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1 Úvod 

 

Problematika oceňování patří mezi důleţité oblasti finančního řízení firmy. V našich 

podmínkách vyvstala potřeba pro ocenění na počátku 90. let minulého století v souvislosti 

s transformací ekonomiky a následnou privatizací státního majetku, coţ zapříčinilo změnou 

vlastnických vztahů. Od té doby došlo k významnému rozvoji této oblasti. V současnosti je 

oblast oceňování ovlivněna celosvětovou globalizací, otevřeným přístupem na nové trhy a 

zvyšujícím se počtem podnikových akvizic a fúzí. Zájem vlastníků, věřitelů a investorů se 

začíná přesouvat a dochází k obratu, kdy z účetní hodnoty se do popředí zájmu dostává 

hodnota trţní. 

Správné stanovení hodnoty podniku ovlivňuje celá řada faktorů, mezi které patří kvalita 

vstupních údajů a jejich správné zpracování, reálně provedené finanční plánovaní a 

samozřejmě vhodná volba metody pro ocenění. K zajištění správnosti ocenění je vhodné 

pouţít kombinaci různých metod ocenění. Výnosové metody patří mezi nejčastěji a nejvíce 

vyuţívanou skupinu metod pro ocenění. 

Cílem diplomové práce je ocenění vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. vybranými 

výnosovými metodami, konkrétně metodou DCF-equity a metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické a paušální a jejich komparace. Ocenění společnosti bude provedeno k 1. 1. 

2010. Důvodem pro ocenění společnosti je zájem vlastníka zjistit hodnotu vlastního kapitálu 

při případném prodeji společnosti.  

Celá práce je strukturovaná do několika kapitol. Ve druhé teoretické kapitole bude 

popsána problematika ocenění firmy od interpretace základních pojmů přes důvody a postup 

při oceňování aţ ke konkrétním jednotlivým metodám ocenění. 

Následuje třetí kapitola, v jejíţ první části bude nejprve představena společnost MSA, 

a.s., na které je celá práce aplikována. Následně bude provedena strategická analýza společně 

s finanční analýzou společnosti a bude sestaven návrh dlouhodobého finančního plánu. 

Čtvrtá kapitola bude zaměřena na aplikaci vybraných výnosových metod pro oceňovaní. 

Vlastní kapitál společnosti bude oceněn metodou DCF-equity a metodou kapitalizovaných 

zisků ve variantě analytické a paušální. V závěru kapitoly bude provedena komparace 

zvolených metod. 

Poslední, pátá kapitola je věnována analýze citlivosti, ve které bude popsáno a 

stanoveno, jak jednotlivé změny vstupních parametrů ovlivní výslednou hodnotu vlastního 

kapitálu společnosti MSA, a.s. 
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2 Teoretická východiska oceňování 

 

Úvodní část práce je zaměřena na vymezení základních termínů a postupů, které se 

týkají oceňování podniku. Nejprve se zaměříme na vymezení samotného předmětu ocenění, 

kterým je podnik, a na jednotlivé přístupy k oceňování. Dále se budeme zabývat samotným 

procesem ocenění a jeho jednotlivými fázemi. Závěr kapitoly je věnován konkrétním 

metodám vyuţívaným pro oceňování podniku. 

Teoretická část práce vychází zejména z publikací Metody oceňování podniku (Mařík 

2006) a Finanční řízení a rozhodování podniku (Dluhošová 2010). 

 

2.1 Vymezení základních principů pro ocenění společnosti 

 

Při studiu a následném řešení jakékoli problematiky patří mezi první činnosti, a to velmi 

důleţité, vymezení základních pojmů. Tyto základní termíny nám následně slouţí jako 

pomyslné mantinely při řešení určitých konkrétních problémů. V případě oceňování podniku 

je stěţejní vymezení pojmů podnik, hodnota podniku, cena podniku. 

 

Definice podniku 

Prvním pojmem, který se pokusíme vymezit, je předmět našeho ocenění. Podnik bývá 

v literatuře definován různě. Podstatou všech definicí je však pohled na podnik jako na určité 

jedinečné aktivum, které je poměrně málo likvidní a pro které existují velmi málo účinné trhy. 

V tomto případě definice odpovídá skutečné situaci a má významné důsledky v případě 

vymezení hodnoty podniku. 

Pro účely oceňování má však největší význam definice uváděná v obchodním zákoníku, 

kde je podnik definován jako: „…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

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

slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“
1
 

Tato definice nejvíce vyhovuje našim potřebám pro ocenění podniku. Je však třeba ještě 

zdůraznit dvě skutečnosti. Tou první je výraz „soubor“, který je pouţitý v definici. Tento 

výraz v nás můţe evokovat pohled na podnik jako na soubor majetkových poloţek a podle 

                                                 

1
 Zákon č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník 
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toho by měl být oceňován. Pro oceňování je však nutné dívat se na podnik jako na určitý 

funkční celek, který je schopen generovat určitou hodnotu. Druhým upřesněním výše zmíněné 

definice je schopnost podniku existovat v určitém ekonomickém prostředí. Moderní podniky 

pravidelně vyuţívají závazky všeho druhu. Tím se dostávají do různých kvalitativních a 

kvantitativních vztahů. Při oceňovaní podniku musíme vzít v potaz i rozsah všech těchto 

závazků.  

 

Hodnota podniku 

Mezi základní termíny při oceňování podniku patří hodnota a cena. Hodnotu podniku je 

moţno definovat jako určitou peněţní částku bez ohledu na konkrétní okolnosti prodeje či 

nákupu. Jedná se o ekonomický pojem označující cenu, na které by se s největší 

pravděpodobností dohodli prodávající a kupující. Hodnota podniku je tedy vyjádřena částkou, 

kolem níţ by se měla cena podniku pohybovat. Hodnotu nelze tudíţ označit za skutečnost, ale 

je to odhad pravděpodobné ceny. V případě hodnoty podniku se často setkáváme s pojmem 

objektivizovaná hodnota. Jedná se o hodnotu podniku vycházející a získanou výsledkem a 

kombinací celé škály postupů, a to s cílem přiblíţit se objektivně stanové hodnotě podniku. 

Zde je však třeba říci a zdůraznit, ţe něco jako objektivní hodnota podniku neexistuje. 

Druhým termínem, kterým se zde budeme zabývat, je cena podniku. Lze ji obecně 

chápat jako částku zaplacenou za podnik v daném čase a místě. Cenu podniku proto nelze 

ztotoţňovat s hodnotou podniku. Obvykle jsou tyto dvě veličiny odlišné a jen zřídka jsou si 

rovny. Cena podniku je oproti stanovené hodnotě ovlivněna celou řadou faktorů, mezi které 

patří psychologické faktory, časová tíseň, osobní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a 

obratnost při jednání. 

Podnik je moţno oceňovat ve dvou variantách, na hodnotu brutto nebo hodnotu netto. 

V případě, ţe se podnik oceňuje podle hodnoty brutto, jedná se hodnotu podniku jako celku. 

