
 

  



 

  



 

  



 

  



Abstrakt  

Cílem diplomové práce je posoudit význam tržního oceňování podniku a navrhnout zlepšení 

současných ekonomických nástrojů pro oceňování podniku. Praktické využití moderní 

metody ekonomické přidané hodnoty EVA v nejmenované společnosti v porovnání s metodou 

DCF. V závěru je zhodnocení výsledků ocenění podniku a návrh na zlepšení. 
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Abstract 

The aim of this diploma work is to judge the importance of evaluation of the companies 

and to propose the improvements of actual economical instruments for company evaluation. 

The diploma work also compares the practical usage  of modern method EVA with the 

method DCF in a innominated company. At the end, the valuation of the results of company 

evaluation and the proposals for improvements are presented. 
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1. Úvod 

Ocenění podniku je ve své podstatě službou. Objednává ji zákazník, prodávající, 

kupující, ale i management podniku. Ze strany kupujícího jde především o to, aby se zjistila 

hodnota podniku, a zda je pro kupujícího finančně výhodné daný podnik koupit. Ze strany 

prodávajícího se jedná o zjištění jeho hodnoty, aby jej alespoň za tuto tržní cenu prodal na 

trhu. Management podniku provádí ocenění podniku z různých důvodů, jako například při 

různých fůzích, rozdělení společnosti, změn právní formy podnikání, při potřebě získat úvěr 

u finančních institucí atd. 

Je nutností ovšem upozornit na skutečnost, že u hodnoty podniku se spíše jedná 

o odhad oceňovatele, nikoliv o přesně zjištěná spočitatelná data, na který lze použít 

jednoznačný algoritmus. 

Tržní ocenění podniku je zjištění okamžité hodnoty podniku v daném čase a v dané 

lokalitě. Například hodnota podniku se může v závislosti na čase měnit takřka okamžitě. 

O tom nás ujistila i nedávná celosvětová finanční krize, kdy velmi hodnotné podniky 

přišly o "hodnotu - cenu" díky krachu jejich odběratelů, náhlého snížení kupní síly v dané 

oblasti, nutnosti snížení prodejních cen atd. Lokalita a okolní trh jsou pro výši tržní ceny 

podniku také velmi důležitou součástí jeho hodnoty. Například podnik na výrobu a prodej 

mrazících zařízení či klimatizace v Grónsku, by zcela jistě měl tržní cenu daleko nižší než 

totožný podnik v tropickém pásmu. Konkurence popř. jistá konkurenční výhoda oproti 

ostatním má zcela jistě také zásadní vliv na cenu podniku. V neposlední řadě ovlivňuje i jeho 

cenu i druhy komodit, které podnik nabízí či vyrábí. 

Cílem diplomové práce je poukázat na význam a postupy tržního oceňování, jejich 

rozdělením a navrhnout zlepšení současných ekonomických nástrojů pro oceňování podniku. 

V České republice se využívá klasický přístup hodnocení výkonnosti podniku zakládající se 

na sledování ukazatelů tradiční finanční analýzy. Postupně se ovšem přechází k hodnocení 

výkonnosti podniku prostřednictvím tvorby hodnoty. Jedná se o kritéria založena na koncepci 

hodnotového managamentu, který klade důraz na maximalizaci tvorby přidané hodnoty pro 

vlastníky a akcionáře. V odborné literatuře existuje v současnosti mnoho metod, jak tuto 

hodnotu zjišťovat. Vlastníci společnosti a investoři často potřebují snadno a rychle zjistit 
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ekonomickou výkonnost podniku. Pro tyto účely se nejčastěji využívá metoda DCF 

(diskontované cash flow). V posledních letech, se stále častěji dostává do podvědomí 

hodnotitelů i metoda EVA (ekonomická přidaná hodnota). I když koncept EVA je složitější, 

přináší řadu výhod, jak při hodnocení výkonnosti podniků, tak při jejich oceňování. 

Další kapitoly jsou zaměřeny na praktické využití této metody. Ve své práci jsem 

provedl ocenění konkrétního podniku, který z důvodu utajení dat nejmenuji. Jako zdrojové 

podklady mi byly poskytnuty účetní výkazy z roku 2008 dle skutečnosti a finanční plán 

podniku na roky 2009 - 2011. Výpočet jsem provedl s využitím moderního ekonomického 

nástroje ekonomické přidané hodnoty a pro porovnání metodou diskontovaných peněžních 

toků. 

Strukturu práce zakončuji zhodnocením této metody na základě dosažených výsledků. 

Součástí této kapitoly jsou i návrhy a doporučení pro analyzovanou společnost. V závěru jsou 

návrhy na zlepšení současných ekonomických nástrojů pro oceňování podniku. 

O metodě hodnocení pomocí DCF již bylo vydáno několik desítek publikací, proto je 

v diplomové práci kladen důraz na modernější nástroj pro oceňování - EVA. V diplomové 

práci jsem vycházel z odborné literatury a konkrétního případu. 
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2. Charakteristika oceňování podniku 

Oceňování podniku se provádí v různých obdobích jeho existence od jeho založení 

po likvidaci. Provádí se při např. fůzích, prodeji, koupi, konkurzu či likvidaci. Cena podniku 

závisí především na schopnosti uspokojovat potřeby zákazníků se ziskem, ať už ve formě 

zboží nebo služeb. 

[10] 

2.1 Hodnota podniku 

V praxi se často objevuje požadavek, aby oceňovatel určil "objektivní hodnotu" 

podniku. Je třeba proto již na začátku zdůraznit, že něco takového, jako objektivní hodnota 

podniku, neexistuje. Podnik má řadu objektivních vlastností, hodnota však k nim nepatří. Jistě 

je zde například majetek, na jehož pořízení bylo třeba vynaložit určité náklady. Tyto náklady 

lze určit, lze i odhadnout, s jakými náklady by byl majetek pořizován znovu. Lze také říci, 

jaké byly dosavadní výnosy. Problém je však v tom, že náklady nebo dosavadní (minulé) 

výnosy nejsou určující hodnotou podniku. 

Hodnota v ekonomickém slova smyslu je chápána jako vztah mezi určitým subjektem 

a objektem, za předpokladu racionálního chování. Ekonomická hodnota vyplývá ze dvou 

základních skutečností hospodářského života: 

 lidské potřeby obecně nemají hranice, 

 zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny. 

Ekonomicky pojímaná hodnota určitého statku má dvě základní stránky: 

 Schopnost statku uspokojovat lidské potřeby tvoří jeho určitou hodnotu (angl. utility 

value, něm. Gebrauchswert). Užitná hodnota závisí na možnostech využití, 

preferencích a záměrech konkrétního vlastníka daného předmětu. Pro různé vlastníky 

existuje různá užitná hodnota.  

 Pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici v omezeném množství, 

může být předmětem směny a má směnnou hodnotu (angl. value in exchange, něm. 

Tauschwert). Směnná hodnota vyjádřená v penězích vede k tržní ceně.  

Hodnota podniku též závisí na budoucím užitku, který se může z držení podniku 

očekávat. Tyto užitky mohou mít na obecné rovině nejrůznější podobu a v zásadě se mohou 
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rozdělit na užitek povahy finanční a užitek, který ve finanční podobě bezprostředně vyjádřen 

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

na užitek vyjádřený v penězích. 

Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni vlastníků 

nebo na úrovni všech investorů do podniku) převedenými (diskontovanými) na jejich 

současnou hodnotu (angl. present value). 

U většiny podniků se předpokládá při oceňování prakticky neomezené trvání. Příjmy 

v dlouhém budoucím časovém horizontu lze však odhadovat, nikoliv "objektivně" určit. Při 

ocenění jde pak o to, která prognóza se bude považovat za věrohodnou. Tato skutečnost vede 

k závěru, že hodnota podniku není vlastně nic jiného než určitá víra v budoucnost podniku, 

vyjádřená v penězích. 

Z uvedeného pak plyne závěr: 

 Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik, protože je založena 

na projekci budoucího vývoje. Jedná se o odhad. 

 Pokud hodnota není objektivní vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, který 

by umožňoval hledanou hodnotu určit. 

 Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož hlediska 

je určována. 

Uvedené náhledy v podstatě odpovídají stanoviskům k základním pojmům, jako jsou 

hodnota, cena, náklady a trh, tak jak je obsahují mezinárodní oceňovací standardy. 

 Hodnota (value) je zde v podstatě ztotožněna s tržní hodnotou. Je to ekonomický 

pojem označující cenu, na které by se s největší pravděpodobností dohodli kupující 

a prodávající zboží nebo služeb, které jsou použitelné ke koupi. Hodnota není skutečnost, 

ale odhad pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena za zboží nebo služby v dané 

době v souladu s konkrétní definicí hodnoty. Ekonomický pojem hodnoty odráží názor trhu na 

užitky, které získá ten, kdo vlastní dané zboží nebo získá dané služby k datu ocenění. 

 Cena (price) je termín používaný pro částku požadovanou, nabízenou nebo 

zaplacenou za zboží nebo službu. Prodejní cena je historickou skutečností, ať je zveřejněna 

nebo držena jako důvěrná. V důsledku finančních možností, motivací nebo speciálních zájmů 

daného kupujícího nebo prodávajícího cena zaplacená za zboží nebo službu může nebo 
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nemusí mít nějaký vztah k hodnotě, kterou by tomuto zboží nebo službě mohli přisoudit 

ostatní. Cena je však obecně indikace relativní hodnoty přisouzené zboží nebo službě 

konkrétním kupujícím nebo prodávajícím za určitých podmínek. 

