
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

 

Téma diplomové práce: Strategická analýza jako nástroj hodnocení podniku 

Teoretická část diplomové práce je věnována základním východiskům při oceňování podniku. 

Jsou zmíněny základní metody oceňování, vymezen účel strategické analýzy a v souvislosti s ním 

jsou specifikovány dva okruhy její orientace, a to na analýzu vnějšího okolí podniku a analýzu 

vnitřních zdrojů a schopností podniku.  

Praktická část je věnována tvorbě metodického nástroje pro strategickou analýzu v rámci 

oceňování firem, jejichţ hlavní činností je poskytování sluţeb. Výstupem modelu je vyhodnocení 

perspektivy podniku, od čehoţ se v dalším postupu oceňování odvíjí samotná volba oceňovací 

metody a současně si vytvořený model klade za cíl prognózu budoucích trţeb, kterých by podnik 

mohl, s ohledem na pravděpodobný vývoj trţních podmínek, dosáhnout.  

 

ABSTRACT  

 

Topic of thesis: Strategic analysis as a tool for the appraisal of a business 

The theoretical part of the thesis, is devoted to the methods of appraisal as well as defining the 

goal of a strategic analysis, more specifically two principal areas, the analysis of the enterprises 

external environment and analysis of the internal resources and capabilities of the business. 

The practical part of the thesis, is devoted to the preparation of a methodical tool for strategic 

analysis, for the appraisal of a business whose main activity is providing services. The planned 

output of the model would be the evaluation of the business’s prospects, based on which the 

actual method of appraisal would be chosen. The model also aims to predict future revenue, which 

the business could generate based on likely development of market conditions.  
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1. ÚVOD 

 

Podněty k ocenění podniku mohou být různorodé. Bez ohledu na to jaké metody ocenění ve 

finále podnik pouţije, je vhodné za účelem posouzení perspektivy podniku a jeho schopnosti 

tvořit hodnotu v budoucnu, zpracovat strategickou analýzu a následně ji doplnit o analýzu 

finanční. Získání relevantních informací pro objektivní posouzení trhu, celkového stavu 

podniku a konkurenční síly je mnohdy obtíţné a časově náročné. Aby bylo moţné 

strategickou analýzu v rámci oceňování podniku vyuţít, musí být výstupem konkrétní 

výsledky.  

 

Cílem diplomové práce je vytvoření metodického nástroje pro strategickou analýzu, jeţ 

umoţní budoucím oceňovatelům transformaci vstupních informací, týkajících se předmětného 

trhu podnikatelské činnosti, do konkrétních výstupů. Výstupem modelu, vytvořeném 

v tabulkovém formátu MS Excel, bude: 

 hodnocení perspektivy podniku, od čehoţ se v dalším postupu ocenění bude odvíjet 

samotná volba oceňovací metody 

 prognóza budoucích tržeb, které by podnik mohl, s ohledem na pravděpodobný vývoj 

trţních podmínek, dosáhnout.  

 

Teoretická část diplomové práce je věnována základním východiskům při oceňování podniku. 

Jsou zmíněny základní metody oceňování, vymezen účel strategické analýzy a v souvislosti 

s ním jsou blíţe specifikovány dva základní okruhy její orientace, a to na analýzu vnějšího 

okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku.  

 

Praktická část je věnována tvorbě metodického nástroje pro strategickou analýzu v rámci 

oceňování firem, jejichţ hlavní činností je poskytování sluţeb. Model bude navrţen tak, aby 

jej jakýkoli podnik z oblasti sluţeb mohl aktivně vyuţít, a to i opakovaně, v případě jakékoli 

změny vnitřních nebo vnějších podmínek podniku. Funkčnost modelu bude v rámci 

diplomové práce ověřena v kapitole páté, a to na reálných datech Realitní kanceláře STING, 

s.r.o., jejímţ hlavním předmětem podnikání je zprostředkování prodeje a nákupu nemovitostí.   

 

Závěrečná část obsahuje resumé všech analytických částí, jejich specifik a případných 

nedostatků. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

 

Základním východiskem pro oceňování podniku je správné pochopení pojmu podnik. 

Nebudeme hodnotit společnost jako právní subjekt, ale budeme na ni pohlíţet 

z ekonomického hlediska jako na funkční celek, jehoţ základním účelem je dlouhodobé 

dosahování zisku. Podnik je soubor hmotných, jakoţ i nehmotných sloţek podnikání. 

K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu slouţit [16]. 

Podnik můţeme oceňovat buď to jako celek, v tomto případě hovoříme o tzv. hodnotě brutto, 

a nebo provádíme ocenění na úrovni vlastníků podniku a v tomto případě oceňujeme vlastní 

kapitál. V rámci obchodního zákoníku je za brutto hodnotu označen majetek obchodní. U 

fyzických osob jím rozumíme majetek, který patří podnikateli a slouţí nebo je určen k jeho 

podnikání např. věci, pohledávky a jiná práva či penězi ocenitelné hodnoty. U právnických 

osob, jak vymezuje obchodní zákoník
1
, je obchodním majetkem rozuměn veškerý majetek 

podnikatele.  Obchodní zákoník neopomíná ani na hodnotu netto, jeţ je vymezena čistým 

obchodní majetkem
2
 a vlastním kapitálem

3
. Moţná bude vhodné připomenout, ţe zatímco je 

vlastní kapitál postaven na ocenění, dle účetních pravidel, tj. musíme vzít v úvahu historické 

pořizovací ceny, ocenění čistého obchodního majetku by mělo odpovídat ekonomické realitě.  

 

2.1  HODNOTA SPOLEČNOSTI 

 

Je potřeba jiţ na začátku zdůraznit, ţe něco jako objektivní hodnota podniku neexistuje [10]. 

Pro hodnotu podniku nejsou určující dosavadní náklady nebo výnosy. Hodnota podniku, ať jiţ 

pro majitele, kupce či věřitele, závisí zejména na budoucím uţitku. Jak ve své publikaci uvádí 

Mařík [2]: Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni 

vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku) převedenými (diskontovanými) na 

                                                 

1
 Obchodní zákoník: § 6, odstavec 1) 

2
 Čistým obchodním majetkem je majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, 

je-li fyzickou  osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.  

3
 Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na 

straně pasiv. 
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jejich současnou hodnotu. Vzhledem k tomu, ţe příjmy v dlouhodobém časovém horizontu 

můţeme jen odhadovat, je tedy nemoţné určit hodnotu podniku „objektivně“.  

Při ocenění jde pak o to, kterou prognózu budeme povaţovat za věrohodnou. V podstatě lze 

říci, ţe hodnotu podniku můţeme chápat jako víru v budoucnost podniku, která je vyjádřena 

v penězích. Hodnota bude také závislá na účelu ocenění (koupě, prodej, fúze, akvizice, 

likvidace, změna právní formy společnosti) a na subjektu, z jehoţ hlediska je určována 

(kupující, prodávající, věřitelé).  

 

V praxi rozlišujeme celkem čtyři základní kategorie hodnoty podniku. Kaţdá z níţe 

uvedených má své opodstatnění a hodí se pro jinou situaci.  

 

2.1.1 Tržní hodnota 

 

Podmínky pro vznik trţní ceny vychází z představy existence trhu s podniky na němţ existuje 

více kupujících a prodávajících. Mezinárodní organizace pro oceňování International 

Valuation Standards Committee definuje trţní hodnotu následovně [9]: Trţní hodnota je 

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

kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

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

nátlaku. 

Pojem trţní hodnoty předpokládá cenu sjednanou na volném a konkurenčním trhu. Oceňování 

na trhu jsou zaloţena na informacích týkajících se srovnatelných majetků, coţ vyţaduje 

relevantní průzkum trhu. [2] 

Trţní hodnota bývá stanovována zpravidla při uvádění podniku na burzu či uvaţovaném 

prodeji, kdy má vlastník zájem zjistit, za kolik by případně mohl svůj podnik prodat 

potenciálním zájemcům – kupujícím. 

 

2.1.2 Investiční ocenění 

 

Investiční hodnota můţe být vyšší nebo niţší neţ hodnota trţní. Je totiţ z velké části dána 

subjektivním názorem a představou, ať jiţ manaţerů podniku či investora, v souvislosti se 
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stanovenými investičními cíli. Budoucí peněţní toky jsou pouze odhadovány z finančních 

plánů sestavovaných oceňovaným podnikem a také diskontní míru je nelehké určit.  

Na tomto typu ocenění mají zájem zejména konkrétní subjekty, jeţ zajímá budoucí 

perspektiva podniku. Nejčastěji se jedná o situace, kdy subjekt zjišťuje výhodnost transakce, 

ať jiţ z titulu koupě či prodeje, a nebo se rozhoduje mezi sanací a likvidací podniku. V tomto 

případě si vlastník vyhodnocuje, zda bude mít podnik větší hodnotu kdyţ bude pokračovat 

v činnosti, dle své představy o řízení, a nebo zda je momentálně větší likvidační hodnota 

podniku. 

 

2.1.3 Objektivizovaná hodnota 

V praxi převládá pojem objektivizované hodnoty s přívlastkem trţní. Objektivizace se 

pouţívá zejména tam, kde je nutno vyloučit jakýkoliv subjektivní vliv, včetně subjektivního 

vlivu znalce a zpravidla se jí dosahuje pouţitím údajů, které jsou nesporné např. historické 

údaje. 

Objektivizované ocenění vyuţíváme zejména k posouzení současného stavu např. pro 

poskytování úvěru či zjišťování současné bonity podniku. 

 

2.1.4 Kolínská škola 

 

Kolínská škola zastává názor, ţe ocenění nemá smysl modifikovat v závislosti na jednotlivých 

podnětech, ale na obecných funkcích, která má ocenění pro uţivatele jeho výsledků [2].  

Vychází se ze subjektivního ocenění kdy na straně jedné je subjektivní hodnota konkrétního 

prodávajícího a na straně druhé subjektivní hodnota konkrétního kupujícího. 

Nejdůleţitější funkcí je funkce poradenská. Smyslem je poskytnout kupujícímu podklady a 

informace o maximální ceně, kterou můţe zaplatit, aniţ by na transakci prodělal a ceně 

minimální, kterou můţe prodávající přijmout, aniţ by prodělal na prodeji. V tomto případě 

hovoříme o tzv. hraničních hodnotách, jeţ vymezují prostor pro cenové jednání. Oceňovatel 

by měl, v rámci rozhodčí funkce, odhadnout alespoň přibliţně hraniční  hodnoty účastníků 

transakce a v rámci odhadnutého rozpětí nalézt spravedlivou hodnotu tj. takovou hodnotu, jeţ 

by nacházela jakýsi kompromis mezi pohledy a zájmy účastníků transakce. 

Definujme závěrem rozdíl mezi hodnotou rozhodčí a hodnotou objektivizovanou. Dle mého 

názoru ji vhodně formuluje Mařík [2]: Hledá-li oceňovatel objektivizovanou hodnotu, hledá 
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jakousi hodnotu pro kaţdého, hodnotu nezávislou na konkrétním kupujícím, hodnotu, která by 

byla navíc maximálně reprodukovatelná v rámci znaleckých posudků.  

Rozhodčí hodnota naproti tomu musí být hodnota, která je vázána na pozici zúčastněných 

stran, a bude tedy pravděpodobně pro různé zúčastněné strany také různá. Není tedy odhadem 

nějaké ceny obecné. [11] 

 

2.2  METODY OCEŇOVÁNÍ 

 

V zásadě existují tři okruhy oceňovacích metod. Metoda výnosová, trţní a metoda ocenění 

majetku. Výběr jednotlivé metody výpočtu hodnoty podniku se bude vţdy odvíjet od podnětu 

oceňování a zvoleném základním přístupu k ocenění, jeţ byl specifikován v předchozí 

kapitole. V rámci práce bude na závěr pouţita metoda diskontovaných peněţních toků (DCF), 

a proto tato výnosová metoda bude probrána podrobněji. Ostatní metody budou pro 

všeobecný přehled uvedeny alespoň stručně. 

2.2.1 Ocenění na základě analýzy výnosů   

2.2.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)  

Společným znakem všech variant metody DCF je, ţe hodnotu podniku odvozují od budoucích 

výnosu, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněţní toky, 

protoţe pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením uţitku. Volný peněţní tok 

je takové mnoţství peněz, které můţe být z podniku odčerpáno, aniţ by došlo k narušení jeho 

finanční stability. 

 

Z hlediska specifikace peněţního toku rozlišujeme níţe uvedené moţnosti. Liší se 

jednotlivými modifikacemi spočívajícími ve vymezení jednotlivých peněţních toků a podle 

toho, pro koho je peněţní tok určen. 

 

 volný peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm – FCFF) 

představuje veškeré peněţní toky, které podnik generuje, a to jak pro věřitele, tak pro 

akcionáře.  
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 volný peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity), určíme tak, ţe od 

volného peněţního toku, který generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky 

úvěru a úroky sníţené o daňový štít (naopak přičteme případné nově přijaté úvěry). 

 

 peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value – APV). 

 

Metoda DCF APV vzchází ze stejně vypočteného volného peněţního toku jako metoda DCFF 

s tím rozdílem, ţe pro diskontování těchto peněţních toků nepouţijeme průměrné váţené 

náklady kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protoţe 

předpokládáme výhradní financování vlastním kapitálem. 

Celkovou hodnotu podniku (brutto) určíme standardní dvoufázovou metodou. První fáze 

zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat prognózu volného peněţního 

toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje období od konce první fáze do nekonečna.  

Pro správné pouţití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru a tempo růstu.  

 

2.2.1.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů  

 

Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí 

trvalý zisk, jehoţ rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou 

účetní výkazy za posledních 3 aţ 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň. 

Počítáme s upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroku. 

Paušální nebo analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost 

prostředku, které je moţno rozdělit vlastníkem, aniţ by byla dotčena podstata podniku. 

Pomocí vzorce pro věčnou rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a 

dvoufázové metody (podobně jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku. 

2.2.1.3 Kombinované výnosové metody  

 

V praxi, zejména v Německu, se často pouţívá metoda střední hodnoty. Je to metoda 

vytvořená praxí avšak bez teoretického zdůvodnění. Průměr se stanovuje z hodnoty výnosové, 

jeţ bývá nejčastěji vypočítána dle metody kapitalizovaných čistých výnosů a hodnoty tzv. 

substanční, zaloţené na reprodukčních cenách. Tato metoda se uţívá jen v případě, ţe se 
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výnosová a substanční hodnota od sebe příliš neliší  tj. rozdíl činí do 5 – 10 %. V případě 

velkých rozdílů mezi hodnotami se přihlíţí pouze k hodnotě výnosové, neboť je pro investora 

do podniku podstatná. [2] 

2.2.1.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)  

 

Ekonomická přidaná hodnota je veličina, kterou lze vyuţít jako nástroj analýzy finanční, k 

řízení podniku a jeho oceňování. Můţeme ji definovat jako ukazatel výnosnosti. Základním 

principem této hodnoty je, ţe měří ekonomický zisk
4
. 

 

2.2.2 Ocenění na základě analýzy trhu - tržní metody 

 

Jedná se o metody, které jsou běţnému občanovi nejbliţší. Má-li v úmyslu něco prodat, 

zjišťuje, kolik lze rozumně poţadovat. U podniků můţeme rozeznat dvě základní situace: 

1. přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu 

2. ocenění metodou trţního porovnávání. 

2.2.2.1 Ocenění na základě tržní kapitalizace  

 

Je nutné si uvědomit, ţe trţní kapitalizace
5
 se od trţní hodnoty podniku liší, a to několika 

odlišnostech: 

 

- cena akcie – nelze brát v potaz pouze poslední trţní cenu. V praxi se vychází z průměrné 

ceny za poslední období, jeţ je stanovováno zkušenými oceňovateli a dáno charakterem trhu. 

 

- vztah mezi mezní a průměrnou hodnotou – aktuální trţní cena je obvykle výsledkem prodeje 

zlomku celkového počtu akcií. Při koupi většího počtu akcií je cena obvykle vyšší a to ca o 20 

– 50 %. Je to např. z důvodu moţnosti kontroly chodu společnosti v případě, ţe zakoupený 

podíl takovou kontrolu umoţňuje. 