V tomto ocenění je zahrnuta hodnota pro vlastníky i věřitele. Hovoříme-li o netto hodnotě, 

máme na mysli ocenění na úrovni vlastníků podniku. Dochází k ocenění vlastního kapitálu. 

Vymezení hladin pro ocenění je obsaţeno také v obchodním zákoníku. Hodnota brutto 

se v obchodním zákoníku označuje jako obchodní majetek a je zde definována následovně: 

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

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

podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který 
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je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.“
2
  Hodnotu netto nalezneme 

v obchodním zákoníku pod pojmem čistý obchodní majetek a je definován následujícím 

způsobem: „…je obchodním majetkem po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti 

s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.“
3
 

Hodnota netto je v obchodním zákoníku vymezena také jako vlastní kapitál. Její definice pak 

zní takto: „Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a 

v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.“
4
 

Z výše zmíněných definic vyplývá, ţe pokud má být stanoven obchodní majetek, pak se 

má určit celková (brutto) hodnota podniku. V případe, ţe se jedná o určení čistého 

obchodního majetku, určuje se čistá (netto) hodnota podniku. 

 

Kategorie hodnoty podniku 

Pro účely ocenění je moţné rozlišit několik základních kategorií hodnoty. Někdy se 

setkáváme s označením standardy nebo typy hodnoty. Rozdělení mezi jednotlivé kategorie 

plyne ze základních otázek vzniklých při ocenění. Kategorie odpovídají na otázky, jaké je 

ocenění podniku z pohledu trhu, popřípadě z pohledu konkrétního kupujícího, či pro 

stanovení hodnoty, kterou lze povaţovat za nespornou. 

Mezi kategorie hodnoty podniku tedy řadíme následující přístupy: 

 trţní hodnota, 

 subjektivní hodnota, 

 objektivizovaná hodnota, 

 přístup Kolínské školy. 

Tržní přístup ke stanovení hodnoty je zaloţen na představě, ţe existuje trh s podniky. 

Tak jako na kaţdém trhu, tak i na tomto existuje určitá efektivní nabídka a poptávka. Je zde 

tedy vytvářen tlak pro vznik rovnováţné trţní ceny.  

V souladu s tou představou lze trţní hodnotu definovat jako: „… odhadnutou částku, za 

kterou by majetek měl být směněn k datu odhadu mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným 

prodávajícím v nezávislé transakci po náležitém marketingu, při kterém každá strana jedná 

informovaně , rozumně a bez nátlaku.“
5
 

                                                 

2
 Zákon č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník, § 6, odst. 1. 

3
 Zákon č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník, § 6, odst. 3. 

4
 Zákon č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník, § 6, odst. 4. 

5
 International Valuational Standarts 2005, str.. 82 
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Je třeba si uvědomit, ţe trţní hodnota je nějakou nejpravděpodobnější rozumně 

dostupnou cenou. Tato hodnota se pouţívá především při uvádění podniku na burzu, při 

prodeji podniku. Trţní hodnota se vztahuje vţdy k datu ocenění. 

Subjektivní hodnota je druhá z kategorií hodnoty, kterou se budeme zabývat. Na 

podnik jako celek je třeba pohlíţet jako na jedinečné aktivum. Je proto velmi sloţité v našich 

podmínkách hovořit o existenci nějakého trhu s podniky. Z tohoto pohledu se zdůrazňuje, spíš 

neţ pohled trhu, pohled konkrétního kupujícího. V případě subjektivní hodnoty je 

rozhodujícím faktorem individuální názor účastníků transakce. Subjektivní hodnota 

představuje hodnotu majetku pro konkrétního investora. Jedná se o pojem, který spojuje 

specifický majetek s jedinečným investorem. Velmi často je trţní hodnota odlišná od hodnoty 

subjektivní. 

Základní charakteristikou subjektivní hodnoty jsou budoucí peněţní toky reprezentující 

v rozhodující míře představu managementu oceňovaného podniku, u nichţ je diskontní míra 

stanovena dle alternativních moţností subjektu investovat. 

Objektivizovanou hodnotu podniku není moţné ztotoţňovat s objektivní hodnotou, 

jak uţ bylo zmíněno výše.  

Objektivizovaná hodnota je hodnota určená profesionálními odhadci, kteří by při jejím 

stanovení měli dodrţovat určité obecně platné zásady a poţadavky. Objektivizované ocenění 

stanoví výnosové hodnoty podniku, za předpokladu pokračování podniku ve stávajícím 

konceptu, při vyuţití realistických očekávání. 

Přístup Kolínské školy vychází ze subjektivního postoje konkrétního prodávajícího a 

kupujícího. Ocenění podniku má smysl, jen pokud je ocenění přizpůsobeno konkrétním 

funkcím, které má význam pro své zadavatele. Za nejdůleţitější funkci je povaţována funkce 

poradenská. Její podstatou je poskytnout informace o hraniční hodnotě, tedy o maximální 

nákupní ceně a minimální prodejní ceně, přičemţ ani jedna strana nezná hraniční ceny 

protistrany. 

 

Důvody pro ocenění podniku 

Po vymezení základních pojmů je třeba si uvědomit, z jakého důvodu se podnik 

oceňuje. Ocenění podniku je moţno chápat jako sluţbu konkrétnímu zákazníkovi, pro kterého 

je podnik předmětem dalších aktivit a znalost hodnoty podniku je pro něj relevantní 

informace. Účelem ocenění je tedy stanovení hodnoty podniku. Obecně lze rozdělit důvody 

pro ocenění z hlediska toho, zda dochází nebo nedochází ke změně vlastnictví podniku. 

K důvodům souvisejícím se změnou vlastnictví patří: 
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 koupě nebo prodej podniku, 

 nepeněţní vklad do obchodní společnosti, 

 fúze, 

 rozdělení společnosti, 

 nabídka na odkoupení účastných cenných papírů, 

 právo výkupu účastníků cenných papírů, 

 přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu. 

Mezi důvody pro ocenění, kdy nedochází ke změně vlastnictví, patří změna právní 

formy společnosti, poskytování úvěru nebo sanace podniku. 

Při ocenění by mělo být jasně vymezeno, z jakého důvodu je ocenění prováděno, o 

jakou kategorii hodnoty se jedná, na jaké hladině hodnoty se určuje a k jakému datu je 

ocenění provedeno. 

 

Postup při ocenění podniku 

Při oceňování podniku se postupuje v několika krocích. Podle standardních postupů je 

prvním krokem sběr vstupních dat. Následuje provedení analýzy dat, kde je provedena 

analýza strategická a finanční. V následujícím kroku je sestaven finanční plán a v poslední 

části se provede samotné ocenění společnosti. 

 

2.2 Sběr vstupních dat 

 

Prvním krokem, který je třeba učinit při oceňování podniku, je získání relevantních dat. 