 Náklady (cost) představují cenu zaplacenou za zboží nebo službu, nebo částku 

potřebnou k vytvoření nebo produkci zboží nebo služby. Když je toto zboží nebo služba 

dokončena, jsou jejich náklady historickou skutečností. Cena zaplacená za zboží nebo službu 

se stává nákladem kupujícího. 

Trh (market) je prostředí, ve kterém jsou zboží a služby obchodovány mezi 

kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu předpokládá, 

že zboží nebo služba může být obchodována mezi kupujícími a prodávajícími bez omezení 

jejich činností. Každá strana bude reagovat na vztahy nabídky a poptávky a ostatní cenotvorné 

faktory, stejně jako na vlastní schopnosti a znalosti dané strany, její chápání relativní 

užitečnosti zboží nebo služby a její individuální potřeby a přání. Trh může být místní, 

regionální, národní nebo mezinárodní. 

[6] 

 

2.2 Kategorie hodnoty 

V návaznosti na předchozí úvahy se může rozlišit několik základních kategorií 

hodnoty podniku. Tyto kategorie v podstatě plynou z následujících praktických otázek: 

a) Kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli dostat 

na trhu? Jaké je tržní ocenění? 

b) Jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? 

c) Jakou hodnotu lze považovat za nespornou? 

Z těchto hledisek se postupně vyvinuly čtyři základní přístupy k oceňování podniku: 

1. tržní hodnota 

2. subjektivní hodnota 

3. objektivizovaná hodnota 

4. komplexní přístup na základě Kolínské školy. 
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2.2.1 Tržní hodnota 

První výše uvedená otázka spočívá na představě, že existuje trh s podniky, případně 

trh s podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu existuje více kupujících a více 

prodávajících. Vytvářejí se tak podmínky pro vznik tržní ceny. 

Předmětem odhadu je pak potenciální tržní cena, která se označuje jako tržní hodnota 

(angl. market value, něm. Gemeiner Wert). Náplní tohoto pojmu bylo věnováno značné úsilí 

mezinárodní organizace pro oceňování International Valuation Standards Comittee (IVSC), 

která byla založena v roce 1981, a která vypracovává již zmíněné mezinárodní oceňovací 

standardy. Ty kladou na definici tržní hodnoty mimořádný důraz a tato definice se považuje 

za jádro oceňovacích standardů. 

Standardy zdůrazňují, že tržní hodnota aktiva je výrazem spíše jeho trhem uznané 

použitelnosti než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se přitom 

může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo jiný konkrétní podnik. Z toho lze 

vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. 

Definice tržní hodnoty: 

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

ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi 

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

informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a to nejlepší možné využití, které 

je v mezinárodních oceňovacích standardech definováno jako: 

Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem 

oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné, a které má za následek nejvyšší hodnotu 

oceňovaného majetku. 

Pojem tržní hodnoty předpokládá cenu sjednanou na volném a konkurenčním trhu. 

Oceňování na trhu jsou obecně založena na informacích týkajících se srovnatelných majetků. 

Proces oceňování vyžaduje, aby oceňovatel udělal adekvátní a relevantní průzkum trhu. 

Oceňovatel musí získat všechna významná data a zohlednit všechna související fakta. 

Tam, kde jsou údaje o trhu omezené či vůbec neexistují, musí oceňovatel náležitě objasnit 

situaci a musí uvést, zda byl nějakým způsobem omezen kvůli neadekvátnosti údajů. 
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Žádné ocenění se neobejde bez vlastního úsudku oceňovatele. Zpráva však musí 

uvádět, do jaké míry oceňovatel zakládá podklady pro odhad tržní hodnoty na faktech o  trhu, 

nebo zda je odhad do větší míry založen na vlastním úsudku oceňovatele z důvodu charakteru 

majetku a nedostatku srovnatelných údajů o trhu. 

 

2.2.2 Subjektivní (investiční) ocenění 

Trhy pro fixní aktiva jsou odlišné od trhů pro akcie, dluhopisy apod. Fixní aktiva 

bývají jedinečná. Prodávají se méně často a na trzích, které jsou méně formální, a tím i méně 

účinné než u kótovaných cenných papírů. Co platí pro fixní aktiva, platí tím více pro celé 

podniky. Na podnik jako celek se pohlíží jako na jedinečné a méně likvidní aktivum. Je 

sporné, zda lze v našich podmínkách hovořit o trhu s podniky, i když se vezme v úvahu trh 

s akciemi. Na těchto trzích se obchoduje jen menší částí omezeného počtu podniků. Proto se 

řada teoretiků oceňování přiklání k názoru, že na hodnotu podniku je třeba pohlížet jako 

na jev zcela jedinečný. Na otázku, jaká je hodnota podniku, se pak většinou neodpovídá, že je 

dána pravděpodobnou cenou na trhu. Prioritou je v tomto případě individuální názor 

účastníků transakce, například kupujícího. 

Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů 

pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek 

se specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s určitými investičními cíli 

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

hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota se nesmí zaměňovat s tržní 

hodnotou investičního majetku. 

Základní charakteristiky investiční hodnoty jsou následující: 

1. Budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ 

manažerů oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto 

představám, obvykle směrem dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující 

míře představu řídících pracovníků oceňovaného subjektu, případně investora. 

2. Diskontní míra se stanovuje na základě alternativních možností investovat, které má 

subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno. 
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Pokud oceňovatel vyvozuje budoucí peněžní toky v rozhodující  míře z podkladů 

(finančního plánu) poskytnutých samotným podnikem, aniž by odpovídajícím způsobem 

testoval jeho přiměřenost, pak není oprávněn označit takové ocenění za tržní hodnotu. 

Investiční hodnota je v rozhodující míře dána subjektivními názory a představami 

a případně konkrétními podmínkami subjektu, z jehož hlediska je sestavena. Za jistý protiklad 

subjektivní metody se může považovat objektivizovaná hodnota. 

 

2.2.3 Objektivizovaná hodnota 

Bližší pohled do zásad a názorů, se kterými pracují odhadci majetku, však ukazuje 

podstatné odlišnosti od subjektivního přístupu. Subjektivní ocenění totiž neposkytuje 

profesionálním odhadcům mnoho prostoru k výkonu jejich povolání. Pro odhadce je 

výhodnější vycházet z představy objektivní, případně alespoň objektivizovanější hodnoty, 

kterou je schopen určit jen profesionál. Subjektivní hodnotu si často finančně vzdělanější 

vlastník nebo zájemce o koupi je schopen vypočítat sám. 

Již před lety se odborníci shodli, že objektivní hodnota v podstatě neexistuje, že 

hodnota není objektivní vlastností podniku. Odhadci proto začali pracovat s pojmem 

"objektivizovaná" hodnota. Podle běžně zastoupených názorů by tato hodnota měla být v co 

největší míře postavena na všeobecně uznávaných datech a při jejím výpočtu by měly být 

dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je dosáhnout co největší reprodukovatelnosti 

ocenění. Tyto zásady jsou následující: 

 Udržovat substanci 

Objektivní ocenění vyžaduje, aby z podniku bylo vybíráno jen tolik peněžních 

prostředků, aby nebyla ohrožena jeho majetková podstata (substance). 

 Volný zisk 

Ocenění je založeno na volném zisku, tzn. té části zisku, kterou mohou vybrat, aniž by 

byla ohrožena substance podniku. 

 Nepotřebný majetek 

Majetek podniku je rozdělen na část nezbytnou pro vlastní provoz a část ostatní. 

Výnosové ocenění se pak týká především té části, která je provozně nezbytná. Ostatní 

majetek je oceňován samostatně. 
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 Možnosti změn v podniku 

Při ocenění se vychází z podniku, jak "stojí a leží" v okamžiku ocenění. Předpokládá 

se pokračování v podnikání v rámci dosavadního konceptu. Změny jsou uvažovány 

jen v rozsahu, který je již v současném stavu obsažen, například vliv dokončení již 

rozestavěných investic nebo investic, o nichž bylo rozhodnuto. Mnohdy bude však 

obtížné určit, jaká růstová opatření považovat za dostatečná, aby z nich plynoucí růst 

výnosů bylo možné považovat za dostatečně pravděpodobný a započitatelný 

do objektivizované hodnoty. 

 Metoda 

Metoda ocenění by měla být jasná a jednoznačná. Jednoznačnost znamená, že jiný 

oceňovatel by měl bez problémů zopakovat celé ocenění se stejnými či podobnými 

výsledky. Proto je dávána přednost kombinované majetkové a výnosové metodě. 

 Management 

Výnosová hodnota závisí často na setrvání managementu v podniku. V rámci 

objektivizované hodnoty předpokládáme, že dosavadní management přetrvá. Tento 

standardní předpoklad je součástí vytváření typizovaných situací v rámci 

objektivizované hodnoty. 

 Zdanění 

Oproti běžné praxi v České republice se doporučuje zohlednit i daně na úrovni 

vlastníka, a to opět na typizované úrovni. 