 

                                                 

4
 Ekonomický zisk podnik dosahuje tehdy, kdyţ jsou uhrazeny nejen běţné náklady, ale i náklady kapitálu. 

5
 Trţní kapitalizace je násobek aktuální trţní ceny akcie a počtu akcií. 
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- náklady zastoupení – vznikají v souvislosti se zájmy managementu, jeţ nebývají zcela 

shodné se zájmy akcionářů. V běţném řízení se však zájmy managementu uplatňují 

přednostně. Kontrolou nad společností, kterou nový vlastník získá, můţe v některých 

případech náklady na zastoupení sníţit a vytvořit tak zdroje, ze kterých je moţno prémie 

platit. 

2.2.2.2 Ocenění metodou tržního porovnávání 

 

Potřebujeme-li ocenit jinou neţ akciovou společnost nebo akciovou společnost, jejíţ akcie 

nejsou běţně obchodovány, jsme odkázáni na metodu trţního porovnávání. Obecně lze říci, ţe 

hodnotu aktiva odvozujeme z informací o konkrétních cenách nebo trţních hodnotách 

obdobných aktiv. Metodu můţeme uplatňovat pouze tehdy, je-li rozdíl mezi aktivy malý. V 

rámci ČR je tato metoda stěţí uplatnitelná a to z důvodu malé a nepříliš kvalitní datové 

základně. 

Metoda trţního porovnávání je uplatňována nejčastěji ve Spojených státech a to ve třech 

rovinách: 

 

a) Metoda srovnatelných podniků 

Jde o srovnání s podobnými podniky, u kterých je známá cena jejich obchodovatelných akcií 

 

b) Metoda srovnatelných transakcí 

Srovnání s podobnými podniky, které byly jako celek předmětem transakcí a známe tedy 

jejich realizační cenu. 

 

c) Odvození hodnoty podniku z údajů o podnicích uváděných na burzu 

Srovnání s podobnými podniky, jejichţ podíly byly oceňovány pro vstup na burzu 

 

2.2.3 Ocenění na základě analýzy majetku   

 

Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové podstaty podniku, kterou 

často označujeme jako substanční hodnotu
6
. Majetková hodnota podniku je definována jako 

                                                 

6
 Substanční hodnotu chápeme jako pojem zastřešující všechny varianty majetkového ocenění 
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souhrn individuálně oceněných poloţek majetku. Od tohoto souhrnu je pak odpočtena suma 

individuálně oceněných závazků. 

Majetkové ocenění lze členit v závislosti na tom, podle jakých zásad a předpokladů budeme 

oceňovat jednotlivé sloţky majetku. Kritériem pro další úvahy bude, zda předpokládáme další 

pokračování podniku či nikoli. Vycházíme-li z předpokladu trvalé existence podniku, budeme 

oceňovat především na principu reprodukčních cen. V opačném případě se budeme ubírat k 

hodnotě likvidační.  

2.2.3.1 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen  

 

Princip historických cen spočívá v odpovědi na otázku, za kolik byl majetek skutečně pořízen. 

Zejména u dlouhodobého majetku dochází ke značné odchylce od ekonomické reality       

avšak výhodou je velká průkaznost získaného ocenění, jeţ vychází z účetních zásad. Následně 

je sestavena rozvaha, která je souhrnným vyjádřením účetního ocenění podniku. 

2.2.3.2 Likvidační hodnota  

 

Likvidační hodnota je zjišťována za předpokladu, ţe majetek podniku bude určitým 

způsobem rozdělen, rozprodán, případně zlikvidován. Tuto hodnotu pouţijeme především  u 

ocenění podniků ztrátových, u podniků kde se rozhodujeme mezi likvidací a sanací, dále pak 

u podniků, jeţ mají omezenou ţivotnost (např. těţební podniky) apod.  

Z určitého úhlu podhledu můţe být ocenění likvidační hodnotou označeno za metodu 

výnosovou, neboť hodnota podniku bude dána předpokládanými příjmy z likvidace. Jedná se 

ocenění statické, orientované na moţnosti trhu vstřebat podnikový majetek v určeném 

časovém horizontu. 

Princip výpočtu je sice jednoduchý, ale z praktického hlediska je v souvislosti s odhadem 

chování trhu velice obtíţný.  

2.2.3.3 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen  

 

Cílem tohoto ocenění je nalézt odpověď na otázku: „Kolik by stálo znovu vybudování 

podniku“, který je předmětem zájmu. 
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2.2.3.4 Substanční hodnota na principu úspory nákladů  

 

Tuto metodu uţívají investoři při výběru z alternativ koupě nabízeného podniku nebo 

vybudování podniku nového. U metody úspory nákladů nezjistíme přímo hodnotu 

jednotlivých poloţek, ale pracujeme pouze s peněţními toky spojenými s jednotlivými 

majetkovými poloţkami.  Metoda je zaloţena na předpokládaném podnikatelském konceptu, 

který můţe klást v mnohém odlišné nároky na podnikovou substanci.  
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3. STRATEGICKÁ ANALÝZA V PROCESU OCEŇOVÁNÍ 

 

Hlavní funkcí strategické analýzy je vymezení celkového výnosového potenciálu 

oceňovaného podniku, jeţ je závislý na vnitřním potenciálu, tj. schopnosti vyuţívat šance a 

eliminovat rizika, jeţ vytváří prostředí vnější (odvětví a trh, národní hospodářství). 

Souhrnným vyjádřením vnitřního potenciálu podniku je pak přehled silných a slabých stránek 

a specifikace konkurenčních výhod, v případě, ţe jsou. Důleţitým aspektem v této souvislosti 

je tedy analýza konkurence oceňovaného podniku.  

 

3.1  VYMEZENÍ ÚČELU STRATEGICKÉ ANALÝZY 

 

Strategická analýza je důleţitým předpokladem věrohodnosti výsledného ocenění a jsou proto 

očekávány konkrétní výsledky zejména z hlediska perspektivy podniku v budoucnosti, 

očekávání vývoje trhu, konkurence a podnikových trţeb a také rizik, jimţ podnik je, a nebo 

můţe být v budoucnu vystaven. 

Nyní se budeme blíţe zabývat analýzami vnějšího a vnitřního potenciálu, jeţ budou 

v praktické části aplikovány. 

 

3.2  ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU PODNIKU 

 

Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku příleţitosti a cesty jak jich maximálně vyuţít a 

současně by měla být nalezena či specifikována ohroţení, kterým je nutno zabránit, či je 

alespoň minimalizovat. Při externí analýze je okolí podniku děleno zpravidla na dvě části, a to 

na mikrookolí a makrookolí.  

 

3.2.1 Analýza mikrookolí  

 

Tato analýza se soustřeďuje zejména na odvětví tj. podnikatelské prostředí, ve kterém podnik 

podniká. Toto okolí tvoří podniky, které si zpravidla vzájemně konkurují a jejichţ výrobky či 

sluţby se mohou vzájemně substituovat, dále pak dodavatelé, zákazníci apod. 
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Manaţeři tuto analýzu provádějí nejčastěji na základě tzv. modelu pěti sil, jeţ vytvořil E. 

Porter. Tento model je zaměřen na analýzu [1]: 

 

- rizika vstupu potenciálních konkurentů, za které jsou povaţovány podniky, jeţ si 

v současné době nekonkurují, ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud se pro to 

rozhodnou. Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na 

trh, tedy na řadě faktorů, které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí.   

 

- rivality mezi stávajícími podniky. Je-li konkurenční síla slabá, podniky mají příleţitost 

zvýšit ceny a dosáhnout většího zisku. Naopak, velká konkurence vyvolává cenovou válku, 

jeţ rivalitu mezi podniky zesiluje a hrozbou je pro ziskovost. Rozsah rivality je funkcí tří 

faktorů a to [12]: 

  

- s t r u k t u r y   m i k r o o k o l í – tj. velikost podílu jednotlivých podniků na trhu 

daného okolí. V souvislost s tímto rozlišujeme atomizované mikrookolí, jeţ je 

charakteristické nízkými vstupními bariérami kdy v momentě silné poptávky a vidiny 

vysokého zisku, dochází zpravidla k záplavě nově vstupujících, kteří budou chtít vydělat. 

Jedná se o relativně krátkodobý efekt, neboť po snadném vstupu bude následovat cenová 

válka a bankroty. Tato struktura vytváří spíše hrozbu neţ příleţitost. Nejlepší strategií pro 

přeţití podniků je pak minimalizace nákladů. Na druhé straně můţe být konsolidované 

mikrookolí, jeţ se vyznačuje malým počtem velkých podniků nebo v krajním případě pouze 

jedním podnikem. V rámci tohoto okolí jsou podniky na sobě navzájem závislé v tom smyslu, 

ţe konkurenceschopnost jednoho podniku přímo ovlivňuje ziskovost dalších v tomto okolí 

  

- p o p t á v k o v é   p o d m í n k y – poptávka roste, zvětšuje-li se trh jako celek buď 

tím, ţe přibývají zákazníci nebo současní nakupují více. To vytváří příleţitost k rozšíření 

svého podílu na trhu. Klesající poptávka způsobuje větší konkurenci mezi podniky, které 

mohou dosáhnout růstu pouze tehdy, obsadí-li část trhu jiných podniků, coţ vede k vyšší 

rivalitě. 

  

- v ý s t u p n í   b a r i é r y – jsou hrozbou v případě, ţe se v daném mikrookolí 

sniţuje poptávka a podnik není ochoten z různých důvodů vystoupit z daného okolí např. 
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sentiment, investice do strojů, jeţ nemají variantní vyuţití a je u nich tedy problematický 

prodej, či různé vazby mezi podnikatelskými jednotkami uvnitř podniku. 

 

- smluvní síly dodavatelů – podnik jako kupující závisí na schopnostech dodavatelů. Hrozbou 

jsou dodavatelé, jeţ dokáţí zvyšovat ceny a podnik je musí akceptovat či akceptovat niţší 

kvalitu. Slabí dodavatelé dávají podniku moţnost sníţit nákupní cenu a poţadovat vyšší 

kvalitu. 

 

- smluvní síly kupujících – hrozbou jsou v případě, tlačí-li cenu dolů nebo vyţadují větší 

servis, coţ zvyšuje náklady. 

 

- hrozby substitučních výrobků – existence substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující 

ceny, za kterou podnik prodává, a tím limituje ziskovost podniku. Je-li substitutů málo, pak 

mají podniky příleţitost zvýšit ceny a tím i výsledný zisk. 

 

3.2.2 Analýza makrookolí 

 

Podnik se pohybuje v rámci politických, ekonomických, sociálních a technologických 

faktorů, které nemůţe bezprostředně ovlivňovat, neboť vznikají mimo podnik, avšak můţe na 

ně aktivně reagovat připravením se na určité alternativy a tím ovlivnit nebo změnit směr 

svého vývoje.  

 

 Analýza výše jmenovaných klíčových součástí makrookolí je označována za tzv. PEST 

analýzu. Jejím úkolem je identifikace oblastí, jejichţ změna by mohla mít významný dopad na 

podnik. Citlivé vnímání okolí podniku můţe vést k dosahování lepších výsledků, avšak 

rozhodující vliv bude mít pochopení rozsahu, v jakém mohou změny okolí ovlivnit strategii a 

schopnost se změnám přizpůsobit. 

 

Důleţité je odlišit významné faktory právě pro určitý podnik, neboť vlivy, které jsou důleţité 

pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný.  
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Pro realitní trh budou dominantní zejména vlivy ekonomické a také politické, neboť existence 

řady zákonů, právních norem a vyhlášek nejen ţe prostor pro podnikání vymezuje, ale také 

upravuje. 

Ekonomické vlivy:  míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, míra 

nezaměstnanosti, daňová politika. 

 

Politické vlivy: obchodní zákoník 
7
, daňové zákony, protimonopolní zákony, zákony 

v oblasti ochrany spotřebitelů, zaměstnanců apod. 

 

Sociální a technologické vlivy nemají na budoucí realitní činnost dramatický vliv, neboť 

potřeba bydlení je stálá bez ohledu na demografický vývoj populace, dosaţené vzdělání, 

náboţenství apod., a také nové objevy nebo technologické změny se této oblasti působení 

příliš nedotknou, neboť se jedná zejména o faktory sféry výrobní. Z těchto dvou oblastí by  

nás v souvislosti s trhem realit mohl zajímat např. vliv ţivotní úrovně obyvatelstva a 

z technologických změn pak zejména oblast výpočetní techniky, jeţ můţe značně usnadnit 

komunikaci se současnými i potenciálními zákazníky. 

 

3.3  ANALÝZA VNITŘNÍHO POTENCIÁLU PODNIKU 

 

Cílem této analýzy je odhalení silných a slabých stránek podniku tedy specifických předností, 

které vypovídají o tom, v čem je podnik silný a čím se zásadně odlišuje od konkurence, coţ 

umoţňuje dosaţení vyššího zisku. Jak ve své publikaci uvádí Dedouchová [1]: Pro 

konkurenty můţe být velice těţké napodobit specifické přednosti podniku. Těţší však je, aby 

si podnik výhodu těchto specifických předností udrţel. 

 

3.3.1 Specifické přednosti  

 

Zdrojem specifických předností je majetek podniku (např. finanční prostředky, investiční a 

technologický majetek či lidský potenciál) a podnikové schopnosti. K posílení specifických 

předností je nutné, aby podnikový majetek byl jedinečný a kvantifikovatelný. Schopnosti jsou 

                                                 

7
 Obchodní zákoník je povaţován za nejdůleţitější normu podnikové sféry 
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dovednosti podniku. Obecně můţeme říci, ţe schopnosti podniku jsou produktem organizační 

struktury a řídícího systému, který určuje způsob chování a odměn za toto chování, normy 

apod. Podnikové specifické přednosti jsou silnější, kdyţ podnik vlastní jak unikátní a 

kvantifikovaný majetek, tak unikátní schopnosti tento majetek vyuţít [1]. 

 

Beze sporu vedou specifické přednosti podniky k dosaţení vyššího zisku. Konkurenti 

samozřejmě usilují o napodobení těchto předností a je vţdy jen otázkou času, kdy toho 

konkurence dosáhne. Je tedy nezbytně nutné neustále se snaţit být o krok napřed. Hmotný 

majetek je velice snadno napodobitelný, v tom smyslu, ţe jej lze zpravidla na trhu volně 

získat. Nehmotný majetek je obtíţněji napodobitelný. Zvláště název podniku, jeţ můţe být 

symbolem pověsti podniku. Marketing a technologické know-how jsou také důleţitým 

nehmotným majetkem, ale je to majetek, jeţ je moţné napodobit. Přednosti na bázi 

technologického know-how jsou zpravidla krátkodobé a bohuţel ani systém průmyslových 

patentů mnohdy nic nezmůţe. Napodobení schopností je zpravidla úkol nejtěţší. Základem 

schopností je totiţ způsob jakým jsou prováděna rozhodnutí a jak je řídící proces podniku 

propracován. Chování kaţdého jednotlivce je důleţité. Avšak ani pracovník úspěšného 

podniku nemusí být klíčem k napodobení schopností v podniku jiném. Souhrnně lze říci, ţe 

jednotlivci jsou pro podnik důleţití, avšak současně je nutné, aby tito jednotlivci dokázali 

společně pracovat jako tým [1]. 

 

3.3.2 Hodnototvorný řetězec 

 

Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky nebo sluţby. Hodnota, kterou podnik pomocí 

hodnototvorných funkcí vytvoří, je měřena mnoţstvím peněz, které jsou zákazníci ochotni za 

tyto výrobky nebo sluţby zaplatit.  

 

Marketing 

 

Definicí marketingu je nepřeberné mnoţství. Dovolím si citovat definici vyjádřenou Philipem 

Kotlerem, jeţ je povaţován za nejvýznamnější osobnost marketingu. 

„ Marketing je lidská činnost, umožňující organizaci zjistit neuspokojené potřeby a přání, 

přeměnit je do podoby ziskových příležitostí a tento zisk realizovat.“ [7] 
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Současný marketing se snaţí dosahovat v maximální moţné míře uspokojení potřeb zákazníka 

a zároveň manaţera či vlastníka firmy, jehoţ dlouhodobým cílem je dosahování zisku. 

Marketing zasahuje do mnoha oblastí firmy a z tohoto pohledu je nepostradatelným 

pomocníkem k dosahování cílů podniku. Práce marketingového řízení znamená neustálé 

plánování, realizaci a kontrolu. [13] 

 

Plánování marketingu je plánem získání zákazníků a s ním související plán prodeje, jeţ slouţí 

jako základna pro plány investiční, finanční, obchodní a pro výrobní podniky také pro plány 

výroby či výrobních kapacit. Východiskem plánování marketingu jsou výsledky analýzy trhu, 

analýzy konkurence, marketingová analýza a marketingová strategie [8]. Získání a upokojení 

cílového trhu resp. zákazníka, jakoţto konečného arbitra rozhodujícího o existenci 

podnikatelského subjektu, je dosahováno prostřednictvím kontrolovatelných proměnných 

označovaných jako marketingový mix.  