Vstupní data lze čerpat z celé řady zdrojů. Základním zdrojem informací jsou data získaná 

z finančního účetnictví, respektive z výkazů, které tvoří účetní závěrku. Data vypovídající o 

stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí poskytuje rozvaha. Výkaz zisku a ztráty 

vypovídá o tvorbě a uţití výsledku hospodaření. Výkaz cash flow vypovídá o toku peněţních 

prostředků v rámci podniku za určité období.  

K dalším zdrojům pro ocenění podniku patří finanční plány, technicko-ekonomické 

studie a vnitropodnikové informace. Velmi důleţité jsou také informace z odvětví a prognózy 

např. o stavu trhu a ekonomiky. 
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2.3 Analýza dat 

 

V dalším kroku se provádí analýza dat. V rámci analýzy dat je provedena strategická 

analýza a finanční analýza. Smyslem strategické analýzy je určit celkový potenciál podniku. 

Z tohoto důvodu je strategická analýza velmi důleţitá při oceňovaní společnosti výnosovými 

metodami. Finanční analýza zjišťuje finanční zdraví podniku. V souvislosti s oceněním 

společnosti má finanční analýza spíše podpůrný charakter ověřující finanční kondici podniku 

a nemá přímý vliv na hodnotu podniku.  

 

2.3.1 Strategická analýza 

 

Funkcí a smyslem provádění strategické analýzy při ocenění podniku je vymezit 

celkový výnosový potenciál podniku. Výnosový potenciál je v rozhodující míře závislý na 

vnějším a vnitřním potenciálu, se kterým podnik disponuje. Výstupem strategické analýzy je 

informace o perspektivě podniku v dlouhodobém období. Jaký je očekávaný budoucí vývoj 

trhu, konkurence, podnikových trţeb a jaká jsou s podnikem spojena rizika. Obecně můţeme 

postup strategické analýzy popsat v následujících bodech: 

 analýza vnějšího potenciálu (makroprostředí); analýza relevantního trhu a jeho 

prognóza, 

 analýza vnitřního potenciálu (mikroprostředí); analýza konkurence, 

 prognóza trţeb oceňovaného podniku. 

Vnější potenciál podniku lze v obecné rovině vyjádřit šancemi a riziky, které nabízí 

prostředí, ve kterém se podnik pohybuje. Jsou zde zkoumány dvě kategorie. Tou první je 

oblast národního hospodářství a tou druhou je odvětví a trh, do kterého podnik patří. 

Vnitřní potenciál následně zjišťuje, do jaké míry je podnik schopen vyuţít šance 

vnějšího prostředí a čelit jeho rizikům. Velký důraz je kladen na silné a slabé stránky podniku, 

které jsou vyjádřením vnitřního potenciálu. Zjišťuje se, zda má podnik nějakou konkurenční 

výhodu, tzn. pozornost se zde soustředí zejména na analýzu konkurence oceňovaného 

podniku. Konkrétním nástrojem pro zkoumaní makroprostředí a mikroprostřeí je SWOT 

analýza. Jedná se o metodu, která umoţňuje zhodnotit silné a slabé stránky, příleţitosti a 

hrozby spojené s určitým podnikem. SWOT analýza nám umoţňuje komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problém nebo nové moţnosti růstu.  
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Jedním z výsledků strategické analýzy by měla byt projekce budoucích trţeb. Prognóza 

trţeb oceňovaného podniku je jedním z rozhodujících prvků ocenění. 

 

Analýza makroprostředí – vnějšího potenciálu 

Výchozím krokem strategické analýzy by mělo být vymezení relevantního trhu, který je 

příslušný pro oceňovaný podnik. Jednoznačně lze relevantní trh vymezit ze čtyř hledisek, a to 

z hlediska věcného, územního a dále z hlediska zákazníků a konkurentů. 

„Volba relevantního trhu by měla být taková, aby umožnila získat základní data o tomto 

trhu a posoudit jeho atraktivitu tak, aby bylo možno následně zpracovat prognózu dalšího 

vývoje tohoto trhu. Často se může stát, že oceňovatel musí nakonec zvolit pro další analýzy trh 

z věcného nebo územního hlediska širší, než by odpovídalo skutečnému trhu daného podniku, 

tak aby mohl získat potřebná základní data.“
6
 

Při provádění analýzy vnějšího potenciálu lze opět postupovat v několika krocích. 

Prvním krokem je vlastní vymezení trhu, na kterém se podnik vyskytuje. Je třeba zde 

zahrnout do úvah také vývoj národního hospodářství. Veličiny jako HDP, nezaměstnanost, 

inflace, ale také politická stabilita jsou velmi důleţité, neboť mají vliv na výkonnost podniku. 

Z tohoto důvodu je třeba je zohlednit. Je potřeba získat základní údaje o trhu, mezi které patří 

údaj o velikosti trhu, jeho segmentaci, vývoji cen. Následovat by měla analýza atraktivity 

trhu. Tím je myšlena analýza šancí a rizik, růst trhu jako celku, intenzita přímé konkurence, 

průměrná rentabilita aj. V závěru analýzy vnějšího prostředí by měla být vytvořena prognóza 

vývoje trhu. 

 

Analýza mikroprostředí – vnitřního potenciálu 

V případě analýzy mikroprostředí se budeme zabývat tou částí strategické analýzy, která 

si klade za cíl odhadnout vývoj trţního podílu podniku v budoucnosti. Velmi zjednodušeně si 

můţeme představit, ţe analýzou vnějšího prostředí byla odhadnuta velikost a kvalita 

budoucího „koláče“. Z pohledu analýzy vnitřního potenciálu nám jde o to, jak bude pomyslný 

„koláč“ rozdělen.  

Opět je vhodné postupovat v několika krocích: 

 identifikace konkurentů, 

 stanovení dosavadních trţních podílů oceňovaného podniku, 

 analýza vnitřního potenciálu podniku a hlavních faktorů jeho konkurenční síly, 

                                                 

6
 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňovaní podniku. 2007 
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 prognóza trţních podílů. 

 

Prognóza tržeb 

Jedním z výsledků strategické analýzy je stanovení prognózy trţeb podniku. Prognóza 

trţeb by měla vycházet jednak z předchozích kroků, tzn. z analýzy a prognózy relevantního 

trhu a analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku, a dále z výsledků analýzy 

časových řad trţeb oceňované firmy za minulost a jejich extrapolace. 

 

2.3.2 Finanční analýza 

 

Významnou součást finančního řízení podniku představuje finanční analýza. Jedná se o 

metodu, která slouţí ke zjištění a hodnocení finančního hospodaření podniku. Úkolem je 

poskytnout informace o finančním zdraví podniku v současnosti a zároveň odhadnout 

očekávanou budoucnost. 

Pro potřeby finanční analýzy existuje celá řada metod. Je potřeba si vybrat metody, 

které nejvíce vyhovují našim poţadavkům ve vztahu k dané problematice. Metody lze členit 

podle řady kritérií. Jedno z moţných členění je znázorněno na Obr. 2.1. Ze schématu je patrné 

členění na dvě skupiny. Matematicko-statistické metody vycházejí z údajů delších časových 

řad. Pro naše účely budeme pouţívat metody deterministické, vhodné pro analýzy vývoje a 

odchylek pro menší časové řady. 