Koncepce objektivizované hodnoty se od ostatních dost odlišuje, ale lze najít styčné 

body. V prvním stupni bere v úvahu jen všeobecně uznávané skutečnosti, které jsou relevantní 

k datu ocenění. V druhém stupni se pak přihlíží  k faktům, které mají vliv na ocenění, jsou 

obecně známá, i když se týkají budoucnosti, ale jejich působení nemusí být jednoznačné. Až 

ve třetím stupni lze do ocenění promítnout ryze subjektivní hlediska, jak je tomu u  investiční 

hodnoty. 

 

2.2.4 Kolínská škola 

V evropských zemích se často poukazuje na skutečnost, že je obecně problematické 

hovořit o tržní hodnotě, poněvadž trh s podniky má v evropských podmínkách stále mnoho 

omezení: 
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 rozsah transakcí s "obdobnými" podniky není velký, 

 trhu chybí transparentnost, 

 není zřejmé, zda cena byla zaplacena za pokračující podnik, nebo zda obsahuje určité 

synergie. 

Reálným trhem je pouze kapitálový trh. Pouze z pohledu tohoto trhu lze asi hovořit 

o tržní hodnotě u akciových společností, ale zpravidla pouze omezeného podílu na akciovém 

kapitálu.  Za reálné východisko pro ocenění většiny podniků je proto považováno subjektivní 

ocenění.  

Na tomto subjektivním postoji je převážně založena tzv. Kolínská škola. Kolínská 

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

podnětech, ale na obecných funkcích, které má ocenění pro uživatele výsledků. Kolínská 

škola rozeznává několik základních funkcí oceňování a spolu s tím i funkcí oceňovatele: 

a) funkci poradenskou, 

b) funkci rozhodčí, 

c) funkci argumentační, 

d) funkci komunikační, 

e) funkci daňovou. 

Jak je patrné z názvů, jde u jednotlivých funkcí o tento obsah: 

Při funkci daňové je cílem poskytnout podklady pro daňové účely. 

Při funkci komunikační jde o to, poskytnout podklad pro komunikaci s veřejností, především 

s investory a bankami. 

Za nejdůležitější je považována funkce poradenská. Smysl této funkce je velice jednoduchý. 

Poskytnout kupujícímu podklady a informaci o: 

 maximální ceně, kterou ještě může zaplatit kupující, aniž by na transakci prodělal 

(mluvíme o hraniční hodnotě kupujícího), 

 minimální ceně, kterou ještě může prodávající přijmout, aniž by na prodeji prodělal 

(mluvíme o hraniční hodnotě prodávajícího). 

Ve funkci poradenské se poskytuje oceňování tzv. hraniční hodnoty, neboli hodnoty 

pro rozhodnutí. Předpokládá se, že hraniční hodnota je jako individuální (subjektivní) odhad 
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druhé straně neznámá. Individuální znamená, že je založena na odhadu individuálních 

možností každé z obou stran   transakce, možností, jak dále nakládat s podnikem 

a individuálních příležitostí alternativních investic. 

Po poradenské funkci nastupuje funkce rozhodčí. V této funkci se jedná o výkon 

funkce nezávislého oceňovatele, rozhodčího. Tento oceňovatel by měl: 

a) alespoň odhadnout hraniční hodnoty účastníků transakce, 

b) nalézt spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého rozpětí.  

Poslední funkce je argumentační. V této funkci hledá oceňovatel argumenty, které mají zlepšit 

pozici dané strany a slouží jí jako podklad pro jednání.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat funkci rozhodčí. Úkolem oceňovatele v rozhodčí funkci je 

nalézt "výslednou" hodnotu, která by určitým způsobem vyvažovala hodnotové pohledy 

a zájmy účastníků transakce. V tomto bodě je také potřeba spatřovat zásadní odlišnost mezi 

hodnotou rozhodčí a hodnotou "objektivizovanou". Rozhodčí hodnota musí být hodnota, která 

je vázána na pozici zúčastněných stran, a bude pravděpodobně pro různé zúčastněné strany 

různá. 

 

2.2.5  Srovnání základních přístupů k ocenění 

Oceňovatel musí dobře zvážit, kterou z uvedených kategorií hodnoty chce získat. 

Všechny mají samozřejmě své opodstatnění, své výhody a nevýhody, každá se hodí pro jinou 

situaci. Obsah a použití investiční hodnoty (subjektivního ocenění) jsou zřejmé. Jedná se 

o hodnotu podniku pro konkrétní subjekt. Bude založeno převážně na budoucnosti, do které 

se promítnou individuální očekávání daného subjektu. Pokud jde o vztah ke konkrétním 

podnětům k ocenění podniku, bude subjektivní přístup často vhodný zejména v těchto 

situacích: 

 koupě a prodej podniku, kdy daný subjekt potřebuje zjistit, zda je pro něj transakce 

výhodná, 

 rozhodování mezi sanací a likvidací podniku, kdy má stávající vlastník představu, co 

by byl ještě s podnikem schopen udělat, a zjišťuje, zda by měl podnik větší hodnotu, 

kdyby pokračoval v  činnosti  a vlastník uplatnil své představy jak jej řídit, nebo zda je 

větší momentální likvidační hodnota podniku. 
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Tržní hodnota a objektivizované ocenění jsou vhodné naopak v situacích, kdy by 

hodnota neměla být závislá na konkrétním subjektu. Zásadní odlišnost mezi těmito přístupy 

pak spočívá v  tom, že objektivizované ocenění je založeno převážně na nesporných faktech 

a na současnosti, zatímco tržní hodnota vyjadřuje jakési průměrné očekávání trhu ohledně 

budoucnosti, které se může rychle měnit. 

 Tržní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při: 

 uvádění podniku na burzu, 

 prodej podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce 

odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. 

Objektivizované ocenění se využívá tam, kde je v popředí zájmu prokazatelnost 

a současný stav, například: 

 při poskytování úvěru, 

 při zjišťování současné reálné bonity podniku apod. 

Kolínská škola a zejména rozhodčí hodnota pak může mít rozhodující význam tam, 

kde je třeba vyvažovat zájmy jednotlivých stran. Patří sem především podstatná část 

podnikových transformací, ale i prodej podniku. 

Shrnutí: 

 čistý obchodní majetek je možno zjišťovat na úrovni kategorií hodnoty podniku, 

 je zatím otevřenou otázkou, jakou kategorii hodnoty je třeba zjišťovat pro podnikové 

transformace. Předpokládá se totiž, že bude nutno asi ustoupit od dosud vládnoucího 

názoru, že se jedná vždy o hodnotu tržní. 

 

2.2.6 Přehled metod pro finanční ocenění podniku 

Finanční ocenění podniku si klade za cíl vyjádřit jeho hodnotu pomocí určité peněžní 

částky. Potenciál podniku je oceněn peněžitým ekvivalentem. Výsledná hodnota, která 

se hledá, se většinou opírá o použití více oceňovacích metod. V zásadě existují tři okruhy 

oceňovacích metod: 
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1. Metody opírající se o analýzu výnosů. 

2. Metody založené především na analýze aktuálních cen na trhu.  

3. Metody založené na ocenění vynaložených nákladů (nákladů na pořízení majetku).  

 

Jedná se o postup primárně založený na analýze podnikového majetku. 

Volba metod závisí na funkcích, které si ocenění klade. Nejvhodnější je použít 

všechny tři základní metody a výsledné ocenění je syntézou jejich výsledků. 

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 Kombinované (korigované) výnosové metody 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

 Ocenění na základě tržní kapitalizace 

 Ocenění na základě srovnatelných podniků 

 Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

 Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění) 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 Likvidační hodnota 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 Substanční hodnota na principu úspory nákladů  

 

Danému podnětu oceňování a podle něj zvolenému základnímu přístupu k ocenění by 

pak měly odpovídat i jednotlivé metody výpočtu hodnoty, které se použijí. Například: 

 Je-li cílem subjektivní ocenění, bude vhodné sáhnout například po metodě 

diskontovaných peněžních toků, která bude založena na peněžních tocích 

očekávaných konkrétním subjektem. 
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 Je-li požadavek získat tržní hodnotu, může se také použít metoda diskontovaných 

peněžních toků, ale použijí se peněžní toky "očekávané trhem", tj. jakýmsi 

průměrným potenciálním kupujícím. Dále se může pro tento účel použít některá 

metoda tržního porovnání.  

Důležité je, že danému účelu ocenění je nutné podřídit nejen volbu metody, ale i její 

konkrétní modifikace a hodnoty. 

[6] 

 

2.2.7 Postup při ocenění podniku 

Při ocenění podniku se musí zvolit postup podle konkrétního podniku, zjišťované 

hodnoty a zvolené metody, dostupných dat atd. Postup by měl vypadat asi takto: 

1) Sběr vstupních podkladů,  informací   a  dat 

2) Analýza dat 

a) Strategická analýza 

b) Finanční analýza pro zjištění finančního zdraví podniku 

c) Rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 

d) Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

e) Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty 

3) Sestavení finančního plánu 

4) Samotné ocenění 

a) Volba vhodné metody 

b) Ocenění dle zvolených metod 

c) Souhrnné ocenění 

 

1) Sběr vstupních podkladů, informací a dat  

Je bezesporu zřejmé, že pro ocenění podniku se musí disponovat informacemi, 

vhodnými  podklady   (vč. podnikových plánů) a aktuálními daty. Tyto se mohou rozdělit 

do několika základních skupin: 
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Základní data o podniku - identifikační data podniku (název, právní forma, IČ, 

předmět podnikání nejlépe dle OKEČ, majetkové podíly, historie podniku, řídící 

struktura podniku). 