Základem marketingové strategie a rozvoje marketingových schopností jsou tři klíčové 

oblasti: 

- výběr segmentu trhu, na kterém bude podnik konkurovat, 

- navrţení marketingového mixu (cena, podpora, výrobek, místo) 

- implementace strategie 

 

Dokáţe-li podnik splnit kaţdý z těchto úkolů, můţe vytvořit ve svůj prospěch konkurenční 

výhodu. Základem pro úspěšný vstup na trh je znalost rozdílů v potřebách  zákazníků a jejich 

preferencích. Zná-li je podnik, můţe se rozhodnout mezi třemi variantami strategie, jak na trh 

vstoupit. Buď to vstoupí na nediferencovaný trh, jeţ se vyznačuje tím, ţe rozdílné skupiny 

zákazníků mají stejné potřeby a je tedy tvořen průměrnými zákazníky nebo se zaměří na trh 

diferencovaný tj. takový, jeţ můţeme rozdělit do několika segmentů a vyvinout výrobky, 

které budou odpovídat potřebám jednotlivých skupin zákazníků. Další moţnou volbou je 

marketing cílený, jeţ spočívá v zaměření se pouze na jeden trţní segment
8
. 

 

 

                                                 

8
 Upraveno podle [4] 
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Lidské zdroje 

 

Řízení lidských zdrojů, jak uvádí Koubek [3] se jiţ v 50. a 60. letech povaţovalo v zahraničí 

za jádro řízení organizace, tedy jeho nejdůleţitější sloţku. Jedná se o jednu z fází či koncepcí 

personální práce, jeţ vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůleţitějšího 

výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Jen neustálé zvyšování výkonnosti 

organizace za dosahování poţadované kvality vedoucí k spokojenosti a loajalitě zákazníků 

můţe vést k dlouhodobé prosperitě a udrţení si pozice na trhu. K takovémuto cíli směřuje 

cesta zvyšování produktivity a zlepšování vyuţití zdrojů organizace, za které povaţujeme 

zdroje lidské, informační, materiální a finanční. Vzhledem k tomu, ţe lidé rozhodují o 

vyuţívání všech ostatních zdrojů, je jejich role v organizaci bezpochyby klíčová. Je nutné 

pohlíţet na zaměstnance nejen jako na spotřebitele mzdových nákladů, neboť právě takto jsou 

formálně v organizaci ve výkazu zisku a ztrát prezentováni, ale z výše uvedeného důvodu je 

nutné je vnímat jako aktivum organizace.  

 

Hlavními úkoly řízení lidských zdrojů sledující především zájmy organizace je usilovat o 

zařazení správného člověka na správné místo tj. aby byl pracovník v maximální moţné míře 

způsobilý k vykonávání pracovních úkolů, jeţ daná pracovní pozice vyţaduje, a aby byl tento 

člověk neustále připraven přizpůsobovat se měnícím poţadavkům pracovního místa v případě 

potřeby. Neméně důleţitým posláním je optimální vyuţívání pracovních sil v organizaci, tedy 

pracovních schopností zaměstnanců a následně formování týmů, efektivního stylu vedení lidí 

a zdravých mezilidských vztahů. Řízení lidských zdrojů se však neorientuje jen na organizaci, 

ale respektuje také zájmy jedince, neboť bez náleţité péče o personální a sociální rozvoj 

pracovníků není moţné uspokojivě naplňovat cíle organizace. Rozvoj pracovních schopností, 

osobnosti či rozvoj pracovní kariéry směřují k vnitřnímu uspokojení z vykonávané práce a 

jsou jednou z moţných cest vedoucích ke sblíţení či ztotoţnění zájmů pracovníků se zájmy 

organizace. K tomuto významně přispívají také tzv. hygienické faktory tj. příznivé pracovní a 

ţivotní podmínky pro pracovníky a celkově zlepšování kvality pracovního ţivota. Také 

dodrţování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a vytváření dobré 

zaměstnavatelské pověsti organizace je náplní řízení lidských zdrojů.  

 

Je třeba si uvědomit, ţe člověk v organizaci je v rámci plánování, jakoţto nejdůleţitějšího 

nástroje řízení, nejdůleţitějším faktorem jejího fungování.  
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Podniková infrastruktura  

 

Podnikovou infrastrukturou rozumíme aktivity související se strategickým řízením, právními 

záleţitostmi, plánování, finance, účetnictví a také vztahu k vládě
9
 a okolí. Přednosti v těchto 

oblastech mohou být v sestavení dobrého plánu či ve schopnosti najít výhodné finanční 

zdroje. Obecnějšími, ale rovněţ důleţitými aktivitami jsou podniková kultura, organizační 

struktura a vnitřní řídící systém. Pomáhají definovat rutinní organizační práce a schopnosti 

podniku vůbec.  

Má-li podnik vytvořit nějaké specifické přednosti, musí mít dostatek finančních zdrojů. 

V tomto smyslu jsou důleţité úvahy o cash-flow, zadluţenosti a likviditě. 

 

Cash-flow je zdrojem financování. Pozitivní umoţňuje financovat nové investice bez půjček u 

bank nebo investorů a stává se tak silnou stránkou. Ve stadiu vzniku a na začátku rozvoje 

mikrookolí reinvestuje většina podniků veškeré cash-flow zpět do svých činností coţ se 

s rozvojem podniku, pokud je úspěšný, mění. Při slabém cash-flow nemusí být podnik ještě 

ohroţen tím, ţe se zadluţil
10

. Zda zadluţenost můţe nebo nemusí podnik ohrozit závisí rovněţ 

na tom, v jaké vývojové fázi se nachází mikrookolí, ve kterém podnik působí.  

Likvidita  je dána schopností podniku dostát svým finančním závazkům. Fixní majetek bývá 

obtíţněji přeměňován na peníze a také bývá spojen s vyššími náklady z čehoţ vyplývá, ţe se 

právě podniky vlastnící vyšší podíl tohoto majetku jeví jako méně likvidní. 

 

 

3.3.3 SWOT analýza 

 

SWOT
11

 analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němţ byla vyuţita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností [21]. 

                                                 

9
 Návaznost na vládě se týká podniků závislých na vládních zakázkách. 

10
 Je to tehdy, kdy úvěr umoţňuje rozvoj podniku. 

11
 SWOT je zkratka sestávající se z anglických výrazů Strength – silný, Weaknesses – slabý, Opportunities – 

příleţitosti, Threats – hrozby 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
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Smyslem strategické analýzy je odhalit příleţitosti a ohroţení v okolí podniku a současně 

najít jeho silné a slabé stránky. Očekává se, ţe výsledkem analýzy budou závěry, které 

povedou k formulaci strategie, jejímţ cílem je samozřejmě v maximální moţné míře vyuţít 

silných stránek k získání příleţitostí v okolí podniku.  Lze tedy s její pomocí komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně 

vůči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 
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4. METODICKÝ NÁSTROJ PRO STRATEGICKOU ANALÝZU 

4.1  VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Vyhodnocení barevně označených částí ve vývojovém diagramu je podpořeno souborem 

vzájemně propojených dílčích tabulek a formátů zdrojových dat.  
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Model vytvořený v tabulkovém formátu MS Excel, jeţ je součástí přílohy této diplomové 

práce, má slouţit jako podpora při vyhodnocování výsledků jednotlivých částí strategické 

analýzy i očekávaného výsledku jako celku. Soubor dílčích tabulek a jejich formáty s předem 

definovanými početními úkony je navrţen tak, aby jej v rámci tvorby a vyhodnocování 

strategické analýzy mohl pouţít jakýkoliv podnik, jehoţ hlavní činností je poskytování 

sluţeb. 

Výstup strategické analýzy je společně s finančním plánem a finanční analýzou podkladem 

pro výběr oceňovací metody a samotné provedení ocenění. Navazující části však nejsou 

předmětem této diplomové práce. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ ATRAKTIVITY TRHU A VNITŘNÍHO POTENCIÁLU JAKO 

KONKURENČNÍ SÍLY 

 

Volba kritérií 

 

Zvolená kritéria v tabulkových částech analýzy atraktivity trhu a analýzy vnitřního potenciálu 

podniku jako konkurenční síly je moţno, v případě, ţe mnou navrţená kritéria hodnocení 

nevyhovují, změnit přepisem. Zvýšení nebo sníţení počtu kritérií, dle specifik oboru 

podnikání, je moţné. Rozhodne-li se však uţivatel k takovéto úpravě, doporučuji, 

v návaznosti na zvolené součtové vzorce, aby se tak stalo uprostřed seznamu kritérií. Přidat či 

odebrat řádky je moţné v MS Excel pomocí příkazu v liště vložit – řádek popř. úpravy – 

odstranit řádek. Rozšíří-li uţivatel modelu počet kritérií, je nezbytné do přidaného řádku 

zkopírovat výpočtové vzorce z řádků definovaných modelem. Zmíněnou operaci je moţné 

provést pouţitím standardního příkazu pro kopírování (copy). 

 

Povaţovala jsem při návrhu hodnocení za vhodné přiřadit jednotlivým faktorům váhu (od 1 

do 5 s tím, ţe 1 je nejméně významné kritérium, 5 je nejvýznamnější kritérium), jeţ 

specifikuje, která kritéria mají na tvorbu konkurenční výhody či trţního podílu největší vliv. 

Výběr faktorů ani váhu nelze paušalizovat, a proto kaţdý tvůrce strategické analýzy můţe 

daná pole upravovat.  
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Hodnocení kritérií 

 

Po definici kritérií a jejich vah by měl uţivatel modelu stanovit bodové hodnocení, ke 

kterému po seznámení se s aktuálním stavem hodnocené oblasti dospěl. Celkové bodové 

hodnocení je od 0 – 6 s tím, ţe 0 označuje negativní hodnocení, 6 – maximálně pozitivní 

hodnocení. Označení v grafickém vyjádření pomocí „* “ se po zápisu bodů provede 

automaticky. Postupným hodnocením zvolených kritérií dochází k neustálé aktualizaci 

poměru celkově dosaţených bodů k maximálně dosaţitelným. Všechny části, u nichţ je 

oceňovateli umoţněno resp. je po něm vyţadováno hodnocení či známkování, jsou označeny 

světle zeleně. 

 

Tab. 1 znázorňuje obecný model pro hodnocení atraktivity trhu. Modely pro dílčí ohodnocení 

vnitřního potenciálu podniku se funkcemi, vzhledem ani oblastí pro zápis vstupních dat neliší, 

a proto je v rámci ukázky nebudu prezentovat.   

 

Tab. 1 Hodnocení atraktivity trhu 

0 1 2 3 4 5 6

Růst trhu 3 3 * 9 18

Velikost trhu 3 3 * 9 18

Intenzita přímé konkurence 3 3 * 9 18

Citlivost na konjunkturu 3 3 * 9 18

Struktura a charakter 

zákazníků
3 3 * 9 18

Celkem 45 90

Hodnocení 50,0%

Kritérium Váha Body

Bodové hodnocení kritéria atraktivity Dosažené 

bodové 

ohodnocení

Max. 

bodové 

ohodnocení

Negativní                Průměr               Pozitivní         

Oblast automaticky se zobrazujících dat a symbolů

Oblast možných změn

 

  

Výstupy dílčích ohodnocení vnitřního potenciálu podniku za oblasti obchodu a marketingu, 

personalistiky a managementu a řízení, jsou shrnuta v jednoduché přehledné tabulce. Kaţdá 

změna v dílčích hodnoceních se neprodleně v této souhrnné tabulce objeví, a proto nepovaţuji 

jakoukoliv změnu v této oblasti za vhodnou.  

Hodnocení finančního zdraví podniku, i kdyţ jen ve formě rychlého testu, je prováděno za 

účelem doplnění výroku o jeho perspektivnosti. Hodnocení je generováno automaticky, stejně 

jako vybrané poměrové ukazatele, a to na základě odkazů na buňky v listech, kde jsou 

definovány poloţky finančních výkazů. Uţivatel modelu tedy musí z finančních výkazů 
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rozvahy a zisku a ztráty vyplnit všechna uvedená pole, a to za posledních pět po sobě jdoucích 

účetních období. Známkování výsledků poměrových ukazatelů odpovídá obecným 

doporučením finančních analytiků (příloha 1).  

Tabulková část hodnocení finančního zdraví podniku umoţňuje uţivateli modelu vlastní 

výběr poměrových ukazatelů
12

 včetně definování parametrů pro hodnocení výsledků.  

Příklad výstupu finanční analýzy ve formě rychlého testu zobrazuje tab. 2. 

Tab. 2 Finanční analýza – rychlý test 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu z 

EBIT

Rentabilita 

tržeb z 

provozního 

cash flow

průměrné 

hodnocení

Průměrná 

doba 

splácení 

dluhů

Podíl 

vlastního 

kapitálu 

na 

celkovém

průměrné 

hodnocení

2004 4,0 4 4 4 4

2005 3,3 4 4 4 1 4 3

2006 3,3 4 4 4 1 4 2,5

2007 3,3 4 4 4 1 4 2,5

2008 3,3 4 4 4 1 4 2,5

Průměrné hodnocení 3,4 4,0 4,0 4 1,0 4,0 2,8

Pozn.: 

(1 - výborný, 2 - velmi dobrý, 3 - průměrný, 4 - špatný, 5 - ohrožení insolvencí)

rok

průměrné 

hodnocení 

všech 

ukazatelů

Finanční stabilita Výnosová stabilita

ukazatele jsou ohodnoceny známkou 1 - 5 

 

 

 

Perspektivnost podniku je dána atraktivností trhu a konkurenční silou, kterou se podnik 

vyznačuje. V tomto smyslu budou jednotlivé dosaţené výsledky z obou oblastí porovnány a 

zobrazeny v matici [2]. Matice je součástí navrhovaného modelu, výstup z výše uvedených 

analýz vyplňuje automaticky a pro lepší přehlednost  označí pozici podniku ţlutě viz. příklad 

obrázek 1.  

                                                 

12
 Nutno do příslušných buněk nadefinovat vzorec  pro výpočet vybraných ukazatelů 
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v
el

k
á

 podniky, jeţ by 

měly změnit 

zaměření svého 

podnikání

podnik s dobrou 

perspektivou 

podnik s 

jednoznačnou 

perspektivou

st
ře

d
n
í

podniky, jeţ by 

měly změnit 

zaměření svého 

podnikání 

podnik s přijatelnou 

perspektivou

 podnik s dobrou 

perspektivou
m

al
á podnik téměr bez 

perspektivy 

podnik s malou 

perspektivou 

podnik s 

neomezenou 

perspektivou 

nízká střední vysoká

 *  

58,1%

48,7%

K
O

N
K

U
R

E
N

Č
N

Í 
S

ÍL
A

ATRAKTIVITA TRHU

Celkové hodnocení analýzy vnitřního potenciálu jako 

konkurenční sílyCelkové hodnocení analýzy atraktivity trhu  

Obr. 1 Matice k posouzení perspektivnosti podniku 

 

4.2 PROGNÓZA VÝVOJE TRHU A TRŽEB 

 

Prognóza vývoje trhu 

  

Prognóza tempa růstu odvětví (trhu) je prvním rámcem pro projekci trţeb oceňovaného 

podniku[2]. Vychází z analýzy časové řady dosavadního vývoje trhu a trţeb, prognóz 

hlavních makroekonomických ukazatelů a jednoduché popř. vícenásobné regresní analýzy.  

 

Tabulkový programu MS Excel nabídne v listu “PROGNÓZA TRŢEB TRHU“, ihned po 

vyplnění vstupních údajů, celkem 3 varianty prognóz, dle hlavních zvolených kritérií.  Pro 

účely modelu byly za hlavní faktory, jeţ na velikost relevantního trhu působí, zvoleny 

následující: 

 HDP, odrážející celkový hospodářský vývoj 
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(V souvislosti s oceněním metodou DCF, kdy se pouţívá prognóza HDP v běţných cenách, 

jsou také hodnoty dosaţené v minulosti i prognóza uvedena v běţných cenách. Rozhodne-li se 

uţivatel vyplnit data v cenách stálých, doporučuji v příslušných textových buňkách opravu, 

aby bylo vţdy jasné, s jakými hodnotami bylo pracováno.)  