 

Obr. 2.1: Metody finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 



 10 

2.3.2.1 Analýza trendů a struktury 

 

Cílem horizontální analýzy je změřit změnu jednotlivých veličin, a to jak absolutně, tak 

i relativně. Zabývá se tedy dvěma pohledy na sloţky účetních výkazů. Jednak se porovnává 

absolutní změna poloţek v čase a dále procentuální změna v čase. 

Zde se zkoumá podíl jednotlivých sloţek výkazů na celku. Můţeme se zde zabývat 

například podílem majetkových sloţek na celkové bilanční sumě. Máme-li k dispozici alespoň 

dvě časová období, lze identifikovat pohyby v nastavení například majetkového portfolia 

nebo portfolia kapitálu. 

 

2.3.2.2 Poměrová analýza 

 

Poměrová analýza je zaloţena na výpočtu poměrových ukazatelů, které jsou poměrem 

různých poloţek. Mezi její hlavní přednosti patří především schopnost získat rychlý, málo 

pracný a ve své podstatě nejobecnější přehled o finančním hospodaření podniku. Naopak 

nevýhodou je, ţe existují pouze orientační optimální hodnoty poměrových ukazatelů.  

Jednotlivé ukazatele jsou členěny do určitých skupin, které tvoří ucelenou soustavu 

poměrových ukazatelů mapujících jednotlivé sloţky činnosti podniku. Mezi základní oblasti, 

které zkoumají poměrové ukazatele, patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a 

zadluţenosti. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, respektive výnosnost vloţeného kapitálu, slouţí jako měřítko schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, popřípadě dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. 

Obecně je rentabilita definována jako poměr zisku a vloţeného kapitálu. Z toho vyplývá 

společná  interpretace  všech ukazatelů  rentability,  neboť udává,  kolik  Kč zisku připadá na 

1 Kč jmenovatele. Podle druhu vloţeného kapitálu rozlišujeme rentabilitu vlastního kapitálu 

(ROE), rentabilitu aktiv (ROA) a rentabilitu trţeb (ROS). 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypovídá o výnosnosti vloţeného kapitálu. 

Vyjadřuje hodnotu čistého zisku, který připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionáře. Z tohoto důvodu se jedná o velmi významný ukazatel pro akcionáře. Ukazatel se 

stanoví podle následujícího vztahu: 
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EAT
ROE = 

vlastní  kapitál
,           (2.1) 

kde EAT je čistý zisk. 

 

 „Ukazatel rentability aktiv bývá někdy označován jako produkční síla. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 

z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů.“
7
  Čistý zisk je pouze částí výsledného efektu. 

Druhou část tvoří efekt zhodnocení cizího kapitálu, neboli odměna pro věřitele. Ukazatel má 

následující tvar: 

(1 )EAT úroky t
ROA = 

aktiva

 
,           (2.2) 

kde t  je sazba daně z příjmu právnických osob. 

 

Rentabilita tržeb vypovídá o tom, kolik korun čistého zisku připadá na 1 Kč trţeb. 

Ukazatel stanovíme podle následujícího vztahu: 

EAT
ROS = 

tržby
,           (2.3) 

kde EAT je čistý zisk. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita, neboli platební schopnost podniku, je jednou z nejvýznamnějších oblastí, na 

kterou se podnik zaměřuje, pokud chce být dlouhodobě úspěšný. Likviditu lze obecně 

definovat jako schopnost podniku dostát svým závazkům v dané výši a daném čase. „Střetává 

se však a je v přímém protikladu s rentabilitou, neboť k tomu, aby podnik byl likvidní, musí 

mít vázány určité prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu.“
8
  

V oblasti likvidity nás budou zajímat ukazatele celkové, pohotové a okamţité likvidity. 

Celková likvidita, někdy také označovaná jako běţná likvidita, vyjadřuje, kolikrát 

pokrývá objem oběţných aktiv jako potenciální mnoţství peněţních prostředků krátkodobé 

závazky. Ukazatel má následující tvar: 

oběžná aktiva
Celková likvidita = 

krátkodobé závazky
.         (2.4) 

                                                 

7
 KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza krok za krokem. 2004 

8
 KISLINGEROVÁ, Eva. Finanční analýza krok za krokem. 2004 
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Pohotová likvidita navazuje na celkovou likviditu a dále ji upravuje. Hlavním účelem 

ukazatele je očištění oběţných aktiv o nejméně likvidní aktiva, kterými jsou zásoby. Daný 

ukazatel lze vyjádřit následujícím způsobem: 

oběžná aktiva - zásoby
Pohotová likvidita = 

krátkodobé závazky
.        (2.5) 

 

Poslední ze skupiny ukazatelů likvidity, okamžitá likvidita, vyjadřuje schopnost 

podniku uhradit právě splatné závazky. Na jednu stranu ukazatel vypovídá nejpřesněji o 

platební pohotovosti podniku krýt své běţné potřeby peněţními prostředky. Jeho nevýhodou 

je však fakt, ţe ukazatel je v čase poměrně nestabilní, a proto se pouţívá hlavně jako 

pomocný ukazatel rentability. Vyjádřit okamţitou likviditu můţeme podle následujícího 

vztahu: 

pohotové platební prostředky
Okamžitá likvidita = 

krátkodobé závazky
 .     (2.6) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity slouţí ke zjištění vázanosti kapitálu v jednotlivých formách aktiv. 

Účelem této skupiny ukazatelů je změřit, s jakou efektivitou podnik vyuţívá svá aktiva.  

Ukazatele aktivity slouţí k měření rychlosti obratu vloţených prostředků nebo doby 

obratu jednotlivých poloţek. Lze tedy v zásadě pracovat se dvěma typy ukazatelů, a to buď 

počtem obratů, nebo dobou obratu. 