 

Ekonomická data - podnikové plány, výroční zprávy, účetní výkazy, finanční plány. 

 

Informace o trhu - faktory trhu, faktory vývoje trhu, konkurenční prostředí, vymezení 

trhu, možné substituty výrobků, bariéry vstupu do odvětví, ceny, reklama. 

 

Výroba a dodavatelé -   použitelné technologie, charakter výroby, certifikáty kvality, 

řízení kvality, struktura dodávek, logistika, výrobní kapacity, zásoby, loajální                

a  spolehliví dodavatelé. 

 

Lidské zdroje - situace na trhu práce, fluktuace zaměstnanců, kvalifikace pracovníků, 

motivace zaměstnanců, produktivita práce, mzdové náklady, loajalita zaměstnanců. 

 

 

2) Analýza dat  

S největší pravděpodobností je strategická analýza klíčovou fází oceňovacího 

procesu. Hlavní funkcí strategické analýzy je vymezit celkový výnosový potenciál 

oceňovaného podniku. Výnosový potenciál je závislý na vnějším a na vnitřním potenciálu, 

kterým podnik disponuje. 

Vnější potenciál - šance a rizika 

Vnitřní potenciál - silné a slabé stránky 

Strategická analýza je velmi důležitým předpokladem věrohodnosti výsledného ocenění 

a musí mít konkrétní výsledky.   

Výsledky by měly zahrnovat odpovědi na otázky: 

 Jaké jsou dlouhodobé perspektivy podniku? 

 Jaký vývoj trhu, konkurence a podnikových tržeb lze očekávat? 

 Jaká jsou rizika? 
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Dalším podstatným krokem by měla být finanční analýza. Je to nástroj finančního 

řízení podniku, a proto se při oceňování bez něj neobejdeme. Finanční analýza musí 

obsahovat úplné a správné vstupní údaje, především 

- rozvahu 

- výkaz zisku a ztráty 

- výkaz peněžních toků. 

 Dále se nesmí zapomenout ani na poměrové ukazatele 

- likvidity 

- rentability 

- aktivity  

- zadlužení 

- výnosnosti. 

Blíže se touto problematikou zabývá Raffegeau a Dubois ve své publikaci Finanční 

oceňování podniku, ale i čeští autoři jako např. Blaha-Jindřichovská: Jak posoudit finanční 

zdraví firmy - finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele 

i drobné akcionáře. 

Nezanedbatelnou součástí při oceňování podniku je rozdělení aktiv na provozně 

nutná a nenutná. Pro svou podnikatelskou činnost potřebuje podnik určitá aktiva. Ovšem 

nepotřebuje všechna aktiva, aby byl schopen vykonávat svou hlavní činnost. Např. hutní 

podnik pronajímá své volné sklady, pozemky atd. jiným podnikatelům za určitou sumu. Tento 

výnos však není provozně nutné aktivum. Nepotřebná aktiva jsou většinou nemovitosti, které 

neslouží k hlavnímu účelu podniku, příliš velké zásoby, nadbytečné kapacity, nedobytné 

pohledávky, pohledávky nesouvisející s hlavní činnosti podniku. Při oceňování by mělo být 

rozdělení na provozně nutná a provozně nenutná aktiva součástí oceňování, ať už se použije 

jakákoliv metoda. V opačném případě by mohla u výnosových metod nastat situace, že 

podnik bude podceněn, ačkoliv svou hodnotu má. 

Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Pojem generátory hodnoty se začal objevovat v odborné literatuře v USA v souvislosti 

s konceptem akcionářské hodnoty (shareholder value). Generátory hodnoty jsou soubory 
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několika základních podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu 

podniku. 

Generátory hodnoty se obvykle vyvozují v návaznosti na konkrétní přístup k ocenění 

podniku. Nejčastěji je tímto východiskem metoda diskontovaných peněžních toků. 

Za generátory se považují: 

1. tržby a jejich růst, 

2. marže provozního zisku, 

3. investice do pracovního kapitálu, 

4. investice do dlouhodobého provozně nutného majetku, 

5. diskontní míra, 

6. způsob financování, 

7. doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněžního toku. 

[11] 

3) Sestavení finančního plánu 

  V případě, že se oceňovatel rozhodne použít některou z výnosových metod, měl by si 

nejdříve sestavit kompletní finanční plán. Ten se skládá z: 

- výsledovky, 

- rozvahy, 

- výkazu peněžních toků. 

Měl by obsahovat i plány prodeje, produkce, kapacit, pracovních sil, provozního výsledku 

hospodaření. 
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3. Přehled metod pro ocenění podniku 

3.1 Ocenění na základě analýzy výnosů 

3.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

Metoda diskontovaných peněžních toků je základní výnosová metoda, protože peněžní 

toky jsou vyjádřením užitku z drženého statku. Rozlišujeme tři techniky: 

Metoda DCF entity (angl. Entity approach) vychází ze dvou kroků. Nejdříve z peněžních 

toků, které jsou k dispozici pro vlastníky i věřitele, které se diskontují a dostane se hodnota 

podniku jako celku. Pak se odečte hodnota cizího kapitálu a dostane se hodnota vlastního 

kapitálu.  

Metoda DCF equity (angl. Equity approach) vychází z peněžních toků, které jsou k dispozici 

jenom vlastníkům podniku, a jejich diskontováním se dostane přímo hodnota vlastního 

kapitálu. 

Metoda DCF APV (angl. Adjusted present value) zjišťuje hodnotu podniku bez zadlužení 

a daňových úspor z úroků. Pak se odečte cizí kapitál a výsledkem je hodnota netto. 

Je nutné, aby se při metodě DCF provedli určité úpravy. Např. se musí diskontovat budoucí 

časové řady peněžních toků, a získat tak ocenění investovaného kapitálu. Dále se musí zjistit 

náklady cizího a vlastního kapitálu. Zjednodušeně řečeno, nákladem na cizí kapitál jsou 

samozřejmě úroky, nákladem na vlastní kapitál jsou výnosové očekávání investorů. 

Rozčlenění majetku na provozně nutný a provozně nenutný atd. Podrobněji se touto 

problematikou zabývá Mařík v publikaci Metody oceňování podniku. 

 

3.1.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda má dvě varianty. Jedna určuje výnos podniku z rozdílu příjmů a výdajů 

a druhá určuje výnos podniku z upravených výsledků hospodaření.       [9] 

Použitím metody kapitalizovaných čistých výnosů se musí dodržovat určité zásady. 

Předpokladem je rozhodnutí, zda chce oceňovatel určit objektivizovanou, subjektivní nebo 
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jinou hodnotu. Tak jako u jiných metod je nutné ocenit provozně nutný majetek, vzít v úvahu 

odběratelsko-dodavatelské vztahy, určit datum, ke kterému se ocenění provede atd. 

 

3.1.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty EVA 

Jedná se o to, že je třeba rozlišovat mezi ziskem, který vykazuje účetnictví, a tzv. 

ekonomickým ziskem, nebo též nadziskem. Ekonomický zisk se v tomto pojetí dosahuje 

tehdy, když jsou uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklady kapitálu, především náklady 

na vlastní kapitál. Pokud podnik vykazuje účetní zisk, vykazuje též ekonomický zisk 

v případě, že je účetní zisk větší než náklady na vložený vlastní kapitál (poznámka – 

předpokládá se, že úroky placené z cizího kapitálu odpovídají nákladům na tento kapitál). 

[5] 

Ukazatel EVA (economic value added) je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti 

podniku snížený o náklady kapitálu. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je tato: 

EVA = NOPAT - Capital ∙ WACC  (1) 

kde :   

 NOPAT = net operating profit after taxes, zisk z operační činnosti podniku (zisk 

z provozních operací) podani 

   Pozor: není možné jej vždy ztotožnit s provozním výsledkem 

hospodaření podle českých účetních předpisů. V textu se bude používat 

pojem výsledek hospodaření z operačních činností, který bude 

odpovídat americkému NOPAT v metodě EVA  

 Capital = kapitál vázaný v aktivech, která slouží operační činnosti podniku, 

tj. aktivech potřebných k hlavnímu provozu podniku. Vymezení 

operačních aktiv může být v konkrétních situacích různé, závisí na 

povaze podnikatelské činnosti podniku. Je však třeba věnovat pozornost 

zachování vazby mezi operačními aktivy a výsledkem hospodaření 

z operační činnosti.  

 WACC = průměrné vážené náklady kapitálu (weighted averange cost of capital) 
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Propočet základních položek EVA 

1. výsledek hospodaření (NOPAT), 

2. operační aktiva (NOA) 

3. průměrné vážené náklady kapitálu (WACC). 

Propočet operačních aktiv (NOA) 

Východiskem pro výpočet NOA je samozřejmě rozvaha. Úkolem je: 

 z aktiv vyčlenit neoperační aktiva, 

 aktivovat, pokud možno v tržním ocenění, položky, které účetně v aktivech 

vykazovány nejsou, 

 aktiva snížit o neúročený cizí kapitál. 