 

 Čas, který můţe být vyjádřením např. nákupních zvyklostí  

 kombinace HDP (v běžných cenách) a inflace.  

 

Usoudí-li uţivatel modelu, ţe na velikost trhu v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo 

činnosti oceňovaného podniku působí silněji jiný faktor např. vývoj příjmů, vývoj 

obyvatelstva apod., je moţné sloupce s předem nadefinovanými faktory přepsat
13

. 

V souvislosti s tímto doporučuji současně kontrolu, zda výpočtová funkce nového zvoleného 

faktoru odpovídá té stávající.     

Budoucí velikost relevantního trhu můţeme odhadnout pomocí jednoduché nebo 

vícekriteriální regresní analýzy. V tabulkovém programu MS Excel je pro tento výpočet 

dostupná funkce v záloţce DATA - ANALÝZA DAT - REGRESE. Postup jak s tímto 

analytickým nástrojem pracovat naleznete v příloze 6 této diplomové práce. Lze samozřejmě 

vyuţít také nápovědy tabulkového programu MS Excel.  

Nutno upozornit, ţe výsledek regresní analýzy, jeţ funkce v MS Excel nabídne, se při změně 

výchozích dat automaticky nemění. Při jakékoliv změně v oblasti dat, jeţ byla pro výpočet 

regresní analýzy pouţita, je nezbytně nutné nadefinovat datovou oblast pro výpočet znovu. 

Pouţití výše uvedeného analytického nástroje je však jednoduché a zároveň není nikterak 

časově náročné. 

 

Pro odhad vývoje trhu pouţijeme prognózy odborné ekonomické veřejnosti
14

 a data 

z minulých časových řad. Důvěryhodnými zdroji informací jsou např. Český statistický úřad, 

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu apod. Na obr. 2 je světle oranţově 

označena oblast automatického zobrazení predikce hlavních vybraných faktorů, a to na 

základě jejich zápisu do příslušných buněk listu vstupních dat.  

 

                                                 

13
 Přepis faktorů by měl uţivatel provést jak v listu vstupních dat, tak v navazujících tabulkových částech. 

14
 Doporučuji porovnat z více zdrojů 
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Roční indexy tempa růstu, stejně jako průměrný roční růst trţeb v % jsou za minulá i 

nadcházející období počítána automaticky.  

 

Pro vyplnění poţadovaných vstupních dat můţe uţivatel zvolit dvě varianty. Buď to 

jednotlivé buňky propojí s buňkami z jiného listu či souboru v MS Excel
15

 nebo vyplní 

poţadovaná pole manuálně pomocí klávesnice. Pozor při vyplňování je třeba dát zejména na 

peněţní jednotky. Údaje ČSÚ bývají uváděny zpravidla v miliónech Kč, zatímco hodnoty 

v účetních výkazech v tisících Kč.  

 

Zadáním poţadovaných vstupních údajů bude vyplněna následující tabulka 3, v níţ červená 

pole zobrazují místo výstupu.    

 

Tab. 3 Prognóza vývoje trhu 

 

Míra 

inflace 

t 
(p

o
řa

d
í 

ro
k

u
)

index 

růstu 

HDP

HDP v 

mil. Kč

roční 

index 

inflace

tržby v 

mil. Kč

index 

růstu 

tržeb

závislost 

tržeb na 

čase 
(funkce 1)

index 

růstu

závislost 

tržeb na 

HDP a 

inflaci 
(funkce 2)

index 

růstu

závislost 

tržeb na 

HDP 
(funkce 3)

index 

růstu

1 2004

2 2005

3 2006

4 2007

5 2008

6 2009

7 2010

8 2011

9 2012

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Korelační koeficient

p
r
o

g
n

ó
z
a

Průměrný roční růst 2009 až 2012

rok

HDP (b.c.) 
Tržby relevantního 

trhu 
Teoretické hodnoty (v mil. Kč )

sk
u

te
č
n

o
st

Průměrný roční růst 2004 až 2008

PREDIKCE
(oblast vstupních dat)

VÝSTUP 1 VÝSTUP 2 VÝSTUP 3

MINULÉ ČASOVÉ ŘADY 
(oblast vstupních dat a automatických 

výpočtů) 

Výpočty na základě výstupů z 
regresníanalýzy

 

 

Prognóza vývoje tržeb podniku 

 

Pro výchozí odhad tempa růstu trţeb oceňované společnosti musí uţivatel modelu do oblasti 

vstupních dat doplnit následující údaje: 

 výsledky prognózy tempa růstu trhu, dle jednoho ze zvolených faktorů, jeţ se jeví 

jako nejvěrohodnější (např. prognóza tempa růstu trhu, dle vývoje HDP a inflace),   

                                                 

15
 Buňka se odkazuje na jinou pomocí příkazu  „rovná se“ a kliknutím na poţadovanou odkazovou buňku nebo 

se manuálně vepíše název buňky popř. listu, kde jsou poţadovaná data  dostupná 
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 očekávané tempo tržního podílu společnosti, jeţ se měl oceňovatel pokusit 

odhadnout na základě poznatků analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly. 

Hodnota trţního podílu podniku na relevantním trhu je v rámci vstupních dat za 

jednotlivá minulá období vyplňována automaticky.  

 

Za účelem zjištění reálnosti výsledku je doporučováno [2] udělat také analýzu dosavadního 

průměrného růstu trţeb společnosti a časovou extrapolaci tohoto růstu. Stejně jako tomu bylo 

u analýzy růstu trhu, vyţaduje model pro výpočet, vyplnění výsledků z analytického nástroje 

– regrese do vstupních dat. 

  

Tab. 4 Prognóza růstu tržeb podniku 

 

Tržby v 

závislosti 

na čase 

tempo 

růstu

Tržby, dle 

prognózy 

trhu a 

tržního 

podílu (v 

mil. Kč.)

tempo 

růstu

2004

2005

2006

2007

2008

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2009

2010

2011

2012

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

m
in

u
lo

st

Průměrné tempo růstu 2004 až 

2008

p
ro

g
n

ó
za

Prognóza průměrného tempa 

růstu 2009 až 2012

Rok

Relevantní trh Tržby oceňovaného podniku

v mil. Kč
Tempo 

růstu

Tržby          

(v mil. Kč)

Tempo 

růstu 

tržeb

Tržní 

podíl 

Teoretické hodnoty v mil. Kč

Výstup, dle 
prognózy vývoje 

trhu a tržního 

podílu

Výstup, dle časové 
extrapolace 

dosavadního růstu 

tržeb podniku

Průměrný růst tržeb 
společnosti

 

 

Oba výstupy, jeţ jsou v tab. 4  označeny červeně, je nutné porovnat. V případě, ţe se hodnoty 

zásadně liší, mohlo dojít v rámci analyzovaných faktorů vývoje trhu, vnitřního potenciálu 

nebo konkurenční síly ke změně. Pokud si takovýchto skutečností není oceňovatel vědom, 

bude vhodné udělat korekci původního odhadu.  
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5. OVĚŘENÍ MODELU NA REÁLNÝCH DATECH 

 

 

Účelem diplomové práce bylo sestavit metodickou pomůcku pro vyhodnocení výnosového 

potenciálu podniků, jejichţ hlavní činností je poskytování sluţeb. S ověřením funkčnosti 

navrţeného modelu souhlasila Realitní kancelář STING, s.r.o., jejíţ hlavní činností je 

zprostředkování koupě či prodeje nemovitostí. Aby bylo moţné model aplikovat, bylo nutné 

provést komplexní analýzu jak vnějšího tak vnitřního potenciálu společnosti. V rámci 

jednotlivých analýz jsou zobrazeny také výstupy navrţeného modelu hodnocení
16

.   

 

5.1 ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU 

 

Tato analytická část je věnována posouzení relevantních trhů, analýze atraktivity trhu a 

predikci dalšího ekonomického vývoje. Nejdříve jsou identifikovány základní skutečnosti 

charakterizující vývoj v hlavní oblasti podnikatelských aktivit společnosti tj. činností v oblasti 

nemovitostí, dle CZ-NACE 68 (Klasifikace ekonomických činností). Následující podkapitola 

se zaměřuje na  analýzu atraktivity trhu kde jsou, i s vyuţitím dříve identifikovaných 

základních údajů o odvětví a trhu, postupně analyzovány faktory jako je růst trhu, velikost 

trhu, kapitálová náročnost,  intenzita přímé konkurence, citlivost trhu na konjunkturu a 

struktura zákazníků. Vyhodnocení výše jmenovaných faktorů je shrnuto v komplexní 

hodnotící tabulce, která je součástí modelu strategické analýzy a  umoţňuje přehledně 

analyzovanou oblast posoudit.     V předposlední části kapitoly je významnými finančními 

institucemi nastíněna predikce dalšího ekonomického vývoje, jeţ se dle výsledků regresní 

analýzy, promítne také v předmětné oblasti. Definice příleţitostí a hrozeb pro společnost pak 

oblast vnějších analýz uzavírá.  

 

 

                                                 

16
 Tabulkové popř. obrázkové výstupy hodnocení, jeţ jsou součástí modelu, jsou pro lepší orientaci čtenáře 

odlišeny formátem písma nadpisu (Tučná kurzíva; typ: Book Antiqua) 
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5.1.1 Základní data o trhu  

 

Základní data o obecném vývoji ekonomiky v oblasti realitního trhu jsou výňatkem z údajů 

Českého statistického úřadu. Dříve pouţívaná Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ) byla s účinností od 1. ledna 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností (CZ-

NACE) a to v souvislosti s revidováním Mezinárodního standardu NACE.   

Sekce L, výše jmenovaného standardu, postihuje činnosti v oblasti nemovitostí.  Zahrnuje 

činnosti pronajímatelů, agentů nebo makléřů a to v jedné nebo v několika následujících 

činnostech:  

 prodej nebo nákup nemovitostí,  

 pronájem nemovitostí,  

 poskytování ostatních sluţeb v souvislosti s nemovitostmi, např. oceňování nemovitostí 

nebo vykonávání činností agentů podmíněných smluv o nemovitostech.  

 

Činnosti v této sekci mohou být prováděny s vlastním nebo pronajatým majetkem a mohou 

být vykonávány za úplatu nebo na smluvním základě. Sekce zahrnuje také stavební práce 

spojené s údrţbou vlastních nebo pronajatých objektů. Do této sekce patří také činnosti 

správců majetku. 

 

Oddíl CZ-NACE 68: ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ zahrnuje následující skupiny 

a třídy: 

 

68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí  

68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 

  

V podnikatelském sektoru s nemovitostmi bylo dle ČSÚ v roce 2007 zjištěno 45 145 

aktivních ekonomických subjektů, jeţ jsou dle počtu zaměstnanců děleni do tří následujících 

velikostních skupin: 

 

- s 0-19 zaměstnanci – 44 821 podniků, podíl na počtu subjektů ve stejné velikostní 

skupině v trţních sluţbách činí 12,4 %; 
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- s 20-99 zaměstnanci – 296 podniků, podíl na počtu subjektů ve stejné velikostní 

skupině v trţních sluţbách činí 8,6 %; 

- se 100 a více zaměstnanci – 28 podniků, podíl na počtu subjektů ve stejné 

velikostní skupině v obchodě 3,6 %. 

 

Dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem se počet pracovníků za časové období 

2002 – 2007 výrazně nezměnil, přestoţe nárůst počtu podniků v roce 2007 byl oproti roku 

2002 téměř 68 % (z 26 882 na 45 145). Průměrný počet osob na podnik klesl z 2 v roce 2002 

na 1,2 osoby v roce 2007. Vyplácené mzdy byly mírně podprůměrné  

 

Trţby podniků zabývajících se nemovitostmi činily v roce 2008 v běţných cenách 126 mld. 

Kč. Oproti roku 2002 došlo k navýšení o 45 %.  

 

Tab. 5  Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí [14] 

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tržby za realitní trh celkem 86 428 86 523 95 583 106 692 120 166 127 203 125 992

Meziroční index 100,1 110,5 111,6 112,6 105,9 99,0

Kumulovaný index 100 100,1 110,6 123,4 139,0 147,2 145,8

z toho tržby za vlastní výrobky a služby 81 868 81 221 91 268 102 206 114 642 120 303 119 346

Meziroční index 99,2 112,4 112,0 112,2 104,9 99,2

Kumulovaný index 100 99,2 111,5 124,8 140,0 146,9 145,8

Pozn.: trţby jsou uvedeny v mil. Kč v běţných cenách  

 

V roce 2008 připadalo na jednoho pracovníka v průměru 2 mil. Kč trţeb a téměř 0,8 mil. Kč 

přidané hodnoty. Tempo růstu počtu pracovníků bylo za sledované období 2002 – 2008 

pomalejší neţ tempo růstu účetní přidané hodnoty (23 % proti 49 %), díky čemuţ rostla 

produktivita práce. Zejména v roce  2005 zaznamenalo odvětví nemovitostí dle výsledků 

ročních šetření v porovnání s předchozími roky nebývalý rozmach jak dokládá obr. 2 [14] . 
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Vývoj produktivity práce v odvětví podle OKEČ 70 

v letech 2002 - 2008
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Obr. 2 Vývoj produktivity práce v odvětví podle OKEČ 70 

 

5.1.2 Analýza atraktivity trhu 

Současná situace na realitním trhu je intenzivně vnímána jak ze strany poptávajících tj. mezi 

zájemci o bydlení, kteří zvaţují, zda koupit potřebnou nemovitost nebo zda raději počkat, a 

pokud ano, zda bude moţné na ni získat úvěr, tak snad ještě více v sektoru nabídky - tedy 

mezi developery, stavebními firmami, realitními kancelářemi a v neposlední řadě i v řadách 

úvěrujících bank a spořitelen.  

Druhé pololetí roku 2008 a počátek roku 2009 se staly obdobím, kdy skončila relativně 

pozitivní dekáda rozvoje realitního trhu (1998-2008). Vývoj cen, který měl obecně stoupající 

tendenci se stal náhle značně rozkolísaným a v oblastech nových developerských projektů aţ 

turbulentním.  

Oblast nemovitostí je všeobecně a dlouhodobě vnímána jako lukrativní vzhledem k potřebě 

lidí bydlet a také vhodnému předmětu investování. V současné době ekonomického útlumu se 

však v souvislostech s dlouhodobou nepřízní úrokových sazeb a stagnaci na realitním trhu dá 

očekávat niţší zájem o vstup do této podnikatelské oblasti, zejména co se týče vstupu 

jednotlivých fyzických osob. Tlak můţe být očekáván ze strany mezinárodních franšízových 

skupin (RE/MAX, Century 21, ERA), jeţ s nabídkou silné marketingové podpory a úspor 

z rozsahu, sdruţují pod sebe nejen drobné, ale také poměrně velké a známé realitní kanceláře.  
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Tab. 6 

Vývoj základních ekonomických ukazatelů v oblasti nemovitostí dle CZ-NACE 68 [14] 

2002 26 882 52 460 14 531 86 428 81 868 33 923 647

2003 27 595 51 435 14 635 86 523 81 221 36 048 701

2004 32 704 47 615 15 459 95 583 91 268 32 728 687

2005 36 538 50 603 16 221 106 692 102 206 45 615 901

2006 40 171 54 738 16 929 120 166 114 642 52 125 952

2007 45 145 57 542 18 420 127 203 120 303 56 113 975

2008 64 724 21 130 125 992 119 346 50 548 781

Pozn.: údaje roku 2007 a 2008 byly revidovány

Rok

Pracovníci 

celkem 

(ve fyz. 

osobách)

Počet 

podniků

Účetní 

přidaná 

hodnota 

(mil. Kč)

Průměrná 

hrubá měsíční 

mzda na 1 

fyzickou osobu 

(v Kč)

Tržby celkem  

(mil. Kč)

Produktivita 

práce (v tis. 

Kč)

Tržby za 

vlastní 

výrobky a 

služby

 

 

Růst trhu 

 

Ze zjištěných údajů, uvedených v předchozích částech studie, vyplývá poměrně dynamický 

růst trhu do roku 2007. V tab. 7  je uvedena analýza vývoje trţeb za sluţby poskytovaných v 

oblasti nemovitostí a také vývoje dokončených bytových objektů v rámci celé České 

republiky. Co se týče vývoje trţeb v odvětví, došlo za poslední tři roky k meziročnímu růstu v 

průměru o 5,4 %. Dokončené bytové objekty zaznamenaly za stejné sledované období nárůst 

o téměř 12 %. Jak dokládá tab. 7 vliv na tuto pozitivní hodnotu měly zejména dokončené 

developerské projekty, které v roce 2007 zaţívaly svůj boom.             