 

Obrátka celkových aktiv je jedním z klíčových ukazatelů efektivnosti. Měří intenzitu 

vyuţití celkových aktiv podniku. Ukazatel podává informaci o tom, kolikrát se celkový 

majetek obrátí za rok. Obrátku celkových aktiv můţeme vyjádřit podle vztahu: 

tržby
Obrátka celkových aktiv = 

celková aktiva
.       (2.7) 

 

 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv 

vzhledem k trţbám. Ukazatel lze vyjádřit následujícím vztahem: 

celková aktiva  360
Doba obratu aktiv = 

tržby


.       (2.8) 
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Dobu obratu zásob lze definovat jako počet dnů, po něţ jsou zásoby v podniku, do 

doby jejich spotřeby, či prodeje. Charakterizuje úroveň běţného provozního řízení, a tudíţ 

úspěšnost zásobovací politiky podniku. Ukazatel je vyjádřen dle následujícího vztahu: 

zásoby  360
Doba obratu zásob = 

tržby


.        (2.9) 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek podává informaci o počtu dní, ve kterých jsou 

peníze z trţeb drţeny v pohledávkách. Jinými slovy vyjadřuje, jak dlouho musí podnikatel 

čekat, neţ jsou mu uhrazeny platby odběratelů. Ukazatel má následující tvar: 

pohledávky  360
Doba obratu pohledávek = 

tržby


               (2.10) 

 

Doba obratu závazků měří dobu, po kterou se závazky vyskytují v kapitálové struktuře 

podniku, neboli za jakou průměrnou dobu podnik splatí své závazky. Ukazatel doby obratu 

závazků lze stanovit podle následujícího vzorce: 

závazky  360
Doba obratu závazků = 

tržby


.                (2.11) 

 

Ukazatele doby obratu závazků a pohledávek jsou úzce spojeny. Podle pravidla 

solventnosti by měla být doba obratu pohledávek niţší, neţ doba obratu závazků. 

 

Ukazatele zadluženosti 

V dnešní době si lze jen těţko představit podnik financovaný pouze vlastními zdroji. 

Naopak situace, kdy aktiva podniku jsou financována jak vlastními, tak i cizími zdroji, je 

běţná. 

Ukazatele zadluţenosti tedy měří výši rizika, které podnik podstupuje při dané struktuře 

vlastního a cizího kapitálu. Přitom je třeba si uvědomit, ţe sama zadluţenost nemusí být pro 

podnik negativní, naopak v určité výši je pro podnik prospěšná. 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech hodnotí finanční stabilitu podniku 

z dlouhodobého hlediska. Vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek 

pomocí vlastních zdrojů. Ukazatel se stanoví podle vztahu: 
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vlastní kapitál
Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 

celková aktiva
.              (2.12) 

Ukazatel celkové zadluženosti je definován jako podíl celkových závazků k celkovým 

aktivům. Měří podíl, kterým se podílejí věřitelé na celkovém kapitálu společnosti, z něhoţ je 

podnik financován. Celkovou zadluţenost stanovíme podle vztahu: 

cizí kapitál
Celková zadluženost = 

celková aktiva
.                (2.13) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu chápeme jako výši dluhu připadajícího na 1 Kč 

vlastního kapitálu. Ukazatel má následující tvar: 

cizí  kapitál
Zadluženost vlastního kapitálu = 

vlastní  kapitál
.               (2.14) 

 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. 

Jinými slovy řečeno, kolikrát je z provozního zisku zajištěno placení úroků. Ukazatel 

stanovíme podle následující vztahu: 

EBIT
Úrokové krytí = 

úroky
.                  (2.15) 

 

2.4 Finanční plán 

 

Základním podkladem pro většinu metod uţívaných při oceňovaní podniku, zejména 

pak pro pouţití výnosových metod, je finanční plán podniku. 

Finanční plán podniku řadíme mezi jeden z významných dílčích plánů, ve kterém jsou 

zohledněna strategická rozhodnutí podniku. Můţeme na něj nahlíţet jako na komplexní model 

vývoje podniku. Jedná se o zjednodušený model budoucích stavů a toků ve finančním 

systému podniku. Veškeré aktivity podniku jsou převedeny na společný jmenovatel, kterým 

jsou peníze. Rozlišujeme finanční plán krátkodobý a dlouhodobý. Zatímco krátkodobé 

plánování je zpravidla prováděno na dobu do jednoho roku, dlouhodobý finanční plán se týká 

delšího časového horizontu. 

Při stanovení hodnoty podniku by mělo předcházet vytvoření dlouhodobého finančního 

plánu. Ten se skládá z analýzy finanční situace, plánu trţeb, plánu peněţních toků, plánované 
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rozvahy, plánovaného výkazu zisku a ztráty, rozpočtu investičních výdajů, rozpočtu 

dlouhodobého externího financování a hodnoceného finančního plánu.  

Nejdůleţitějším faktorem ovlivňujícím finanční potřeby a současně i vymezujícím 

rozhodující provozní příjmy je objem trţeb. Plán trţeb vychází z prognózy trţních podmínek 

a z plánu prodeje. Předmětem prognózy trhu je celkový objem na cílových trzích a trţní podíl, 

o který by firma mohla na nich usilovat s ohledem na konkurenci.  

Finanční plánování je moţné realizovat na základě různých metod. Nejvyuţívanější je 

metoda pevného podílu na trţbách, která vychází z předpokladu, ţe podíl vybraných poloţek 

na trţbách je v čase konstantní (např. podíl provozních nákladů na celkových trţbách). 

Mezi základní kroky při tvorbě finančního plánu patří: 

 stanovení výnosů a nákladů, 

 stanovení potřeby jednorázových kapitálových vstupů, 

 určení zdrojů financování, 

 vybilancování systému, 

 zhodnocení, korekce a optimalizace finančního plánu. 

         

2.5 Metody oceňování podniku 

 

Existuje celá řada metod pro stanovení hodnoty podniku, a to jak z teoretického, tak i 

z praktického pohledu. „Volba správné metody oceňování rozhodujícím způsobem 

determinuje, zda bude naplněn cíl oceňování. Volba metod je také silně ovlivněna účelem 

ocenění subjektivním postojem oceňovatele.“
9
 

V zásadě je moţné jednotlivé přístupy k ocenění členit dle konceptu ocenění a dle 

způsobu zohlednění neurčitosti a rizika, jak zobrazuje následující obrázek. Podle konceptu 

ocenění se metody dále člení na metody výnosové, majetkové, kombinované a komparativní. 

Z těchto metod jsou v praxi bezesporu nejvíce vyuţívány výnosové metody.  

Při stanovení hodnoty podniku je vhodné vyuţívat více metod a dosaţené výsledky 

porovnat. Je třeba si však uvědomit, ţe ne všechny metody je moţné libovolně porovnávat.  

 

 

 

                                                 

9
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Obr. 2.2: Přehled metod stanovení hodnoty podniku 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

2.5.1 Výnosové metody 

 

Výnosové metody jsou zaloţeny na stanovení hodnoty jako současné hodnoty 

budoucích peněţních toků. Přitom se vychází z předpokladu, ţe hodnota statků je určena 

očekávaným uţitkem pro jeho drţitele. Tímto uţitkem jsou u podniku myšleny budoucí 

ekonomické efekty, jako například zisk, dividendy nebo finanční toky. 

Při stanovení hodnoty výnosovými metodami závisí na definování budoucích peněţních 

toků, volby časového horizontu a stanovení nákladu kapitálu.  

Do této oblasti patří dvě základní metody oceňování. První z nich je metoda 

diskontovaných peněţních toků a druhou je metoda kapitálových zisků. Tak trochu stranou 

vzhledem k výpočtu stojí metoda EVA. 