[7] 

3.2 Ocenění na základě analýzy majetku 

3.2.1 Likvidační hodnota 

Likvidační hodnota se zjišťuje při rozdělení majetku, rozprodání popř. likvidování. 

Hodnota se může lišit, pokud je likvidace prováděna pod vnějším tlakem věřitelů nebo jde 

o likvidaci dobrovolnou. Nejvíce se tato metoda využívá při: 

 ocenění ztrátových podniků 

 ocenění podniků s omezenou životností 

 odhadu dolní ceny podniku 

 rozhodování mezi likvidací a oživení podniku. 

 

3.2.2 Majetkové ocenění za předpokladu pokračování podniku 

 Účetní hodnota na principu historických cen - vede k odchylkám od současného stavu, 

neboť vychází ze skutečných cen, za  kterou  byl majetek pořízen. 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen - cílem ocenění je odpověď 

na otázku, kolik by stálo znovuvybudování podniku. Zjistí se současné ceny stejného 

majetku a odečte se opotřebení (substanční hodnota brutto) a dále se odečtou dluhy 

(substanční hodnota netto). 
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 Substanční hodnota na principu úspory nákladů - využívá se při rozhodování, zda 

koupit již existující zavedený podnik či vybudovat nový.  

 

3.3 Ocenění na základě analýzy trhu 

Tato metoda je dostupná i běžným lidem. Když chtějí „něco“ prodat, zjišťují obvyklou 

cenu např. na internetu. 

U podniků je to obdobné a používá se několik variant: 

1. přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu - u akciových společností se většinou 

zjistí cena 1 akcie a vynásobí se počtem akcií. V praxi to ovšem není tak jednoduché 

neboť v případě, že nějaký investor začne skupovat větší množství akcií, tak jejich 

cena bude růst. Proto se vychází z průměrné ceny za určité období. 

2. ocenění metodou tržního porovnání - používá se při oceňování jiných než akciových 

společností a využívá se při tom metoda srovnatelných podniků a metoda 

srovnatelných transakcí. Moxter k tomuto uvádí, že porovnání by mělo být základní 

metodou oceňování. 

[8] 
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4. Charakteristika a ocenění konkrétního podniku 

V diplomové práci je provedeno ocenění nejmenované akciové společnosti, zabývající 

se výrobou odlitků. Na základě požadavku jsem ocenění provedl výnosovou metodou. Využiji 

při tom moderní ekonomický nástroj, a to ekonomická přidaná hodnota EVA, která má oproti 

metodě diskontovaných peněžních toků DCF, řadu výhod. Pro závěrečné porovnání 

a kontrolu výsledné hodnoty jsem použil metodu diskontovaných peněžních toků. Ocenění je 

provedeno z důvodu prodeje třetinového podílu společnosti. 

4.1 Historie podniku 

Podnik vznikl v roce 1905 se zaměřením na výrobu odlitků pro kotle, radiátory 

a armatury. Od šedesátých let se stala metalurgickou základnou společnosti významného 

výrobce průmyslových armatur a čerpadel. V současné době vyrábí odlitky ze šedých 

a tvárných litin pro použití v různých průmyslových odvětvích, především pro export do zemí 

EU. Z hlediska prodeje svých výrobků je 60 % stávající produkce určeno pro domácí 

odběratele, 40 % pak směřuje do zahraničí.  

 

Hlavní předmět podnikání: 

 OKEČ 275000 Odlévání kovů (slévárenství) 

 

Předmět podnikání, na který je zaměřen projekt: 

 OKEČ 20510 Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku 

 

Technologie 

- tavení na tavících agregátech INDUCTOTHERM  

- výroba forem do samotuhnoucích furanových směsí 

- maximální velikost formovacích rámů 1800 x 1800 x 500/500 mm 

- kusová a malosériová výroba odlitků o hmotnostech od 50 kg do 2500 kg 

- roční technická kapacita 4000 t odlitků 

- výroba jader metodou COLD BOX amin nebo do furanových směsí 
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Dále zajišťuje 

- tepelné zpracování odlitků žíháním 

- tryskání a základování odlitků 

- kompletní opracování odlitků u externích firem 

- balení, celní odbavení a přeprava odlitků k zákazníkovi 

- výrobu nových a úpravu modelových zařízení ze dřeva, lehkých kovů nebo umělých 

hmot 

 

Kvalita 

Firma věnuje trvalou pozornost udržování a rozvoji sytému řízení jakosti s cílem 

zajištění vysoké kvality svých odlitků. 

 

Certifikáty 

- EN ISO 9002:1994 od září 1999 

- EN ISO 9001:2000 od března 2003 

- certifikováno společností TÜV Managament Service GmbH 

 

Zkoušky a kontrola kvality 

- spektrometrické analýzy chemického složení 

- rozměrová kontrola odlitků 

- mechanické zkoušky pevnosti v tahu, tažnosti a tvrdosti 

- metalografické zkoušky 

- statistické metody 

- nedestruktivní zkoušky (RTG, UZV, magnetické) 
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Přeprava 

Odlitky jsou expedovány volně ložené, na dřevěných paletách, v bednách nebo 

v giterboxech. 

Pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu využívá komplexních a velmi kvalitních 

služeb přepravní společnosti, která dále zajišťuje služby v oblastech: 

- mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství 

- celní služby při vývozu a dovozu zboží včetně celního skladu 

- skladování v temperovaných i netemperovaných prostorách  

 

Strategické cíle společnosti: 

1. Dosahování dlouhodobého ekonomického růstu společnosti s důrazem na plnění 

požadavků zákazníků, dlouhodobé kvalitní vztahy s dodavateli, minimalizaci dopadů 

na životní prostředí a pozitivní funkci firmy ve společnosti: 

- postupný nárůst tržeb o 20% v roce 2013 ve srovnání s rokem 2009 

- postupný růst přidané hodnoty o 17% v roce 2013 ve srovnání s rokem 2009 

- snížení produkce odpadů na tunu vyrobených odlitků: 

- v kategorii „Pecní struska a Licí formy a jádra“ o 5 % v roce 2013 

ve srovnání s rokem 2009 

- v kategorii „Obaly (papírové, plastové, kovové a obsahující zbytky 

nebezpečných látek)“ o 5 % v roce 2013 ve srovnání s rokem 2009.  

2. Nárůst produkce odlitků ze šedých a tvárných litin rozšířením výrobních kapacit a to 

ze stávajících 4560 t odlitků v roce 2009 na 5700 t odlitků v roce 2013. 

3. Získání nových zákazníků na 200 t výrobní produkce odlitků do roku 2013, a to 

jejich aktivním vyhledáváním, rychlostí a způsobem řešení poptávek a nabídek, 

objednávek, smluv, zabezpečováním požadované kvality, termínů, péčí 

a uspokojováním požadavků zákazníků.  

4. Udržování a rozšíření spolupráce a objemu produkce pro stávající zákazníky aktivní 

péčí, rychlostí vyřizování objednávek a kupních smluv, dodržováním požadované 

kvality a dodacích lhůt, rychlou reakcí na změny v požadavcích zákazníků , navýšení 
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výroby odlitků pro stávající zákazníky o 18-20 % v roce 2013 ve srovnání s rokem 

2009. 

5. Požadavky zákazníků včetně realizace nových produktů a servisu plnit tak, aby byla 

zajištěna všechna jejich očekávání a zajištěna požadovaná technická úroveň 

v souladu se schválenou dokumentací, obecně platnými právními předpisy 

a požadavky smluv. 

6. Udržovat a zvyšovat kvalitu dodávaných výrobků a zákaznického servisu: 

- snížení vnitřní zmetkovitosti při výrobě odlitků na 4 % meziročně a tuto 

úroveň udržovat 

- snížení vnější zmetkovitosti (reklamací zákazníků) na 1 % ročně a tuto 

úroveň udržovat.  

7. Pro pracovní činnosti ve společnosti využívat kvalifikovaný personál, zajišťovat jeho 

soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik, a to rozšířením nabídky školení 

a vzdělávání a meziročním nárůstem objemu finančních prostředků na školení, 

vzdělávání a odborný výcvik zaměstnanců o 5 %. 

8. Při veškeré činnosti společnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 

s cílem snižovat množství pracovních úrazů meziročně o 2 %.  

9. Materiály a dodávky potřebné pro výrobní činnosti firmy zajišťovat pouze 

od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita 

dodávek. 

10. Výrobu zabezpečovat na odpovídajícím výrobním zařízení s periodickým 

ověřováním způsobilosti výrobního zařízení. Při výrobě uplatňovat odpovídající 

technologie v souladu s novými poznatky technického rozvoje oboru. Tímto vytvořit 

předpoklady pro možnosti rozvoje a rozšíření výrobního sortimentu a zabezpečování 

zvýšených požadavků zákazníků na kvalitu dodávek. 
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4.2 Tržní ocenění společnosti  

Zadání 

Ocenění provedu k 1. 1. 2009. Obě metody variantou entity. Pokud není uvedeno 

jinak, jsou všechny údaje v tis. Kč. Společnost poskytla rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

o peněžních tocích. 

4.2.1 Předpoklady: 

1. Daň z příjmů činí v roce 2008  21 %, v roce 2009  20 %, v roce 2010 a 2011  19 %. 

2. Výkazy z roku 2008 jsou dle skutečnosti, roky 2009 až 2011 jsou finanční plán 

podniku. 

