analýzy.  EVA měří 

přidanou hodnotu, která je dosahována v případě, ţe je kladná po odečtení nejen běţných 

nákladů, ale také nákladů na kapitál.  

 Ocenění metodou EVA spočívá obdobně jako metoda ocenění DFC ve stanovení 

čistých operačních aktiv (aktiva provozně nutná) a následným zjištěním přidané hodnoty 

plynoucí z těchto aktiv. Součet EVA diskontovaných ke dni ocenění se pak nazývá tržní 

přidaná hodnota – MVA (market value added).  

 



 Výchozími údaji pro výpočet ekonomické přidané hodnoty společnosti Retrig, s.r.o. 

jsou aktiva provozně nutná k zabezpečení hlavní činnosti podniku - NOA (net operating 

assets). NOA ke dni ocenění jsou stanovena v bodu 4.2. Analogicky určíme NOA 

pro následující období. Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je nutno dále stanovit 

korigované výsledky hospodaření v jednotlivých letech, viz bod 4.3., které po úpravě o 

daňové rozdíly lze označit jako čistý zisk z hlavní činnosti po odečtení úroků a daní NOPAT 

(net operating profit after taxes).  

 Průměrné náklady na kapitál WACC jsou závislé na měnící se kapitálové struktuře 

v jednotlivých letech a jsou kalkulovány ve výši od 7,01 do 8,81, viz bod 4.5., tabulka XXA. 

 

Tabulka 31.  Výchozí údaje pro výpočet EVA, viz příloha číslo 5 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NOPAT 29173 41346 29060 12318 11350 10271 

NOA 229581 249736 300044 304966 306711 315140 

WACC 7,01% 7,64% 7,53% 7,95% 8,38% 8,81% 

 

 Výpočtem, dle vzorce EVA = NOPAT – NOA * WACC, získáme ekonomickou 

přidanou hodnotu společnosti Retrig, s.r.o. v jednotlivých letech. Hodnotu EVA 

v současnosti, to znamená ke dni ocenění, získáme diskontováním.  

 

Tabulka 32.  Hodnoty EVA v tis. Kč 
 2010 2011 2012 2013 2014 

EVA 23799 10263 7763 8107 9013 

EVA diskontovaná 22109 8867 6213 5987 6116 

 

 Diskontované hodnoty EVA k 1.1. 2010, tzn. ke dni ocenění, vykazují pro všechna 

období kladnou hodnotu, z čehoţ vyplývá, ţe společnost ve všech obdobích vytváří přidanou 

hodnotu. Celková přidaná hodnota ke dni ocenění je součtem diskontovaných EVA 49292 tis. 

Kč. 

 Pro výpočet celkové hodnoty firmy, za předpokladu, ţe předpokládáme její 

nekonečnou činnost, je nutné dále stanovit pokračující hodnotu PH (analogicky, jako u 

metody DFC). Protoţe data pro výpočet pokračující hodnoty vycházejí z období roku 2015, 

který není plánován, výpočet bude vycházet z předpokladu stabilního růstu. Poslední 

plánované období nepředpokládá ţádné mimořádné události, korigovaný výsledek 

hospodaření (NOPAT) bude stanoven podle vzorce NOPAT2015 = NOPAT2014 * (1 + g), kde 



bude parametr g, obdobně jako u výpočtu pokračující hodnoty pro metodu DFC (viz bod 

5.1.), kalkulován ve výši 2,2%.  

 NOPAT2015 = 36045 + (36045 * 0,022) = 36838 (hodnota je uvedena v tisících Kč) 

 

 Ekonomickou přidanou hodnotu pro rok 2015 stanovíme analogicky, jako pro 

předchozí období. Diskontní míra pro diskontování EVA2015 bude ve stejné výši, jako 

diskontní míra vypočtena pro rok 2014. 