 

Výše úvěrových sazeb má samozřejmě vliv na objem hypotečních úvěrů a s tím souvisí také 

současný pokles výstavby nových rezidenčních, komerčních a průmyslových developerských 

projektů. Právě významný pokles rozestavěnosti a podíl developerských projektů má na 

výkony realitních kanceláří v současné době velký vliv. V návaznosti na ekonomické 

prognózy odborníků  se dá předpokládat, ţe stagnace na trhu realit bude minimálně do roku 

2012 přetrvávat.  

 

Hodnocení faktoru růstu trhu bych v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi hodnotila 

spíše  podprůměrně. 
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Tab. 7 Růstové meziroční indexy v oblasti nemovitostí [14] 

 

2004 2005 2006 2007 2008

Tržby za vlastní služby (CZ-NACE 68) x 112,0 112,2 104,9 99,2

Dokončené bytové objekty - rodinné domy x 101,3 98,2 128,4 115,4

Dokončené bytové objekty - bytové domy x 107,5 87,4 180,4 68,8

Dokončené bytové objekty celkem  x 104,1 93,2 150,9 91,3

Pozn: předchozí rok = 100  
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Obr. 3 

 

Velikost trhu 

 

Celková velikost trhu s nemovitostmi [25] činí, dle studie realitního trhu roku 2009,  

6,1 – 6,5 mld. Kč. Téměř polovina výše uvedeného objemu trhu připadá realitním kancelářím. 

Nutno podotknout, ţe výše uvedené údaje nezahrnují ceny nemovitostí, ale jedná se pouze o 

marţi
17

 z prodejů a pronájmů. Z analýzy dále vyplývá, ţe  téměř 19 % z celkového objemu 

trhu připadá 15 - 20 realitním kancelářím, mezi něţ se řadí také RK STING. Faktor velikosti 

trhu bych na základě výše uvedených skutečností označila za mírně pozitivní.  

                                                 

17
 Marţe – provize, kterou realizuje realitní kancelář z prodeje či zprostředkování pronájmu 
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Kapitálová náročnost 

 

Odvětví nemovitostí je v rámci sluţeb netypické výší celkových aktiv, coţ vyplývá 

z charakteru činnosti. Celková aktiva činila v roce 2007 celkem 722 mld. Kč, z toho necelých 

413 mld. Kč tvořil hmotný majetek. Nejobjemnější sluţbou je pronájem nemovitostí.  

K tomu je potřebné nemovitosti vlastnit, coţ je kapitálově náročné. V průměru připadla v roce 

2007 na jednoho pracovníka hodnota aktiv ve výši 12,8 mil. Kč, zatímco v ostatních 

odvětvích sluţeb to bylo zhruba šestkrát méně. [14] 

Subjekty podnikající v nemovitostech jsou obecně velmi závislé na cizích zdrojích, coţ má 

úzkou návaznost na úvěrovou politiku bank, které se v posledních dvou letech ekonomického 

poklesu stávají v oblasti hypotečního úvěrování oproti minulým obdobím konzervativnější.   

Faktor kapitálové náročnosti nutno označit za mírně negativní. 

 

Intenzita přímé konkurence 

 

Objem, který realizují realitní kanceláře činí cca 3,3 mld. Kč
18

 , coţ odpovídá ca 50 % objemu 

celkového trhu [25]. V rámci České republiky působí cca  8 000 realitních kanceláří 
19

. 

Z hlediska počtu by se dala konkurence označit za velmi silnou, ale je nutné přihlédnout ke 

skutečnostem, ţe téměř 19 % z celkového objemu trhu a 33 % z objemu realizovaného 

realitními kancelářemi, je rozdělováno mezi 15 – 20 předních realitních kanceláří. Realitní 

kancelář STING, s.r.o. je, dle studie [25] a analýzy konkurence (kap. 5.2.2), jednou z nich. 

Faktor intenzity přímé konkurence hodnotím mírně pozitivně, a to v souvislosti s tím, ţe RK 

STING zaujímá na trhu realit významné postavení. Za současných ekonomických podmínek 

se nabízí příleţitost k určité formě vzájemné spolupráce mezi předními významnými 

realitními kancelářemi s cílem omezit konkurenci. 

 

Citlivost na konjunkturu 

 

U sledovaného odvětví lze předpokládat poměrně vysokou citlivost na hospodářský růst. Mezi 

růstem trţeb v odvětví a hrubým domácím produktem existuje vysoká míra přímé závislosti, 

                                                 

18
 uvedené údaje nezahrnují ceny nemovitostí, ale jedná se pouze o marţi

13
 z prodejů a pronájmů. 

19
 Dle odhadu majitele RK STING, Martina Zaremby 
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kterou potvrzuje vysoká hodnota korelačního koeficientu
20

 0,9367 viz. tab. 9. Kombinace 

vlivu HDP a inflace je, dle výsledků regresní analýzy, ještě dominantnější.  

Takto vysoká citlivost trhu na hospodářský růst řadí atraktivitu trhu do oblasti spíše negativní. 

 

Struktura a charakter zákazníků 

 

Na realitním trhu jsou dodavateli všichni, jeţ chtějí prodat či pronajmout nemovitosti které 

vlastní. Můţe se tedy jednat o dům, byt, chatu, garáţ, zahradu či komerční prostory. Za 

dodavatele můţeme povaţovat také realitní kanceláře, jeţ prodeje či pronájmy nemovitostí na 

základě smluvních ujednání s majiteli nemovitostí zprostředkovávají. Na druhé straně stojí 

zájemci o koupi či nájem výše zmíněných nemovitostí, tedy odběratelé.  

Obecně lze říci, ţe nikdo nemá na trhu rozhodující vliv. Existuje jak velký počet dodavatelů 

(Polypol) tak odběratelů (Polypson) a nikdo tedy nemůţe vykonávat zásadní ekonomický tlak.  

 

Z hlediska atraktivity trhu bych tento faktor označila za mírně nadprůměrný, a to v souvislosti 

s vyšší cenovou citlivostí zákazníků. Čím vyšší citlivost na ceny je, tím méně je stav pro 

dodavatele výhodný.  

 

Finální vyhodnocení atraktivity zkoumaného trhu  

 

Završením analýzy atraktivity trhu je syntetizující tab. 8. Jednotlivým faktorům je udělena 

váha, nejvýznamnějšímu z faktorů nejvyšší bodové ohodnocení, těm méně významným 

průměrné nebo niţší. Vzhledem k tomu, ţe rostoucí trh umoţňuje existenci podniků do 

budoucna, je v rámci této studie udělena nejvyšší váha faktoru růstu trhu. Velikosti trhu není 

přidělena taková váha, protoţe i působnost na výklenkových a okrajových trzích můţe nabízet 

zajímavé trţní příleţitosti. V souvislosti s vysokým stádiem vyspělosti trhu je intenzita přímé 

konkurence hodnocena středně významně. Menší váha byla stanovena faktoru citlivosti na 

konjunkturální vlivy, neboť se dá očekávat, ţe zejména ekonomický vývoj (který 

podnikatelské jednotky nemohou zásadně ovlivnit) postihne trh sluţeb komplexně.  

 

                                                 

20
 Korelační koeficienty slouţí jako pomocná informace o míře závislosti sledovaných proměnných. 
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Tab. 8  Syntetizující a vážené vyhodnocení faktorů atraktivity trhu 

 

0 1 2 3 4 5 6

Růst trhu 4 2 * 8 24

Velikost trhu 2 4 * 8 12

Intenzita přímé konkurence 3 4 * 12 18

Citlivost na konjunkturu 2 1 * 2 12

Struktura a charakter zákazníků 2 4 * 8 12

Celkem 38 78

Hodnocení 48,7%

Max. 

bodové 

ohodnocení

BodyKritérium Váha

Bodové hodnocení kritéria atraktivity Dosažené 

bodové 

ohodnocení
Negativní                Průměr               Pozitivní         

 

 

Výsledné hodnocení 38 ze  78 bodů moţného maxima naznačuje, ţe atraktivita 

analyzovaného trhu se pohybuje okolo průměru (48,7 %).  

 

5.1.3 Prognóza vývoje trhu 

 

Jak bylo uvedeno výše, mezi hlavní faktor, jeţ působí na velikost relevantního trhu patří 

celkový hospodářský vývoj, jeţ se odráţí zejména ve vývoji HDP. Mezi další předmětné 

faktory pak můţeme zařadit výši úrokových sazeb, míru nezaměstnanosti či vývoj inflace. Pro 

odhad velikosti budoucího trhu bude pouţita regresní analýza. Vstupními informacemi budou 

minulé časové řady zveřejněné Českým statistickým úřadem a prognózy Ministerstva financí 

České republiky. Očekávaným vývojem těchto oblastí pro období 2010 - 2012, tak jak jej 

prognózují přední finanční instituce, se nyní bude zabývat detailněji.  

 

V ý v o j   a   p r o g n ó z a   HDP 

 

Vývoj HDP od roku 2004 a jeho predikce pro období 2010 aţ 2013 znázorňuje obr. 3, z něhoţ 

je patrné, ţe nejlepší výsledky HDP byly zaznamenány v roce 2006. V následujících 

čtvrtletích roku 2007 došlo sice k poklesu, ale hodnoty se po celé období drţely zhruba na 

stejné výši. Ekonomická krize se projevila značným poklesem HDP jiţ na začátku roku 2008 

a tento pokles bohuţel pronásledoval i celý uplynulý rok.  
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Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, ţe hrubý domácí produkt v roce 2009 dvakrát 

zaznamenal rekordní meziroční pokles ekonomiky v historii ČR.  Dle Kolokvia
21

 je v roce  

2010 anticipováno mírné oţivení ekonomiky. K urychlení růstu by mělo dojít v letech 2011 a 

2012. Zatímco v letech 2009 a 2010 by se ve struktuře uţití měly stát hlavní stabilizující 

sloţkou výdaje na konečnou spotřebu domácností a vlády, v horizontu výhledu by měla být 

ekonomická dynamika taţena opět tvorbou hrubého fixního kapitálu, jak dokládá obr. 4. 

 

 

 

 

Hrubý domácí produkt (reálný) – příspěvky k růstu, rozklad meziročního růstu, p.b. 

 

 

Obr. 4 

 

P r o g n ó z a   n e z a m ě s t n a n o s t i 

 

Nezaměstnanost na počátku letošního roku dosáhla lednových hodnot roku 2005. Předpovědi 

situace na trhu práce odráţejí vývoj HDP. Niţší predikovaný ekonomický výkon tak 

předznamenává větší pokles zaměstnanosti a vyšší míru nezaměstnanosti. Odborná 

ekonomická veřejnost
22

 očekává přetrvání poklesu zaměstnanosti do roku 2010, zatímco 

                                                 

21
 Kolokvium = průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR, pořádaný 2x ročně Ministerstvem financí. 

Výsledky vycházejí z předpovědí 15 tuzemských a 3 mezinárodních institucí, které se zabývají ekonomickými 

prognózami ČR. 

22
 CERGE-EI, Cyrrus, ČNB, Česká spořitelna, ČSOB, ING, Komerční banka, Liberální institut, MF, MPO, 

MPSV, Patria, Raiffeisen, Svaz českomoravských výrobních druţstev, UniCredit, Evropská komise, MMF, 

OECD 
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nezaměstnanost by měla dosáhnout vrcholu aţ v roce 2011 na úrovni v průměru 8 % (min. 7 

%, max. 9 %) [19]. 

 

 Vývoj a předpověď nezaměstnanosti v ČR [18] 

 

 

Obr. 5 

 

V ý v o j   i n f l a c e  

Celková inflace bude podle ČNB [19] v prvním pololetí růst a ve druhém pololetí stoupne 

kvůli daňovým změnám aţ nad dvě procenta. V prvním čtvrtletí 2011 by pak měla být inflace 

na dvou procentech a ve druhém čtvrtletí roku 2011 na 2,1 procenta. V souvislosti 

s očekávaným útlumem spotřeby domácností není nutné vnímat inflaci v letošním roce tj. 

2010 jako významné riziko. Pro i proti růstu cen by mohl působit vývoj nominálních mezd.  

 

Z a d l u ž e n o s t   a   ú r o k o v é   s a z b y 
 

V roce 2009 klesla zadluţenost podniků u bank o  8,1 % na  636 miliard Kč [17]. Vliv na to 

měl pokles ekonomické aktivity, omezení stavu zásob, pokles produkce, objednávek, 

ziskovosti a předpokládaný růst bankrotů, a to nejen u proexportně zaměřených podniků. 

V této souvislosti došlo k poklesu poptávky po provozních a investičních úvěrech.  

Na druhé straně došlo k zvýšení zadluţení domácností o 10,4 % na 939,6 miliard Kč [17]. Dle 

odborníků za to mohly nejen nově poskytnuté úvěry, ale především rychlý nárůst úvěrů 

v předchozích letech a to hlavně u hypoték, jeţ jsou splatné aţ za několik desítek let a 

dlouhodobě tak zůstávají v bilancích bank.  

Co se týče vývoje úvěrů domácnostem, očekává se jen mírný nárůst stejně jako u úvěrů 

podnikatelských. Výraznějšímu zvyšování bude bránit očekávaný nárůst bankrotů a nízká 

ziskovost, coţ povede banky k opatrnosti. Pokud podniky v souvislosti s poklesem výroby 
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sníţí poptávku po nových krátkodobých úvěrech, můţe i objem celkových úvěrů navzdory 

bankovním odhadům klesat.  

 

Počet nově poskytnutých hypoték v loňském roce nebyl nijak závratný. Banky se obávaly o 

schopnost splácení svých klientů v nejisté době a zvyšovaly úrokové sazby aţ nad úroveň 

roku 2003. Letošní rok začíná optimističtěji. Některé banky jiţ v samém závěru loňského 

nebo hned v počátku letošního úrokové sazby hypoték sníţily. Zlevňují spíše střednědobé (3 a 

5leté) fixace. Současné vyšší sazby u jednoletých fixací naznačují pokles úroků v blízké 

budoucnosti. Očekává se, ţe v letošním roce 2010 úrokové sazby o něco klesnou, ovšem nelze 

očekávat pokles příliš výrazný. Dá se očekávat, ţe banky budou i nadále obezřetné a to 

s ohledem na očekávaný růst nezaměstnanosti, jeţ s sebou přináší riziko růstu delikvence ve 

smyslu nesplácení hypoték. Pro většinu klientů pak bude problematické na hypotéku 

dosáhnout, coţ aktivitu na realitním trhu omezí. 

Vývoj průměrných úrokových sazeb hypoték od roku 2003 – ledna 2010 je k dispozici na 

webových stránkách www.hypoindex.cz a je průběţně aktualizován. 