 

2.5.1.1 Metody diskontovaných peněžních toků 

 

Metody diskontovaných peněţních toků jsou zaloţeny na odhadech budoucích volných 

peněţních toků, které plynou z podnikatelské činnosti. Právě budoucí volný peněţní tok je 
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jedním z hlavních měřítek pouţívaných při oceňování podniku, protoţe s rostoucím peněţním 

příjmem roste i hodnota dané firmy. 

„Podle toho, zda je oceňován celkový kapitál nebo pouze vlastní kapitál, a podle toho, 

jak jsou definovány peněžní toky a náklad kapitálu, lze rozlišit čtyři základní metody 

oceňování podniku:  

 metoda DCF-Entity,  

 metoda DCF-Equity,  

 metoda DDM (Dividend Discount Model),  

 metoda APV (Adjusted Present Value).“
10

 

 

Jednotlivé metody diskontovaných peněţních toků jsou charakterizované a znázorněné 

v následujícím schématu. 

 

Obr. 2.3: Metody ocenění kapitálu zadluženého podniku metodami DCF 

 

Zdroj: Dluhošová (2006) 

 

Metoda DCF – Entity 

Pomocí této metody je oceňován celkový kapitál. Volné peněţní toky pro vlastníky a 

věřitele jsou diskontovány náklady na celkový kapitál. Cílem je trţní ocenění celkového 

kapitálu podniku. Hodnotu podniku určíme následujícím vztahem: 

FCFF
V

WACC
 ,                    (2.16) 

kde V je hodnota podniku. 

 

                                                 

10
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006 
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Metoda DCF – Equity 

V případě této metody je oceňován pouze vlastní kapitál společnosti. Touto metodou 

získáme trţní hodnotu vlastního kapitálu, tedy hodnotu připadající vlastníkům podniku. 

Vychází se z peněţních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům podniku, které jsou 

diskontovány náklady na vlastní kapitál. Hodnota podniku se určí následovně: 

E

FCFE
V

R
 .                    (2.17) 

 

Metoda DDM 

Metoda slouţí k ocenění vlastního kapitálu společnosti. Oproti předchozí metodě je 

finanční tok vyjádřen dividendou, která představuje finanční tok pro vlastníky. Finanční toky 

jsou diskontovány náklady na vlastní kapitál. Můţeme se setkat s verzí s konstantními 

finančními toky FCF: 

E

DIV
V

R
 ,                    (2.18) 

nebo s verzí s konstantně rostoucími finančními toky, tzv. Gordonův model, jehoţ 

propočet lze vyjádřit následujícím způsobem: 

 
E

DIV
V

R g



.                    (2.19) 

 

Metoda APV 

Metoda upravené současné hodnoty slouţí k ocenění celkového kapitálu společnosti. 

Finanční toky tvoří toky nezadluţené firmy, které jsou diskontovány náklady celkového 

kapitálu nezadluţené firmy. Pro ocenění zadluţeného podniku je nutné přičíst současnou 

hodnotu daňového štítu. Daňový štít TS je diskontován náklady dluhu. Hodnotu firmy určíme 

podle následujícího vztahu: 

U

U D

FCFE TS
V

R R
  ,                   (2.20) 

kde TS je daňový štít. 
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2.5.1.2 Metoda kapitalizovaných zisků 

 

„Metoda kapitalizovaných zisků je založena na principu současné hodnoty budoucích 

zisků. Zisky jsou odhadovány z historických dat. Východiskem pro stanovení jsou údaje z 

bilance a výkazu zisku a ztráty na období 3 až 5 let. Klíčovým údajem je tzv. trvale udržitelný 

zisk, což je účetní zisk, který je podroben řadě korelací, jako například úpravě odpisů o reálné 

opotřebení, vyloučení mimořádných výnosů a nákladů přechodného charakteru, vyloučení 

výnosů a nákladů, které nesouvisejí s hlavní činností podniku, průměrování nepravidelných 

výnosů, vyloučení skrytých rezerv, úpravě o metodické změny aj.“
11

 V této práci v případě 

metody kapitalizovaných zisků ztotoţňujeme pojmy zisk a výsledek hospodaření. 

Odhadovaný trvale udrţitelný zisk Z lze obecně vyjádřit: 

1

T

t t

t

Z w Z


  ,                               (2.21) 

kde Zt je zisk v minulých obdobích upravený o korekce, wt jsou váhy přiřazené 

jednotlivým obdobím, T je počet let zahrnutých do výpočtu. 

 

Hodnota podniku na základě metody trvalého zisku se v případě perpentuity stanoví 

následujícím způsobem: 

Z
V

R
 ,                                (2.22) 

kde R jsou náklady kapitálu. 

 

K odhadu trvalého zisku existují dvě metody, a to metoda paušální a analytická. 

Paušální metoda se vyuţívá u podniků, které mají určitou minulost, ale je těţké předvídat 

budoucí vývoj. Vyuţívá se při ocenění menších podniků pracujících na zakázku. Analytická 

metoda je zaloţena na výnosovém ocenění, které vychází z prognózy budoucích výsledků 

upravených o vliv financovaní.  

 

Metoda paušální 

Paušální metoda vychází z analýzy minulých výsledků hospodaření a jejich prognóze do 

budoucnosti. Ty je však třeba nejprve upravit a analyzovat. 

                                                 

11
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006 
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Východiskem metody je výsledek hospodaření před zdaněním EBT, k tomu jsou 

přičteny odpisy a mimořádné náklady, odečteny jsou mimořádné výnosy. Tímto je vyjádřen 

upravený výsledek hospodaření před odpisy UVH. Pro výpočet trvalého čistého výnosu 

k rozdělení je třeba všechny upravené historické výsledky hospodaření přepočítat na cenovou 

hladinu k datu ocenění. Z časové řady upravených minulých výsledků hospodaření stanovíme 

trvalý čistý výnos k rozdělení, a to jako váţený průměr těchto minulých upravených čistých 

výnosů před odpisy: 

1

1

K

t t

t
t K

t

t

w UVH

TOV

w











,                   (2.23) 

kde TOVt je trvale odnímatelný čistý výnos, wt jsou váhy určující význam čistého 

výnosu za určitý minulý rok, K je počet let zahrnutých do výpočtu. 

 

Po přičtení odpisů z reprodukčních hodnot a odečtením daně z příjmu, kdy daňová 

sazba se vztahuje k roku ocenění, je získán trvale odnímatelný čistý výnos TOV k rozdělení. 

Následně je moţné určit výnosovou hodnotu vlastního kapitálu podniku následujícím 

vztahem: 

E

TOV
V

R
 .                    (2.24) 

  

Metoda analytická  

Tato metoda ocenění je postavena na prognóze budoucích výsledků hospodaření 

upravených o vliv financování. Hlavním východiskem je dlouhodobý finanční plán. V zásadě 

se jedná o obdobu metody DCF, kdy ale očekávaný výnos z podniku kalkulujeme nikoli 

z peněţních toků, ale z upravených budoucích výsledků hospodaření.  