 EVA2015 = NOPAT2015 – NOA2014 * WACC2014 

 

 EVA2015 = 36838 – (315140 * 0,0881) = 9063 tis. Kč 

 

 Pokračující hodnota se určí dle vzorce: 

 

 Věčná renta z EVA = EVA2015 /  [WACC1 * (1 + WACC)2] 

 

WACC1, který bude dosazen do výše uvedené rovnice, je vypočten jako střední hodnota 

WACC vztaţená k poslední plánované hodnotě WACC. Tzn.: 

 WACC1 = 
5
√(EVA2014 / EVA2014 diskontovaná) – 1 

 

 WACC1 = 
5
√(9013 / 6116) – 1  

 WACC1 = 0,080625 

 

 Výraz (1 + WACC)2 je stanoven dle schématu: 

 (1 + WACC)2 = (1 + WACC2010) * (1 + WACC2011) * (1 + WACC2012) * (1 + 

WACC2013) * (1 + WACC2014)   

 

 (1 + WACC)2 = (1 + 0,0764) * (1 + 0,0753) * (1 + 0,0795) * (1 + 0,0838) * (1 + 

0,0881)  = 1,473582741 

 

 Dosazením do vztahu pro výpočet věčné renty: 

 Věčná renta z EVA = 9063 / [0,080625 * 1,473582741] = 76281 (hodnota je 

uvedena v tisících Kč). 

 

 MVA = 49292 tis. + 76281 tis. =125574 tis. Kč 



Tabulka 33. Výsledná hodnota celkového kapitálu v tis. Kč ke dni 1.1.2010 stanovená 

metodou EVA 
Suma diskontovaných EVA 49 292 

Věčná renta z EVA 76 281 

Celková přidaná hodnota 125 574 

Hodnota aktiv ke dni ocenění 273 029 

Hodnota cizího kapitálu ke dni ocenění 140 174 

Celková hodnota kapitálu ke dni ocenění 398 603 

Celková hodnota vlastního kapitálu ke dni ocenění 258 429 

 

 MVA, neboli trţní přidaná hodnota, představuje součet hodnot obou fází 

diskontovaných ke dni ocenění. Celková hodnota kapitálu je součtem MVA, hodnoty NOA a 

neoperačních aktiv ke dni 1.1. 2010. Odečtením hodnoty cizího kapitálu získáme hodnotu 

vlastního kapitálu, která je pro společnost Retrig, s.r.o. ve výši 258 429 tis. Kč. 

 Z analýzy výpočtu výsledné hodnoty celkového kapitálu pomocí metody EVA 

vyplývá, ţe z  hodnoty celkového trţního kapitálu bylo 273 029 tis. Kč vytvořeno jiţ ke dni 

ocenění. Rozdíl mezi trţní hodnotou a současnou hodnotou aktiv pak ukazuje, jak velkou část 

tvoří přidaná hodnota vytvářená v budoucnosti. V případě společnosti Retrig, s.r.o. je přidaná 

hodnota vytvořená v budoucnosti ve výši 125 574 tis. Kč. 

 Vlastní kapitál společnosti je ke dni ocenění 132 757 tis. Kč. Přidaná ekonomická 

hodnota pak tvoří 94,59% vlastního kapitálu a jako nástroj finanční analýzy představuje 

optimální hodnotu, která je očekávána vlastníky společnosti.  

   

5.3. Stanovení výsledné hodnoty podniku, komentář hodnoty 

 V obou metodách ocenění byly pouţity váţené náklady kapitálu, které byly z důvodu 

větší přesnosti výsledného ocenění kalkulovány v závislosti na měnící se struktuře kapitálu 

zvlášť pro kaţdý rok plánovaného období. Nebyl přímo pouţit výsledek hospodaření z výkazu 

zisku a ztráty, ale byl přepočítán a upraven na tzv. korigovaný provozní výsledek 

hospodaření, který po odpočtu daně z příjmu představuje NOPAT (net operating profit after 

taxes). Taktéţ čistá operační aktiva NOA byla stanovena pro obě metody jednotně. 