 

Tab. 9  Odhad velikosti budoucího trhu realit, dle regresní analýzy 

 

Míra 

inflace 

t 
(p

o
řa

d
í 

ro
k

u
)

index 

růstu 

HDP

HDP v 

mil. Kč

roční 

index 

inflace

tržby v 

mil. Kč

index 

růstu 

tržeb

závislost 

tržeb na 

čase 
(funkce 1)

index 

růstu

závislost 

tržeb na 

HDP a 

inflaci 
(funkce 2)

index 

růstu

závislost 

tržeb na 

HDP 
(funkce 3)

index 

růstu

1 2004 2 814 762 102,8 91 268 94 702 92 762 95 643

2 2005 106,0 2 983 862 101,9 102 206 112,0 102 128 107,8 102 441 110,4 101 059 105,7

3 2006 108,0 3 222 369 102,5 114 642 112,2 109 553 107,3 110 651 108,0 108 697 107,6

4 2007 109,7 3 535 460 102,8 120 303 104,9 116 978 106,8 122 847 111,0 118 724 109,2

5 2008 104,3 3 688 994 106,3 119 346 99,2 124 404 106,3 119 064 96,9 123 641 104,1

7,0% 0,8% 6,9% 7,1% 6,4% 6,6%

6 2009 98,9 3 648 415 101,0 131 829 106,0 132 803 111,5 122 342 98,9

7 2010 101,9 3 717 735 101,5 139 254 105,6 134 241 101,1 124 562 101,8

8 2011 103,6 3 851 573 102,2 146 680 105,3 137 790 102,6 128 848 103,4

9 2012 105,4 4 059 558 102,4 154 105 105,1 145 890 105,9 135 509 105,2

3,6% 0,5% 5,3% 3,2% 3,5%

Korelační koeficient 0,9387 0,9800 0,9367

sk
u

te
č
n

o
st

rok

HDP (b.c.) 
Tržby relevantního 

trhu 
Teoretické hodnoty (v mil. Kč )

Průměrný roční růst 2009 až 2012

Průměrný roční růst 2004 až 2008

p
r
o

g
n

ó
z
a

 

Poznámky k tabulce: 

Funkce 1- závislost na čase:           lineární funkce  x = a + b.t   (x = 87277,1 + 7245,3.t) 

                                                                  (a, b jsou konstanty - výstup regresní analýzy, t je pořadí roku) 

Funkce 2 – závislost na HDP a inflaci:    x = a + b.f1 + c.f2  

                                                                 (x =147 779,5118 + 0,0593.HDP – 1973,54.inflace) 

                                                                 (a,b,c jsou konstanty, f je funkce  ovlivňujících faktorů)  

Funkce 3 – závislost HDP:           x = -30795,74 + 0,0503.HDP  

 

http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-listopad-2009-banky-letos-poskytnou-hypoteky-za-70-miliard/
http://www.hypoindex.cz/
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HDP – minulé časové řady [14],  prognóza [22] 

Míra inflace - minulé časové řady [14],  prognóza [22] 

Trţby v oblasti nemovitostí [14] 

 

Výsledky jednotlivých prognóz, jeţ byly v tab. 9 zobrazeny indexem růstu trhu, byly do tab. 

10 převedeny v procentuálním vyjádření.  

 

Tab. 10  Prognóza tempa růstu trhu v procentuálním vyjádření 

 

2009 2010 2011 2012

6,0 5,6 5,3 5,1

11,5 1,1 2,6 5,9

-1,1 1,8 3,4 5,2

Prognóza dle časového trendu

Prognóza dle vývoje HDP (v b.c.) 

a inflace

Prognóza dle HDP (v b.c.)
 

 

Vzhledem k tomu, ţe poměrně vyrovnaný časový trend narušila ekonomická krize, nevolila 

bych pro projekci růstu relevantního trhu faktor času. Přikláním se, na základě dosaţené 

hodnoty korelačního koeficientu, k výběru faktoru HDP a inflace. Obecně však můţeme z 

výsledků tab. 9 usuzovat pro období 2009 aţ 2012 průměrné tempo růstu trhu nemovitostí 

v rozmezí 3,2 – 3,5 %.  

 

5.1.4 Specifikace hrozeb a příležitostí 

 

Celkově lze říci, ţe trh nemovitostí je úzce spjat s ekonomickou a hospodářskou situací 

v daném regionu či státu. Pokud ekonomika roste, dochází rovněţ na nemovitostním trhu 

k velké aktivitě a s tímto je rovněţ spjat růst cen. Pokud je v ekonomice situace opačná, tak se 

to odrazí rovněţ negativně na trhu nemovitostí. 

P ř í l e ţ i t o s t i: 

 Investiční  příležitosti 

Můţeme konstatovat, ţe ceny nemovitostí v posledních 20 letech rostly (buď mírně, 

nebo prudce). Od nástupu krize dochází k jejich postupnému sniţování (pokles je 

rozdílný regionálně i komoditně). Toto sebou přináší investiční příleţitosti a pozitivní 
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je rovněţ skutečnost, ţe bydlení se stává dostupnější více lidem, coţ můţe oţivit 

poptávku po nemovitostech jak z důvodu vlastní potřeby, tak i z důvodu investice. 

 

H r o z b y: 

 růst nezaměstnanosti 

Neustále se zvyšující nezaměstnanost vyvolává v lidech nejistotu a nechuť dělat 

zásadní rozhodnutí (zadluţení se hypotékou na 30 let apod.) Nezaměstnanost 

v jednotlivých regionech můţe ovlivnit lokální trhy nemovitostí (např. zkrachuje-li 

významný regionální zaměstnavatel, tak toto zajisté ovlivní trh s bydlením).  

 úvěrová politika bank 

Trh s nemovitostmi je velmi výrazně ovlivňován úvěrovou politikou bank, neboť z 

téměř 70% bývá k uhrazení kupní ceny zvolena nějaká formu úvěru. Úrokové sazby 

pravděpodobně neklesnou pod 5 %, a to ani v případě ekonomického oţivení v roce 

2010 neboť se očekává výše nezaměstnanosti okolo 10 %, coţ bude mít samozřejmě 

vliv na rostoucí delikvenci při splácení úvěrů a není tedy příliš pravděpodobné, ţe by 

banky sníţily své rizikové přiráţky.  

 Demografický faktor 

Obecně lze říci, ţe vlastní bydlení lidé řeší nejčastěji ve věku 25 – 33 let. Silné 

populační ročníky (70. léta min. století), řešily své bydlení především v době před 

krizí, tudíţ mají tuto problematiku z velké části vyřešenou. Tímto se sniţuje počet 

potenciálních kupujících. 

 

5.2  ANALÝZA KONKURENCE A VNITŘNÍHO POTENCIÁLU PODNIKU 

 

Tato analýza napomáhá k identifikaci strategické způsobilosti, kterou musí podnik mít, aby 

byl schopen reagovat na hrozby a příleţitosti vznikající nepřetrţitě v jeho okolí. Z funkčního 

hlediska se dotýká analýza celé škály podnikových činností. V souvislosti s RK STING se 

bude jednat především o obchodní dovednosti, marketing a řízení, řízení lidských zdrojů a 

finanční hospodaření. Ve všech těchto oblastech je třeba zhodnotit současný stav a především 

posoudit předpoklady pro jejich budoucí rozvoj v intencích cílů podniku [5]. Odhad 
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konkurenční síly, specifických předností a na nich vybudované konkurenční výhody je 

vyústěním této analýzy vztaţené k výstupům z analýzy vnějšího prostředí tj. atraktivity trhu. 

 

5.2.1 Analýza všeobecného stavu podniku  

 

Stanovení tržního podílu 

 

V souvislosti s nedostatkem relevantních informací je nejen pro Realitní kancelář STING, 

s.r.o., ale pro všechny realitní kanceláře velmi těţké zjistit vlastní trţní podíl na trhu s 

nemovitostmi.  

Velikost trţního podílu můţeme odvodit jen zhruba, a to na základě informací zveřejněných 

ve studii realitního trhu z roku 2009 [25], jeţ specifikuje velikost trhu v peněţním vyjádření 

(viz. kapitola 5.1.2). Z analýzy vyplynulo, ţe téměř 19 % z celkového objemu trhu čítajícího 

6,1 - 6,5 mld. Kč bylo v roce 2009 rozděleno mezi pouhých 15 – 20 realitních kanceláří. 

Současný výkonný ředitel RK STING  odhaduje, ţe ca 9 % trhu je rozděleno mezi top 5 

realitních kanceláří, mezi které uvádí M&M reality holding, a.s., RE/MAX, MAXIMA 

REALITY, s.r.o., AAA BYTY.CZ a.s. a v neposlední řadě také Realitní kancelář STING, 

s.r.o.    

 

5.2.2 Identifikace hlavních konkurentů 

 

Určitým specifikem tohoto oboru je jeho nekoncentrovanost mezi několik silných hráčů, tak 

jak je tomu v jiných odvětvích, kdy několik velkých společností či řetězců ovládají většinu 

trhu. Za hlavní lídry  jsou na celorepublikové úrovni, dle oficiální studie realitního trhu z roku 

2009 [25], povaţovány níţe uvedené realitní kanceláře, jeţ jsou stručně (tj. počet poboček 

v rámci ČR, obsazení jednotlivých regionů a aktuální nabídka nemovitostí) specifikovány 

v tab. 11. 
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Tab. 11  Přehled konkurence ve stručné charakteristice 

 

působnost/ 

let

počet 

poboček 

v ČR

Zastoupení 

v krajích 

ČR (max. 

14)

celkem k 

11.3.2010 
1) poř.

počet 

nabízených 

nemovitostí 

na pobočku

poř.

M&M REALITY HOLDING 5 55 14 8 737 1. 159 6. 1.

RK STING 11 35 12 4 319 2. 123 7. 2.

MEXX REALITY 10 9 8 3 069 3. 341 4. 1.

AAA BYTY 5 13 12 2 843 4. 219 5. 2.

AVAREAL 14 - 14 2 743 5. - - -

REAL SPEKTRUM 19 27 12 2 435 6. 90 9. 5.

BYDLÍTE.CZ - 26 14 1 898 7. 73 10. 7.

TANA RK 18 17 8 1 588 8. 93 8. 6.

MAXIMA REALITY 14 1 1 1 186 9. 1 186 1. 3.

RK LEVEL EUROPE 8 21 - 956 10. 46 11. 8.

DACHI 15 2 2 908 11. 454 3. 4.

LEXXUS 16 1 1 516 12. 516 2. 4.

REALITNÍ SPOLEČNOST ČS 5 55 14 494 13. 9 12. 9.

1) 
hodnoty byly získány z webových stránek příslušných realitních kanceláří

počet nabízených nemovitostí

Společnosti

obecné informace

průměrné 

umístění

 

 

Srovnání konkurentů dle trţeb za prodej sluţeb zobrazuje tab. 12. Z důvodu nedostupnosti 

výsledků hospodaření společnosti MM reality holding a nemoţnosti získat souhrnný 

hospodářský výsledek za společnost RE/MAX (franšízový systém viz. níţe), je nutné vnímat 

pozitivní výsledek RK STING s určitou obezřetností, neboť výše jmenované realitní 

společnosti jsou na trhu realit povaţovány za významné „hráče“. 

 

Tab. 12 Srovnání konkurentů podle celkových tržeb za prodej služeb v letech 2004 až 2008 

[24] 

 

Pořadí podle celkových tržeb 2004 poř. 2005 poř. 2006 poř. 2007 poř. 2008 poř.

MAXIMA Reality 82 784 1. 105 084 1. 118 308 1. 128 467 3. 104 247 3.

Realitní kancelář STING, s.r.o. 52 995 3. 72 592 3. 104 573 2. 150 921 1. 200 384 1.

Lexxus a.s. 64 172 2. 76 671 2. 83 456 3. 124 829 4. 85 111 4.

Realitní společnost ČS, a.s. 35 023 4. 56 312 4. 47 936 4. 75 933 5. 30 766 7.

AAA BYTY.CZ 4 10. 4 454 9. 32 726 7. 137 673 2. 137673* 2.

AVAREAL.CZ 32 040 5. 34 112 5. 41 455 5. 38 469 7. 3 909 10.

MEXX Reality, s.r.o. 18 905 6. 21 142 6. 36 856 6. 72 540 6. 75 246 5.

Level EUROPE, s.r.o. 5 321 8. 15 210 7. 22 934 8. 30 528 8. 21 390 8.

TANA realitní kancelář, s.r.o. 10 849 7. 10 392 8. 12 724 9. 14 051 9. 19 585 9.

Bydlíte.cz 928 9. 494 10. 20 10. 2 352 10. 46 682 6.

* Údaj není k dispozici, pro srovnání je doplněn údaj z předchozího (nebo následujícího) období.  
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Uvedené hodnoty trţeb v tis. Kč jsou součtem poloţek I., II. III. a IV. z výkazu zisku a 

ztráty
23

.   

 

Vývoj tržeb za služby v tis. Kč
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Obr. 6 

 

Tab. 13  Srovnání konkurentů podle provozního hospodářského výsledku v letech 2004 

až 2008 [24] 

 

Pořadí podle HV 2004 poř. 2005 poř. 2006 poř. 2007 poř. 2008 poř.

MAXIMA reality 17 423 1. 33 592 1. 39 491 1. 40 606 1. 8 234 1.

Lexxus a.s. 12 112 2. 18 803 2. 7 144 4. 30 647 2. -799 5.

Realitní kancelář STING, s.r.o. 7 502 3. 13562 3. 12 975 2. 10 094 3. -955 6.

Realitní společnost ČS, a.s. 2 578 4. 8 252 4. 9 681 3. 8 675 4. -34 229 9.

Level EUROPE, s.r.o. 1 761 5. 869 6. 1 072 5. 544 7. 609 3.

TANA realitní kancelář, s.r.o. 223 6. 227 7. 359 6. 649 6. 5 500 2.

MEXX Reality, s.r.o. 119 7. 1 472 5. -5 441 9. 2 194 5. 197 4.

Bydlíte.cz -231 8. -1 732 8. -877 7. -2 494 8. -9 304 8.

AAA BYTY.CZ -1 350 9. -6 261 9. -49 184 10. -40 500 9. -40500 * 10.

AVAREAL.CZ -27 893 10. -24 681 10. -1 482 8. -91 080 10. -2 327 7.

* Údaj není k dispozici, pro srovnání je doplněn údaj z předchozího období.  

 

                                                 

23
 I. Trţby za prodej zboţí, II. Výkony, III. Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, IV. 

Ostatní provozní výnosy 
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Významnou konkurencí jsou také franšízové společnosti. Franšízing je systém, uvádějící na 

trh sluţby prostřednictvím úzké a nepřetrţité spolupráce právně a finančně samostatných a 

nezávislých podniků, franšízora a jeho franšízantů. Franšízor zaručuje svým franšízantům 

právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. 

Franšízant má uţitek ze zkušeností, které získal od franšízora současně s nákupem 

franšízového konceptu. Realizovatelnost koncepce a významná pozice na trhu jsou základní 

pilíře frašízového systému.[20] 

 

Vzhledem k tomu, ţe není moţné zjistit komplexně hospodářský výsledek za franšízové 

společnosti, je níţe uvedena alespoň jejich stručná charakteristika. 

 

RE/MAX Česká republika 

 

RE/MAX působí více neţ třicet pět let, ve více neţ 72 zemích světa. Na realitních trzích v 

USA a Kanadě, které patří k nejvíce konkurenčním na světě, je RE/MAX na předních 

místech. V roce 1995 RE/MAX vstoupil do Evropy, kde po 14 letech působí s více neţ 1 662 

kancelářemi, s více neţ 10 200 makléři, v 35 zemích. V roce 2007 RE/MAX zahájil svojí 

činnost na trhu Číny, kde zaznamenal okamţitě obrovský ohlas. Společnost dominuje 

zejména silným povědomím značky RE/MAX u zákazníků a širokou nabídkou nemovitostí. 

Jednotlivým franšízantům  poskytuje RE/MAX maximální podporu v oblasti strategie, 

vzdělávání a marketingu.  

 

Century 21 

 

Síť CENTURY 21 působící na trhu 39 let zahrnuje v současné době přes 9 000 

franšízingových poboček v téměř 70 zemích světa. Více neţ 165 000 makléřů nabízí denně po 

celém světě několik miliónů nemovitostí. Tak jako u jiných franšízových společností nabízí 

CENTURY 21 za průběţné franšízové (licenční) poplatky prestiţní obchodní značku, 

prvotřídní servis a sluţby, synonymum úspěchu a komplexní podporu centrály. školící 

systémy prostřednictvím vlastní akademie. 
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5.2.3 Analýza vnitřního potenciálu podniku 

 

Analýza úrovně marketingu a obchodu 

 

Vyhodnocení jednotlivých oblastí marketingového mixu je naznačeno v tab. 14. V obchodně 

marketingové oblasti se jeví společnost jako mírně nadprůměrná. Nabídka sluţeb je poměrně 

široká, ale nepřevyšuje výrazně nabídku konkurence. Z tohoto důvodu je tento faktor 

hodnocen jen mírně nad průměrem. V cenové oblasti byl brán zřetel na výši provize za 

poskytované sluţby. Provize jsou zpravidla závislé na ceně prodávané nebo pronajímané 

nemovitosti. Ceny provizí v porovnání s hlavní konkurencí se nijak zásadně neliší. Je to dáno 

také tím, ţe drtivá většina realitních kanceláří má v rámci provize zahrnutou širokou škálu 

sluţeb. Drobní ţivnostníci nabízejí zpravidla niţší provize za zprostředkování obchodní 

transakce, ale jejich portfolio sluţeb je o poznání uţší a klient si v konečném důsledku 

připlatí. V souvislosti s tímto byl cenový faktor hodnocen průměrně. Marketingová 

komunikace byla v loňském roce mírně utlumena v souvislosti s hledáním cest jak sníţit 

náklady společnosti, avšak aktivity na úrovni nejsilnějších přímých konkurentů byly 

zachovány (vlastní internetová prezentace, PR, Call-centrum, výhodné umístění poboček 

poblíţ center jednotlivých měst kde RK působí). Distribuční cesty jsou vyuţívány v celé 

dostupné šíři moţných alternativ. Nejdominantnější je internetová prezentace, a to jak 

vlastním tak na cizích realitních serverech.  