3. Majetek, jenž není nutný k provozu, tzv. provozně nenutný majetek: 

 peněžní prostředky nad úroveň pohotové likvidity ve výši 0,3, 

 dlouhodobé a krátkodobé cenné papíry.  

4. Při oceňování podniku nebudu nákladové rezervy odčítat od vlastního   

kapitálu, neboť je nepovažuji za reálný závazek.  

5. Náklady na vlastní kapitál 18 %, nominální úroková míra z dluhopisů 12 % 

a z bankovních úvěrů 13 %. 
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Tabulka č. 1: Rozvaha společnosti [7] 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 76 750 88 571 121 096 154 165 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 52 889 54 725 59 057 65 478 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 51 889 53 725 58 057 64 478 

 2. Stavby 36 186 35 854 35 395 34 572 

 3. Samostatné movité věci  15 703 17 871 22 662 29 906 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 1 000 1 000 1 000 1 000 

 3. Ostatní dl. cenné papíry a 

podíly 
1 000 1 000 1 000 1 000 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 23 861 33 846 62 039 88 687 

C.I   Zásoby 12 312 14 653 17 058 19 893 

 1. Materiál 6 888 7 264 9 459 11 218 

 2. Nedokončená výroba 1 874 2 760 3 140 3 601 

 3. Výrobky 3 550 4 629 4 459 5 074 

C.III Krátkodobé pohledávky 20 431 26 222 30 395 35 370 

 1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 
19 851 25 781 29 559 34 026 

 Ostatní krátkodobé pohledávky 580 441 836 1 344 

C.IV Krátkodobý finanční majetek -8 882 -7 029 14 586 33 424 

 1,2. Peníze a účty v bankách -9 882 -8 029 13 586 32 424 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 76 750  88 571 121 096 154 165 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 57 497  72 534 95 214 121 297 

A.I   Základní kapitál 34 800  34 800  34 800  34 800  

A.II   Kapitálové fondy (ážio) 0  0  0  0  

A.III.1 Zákonný rezervní fond 3 480  3 480  3 480  3 480  

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 10 530  18 667  32 577  53 297  

A.V   VH běžného roku 8 687  15 038 22 680 26 083 

B. CIZÍ ZDROJE 19 253  16 037  25 882  32 868  

B.I Rezervy (dlouhodobé) 0  0  5 371  9 727  

B.II.6 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  

B.III Krátkodobé závazky 19 253  16 037  20 511  23 141  

 1. Z obchodních vztahů 17 731  14 061  18 555  20 988  

 5. K zaměstnancům 1 522  1 976  1 956  2 153  

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  0  0  

 

Tabulka č. 2: Výsledovka [7] 

POLOŽKA 2008 2009 2010 2011 

Daň ze zisku: 21 % 20 % 19 % 19 % 

Výkony 138 857 159 755 195 896 214 894 

Výkonová spotřeba 92 112 99 132 117 103 126 421 

Osobní náklady 32 731 37 797 41 418 47 064 

Změna nákladových rezerv 0 0 5 371 4 356 

Odpisy 3 598 4 109 4 084 4 932 

Provozní výsledek hospodaření 10 416 18 717 27 920 32 121 

Výnosy z finančního majetku 80 80 80 80 

Nákladové úroky -500 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření 580 80 80 80 

VH za běžnou činnost před daní 10 996 18 797 28 000 32 201 

Daň 2 309 3 759 5 320 6 118 

VH za účetní období 8 687 15 038 22 680 26 083 

Dividendy (návrh) 0 0 0 0 

Příděl do nerozděleného zisku 8 687 15 038 22 680 26 083 
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Tabulka č. 3: Cash flow [7] 

POLOŽKA 2009 2010 2011 

Peněžní prostředky k začátku roku -9 882 -8 029 13 586 

Výsledek hospodaření za úč. období 15 038 22 680 26 083 

Změna rezerv 0 5 371 4 356 

Odpisy 4 109 4 084 4 932 

Změna zásob -2 341 -2 405 -2 835 

Změna pohledávek -5 791 -4 173 -4 975 

Změna krátkodobých cenných papírů 0 0 0 

Změna krátkodobých závazků -3 216 4 474 2 630 

Provozní cash flow 7 799 30 031 30 191 

Investice do dlouhodobého majetku -5 945 -8 416 -11 353 

Tržby z prodeje investičního majetku 0 0 0 

Investiční cash flow -5 945 -8 416 -11 353 

Výplaty dividend 0 0 0 

Změna bankovních úvěrů a dluhopisů 0 0 0 

Finanční cash flow 0 0 0 

Celkové cash flow 1 854 21 615 18 838 

Peněžní prostředky ke konci roku -8 029 13 586 32 424 

 

 

Úprava výkazů týkajících se leasingu 

Pro úpravu výkazů společnosti, které jsou základem pro výpočet, se musí vzít v úvahu 

i skutečnost, že si společnost v roce 2008 pořídila automobily na finanční leasing na 3 roky. 

Leasingová smlouva je na období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010. Jsou plánovány tři splátky vždy 

ke konci roku, ve výši 2 400 tis. Kč. Zůstatková (odkupní cena) bude zaplacená k 31. 12. 

2010 ve výši 900 tis. Kč. Využití automobilů se plánuje na 4 roky tj. do 31. 12. 2011. 

Prodejní cena automobilů  : 5 680 tis. Kč 

Roční leasingové splátky  : 2 400 tis. Kč 

Zůstatková hodnota  :    900 tis. Kč  

 

Pozn. Pro výpočet úrokové míry transakce bylo využito programu Excel a funkci 

MÍRA. VÝNOSNOSTI.   
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Tabulka č. 4: Výpočet implicitní úrokové míry [7] 

  Tržní Platby za leasing 

  

 

cena 2008 2009 2010 

Peněžní tok spojený s 

leasingem 
-5 680 2 400 2 400 3 300 

 

Implicitní úroková míra je 18,9 %. 

Po tomto výpočtu se sestaví splátkový kalendář leasingového závazku. 

 

Tabulka č. 5: Splátkový kalendář (umořovací plán) [7] 

 

2008 2009 2010 2011 

Leasingový závazek na začátku roku 5 680 4 353 2 776 0 

Úrok  1 073 822 524 0 

Snížení závazku 1 327 1 578 2 776 0 

Leasingový závazek na konci roku 4 353 2 776 0 0 

 

Leasingový závazek se ke konci roku přidá k cizím úročeným pasivům do rozvahy. 

Samozřejmě je nutné upravit i stranu aktiv. K počátku leasingu byla dlouhodobá aktiva 

navýšena o tržní hodnotu automobilů. Tato bude snižována o odpisy, které předpokládám, 

budou rovnoměrné po dobu 4 let. 

 

Tabulka č. 6: Podklady pro úpravu aktiv [7] 

 

2008 2009 2010 2011 

Odpisy 1 420 1 420 1 420 1 420 

Zůstatková hodnota 

pronajatého majetku k 31. 

12. 

4 260 2 840 1 420 0 

 

 

Tabulka č. 7: Podklady pro úpravu VH ve výsledovce a v pasivech [7] 

 

2008 2009 2010 2011 

Nové náklady leasingu: odpisy a úroky 

(úprava VH) 
-2 493 -2 242 -1 944 -1 420 

Úprava VH v pasivech - kumulovaně -2 493 -4 736 -6 680 -8 100 
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Úprava výkazů týkajících se marketingu 

V nákladech v roce 2008 a 2009 jsou uvedeny i náklady na mimořádnou 

marketingovou akci. Tyto budou přinášet podniku efekt tři roky. Aktivace těchto nákladů 

se promítne do rozvahy a výsledovky. Koncept EVA vyžaduje takovéto náklady aktivovat. 

Náklady v letech 2007 a 2008 byly v účetnictví zaneseny jako náklady běžného roku 

do výsledovky. Jedná se o investiční výdaje do nehmotného aktiva. Předpokládá se, že oba 

marketingové výdaje přinesou efekt již v roce vynaložení. Z každého výdaje se spočítá 

lineární odpis ve výši jedné třetiny pro každý rok. Sečtením jednotlivých ročních odpisů 

se získá celkový roční odpis. Z výsledovky se pak odstraní původní celkový náklad a nahradí 

se jen odpisem. V posledním řádku tabulky č. 8 je výpočet kumulovaných výdajů 

a kumulovaných odpisů, což představuje zůstatkovou hodnotu. Tyto hodnoty se pak přidají 

do rozvahy. 

 

Tabulka č. 8: Podklady pro úpravu rozvahy a výsledovky [7] 

  2008 2009 2010 2011 

Roční marketingové výdaje (náklady) 1 920 3 450 0 0 

Lineární odpis výdaje z roku 2008 640 640 640 
 

Lineární odpis výdaje z roku 2009 0 1 150 1 150 1 150 

Roční odpis celkem 640 1 790 1 790 1 150 

Kumulované výdaje 1 920 5 370 5 370 5 370 

Kumulované odpisy 640 2 430 4 220 5 370 

Zůstatková hodnota marketing. výdajů  k 31. 12. 