Pro pouţití této metody je nutné stanovení tzv. čistého odnímatelného výnosu. Ten 

získáme tak, ţe predikované výsledky hospodaření upravíme o mimořádné poloţky. Máme-li 

k dispozici několik budoucích čistých odnímatelných výnosů, tak za předpokladu trvalé 

existence podniku lze pouţít ke zjištění hodnoty vlastního kapitálu podniku dvoufázovou 

metodu danou následujícím vztahem: 

 
1

(1 )
(1 )

T
Tt

Et
t E E

ČV TOV
V R

R R





   


 ,                 (2.25) 
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kde ČV je odhad odnímatelného čistého výnosu, T je délka období, pro které jsme 

schopni v jednotlivých letech odhadnout čistý výnos (tj. délka první fáze). 

 

2.5.1.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty – EVA 

 

Koncept ekonomické přidané hodnoty se v posledních letech stále více prosazuje 

v ekonomické praxi vyspělých zemí světa. EVA je veličina, kterou lze pouţít jako nástroj 

finanční analýzy, řízení podniku a v neposlední řadě k jeho ocenění. Jedná se v podstatě o 

ukazatel výkonnosti, který však překonává nedostatky tradičních ukazatelů.  

Ekonomická přidaná hodnota je zaloţena na principu měření ekonomického zisku. 

„Ekonomického zisku v tomto pojetí přitom podnik dosahuje tehdy, když jsou uhrazeny nejen 

běžné náklady, ale i náklady kapitálu, a to na rozdíl od účetního zisku včetně nákladů na 

vlastní kapitál.“
12

 Ukazatel EVA na bázi provozního zisku je chápán jako čistý výnos 

z provozní činnosti společnosti sníţený o náklady kapitálu. Obecně je EVA definována 

následujícím způsobem: 

EVA NOPAT WACC C   ,                  (2.26) 

kde NOPAT je provozní zisk po zdanění, WACC jsou náklady na celkový kapitál,  C je 

hodnota celkového firemního kapitálu.  

 

Při ocenění podniku metodou EVA se vychází ze skutečnosti, ţe hodnota pro akcionáře 

a trţní hodnota vlastního kapitálu jsou dvě shodné veličiny. Přitom trţní hodnota vlastního 

kapitálu odpovídá současné hodnotě čistých výnosů investora, které vyplývají z drţení akcie. 

Metoda ocenění je pak podobná jako metoda DCF. Stejně jako u metody DCF lze rozlišit 

varianty EVA entity, equity a APV.  

Pro samotný výpočet se nejčastěji pouţívá dvoufázová metoda, kdy hodnota vlastního 

kapitálu podniku je stanovena dle následujícího vztahu: 

1
0 0 0

1 (1 ) (1 )

T
t T

t T
t E E E

EVA EVA
V VK D A

R R R





    
  

 ,                                                      (2.27) 

kde VK0 je vlastní kapitál k datu ocenění, D0 je hodnota účetního dluhu k datu ocenění,  

A0 jsou ostatní neoperační aktiva k datu ocenění, EVAt je EVA v roce t, T je počet let 

explicitně plánovaných EVA.  
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2.5.2 Majetkové metody 

 

Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové podstaty. Obecně lze 

povaţovat princip majetkového ocenění za jednoduchý a srozumitelný. Hodnota podniku 

touto metodou je definována jako souhrn individuálně oceněných poloţek majetku. Od této 

sumy je pak odečten souhrn individuálně oceněných závazků. Velikost majetkového ocenění 

je tedy do značné míry dána především mnoţstvím a strukturou majetkových poloţek a 

pravidly pro jeho ocenění. 

Majetkové metody se člení podle závislosti na tom, podle jakých zásad a předpokladů se 

oceňují jednotlivé poloţky majetku. Rozlišovat budeme metodu účetní, substanční a metodu 

likvidační hodnoty. 

 

2.5.2.1 Účetní metoda 

 

Metoda vychází ze stanovených veličin, které poskytuje rozvaha. Hodnota se odvozuje 

z historických cen. Základem je ocenění fixního majetku, oběţného majetku závazků a dluhů 

v nominálních hodnotách. Po odpočtu hodnoty dluhů a závazků od aktiv získáme hodnotu 

vlastního kapitálu. Hodnota podniku je tedy dána výší vlastního kapitálu uvedeného 

v rozvaze.  

Výhodou metody je bezesporu snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet. Je však 

třeba zdůraznit, ţe se jedná o jednu z nejméně přesných metod. To je způsobeno rozdílem 

mezi cenou, za kterou byl majetek pořízen, a jeho skutečnou hodnotou k datu ocenění. Navíc 

aktiva v rozvaze nezahrnují veškerá aktiva, kterými podnik disponuje. Máme na mysli hlavně 

nehmotný majetek, který tvoří stále větší část podnikových aktiv. 

 

2.5.2.2 Substanční hodnota 

 

Základem ocenění substance by měla být reprodukční pořizovací cena jednotlivých 

aktiv sníţená o reálné ocenění všech závazků a dluhů k datu ocenění za předpokladu 

pokračování podniku. Jedná se o souhrn samostatných ocenění jednotlivých poloţek majetku 

a závazků. Výsledkem vyuţití této metody je stanovení aktualizované hodnoty nebo čistých 



 23 

reprodukčních nákladů. Hodnota substance pak odpovídá na otázku, kolik by investor musel 

zaplatit, kdyby podobný podnik měl zaloţit znovu.  

V porovnání s účetní metodou má metoda substituční určitá pozitiva. Při ocenění 

poloţek majetku jsou zohledňovány trţní podmínky, vzhledem k tomu, ţe jsou při oceňování 

pouţívány reprodukční pořizovací ceny. Tato metoda ovšem nebere v úvahu vliv výnosnosti 

na hodnotu podniku. Je zde také opomíjena hodnota specifických nehmotných aktiv.  

 

2.5.2.3 Likvidační hodnota 

 

Likvidační hodnota podniku se zjišťuje k určitému datu, kdy se předpokládá, ţe podnik 

k tomuto datu ukončí činnost a jeho majetek bude rozprodán či zlikvidován. Předpokladem je 

tedy ukončení činnosti podniku. Samotný výpočet likvidační hodnoty je z praktického 

hlediska velice obtíţný. Konkrétní výnos z prodeje je závislý na mnoha těţko odhadnutelných 

okolnostech. Likvidační hodnota představuje spodní hranice hodnoty podniku.  

 

2.5.3 Komparativní metody 

 

Tyto metody se často označují také jako metody relativního ocenění nebo metody 

trţního srovnání. Metody jsou zaloţeny na odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu 

z dostupných dat srovnatelných podniků. Tyto metody jsou v našich podmínkách málo 

vyuţívané, jelikoţ je těţké nalézt srovnatelný podnik a vybrat vhodný ukazatel v roli 

multiplikátoru. Obecně lze hodnotu podniku stanovit dle následujícího vztahu: 

firmaoceňfirmaásrovnate ukazateltormultiplikáV .ln  .               (2.28) 

 

2.5.4 Kombinované metody 

 

Hodnota podniku vypočtená pomocí kombinovaných metod je zaloţena na váţeném 

průměru hodnot propočtených pomocí výnosových, majetkových a komparativních metod. 