 

Srovnání trţeb s ostatními konkurenty v tab. 12 dokládá silné postavení společnosti na trhu 

s nemovitostmi a prezentuje schopnost v oblasti obchodu a marketingu. Podíváme-li se na 

vývoj hospodářského výsledku společnosti ve vztahu ke konkurenci, můţeme říci, ţe situace 

v cenové oblasti se aţ do roku 2007 jevila pozitivně. Společnost zaujímala průběţně 3. pozici. 

K útlumu realitního trhu došlo pravděpodobně v důsledku očekávání vývoje ekonomické 

krize. Pomalejší reakce na tuto skutečnost v rámci finančního řízení vedla k negativnímu 

posunu v tvorbě provozního zisku aţ na 6. pozici. Finanční zdraví podniku by měla posoudit 

podrobná finanční analýza, jeţ však není předmětem této diplomové práce. 
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Tab. 14 Vyhodnocení obchodně marketingových faktorů konkurenční síly 

 

0 1 2 3 4 5 6

Nabídka sluţeb v rámci provize
3 4 * 12 18

Marketingová komunikace
3 3 * 9 18

Cenová politika
3 4 * 12 18

Distribuční cesty
3 3 * 9 18

Celkem 42 72

Hodnocení

Dosažené 

bodové 

ohodnocení

Kritérium hodnocení Váha

Bodové hodnocení kritéria personální oblasti Max. 

bodové 

ohodnocení

Negativní               Průměr                 Pozitivní

58,3%

Body

 

 

Analýza úrovně řízení lidí 

 

Společnost investuje nemalé finanční prostředky na soustavný výcvik svých zaměstnanců 

zaměřený na komunikaci, učení se pozitivním postojům, asertivitě, společenskému chování, 

obchodním dovednostem apod., jeţ je pro efektivní působení firmy rozhodující Návratnost 

investic do vzdělávání ve výše uvedených oblastech se očekává v podobě získání 

exkluzivních zakázek, které není v současné době vysoké konkurence jednoduché získat.  

Na klíčových postech neeviduje společnost vysokou míru fluktuace. Domnívám se, ţe v době 

zvyšujících se nároků na ţivotní standard je finanční motivace ve společnosti nastavena 

vhodně. Dle mého názoru bude o setrvání či odchodu lidí ze společnosti rozhodovat celková 

míra sţití se s kolektivem, uspokojení z vykonávané práce popř. moţnost postupu v rámci 

společnosti. Obecně hodnotím klima ve společnosti jako velmi přátelské. Svou roli v tom 

sehrává také dobrá práce personálního oddělení, jeţ se neustále stará o stmelování kolektivu 

formou společných, samozřejmě dobrovolných, volno-časových aktivit, jeţ majitel finančně 

podporuje.  

 

Tab. 15 Vyhodnocení personální oblasti jako faktoru konkurenční síly 

 

0 1 2 3 4 5 6

Kvalifikace zaměstnanců 4 4 * 16 24

Nebezpečí fluktuace klíčových osob 3 5 * 15 18

Obecné hodnocení klimatu ve firmě 3 5 * 15 18

Poţadavky na pozici realitního makléře
2 3 * 6 12

Podpora kvalifikačního růstu zaměstnanců 3 3 * 9 18

Celkem 61 90

Hodnocení

Dosažené 

bodové 

ohodnocení

Kritérium hodnocení

67,8%

Váha

Bodové hodnocení kritéria personální oblasti Max. 

bodové 

ohodnocení

Negativní               Průměr                 PozitivníBody
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Analýza úrovně řízení a organizace 

 

Schopnost prognózování je díky jedenáctiletým zkušenostem a neustálému monitoringu 

vývoje trhu v oboru podnikání hodnocena jako pozitivní. Majitel RK STING působil na 

začátku jako samostatný makléř. Dlouhodobé osobní zkušenosti z této pracovní pozice měly 

na pozdější styl vedení značný vliv. Společnost je řízena fundovaně se znalostí problematiky 

jak z úhlu realitních makléřů, tak i z manaţerského hlediska. Díky otevřenosti majitele RK 

STING vůči nápadům a připomínkám vedoucích zaměstnanců vzniká ve společnosti příznivé 

klima pro tvorbu nových strategií, reagujících na vývoj v dané podnikatelské oblasti. 

Konkurenční výhodu dané společnosti spatřuji ve schopnosti majitele odprostit se od 

autoritativního stylu řízení. Delegování klíčových oblastí a udělení poměrně širokých 

rozhodovacích pravomocí managementu, samozřejmě v úzké návaznosti na příslušný stupeň 

odpovědnosti, umoţňují promptní reakce na vzniklé situace.   

 

Tab. 16 Vyhodnocení faktoru managementu a řízení jako faktoru konkurenční síly 

 

0 1 2 3 4 5 6

Schopnost tvořit vize a strategie 4 5 * 20 24

Schopnost prognózovat 4 5 * 20 24

Styl vedení a řízení 3 4 * 12 18

Schopnost učení 3 4 * 12 18

Schopnost rozhodování 3 5 * 15 18

Celkem 79 102

Hodnocení 77,5%

Dosažené 

bodové 

ohodnocení

Kritérium hodnocení Váha

Bodové hodnocení kritéria personální oblasti Max. 

bodové 

ohodnocení

Negativní               Průměr                 PozitivníBody

 

 

Tab. 17 Syntetizující vyhodnocení vnitřního potenciálu jako konkurenční síly 

 

 

Hodnocené faktory

Dosažený 

počet 

bodů

Max. 

počet 

bodů

Obchod a marketing 42 72

Personální oblast 61 90

Management a řízení 79 102

Hodnocení celkem 67,9%

Hodnocení

77,5%

67,8%

58,3%
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Konkurenční síla společnosti je hodnocena mírným nadprůměrem. Výsledky ukazují na 

poměrně dobrou připravenost ustát konkurenční boj a udrţet tak stávající trţní podíl. Obecně 

se předpokládá, ţe při hodnocení vyšším neţ 60 %, bude trţní pozice stoupat.  

 

Výrok o perspektivnosti podniku by však měl být podloţen také finanční analýzou. Pro účely 

této diplomové práce jsem zvolila alespoň analýzu ve formě rychlého testu (tab. 18). Jedná se 

o bodovací metodu, kdy jsou jednotlivé výsledky dílčích ukazatelů ohodnoceny známkou 

nebo body, dle předem stanoveného klíče. Vychází-li průměr známek méně neţ 2, povaţuje 

se podnik za bonitní. Známka vyšší neţ 3 znamená, ţe se podnik blíţí bankrotu.  

Pro relevantní posouzení finančního zdraví podniku však doporučuji zpracovat detailní 

finanční analýzu.  

 

Tab. 18 Finanční analýza – rychlý test 

 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu z 

EBIT

Rentabilita 

tržeb z 

provozního 

cash flow

průměrné 

hodnocení

Průměrná 

doba 

splácení 

dluhů

Podíl 

vlastního 

kapitálu na 

celkovém

průměrné 

hodnocení

2004 1,0 1 1 1 1

2005 1,0 1 1 1 1 1 1

2006 1,3 2 1 1,5 1 1 1

2007 1,5 3 1 2 1 1 1

2008 3,0 4 3 3,5 3 2 2,5

celkem 1,6 2,2 1,5 1,8 1,5 1,2 1,3

Pozn.: 

(1 - výborný, 2 - velmi dobrý, 3 - průměrný, 4 - špatný, 5 - ohrožení insolvencí)

Výnosová stabilitaFinanční stabilita

ukazatele jsou ohodnoceny známkou 1 - 5 

celkemrok

 

 

Průměrné výsledky za finanční i výnosovou stabilitu byly aţ do roku 2007 pozitivní a 

vyrovnané. Ukazatel rentability celkového kapitálu, jeţ hodnotí ziskovost podniku, měl však 

od roku 2006 neustále klesající tendenci. Domnívám se, ţe by bylo vhodné vývoj finanční 

stability více sledovat a přijmout odpovídající opatření, aby nedocházelo k dalšímu 

negativnímu vývoji. 

 

Dle mého subjektivního názoru bych v prognóze růstu trţní pozice podniku byla opatrná. 

Stagnace na realitním trhu přiměla společnosti k úsporným opatřením, které se dotkly také 

rozpočtu na marketing, coţ můţe oblast obchodu omezit. I přes to, ţe ekonomická krize 
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poměrně silně trh s nemovitostmi zasáhla, nedomnívám se, ţe by krach některých realitních 

kanceláří mohl vést k růstu trţního podílu společnosti RK STING. Dá se očekávat, ţe se 

realitní kanceláře s finančními potíţemi rozhodnou pro podnikání na základě franšízy a výhod 

z ní plynoucích, neţ aby volily pozastavení podnikatelské činnosti.  

 

V souvislosti s posuzováním perspektivnosti podniku (v rámci ověření modelu) přihlédnu 

k výše uvedenému a budu vycházet z předpokladu, ţe trţní podíl zůstane na současné hodnotě 

tj. 0,17 %. 

5.3  POSOUZENÍ PERSPEKTIVNOSTI PODNIKU A PROGNÓZA JEHO TRŽEB 

 

Perspektivnost podniku byla na základě výstupů atraktivity trhu a vnitřního potenciálu jako 

konkurenční síly vyhodnocena modelem strategické analýzy automaticky. Společnost RK 

STING, jak dokládá obr. 7, patří mezi podniky s dobrou perspektivou. Bylo přihlédnuto také 

k výsledkům finanční stability ve formě rychlého testu. 

 

Matice k posouzení perspektivnosti podniku  

*

ve
lk

á

 podniky, jeţ by 

měly změnit 

zaměření svého 

podnikání

podnik s dobrou 

perspektivou

podnik s 

jednoznačnou 

perspektivou

 

stř
ed

ní

podniky, jeţ by 

měly změnit 

zaměření svého 

podnikání 

podnik s přijatelnou 

perspektivou 

 podnik s dobrou 

perspektivou

 

m
alá podnik téměr bez 

perspektivy 

podnik s malou 

perspektivou 

podnik s 

neomezenou 

perspektivou 

nízká střední vysoká

 *  

67,9%

48,7%Celkové hodnocení analýzy atraktivity trhu

K
O

N
K

U
R

EN
Č

N
Í S

ÍL
A

ATRAKTIVITA TRHU

Celkové hodnocení analýzy vnitřního potenciálu jako 

konkurenční síly

 

Obr.  7 

 



 

53 

 

V souvislosti s pozitivním výsledkem perspektivnosti podniku bylo přistoupeno také 

k prognóze trţeb podniku viz. tab. 19, ze kterých bude vycházeno při tvorbě finančního plánu 

a následného ocenění. 

 

Tab. 19  Prognóza růstu tržeb podniku 

 

Tržby v 

závislosti 

na čase 

tempo 

růstu

Tržby, dle 

prognózy 

trhu a 

tržního 

podílu (v 

mil. Kč.)

tempo 

růstu

2004 91 268 53,0 0,06%

2005 102 206 112,0 72,6 137,0 0,07%

2006 114 642 112,2 104,6 144,1 0,09%

2007 120 303 104,9 150,9 144,3 0,13%

2008 119 346 99,2 200,4 132,8 0,17%

6,9% 30,4%

2009 132 803 111,3 0,17% 228,2 113,9 225,8 112,7

2010 134 241 101,1 0,17% 265,5 116,3 228,2 101,1

2011 137 790 102,6 0,17% 302,8 114,1 234,2 102,6

2012 145 890 105,9 0,17% 340,2 112,3 248,0 105,9

3,2% 0,0% 14,2% 3,2%

Rok
v mil. Kč

Tempo 

růstu

Relevantní trh Tržby oceňovaného podniku

Teoretické hodnoty v mil. Kč

Tržby          

(v mil. Kč)

Tempo 

růstu 

tržeb

Tržní 

podíl 

m
in

u
lo

st

Průměrné tempo růstu 2004 až 

2008

39,4%

p
ro

g
n

ó
za

Prognóza průměrného tempa 

růstu 2009 až 2012
   

 

Výsledek prognózy trţeb na základě faktoru času se značně liší od výsledku očekávaných 

trţeb vztahovaných na růst trhu a trţního podílu. Faktor času vychází při prognóze pouze 

z minulých dat a předpokládá tedy zachování dosavadní tendence růstu. S přihlédnutím k 

výsledkům makroekonomických prognóz bych v současnosti hodnotila faktor času za 

zavádějící.  

Průměrné tempo růstu trţeb za období let 2004 – 2008 činilo 39,4 %. Prognóza pro 

následující 4 účetní období předpokládá průměrné tempo růstu pouze 3,2 %. Prudký pokles 

tempa růstu můţe být důsledkem několika následujících skutečností: 

 

 trh nemovitostí, tak jako většina jiných trhů, je závislý na celkovém hospodářském 

vývoji, který se odráţí ve vývoji HDP. Pokles ekonomiky a prognóza jejího vývoje 

poukazují na pokles průměrného tempa růstu trhu z 6,9% na 3,2 – 3,5 %, tedy cca  

o 3,5 %, 
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 za sledované období bylo průměrné tempo růstu trţeb podniku výrazně vyšší neţ 

tempo růstu relevantního trhu. Svůj vliv na to měla skutečnost, ţe do roku 2005 

působila společnost RK STING pouze na území Moravy, převáţně v oblasti 

Moravskoslezského kraje. V srpnu roku 2005 byla otevřena 1. pobočka v Čechách a 

to v Praze. V následujících dvou letech došlo k výrazné expanzi společnosti celkem 

do 12 krajů v rámci ČR a 3 pobočky byly otevřeny také na Slovensku, 

 

 růst trţního podílu odpovídal růstu trţeb 

 

 jak jsem zmínila v kapitole 5.2.3, předpokládám zachování stávajícího trţního podílu 

0,17 %. Vzhledem k tomu, ţe další výrazný rozmach společnost v nadcházejících 

obdobích, v souvislosti s aktuální situací na trhu, neplánuje, očekává se, ţe průměrný 

růst trţeb podniku bude úměrný průměrnému růstu trhu. 
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6. ZÁVĚR 

 

Strategická analýza je jednou z klíčových fází oceňovacího procesu. Společně s analýzou 

finanční posuzuje celkový stav podniku, postavení na trhu, jeho konkurenční sílu a zejména 

perspektivu podniku z dlouhodobého hlediska. Exaktní výpočet budoucnosti není v silách 

ţádného z oceňovatelů. Jejich úkolem však je shromáţdění dostatečného mnoţství faktů a 

argumentů, které volbu základních předpokladů pro ocenění srozumitelně zdůvodní. 

Strategická analýza by měla odpovědět na otázku jaký je potenciál podniku a v souvislosti 

s tímto, jaký lze předpokládat vývoj trţeb, neboť právě tato prognóza je jedním 

z rozhodujících prvků ocenění.  

 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření metodického nástroje pro strategickou analýzu, jeţ 

umoţní budoucím oceňovatelům transformaci vstupních informací, týkajících se předmětného 

trhu podnikatelské činnosti, do konkrétních výstupů. Za ty jsou v rámci strategické analýzy, 

jak bylo uvedeno výše, povaţovány: 

hodnocení perspektivy podniku, od čehoţ se v dalším postupu ocenění odvíjí volba oceňovací 

metody a  

prognóza budoucích tržeb, které by podnik mohl, s ohledem na pravděpodobný vývoj trţních 

podmínek, dosáhnout.  

 

Model pro potřeby strategické analýzy byl navrţen v tabulkové aplikaci MS Excel tak, aby 

oceňovatel po zadání omezeného počtu vstupních údajů získal přehlednou tabulkovou 

prezentaci nejen hlavního výstupu, ale také dílčích částí strategické analýzy, z nichţ byla 

perspektivnost podniku a prognóza trţeb stanovena.  