(kumulované výdaje - odpis) 
1 280 2 940 1 150 0 

 

4.2.2 Úprava rozvahy - NOA 

Úpravou rozvahy se odvodí NOA a provozně nutný investovaný kapitál pro metodu 

DCF. Odečtou se od oběžných aktiv neúročené krátkodobé závazky a nahradí se upraveným 

pracovním kapitálem. Pak se odečtou aktiva, která neslouží k hlavnímu provozu podniku. 
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Tabulka č. 9: Rozvaha upravená o položky účetně nevykazované [7] 

AKTIVA 2008 2009 2010 2011 

Dlouh.maj. účetní 52 889 54 725 59 057 65 478 

     Aktivovaný marketing 1 280 2 940 1 150 0 

Leasing - auta 4 260 2 840 1 420 0 

Pracovní kapitál 2 208 13 009 33 428 57 446 

Z toho peníze: -12 282 -12 829 5 486 24 324 

Celkem 60 637 73 514 95 055 122 924 

PASIVA 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál účetní 57 497 72 534 95 214 121 297 

Rezervy 0 0 5 371 9 727 

Ekvivalenty VK 1 280 2 940 1 150 0 

HV z leasingu kumul. -2 493 -4 736 -6 680 -8 100 

Leasingový závazek 4 353 2 776 0 0 

Úročený cizí kapitál z účetní rozvahy 0 0 0 0 

Celkem 60 637 73 514 95 055 122 924 

 

Pracovní kapitál je rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. V rozvaze 

ovšem není leasing zachycen, je potřeba snížit výši peněžních prostředků o leasingové platby. 

Aktivované marketingové náklady se neprojeví v závazcích, ale v navýšení vlastního kapitálu. 

Oproti tomu se leasing promítne do cizích pasiv jako leasingový závazek. Při ocenění 

se objeví jako úročený kapitál nebo bankovní úvěr. Analogicky se zanesou do vlastního 

kapitálu. 

 

Tabulka č. 10: Výpočet kapitálu investovaného do prov. nenutného majetku [7] 

            2008 2009 2010 2011 

Provozně potřebná výše peněžních prostředků   5 776 4 811 6 153 6 942 

Nadbytečná výše peněžních prostředků 
 

  -18 058 -17 640 -667 17 382 

Ostatní majetek 
 

  2 000 2 000 2 000  2 000 

Provozně nenutný majetek celkem     -16 058 -15 640 1 133 19 382 

 

Tabulka č. 11: Čistá operační aktiva [7] 

            2008 2009 2010 2011 

NOA (čistá operační aktiva) 
 

    76 695 89 154 93 722 103 542 
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Graf č. 1: NOA  

 

 

V grafu č. 1 jsou vyobrazena čistá operační aktiva v letech 2008 až 2011.  

Provozně potřebná výše peněžních prostředků = provozně potřebná likvidita (0,3)  

krátkodobé závazky. Nadbytečná výše peněžních prostředků = skutečná výše peněžních 

prostředků - provozně potřebná výše peněžních prostředků. Ostatní majetek = dlouhodobý 

finanční majetek (1000) + krátkodobé cenné papíry (1000). 

 

4.2.3 Úprava rozvahy - NOPAT 

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 se objevují položky, které se již v dalším roce 

neprojeví, je nutné uvést i následující rok 2012. 

 

Tabulka č. 12: Propočet zisku pro ekonomickou přidanou hodnotu [7] 

    2009 2010 2011 2012 

Provozní výsledek hospodaření z výsledovky   18 717 27 920 32 121 32 121 

Marketing  - výdaje vrátit   

  
3 450 0 0 0 

Marketing  - odpisy započítat   -1 790 -1 790 -1 150 0 

Odpisy z leasingu   -1 420 -1 420 -1 420 0 

Eliminace změny nákl. rezerv  0 0 5 371 4 356 

NOPBT    18 957 30 081 33 907 32 121 

Daň 

 

3 743 5 584 6 424 6 424 

NOPAT    15 214 24 497 27 483 25 697 
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Graf č. 2: NOPAT 

 

 V tabulce č. 12 a grafu č. 2 jsou znázorněny výsledné hodnoty propočtu zisku pro 

ekonomickou přidanou hodnotu. 

Marketingovou a leasingovou úpravu jsem již vysvětlil. Změny nákladových rezerv 

se ponechají jako součást oceňovaného vlastního kapitálu. Tato úprava by mohla snadno 

způsobit rozdíly v ocenění metodou EVA a DCF. 

 

4.2.4 Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu - WACC 

K úročenému cizímu kapitálu skládajícího se z dluhopisů a bankovních úvěrů (jejichž 

úrokové míry jsou známy ze zadání) se přidá ještě leasingový závazek. Daň ze zisku, která 

náklady cizího kapitálu snižuje je v roce 2008 21 %, v roce 2009 20 %, v roce 2010 a 2011 

je 19 %. Protože podnik má několik složek cizího kapitálu různě úročených, nejprve se zjistí 

vážený průměr nákladů cizího kapitálu. Náklady vlastního kapitálu jsou 18 %. 

 

Tabulka č. 13: Vlastní kapitál [7] 

  2009 2010 2011 2012 

Očekávaná cena 1 akcie  1 000 1 100 1 200 1 300 

Počet akcií (tis. ks) 139 139 139 139 

Tržní hodnota vlast. kapitálu  139 200 153 120 167 040 180 960 

Náklady vlastního kapitálu 18,0 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % 
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Tabulka č. 14: Cizí kapitál [7] 

  2009 2010 2011 2012 

Dluhopisy  (k počátku roku) 0 0 0 0 

Bankovní úvěry  (k počátku roku) 0 0 0 0 

Závazky z leasingu (k počátku roku) 4 353 2 776 0 0 

Cizí kapitál celkem (k počátku roku) 4 353 2 776 0 0 

Podíl složek cizího kapitálu - dluhopisy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

   - bankovní úvěry 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

   - leasing 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Nominální výše úroků - dluhopisy 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 

   - bankovní úvěry 13,0 % 13,0 % 13,0 % 13,0 % 

   - leasing 18,9 % 18,9 % 18,9 % 18,9 % 

Úroky po dani  - dluhopisy 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 

   - bankovní úvěry 10,4 %  10,4 % 10,4 % 10,4 % 

   - leasing 15,1 % 15,1 % 15,1 % 15,1 % 

Průměrné náklady cizího kapitálu po dani 15,1 % 15,1 % 15,1 % 15,1 % 

 

 

Tabulka č. 15: Struktura kapitálu[7] 

  2009 2010 2011 2012 

Tržní hodnota kapitálu celkem 143 553 155 896 167 040 180 960 

Podíl cizího kapitálu 3,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 

Podíl vlastního kapitálu 97,0 % 98,2 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabulka č. 16: Průměrné vážené náklady kapitálu [7] 

  2009 2010 2011 2012 

WACC 17,91 % 17,95 % 18,00 % 18,00 % 

 

Graf č. 3: WACC 
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4.2.5 Výpočet EVA a ocenění metodou EVA k 1. 1. 2009  

Upravil jsem finanční výkazy a mohu přejít k vlastnímu výpočtu ukazatele EVA.  

 

Tabulka č. 17: Roční ekonomická přidaná hodnota [7] 

  1. fáze 2. fáze 

  2009 2010 2011 2012 

NOPATt 15 214 24 497 27 483 25 697 

Náklady investovaného kapitálu (WACCt*NOAt-1) 13 738 16 002 16 870 18 638 

EVA  1 476 8 495 10 613 7 059 

 

 

Graf č. 4: EVA 

 

 

Z tabulky č. 17 popř. z grafu č. 4 je patrné, že podnik nejen vytváří novou hodnotu, ale 

stabilně ji každoročně navyšuje. Pokles je v posledním roce 2012. Může to být způsobeno 

snížením zisku z operační činnosti podniku NOPAT a zároveň zvýšením nákladů 

investovaného kapitálu. Pro jistotu bych ovšem doporučil v roce 2011 provést novou analýzu 

včetně ocenění. Celkově se dá říci, že podnik prosperuje a tvoří zisk větší, než jsou požadavky 

investorů. 
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Tabulka č. 18: Ocenění podniku na základě ekonomické přidané hodnoty [7] 

  1. fáze 2. fáze 

  2009 2010 2011 2012 

EVA 1 476 8 495 10 613 7 059 

WACC 17,91% 17,95% 18,00% 18,00% 

Odúročitel (pro každý rok platí jiná disk. míra) 0,8481 0,7190 0,6093 
 

Současná hodnota ročních EVA 1 251 6 108 6 467 
 

 

 

Graf č. 5: Současná hodnota ročních EVA 

 

 

V tabulce č. 18 je diskontovaná EVA za roky 2009, 2010 a 2011. Diskontní míra je 

v každém roce jiná, proto je potřeba odúročitele násobit mezi sebou, aby pro každý rok byla 

použita příslušná diskontní míra. Současná hodnota ročních EVA je vyobrazena v grafu č. 5.  