 Ocenění metodou EVA poskytuje kromě výsledného ocenění další podstatnou 

informaci o finančním zdraví společnosti: 

 V případě, ţe hospodářské aktivity společnosti Retrig, s.r.o. budou v souladu se 

zpracovaným plánem, společnost v průběhu plánovaného období vytvoří kladnou 

přidanou hodnotu a to v celkové výši 49 292 tis. Kč. Ekonomická přidaná hodnota se 



však v budoucích letech postupně sniţuje. Vývoj přidané ekonomické hodnoty 

v jednotlivých obdobích znázorňuje následující graf: 

 

Graf 12.  Ekonomická přidaná hodnoty v plánovaném období v tisících Kč. 
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 Stěţejním důvodem sniţování ekonomické přidané hodnoty je zejména růstový trend 

hodnoty dlouhodobých aktiv, viz graf číslo 1, který je dán plánovanými investicemi do 

strojního a softwarového, s cílem neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firmy ve 

zbrojním průmyslu. Nejvyšší procentuální nárůst investic do dlouhodobého majetku je 

plánován v roce 2011, čemuţ odpovídá největší procentuální sníţení EVA. 

 

Graf 13.  Hodnota NOA v plánovaném období v tisících Kč. 
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 Výsledná hodnota celkového kapitálu stanovená metodou diskontovaného cash flow je 

398 062 tis. Kč. Výsledná hodnota celkového kapitálu stanovená metodou ekonomické 

přidané hodnoty je 398 603 tis. Kč. Malý rozdíl mezi hodnotou stanovenou metodou DFC a 

EVA lze zanedbat a výsledné hodnoty ocenění povaţovat za totoţné. Výsledná hodnota 

celkového kapitálu odpovídá představě vlastníků společnosti. 

 Přehled vybraných hodnot, na jejichţ základě bylo postupováno při oceňování podniku, 

je uveden v přílohách číslo 5 a 6. 

  

 



6. Závěr 

 

 Finanční analýza a ocenění podniku Retrig, s.r.o. bylo provedeno v důsledku snahy 

managementu vstoupit na zahraniční trh, přičemţ potencionální zákazník, kterým je 

Ministerstvo obrany Albánské republiky, k výběrovému řízení poţaduje z důvodu 

důvěryhodnosti předloţení finanční analýzy a ocenění zpracované nezávislými oceňovacími 

odborníky.  

 Podkladem pro finanční analýzu a ocenění byly minulé a plánované budoucí finanční 

údaje poskytnuté managementem společnosti.  

 Na základě provedené finanční analýzy lze konstatovat, ţe finanční situace 

společnosti je optimální a odpovídá očekávání managementu. Nutno uvést, ţe společnost 

vykazuje vynikající výsledky v oblasti likvidity, která je dána drţením provozně nenutných a 

velmi likvidních aktiv v podobě cenných papírů. Tato aktiva jsou drţena za účelem 

uspokojením závazků v případě neočekávaného nedostatku hotových peněz. Velmi dobré 

hodnoty jsou vykazovány také v oblasti zadluţenosti.  

 Struktura kapitálu společnosti sice neodpovídá teoretickým tezím ekonomické 

literatury, avšak společnost úmyslně takovou strukturu udrţuje a plánuje z důvodu poţadavků 

nejvýznamnějších zákazníků, kterými jsou státní instituce, jejichţ cílem je eliminace rizika z 

nedodrţení podmínek smluv a nedokončení pro státy většinou strategických zakázek. 

Vysokým podílem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu společnost maximalizuje moţnost 

uspět v případných výběrových řízeních. 

 

 Provedenou finanční analýzou nebyla odhalena žádná rizika a oblast finančního 

hospodaření je v souladu s cílem managementu podniku. Podnik Retrig, s.r.o. lze označit 

jako finančně zdravý a perspektivní, schopný pro své majitele tvořit přidanou hodnotu. 

 

 Ocenění podniku bylo provedeno pomocí výnosové metody diskontovaného cash 

flow a získaná hodnota byla následně ověřena metodou ekonomické přidané hodnoty. Rozdíl, 

mezi oceněním jednotlivých metod je zanedbatelný a lze přijmout závěr, ţe výsledná 

hodnota společnosti Retrig, s.r.o. vztahující se ke dni ocenění 1. ledna 2010 je v rozmezí 

398062 tisíc a 398603 tisíc Kč.  Ekonomická přidaná hodnota ve výši 125574 tisíc Kč 

potvrzuje závěr finanční analýzy o schopnosti firmy tvořit přidanou hodnotu.  
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