 

Model strategické analýzy zahrnuje: 

 vyhodnocení kritérií atraktivity trhu na základě analýzy relevantního trhu 

 prognózu růstu relevantního trhu  

 syntetizující a váţené vyhodnocení vnitřního potenciálu podniku jako konkurenční síly  

 Výpočet poměrových ukazatelů finanční analýzy ve formě rychlého testu za účelem 

doplnění výroku o perspektivnosti podniku 

 Vyhodnocení perspektivy podniku zobrazením v matici 
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 Prognóza trţeb podniku na základě: 

o výsledků analýzy časových řad trţeb za minulost a jejich extrapolace 

o součinu výsledků analýzy a prognózy růstu trhu a růstu trţního podílu  

Vstup dat pro jednotlivé výpočty je moţné zadat: 

 manuálně vyplněním příslušných hodnot pomocí klávesnice 

 odkazem v buňce na příslušné hodnoty v jiném listu či sešitu tabulkové aplikace MS 

Excel   

Vlastní definice  

Hodnocení atraktivity trhu a vnitřního potenciálu podniku jako konkurenční síly 

 uţivatel si můţe nadefinovat vlastní kritéria včetně změn počtu kritérií 

 dále pak existuje moţnost zápisu vlastního bodového a váţeného 

hodnocení zvolených kritérií  

Finanční analýza – rychlý test 

 moţnost definovat své vlastní ukazatele prostým zadáním jeho vzorce do 

příslušné buňky. Nastavené vzorce v rámci modelu se odkazují na zadané 

vstupní údaje. V souvislosti se změnou výpočtu ukazatele, je ţádoucí 

ověřit, zda vstupní údaje poţadovanou hodnotou disponují, 

 moţnost změny parametrů hodnocení výsledků zvolených či nastavených 

ukazatelů 

Prognóza vývoje trhu 

 uţivatel můţe zvolit jiné faktory, jeţ mají na vývoj jeho relevantního trhu 

vliv, a změnu provede přepisem nadefinovaných faktorů 

Prognóza tržeb podniku 

 trţby podniku jsou posuzovány z hlediska času a z hlediska prognózy růstu 

relevantního trhu. Výsledek prognózy trţeb podniku můţe uţivatel ovlivnit 
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samotným výběrem očekávaných trţeb v rámci trhu, z nichţ je společně 

s prognózou trţního podílu usuzován růst trţeb.    

Volba období  

 minulé časové řady jsou nastaveny na 5 na sebe navazujících účetních 

období. Prognóza je stanovena pro 4 následující účetní období. 

Výstup dat  je ve formě numerické a grafické. 

 

 

Funkčnost modelu byla v rámci diplomové práce ověřena v kapitole páté, a to na reálných 

datech Realitní kanceláře STING, s.r.o., jejímţ hlavním předmětem podnikání je 

zprostředkování prodeje a nákupu nemovitostí.   

 

Model je jednoduchý, přehledný a můţe být podniky aktivně vyuţíván i opakovaně, dojde-li 

ke změně vnitřních nebo vnějších podmínek podniku. Z metodického nástroje získá podnik 

alespoň základní představu o tom, co vše je součástí strategické analýzy a pouţitím modelu by 

měl být schopen pro své potřeby (spíše informativního charakteru) analýzu zpracovat. Model 

neřeší chybné výstupy z titulu nevhodného ohodnocení vybraných kritérií či špatného odhadu 

situace na trhu nebo v podniku. Je-li pro podnik ocenění z jakéhokoliv důvodu klíčové, 

doporučuji vyuţít firem, jeţ se danou problematikou zabývají. Rozhodne-li se podnik 

zhodnotit oblast trhu sám, bylo by vhodné vycházet alespoň z profesionálně zpracovaných 

marketingových průzkumů, prognózy trhu, odvětví apod. Kaţdý z oceňovatelů by měl klást 

důraz na realitu, být dostatečně kritický při svých hodnoceních a nenechat se ovlivnit tím, ţe 

špatné výsledky zpravidla nechce vedení podniku vidět. Čím reálnější výstup bude, tím lépe 

můţe podnik reagovat a dostatečně včas přijmout opatření k nápravě či vyuţití příleţitostí.  

 

Za pomoci odborníků v oblasti informační techniky by bylo moţné pouţít model jako 

inspiraci, a vytvořit model propracovanější podoby, jeţ bude kompatibilní s výstupy ostatních 

modulů ekonomických a jiných systémů podniku.  Ekonomická data by byla neustále 

aktuální, bylo by moţné sledovat vývoj za různá časová období a to výběrem od-do, dále by 

bylo např. moţné předdefinovat celou škálu vlastních výběrů kritérií a parametrů hodnocení 

nebo zvolit různé grafické výstupy na obrazovku či tiskárnu.  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1  

Stupnice hodnocení vybraných ukazatelů finanční analýzy [2;23] 

 

Ukazatel
Podíl vlastního kapitálu na 

celkovém
Doba splácení dluhů

Rentabilita tržeb z 

provozního CF

Rentabilita celkového 

kapitálu

vzorec výpočtu
Vlastní kapitál/  Aktiva         

(v %)

Dluhy - peněţní 

hotovost/   Provozní CF      

(v letech)

Provozní Cash-Flow/ 

trţby           (v %)

Zisk před daní + 

nákladové úroky/ Aktiva         

(v %)

1. výborný >30 <3 >10 >15

2. velmi dobrý >20 <5 >8 >12

3. průměrný >10 <12 >5 >8

4. špatný <10 >12 <5 <8

5. ohrožen insolvencí <0 >30 <0 <0

Výnosová situaceFinanční stabilita

Z
n

á
m

k
o
v
é 

h
o
d

n
o
ce

n
í

 

 

Příloha 2 

Ukazatele pro rychlý test 2004 2005 2006 2007 2008

Zadluženost

Podíl vlastního kapitálu na celkovém 40,4% 45,5% 35,7% 34,5% 26,3%

Průměrná doba splácení dluhů 1,5 0,7 2,8 7,6

Rentabilita

Rentabilita celkového kapitálu z EBIT 22,7% 22,3% 12,6% 9,3% 0,9%

Rentabilita trţeb z provozního cash flow 25,1% 44,4% 16,5% 7,8%

Doplňkové ukazatele

Likvidita

Okamţitá likvidita 0,88 0,73 0,68 0,31 0,34

Pohotová likvidita 0,98 0,84 0,75 0,47 0,54

Běţná likvidita 0,98 0,84 0,75 0,47 0,56

POMĚROVÉ UKAZATELE

vyhodnoceny automaticky na základě údajů z účetních výkazů zisku a ztráty, rozvahy a Cash-flow
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Příloha 3 

Položka 2004 2005 2006 2007 2008

AKTIVA CELKEM 43 178 59 803 103 753 135 598 175 855

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 200 326

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 842 4 306 11 763 27 368 48 194

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 354 27 646 40 222 67 481 69 802

C.I. Zásoby 0 0 0 0 2 140

C.II. Dlouhodobé pohledávky 53

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 633 3 587 4 538 12 986 20 598

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 21 484 22 063 43 301 26 227 33 865

D. Časové rozlišení 1 865 2 201 3 929 1 336 877

PASIVA CELKEM 43 178 59 803 103 753 135 597 175 855

A. Vlastní kapitál 17 426 27 229 36 996 46 800 46 243

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100

B. Cizí zdroje 24 499 30 424 63 712 88 802 129 582

B.I. Rezervy 0 0 0 0 576

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 1 557 5 191

B.III. Krátkodobé závazky 24 499 30 424 63 712 83 280 101 045

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 3 965 22 770

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 3 965 22 770

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0

C. Časové rozlišení 1 253 2 150 3 045 -5 30

Položka 2004 2005 2006 2007 2008

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0

II. Výkony 46 676 65 653 96 896 137 380 149 353

E. Odpisy DNM a DHM 1 041 1 160 1 673 2 481 6 516

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0 0 0 230 11 908

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 0 0 42 7 879

N. Nákladové úroky 0 0 0 101 1 375

*** Výsledek hospodaření za účetní období 7 208 9 803 9 798 9 777 79

Výsledek hospodaření před zdaněním 9 791 13 313 13 048 12 515 167

ROZVAHA 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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Příloha 4 

Položka 2005 2006 2007 2008

Účetní výsledek hospodaření 9 803 9 798 9 777 79

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 1 160 1 673 2 293 3 063

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 1 160 1 673 2 481 6 516

A.1.2 Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 0 576

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 0 0 -188 -4 029 

A.2 Úpravy oběžných aktiv 5 532 31 504 10 663 8 507

A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivních účtů čas. rozlišení -1 290 -2 679 -5 855 -7 153 

A.2.2 Změna stavu krátk. závazků a pasivních účtů čas. rozlišení 6 822 34 183 16 518 17 800

A.2.3 Změna stavu zásob 0 0 0 -2 140 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 16 495 42 975 22 733 11 649

PENĚŽNÍ TOK Z BĚŽNÉ A MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI

vyhodnocen automaticky na základě údajů z účetních výkazů zisku a ztráty a rozvahy

 

Pozn.: hodnoty jsou v tis. Kč 

 

 

Příloha 5 Vstupní data pro analýzu vývoje relevantního trhu a tržeb podniku 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 814 762 2 983 862 3 222 369 3 535 460 3 688 994 -1,1 1,9 3,6 5,4

2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 2,2 2,4

91 268 102 206 114 642 120 303 119 346 132 803 134 241 137 790 145 890

53,0 72,6 104,6 150,9 200,4

0,06% 0,07% 0,09% 0,13% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%

Tržby relevantního trhu v mil. Kč

Míra inflace  v %

Minulost Prognóza

Hrubý domácí produkt  (v běžných cenách)

v mil. Kč  [14] tempo růstu  v %   [22]

[14] [22]

Tržní podíl podniku v %
Odhadovaný tržní podíl z výsledků analýzy 

vnitřního potenciálu a konkurenční síly

[14]

Tržby oceňovaného podniku v mil. Kč [24;25]

dle závislosti na  HDP a inflaci  [tab. 9]
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Příloha 6 Postup práce s analytickým nástrojem REGRESE 

1. ZÁLOŽKA "DATA"

3. výběr analytického nástroje "REGRESE"

2.  Analýza dat

 

 

Oblast závislýchdat (v našem případě tržby)

Označení volby vstupů a výstupů je možné volit, dle 
potřeby.  Zvolené vstupy a výstupy v rámci prognózy 

tržeb trhu a následně tržeb podniku jsou zatrženy. Bližší 
informace týkající se jednotlivých voleb získáte z 

nápovědy MS Excel (F1)
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Příloha 7 Výstup zadání regresní analýzy – příklad 

 

 

VÝSLEDEK

Regresní statistika

Násobné R 0,97007233

Hodnota spolehlivosti R 0,94104033

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,9213871

Chyba stř. hodnoty 3506,6632

Pozorování 5

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 5,89E+08 5,89E+08 47,88223 0,006187

Rezidua 3 36890060 12296687

Celkem 4 6,26E+08

KoeficientyChyba stř. hodnotyt Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%Dolní 95,0%Horní 95,0%

Hranice -30795,742 20343,03 -1,51382 0,227292 -95536,3 33944,86 -95536,3 33944,86

HDP  v mil. Kč 0,05030338 0,00727 6,919699 0,006187 0,027168 0,073438 0,027168 0,073438

REZIDUA

Pozorování Očekávané tržby v mil. KčReziduaNormovaná rezidua

1 93655,1111 -2387,11 -0,78605

2 101515,869 690,1313 0,227252

3 110523,443 4118,557 1,35619

4 119187,746 1115,254 0,367239

5 122882,831 -3536,83 -1,16463

KORELAČNÍ KOEFICIENT

koeficienty potřebné k výpočtu očekávaných tržeb, dle funkce:  x = a + b*f1   + c*f2 ....
(x - tržby, a - kontanta, f1 - faktor ovlivňující tržby (v našem případě HDP)
Příklad: x=-30795,74175 + 0,050303376*2 474 006 (HDP za rok 2004); x = 93 655 (v mil. Kč)
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Příloha 8 Výstup regrese – ČAS 

VÝSLEDEK

Regresní statistika

Násobné R 0,93872171

Hodnota spolehlivosti R 0,88119844

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,84159792

Chyba stř. hodnoty 4977,68698

Pozorování 5

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 5,51E+08 5,51E+08 22,25219 0,018041

Rezidua 3 74332103 24777368

Celkem 4 6,26E+08

KoeficientyChyba stř. hodnotyt Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%Dolní 95,0%Horní 95,0%

Hranice 87277,1 5220,642 16,71769 0,000466 70662,69 103891,5 70662,69 103891,5

X ČAS 7425,3 1574,083 4,717223 0,018041 2415,866 12434,73 2415,866 12434,73

REZIDUA

Pozorování Očekávané Y Rezidua

1 94702,4 -3434,4

2 102127,7 78,3

3 109553 5089

4 116978,3 3324,7

5 124403,6 -5057,6  

 

Příloha 9 Výstup regrese – HDP 

 

VÝSLEDEK

Regresní statistika

Násobné R 0,936668547

Hodnota spolehlivosti R 0,877347967

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,836463956

Chyba stř. hodnoty 5057,709632

Pozorování 5

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 5,49E+08 5,49E+08 21,45944 0,018949

Rezidua 3 76741280 25580427

Celkem 4 6,26E+08

KoeficientyChyba stř. hodnotyt Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%Dolní 95,0%Horní 95,0%

Hranice 5499,439804 22575,56 0,243601 0,823247 -66346,1 77344,95 -66346,1 77344,95

X  HDP 0,032025453 0,006913 4,632433 0,018949 0,010024 0,054027 0,010024 0,054027

REZIDUA

Pozorování Očekávané Y Rezidua

1 95643,46822 -4375,47

2 101058,9723 1147,028

3 108697,2671 5944,733

4 118724,1482 1578,852

5 123641,1441 -4295,14  
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Příloha 10 Výstup regrese – HDP a Inflace 

 

VÝSLEDEK

Regresní statistika

Násobné R 0,98000716

Hodnota spolehlivosti R 0,960414033

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,920828066

Chyba stř. hodnoty 3519,109452

Pozorování 5

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 2 6,01E+08 3E+08 24,26148 0,039586

Rezidua 2 24768263 12384131

Celkem 4 6,26E+08

KoeficientyChyba stř. hodnotyt Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%Dolní 95,0%Horní 95,0%

Hranice 274600,8007 132294,8 2,075673 0,173584 -294618 843819,4 -294618 843819,4

X  HDP 0,041744195 0,006756 6,178754 0,025208 0,012675 0,070813 0,012675 0,070813

X  Inflace -2911,857675 1421,392 -2,0486 0,177048 -9027,62 3203,9 -9027,62 3203,9

REZIDUA

Pozorování Očekávané Y Rezidua

1 92761,80667 -1493,81

2 102441,422 -235,422

3 110650,5902 3991,41

4 122846,7648 -2543,76

5 119064,4163 281,5837  

 

Příloha 11 Regrese – ČAS za RK STING 

 

VÝSLEDEK

Regresní statistika

Násobné R 0,985822

Hodnota spolehlivosti R0,971846

Nastavená hodnota spolehlivosti R0,962461

Chyba stř. hodnoty11,59431

Pozorování 5

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 13920,88 13920,88 103,5564 0,002022

Rezidua 3 403,2839 134,428

Celkem 4 14324,17

KoeficientyChyba stř. hodnotyt Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95%Dolní 95,0%Horní 95,0%

Hranice 4,3609 12,16021 0,35862 0,743631 -34,3383 43,06012 -34,3383 43,06012

X ČAS 37,3107 3,666442 10,17627 0,002022 25,64244 48,97896 25,64244 48,97896
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Příloha 12 Souhrnné výstupy z dílčích regresních analýz, sloužící pro hodnocení vývoje 

trhu a tržeb oceňovaného podniku 

 

 

Výsledky regresní analýzy za relevantní trh

koeficient 

"hranice" 

koeficient 

HDP 

koeficient 

"hranice" 
koeficient HDP 

koeficient 

Inflace 

koeficient 

"hranice" 
koeficient HDP 

zdrojová buňka v listu B17 B18 B17 B18 B19 B17 B18

87 277,1 7 425,3 274 600,8 0,042 -2 911,9 5 499,4 0,032

zdrojová buňka v listu

0,9387 0,9800 0,9367

Výsledky regresní analýzy za oceňovaný podnik

koeficient 

"hranice" 

koeficient 

HDP 

zdrojová buňka v listu B17 B18

4,3609 37,3107

zdrojová buňka v listu

0,9858

korelační koeficient

B4

B4B4B4

tržby v závislosti na čase

závislost na HDPzávislost na čase závislost na HDP a inflaci

korelační koeficient korelační koeficientkorelační koeficient

 

 

 