 

Tabulka č. 19: Výsledná výnosová hodnota vlastního kapitálu [7] 

Pokračující hodnota 39 218 

Současná hodnota pokračující hodnoty 23 897 

Současná hodnota 1 fáze 13 827 

MVA 37 724 

NOA k datu ocenění 76 695 

Výnosová hodnota brutto 114 419 

Úročený cizí kapitál celkem k datu ocenění 4 353 

Výnosová hodnota netto 110 066 

Neoperační majetek k datu ocenění -16 058 

Výsledná výnosová hodnota vlastního kapitálu 94 007 
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4.2.6 Výpočet FCFF a ocenění metodou DCF k 1. 1. 2009  

Pro výpočet volných peněžních toků jsem dosadil za korigovaný provozní zisk 

NOPAT a za provozně nutný investovaný kapitál NOA. Ze změny čistých operačních aktiv 

jsem vypočítal investiční výdaje. Aby bylo možno vypočítat volné peněžní toky metodou 

DCF, je v tomto případě asi nejjednodušší provést výpočet FCFF (free cash flow to firm, tj. 

volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele) 

FCFF = korigovaný provozní zisk - investice netto 

Investice brutto = investice netto + odpisy  

FCFF = zisk - investice netto = zisk + odpisy - investice brutto.  

Do výpočtu volných peněžních toků jsem nezapočítal změny nákladových rezerv, 

neboť jsem je již započítal při výpočtu NOPAT.  

 

Tabulka č. 20: Volné peněžní toky [7] 

  1. fáze 2. fáze 

  2009 2010 2011 2012 

NOPAT 15 214 24 497 27 483 25 697 

Investice netto -12 459 -4 568 -9 820 0 

FCFF 2 754 19 929 17 663 25 697 

 

Tabulka č. 21: Ocenění podniku na základě DCF [7] 

  1. fáze 2. fáze 

  2009 2010 2011 2012 

FCFF 2 754 19 929 17 663 25 697 

WACC 17,91% 17,95% 18,00% 18,00% 

Odúročitel (pro každý rok platí jiná disk. míra!) 0,8481  0,7190 0,6093  
 

Současná hodnota FCFF 2 336  14 329 10 763 
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Graf č. 6: Současná hodnota FCFF 

 

  

V tabulce č. 21 jsou vypočteny volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele 

v konkrétních letech. Pro lepší názornost jsou výsledky znázorněny v grafu č. 6. 

 

Tabulka č. 22: Výsledná výnosová hodnota vlastního kapitálu [7] 

Pokračující hodnota 142 760 

Současná hodnota pokračující hodnoty 86 990 

Současná hodnota 1 fáze 27 428 

Výnosová hodnota brutto 114 419 

Úročený cizí kapitál celkem k datu ocenění 4 353 

Výnosová hodnota netto 110 066 

Neoperační majetek k datu ocenění -16 058 

Výsledná výnosová hodnota vlastního kapitálu 94 007 
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4.3 Zhodnocení  

V příkladu jsem vycházel ze skutečných výkazů za rok 2008, roky 2009 - 2011 jsou 

finanční plán firmy. Při použití metody EVA i DCF jsem vycházel ze stejného operačního 

zisku, stejných operačních aktiv a stejných nákladů kapitálu, vypočtených v této diplomové 

práci. Dle předpokladu jsou výsledné hodnoty shodné, i když příklad byl poměrně složitý, a to 

jak při použití metody ekonomické přidané hodnoty, tak při použití metody diskontovaných 

peněžních toků. Obě metody poskytly informaci (tab. č. 19) o tom, že hodnota hlavního 

provozu podniku jako celku (výnosová hodnota brutto) je 114 419 tis. Kč. Metoda EVA navíc 

oproti metodě DCF ukázala, že k datu ocenění je z této částky 37 724 tis. Kč vázáno 

v hodnotě podnikových aktiv a zbývajících 76 695 tis. Kč bude vytvořeno až v budoucnosti. 

Tato částka je na jednu stranu méně jistá než hodnota NOA k datu ocenění, na druhou stranu 

však informuje o skutečnosti, že podnik vytváří hodnotu, tzn. že výnos z této činnosti je větší 

než riziko investorů, a proto se vyplatí podnik provozovat i nadále. 

V tomto řešení se projevily výhody metody EVA. Pokud by totiž byl ukazatel EVA, 

a tím i MVA, záporný, po odečtení záporné MVA od NOA by byla hodnota podniku sice 

kladná, ale podnik by svoji hodnotu již netvořil, nýbrž ztrácel. Na tuto závažnou skutečnost 

by však metoda DCF nepoukázala. Metoda EVA přináší navíc informaci o tom, zda podnik 

tvoří nebo ztrácí svou hodnotu. 

I při dosažení rovnosti výsledků, uvedených výše, by se mohlo při praktické aplikaci 

metod narazit na komplikace. Jedna z nich by mohla nastat u nákladových rezerv: 

 v praxi je poměrně časté, že se rezervy pro účely ocenění podniku 

ponechají jako součást vlastního kapitálu. U metody EVA se musí tvorba 

a čerpání rezerv eliminovat z NOPAT. Jedná se jen o přesun mezi dvěma 

položkami kapitálu, který patří vlastníkům, neměl by proto ovlivňovat výši 

vyprodukovaného operačního zisku. 

 u výpočtu cash flow se zařazuje změna rezerv až za výsledek hospodaření 

jako korekci nákladu, který není výdajem. Je nutné dávat pozor, aby 

započtení změny rezerv nebylo provedeno dvakrát, pokud výpočet FCFF 

vychází z NOPAT. 

 pokud se v úpravách zisku vychází z účetního provozního zisku, je nutné 

i pro úpravy nákladových rezerv vycházet z provozních rezerv, nikoliv 

ze změn rezerv z výsledovky. 
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Další neshoda může nastat, když se upravený zisk pro výpočet NOPAT a FCFF 

vynásobí výrazem (1 - daňová sazba). V případě, že by byl upravený zisk před daněmi jiný 

pro EVA a jiný pro FCFF, konečné výsledky nebudou stejné. V tomto příkladu jsem vycházel 

z předpokladu, že skutečné daně by podnik platil ve výši daňové sazby násobené původním 

účetním provozním ziskem. 

Ve všech letech hodnoceného období dosahuje podnik kladný výsledek hospodaření. 

Ukazatel EVA je také kladný. V roce 2011 ovšem začíná klesat, což je způsobeno snížením 

zisku z operační činnosti, kde již změny nákladových rezerv dosahují nulové hodnoty. Je 

nutné vzít samozřejmě v úvahu, že výkazy za rok 2011 jsou jen podnikový plán, který 

se může lišit od reality. 

Jak jsem již uvedl v této kapitole, metoda EVA má oproti metodě DCF řadu výhod. 

Věřím, že se v podnicích metoda oceňování pomocí ukazatele EVA stane nutným 

standardem.  
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit význam tržního oceňování podniku a navrhnout 

zlepšení současných ekonomických nástrojů pro oceňování podniku. V České republice se 

využívá klasický přístup hodnocení výkonnosti podniku zakládající se na sledování ukazatelů 

tradiční finanční analýzy. Postupně se ovšem přechází k hodnocení výkonnosti podniku 

prostřednictvím tvorby hodnoty. Jedná se o kritéria založena na koncepci hodnotového 

managamentu, který klade důraz na maximalizaci tvorby přidané hodnoty pro vlastníky 

a akcionáře. V práci jsou popsány jednotlivé metody a nástroje, které jsou v ČR i ve světě 

využívány při oceňování podniku. V současné praxi je stále nejvíce využívána metoda 

diskontovaných peněžních toků DCF, ale přesto se již vyskytují podniky, které vyžadují 

ocenění svého podniku s využitím metody ekonomické přidané hodnoty EVA. V diplomové 

práci jsou popsány metody oceňování podniku s jejich výhodami i nevýhodami. Je zde 

poukázáno i na některé rozdílné názory odborníků.  

Názorný příklad na ocenění podniku s využitím ekonomického nástroje EVA, je 

uveden v praktické části diplomové práce, ze které vyplývají výhody ocenění metodou 

ekonomické přidané hodnoty EVA oproti metodě diskontovaných peněžních toků DCF.  

Při vypracovávání diplomové práce jsem dospěl k určitým doporučením, která by 

mohla vylepšit oceňování jako celku. Např. je nutné, aby se při oceňování eliminovaly 

nežádoucí vlivy. Za nežádoucí vliv při oceňování podniku považuji především subjektivní 

pohled oceňovatele v případě, že oceňovatel má bližší kladný vztah k oceňovanému podniku, 

např. je z řad akcionářů nebo managementu podniku. Proto doporučuji, aby proces oceňování 

podniku, ať už využijeme jakoukoliv metodu či nástroj pro ocenění, byl prováděn minimálně 

dvěma oceňovateli. Pro eliminaci těchto nežádoucích vlivů využívají některé podniky jako 

oceňovatele nezávislé odborníky. I nezávislý odborník by ovšem měl pro kontrolu zjištěné 

tržní hodnoty (ceny) podniku využít alespoň dvou oceňovacích metod. Toto by při současné 

úrovni nabídky výpočetní techniky a softwaru nemusel být problém. 

Další nežádoucí vlivy spatřuji v okolním tržním prostředí, které ovlivňuje výslednou 

hodnotu oceňovaného podniku. Jedná se především o konkurenci, dlouhodobě stoupající či 

klesající poptávku, kupní sílu zákazníků a další ekonomické vlivy. Tyto oceňovatel již 

nemůže ovlivnit, ale musí je brát v úvahu.  
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Největší přínos ovšem spatřuji v kombinaci alespoň dvou metod oceňování, což může 

mít velký vliv na zkvalitnění procesu oceňování. Vyloučily by se tím případné matematické 

chyby a zjištěné výsledky by měly větší vypovídací schopnost o hodnotě (ceně) podniku.  
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