Nejčastěji se pouţívá kombinace výnosových metod a substančního ocenění. Tak se eliminují 

nedostatky jednotlivých metod, u substanční metody nejsou zohledněny očekávané výnosy 
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podniku a metoda výnosová nezachycuje skutečnou hodnotu majetku. Obecně lze hodnotu 

pomocí kombinovaných metod stanovit následujícím způsobem: 

i i

i

V w V  ,                                (2.29) 

kde wi jsou váhy přiřazené jednotlivým metodám, Vi  je hodnota podniku vypočtená 

pomocí jednotlivých metod. 

 

2.5.5 Fázové metody 

 

Při oceňování se u většiny metod vychází z predikce plánu a projekce ekonomických 

efektů, čímţ myslíme např. zisk čí volné finanční toky v budoucnu. Klíčovým pro tyto 

metody je přitom odhad těchto veličin.  

„V podnikatelské praxi se zpravidla předpokládá trvání podniku v neomezeném 

časovém horizontu, tzv. gong koncern. Plánování peněžních toků v jednotlivých letech je pro 

neomezené časové období, na kterém princip gong koncern funguje, velmi náročné. Přitom 

však firma zpravidla prochází různými fázemi vývoje, například pomalý růst, zrychlený růst, 

stabilní růst, bez růstu, nebo zrychlený, pomalý, stabilní pokles apod. Podle toho, kolik fází se 

určuje při oceňování podniku, se metody rozlišují na jednofázové, dvoufázové a obecně 

vícefázové metody.“
13

 Dále budou jednotlivé fázové metody vysvětleny na metodě 

diskontovaných peněţních toků, jako na jedné z nejběţnějších metod pro oceňování.  

 

Jednofázová metoda 

Jedná se o nejjednodušší případ. Předpokládáme situaci, kdy se společnost po celé 

období chová stejně, přičemţ trvání firmy je časově neomezeno. Hodnota firmy při 

konstantním FCF je pak určena jako perpentuita následujícím způsobem: 

FCF
V

R
 ,                                (2.30) 

nebo s tempem růstu, poklesu g, 

FCF
V

R g



.                                (2.31) 
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 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006 
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Vícefázová metoda 

Jednofázová metoda velmi zjednodušuje realitu. Proto je vhodnější, vzhledem 

k moţnosti stanovení finančních toků, rozdělit trvání firmy na více fází. Vícefázovou metodu  

vysvětlíme na metodě dvoufázové. V praxi se velmi často pouţívá rozdělení doby trvání 

firmy na dvě fáze. První fáze je obvykle plánována na 4 aţ 6 let, kdy předpokládáme, ţe 

budoucí vývoj je poměrně dobře předvídatelný a je moţné odhadnout poměrně přesně FCF. 

Na první fázi navazuje bezprostředně fáze druhá, která trvá do nekonečna. V této fází pak lze 

stanovit uţ pouze trend vývoje volných finančních toků.  

Celkovou hodnotu firmy za obě fáze lze určit následujícím vztahem: 

1 2V V V  ,                                          (2.32) 

kde V1 je hodnota firmy za první fázi a V2 je hodnota firmy za druhou fázi. 

 

Ke stanovení celkové hodnoty firmy je tedy zapotřebí nejprve stanovit hodnotu firmy 

v jednotlivých fázích. V první fázi lze určit finanční toky relativně přesně. Hodnotu v první 

fázi je tedy moţno určit následujícím vztahem: 

1 1

1

(1 )
T

t

t

t

V FCF R 



   ,                             (2.33) 

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

 

V druhé fázi se uvaţuje pouze s trendem  volných finančních toků. V druhé fázi se 

pracuje s tzv. pokračující hodnotou PH, coţ je hodnota podniku za druhou fázi k počátku 

druhé fáze. Vzhledem k momentu ocenění je nutné pokračující hodnotu diskontovat 

k momentu ocenění. Hodnotu v druhé fázi je moţno stanovit následujícím vztahem: 

2 1(1 ) TV PH R    .                              (2.34) 

 

Za předpokladu konstantních finančních toků v druhé fázi stanovíme pokračující hodnotu 

následovně: 

1

2

TFCF
PH

R

 ,                    (2.35) 

kde R2 jsou náklady kapitálu v druhé fázi 
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2.6 Vymezení volných finančních toků 

 

Významnou roli při oceňování podniku, zejména pokud oceňujeme výnosovými 

metodami, má vymezení volných finančních toků (Free Cash Flow, FCF). Pod pojmem volné 

finanční toky FCF obvykle chápeme rozdíl mezi příjmy a výdaji, které jsou generovány 

majetkem podniku a vztahující se k určitému druhu kapitálu. Podle vymezení kategorie 

kapitálu lze rozlišit volné finanční toky pro vlastníky a věřitele FCFF (Free Cash Flow to the 

Firm), volné finanční toky pro vlastníky FCFE (Free Cash Flow to the Equity) a volné 

finanční toky pro věřitele FCFD (Free Cah Flow to the Debt). 

 

Volné finanční toky pro vlastníky a věřitele FCFF 

Volné finanční toky, které se vztahují k celkovému kapitálu, představují veškeré 

peněţní toky, které podnik generuje z aktiv bez ohledu na to, zda-li jsou určeny vlastníkům či 

věřitelům. Skládají se ze dvou sloţek, coţ můţeme vyjádřit vztahem: 

FCFF FCFE FCFD  .                  (2.36) 

 

Volné finanční toky pro vlastníky FCFE 

Takto vymezené volné finanční toky jsou toky z pohledu vlastníků, akcionářů. Tvořeny 

jsou z finančních toků z provozní, investiční a finanční činnosti. Můţeme je vyjádřit pomocí 

následujícího vztahu: 

t t t t t tFCFE ČZ ODP ČPK INV S     ,                (2.37) 

kde ČZ je čistý zisk, ODP jsou odpisy, ∆ ČPK jsou výdaje na přírůstek čistého 

pracovního kapitálu, INV představují investice, S představuje saldo - jedná se o rozdíl mezi 

čerpáním úvěru S
C
 a splátkou úvěru S

S
. 

 

Volné finanční toky pro věřitele FCFD 

V tomto případě se jedná o pohled na finanční toky podniku z pohledu věřitelů, kterými 

jsou nejčastěji banky. Finanční toky pro věřitele jsou určeny vztahem: 

(1 )FCFD úroky t S    ,                  (2.38) 

kde t je sazba daně z příjmu, - S je saldo z pohledu banky.  
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2.7 Náklady kapitálu 

 

Náklady kapitálu jsou významnou sloţkou při oceňovaní jednotlivých sloţek majetku a 

především pro stanovení hodnoty podniku. 

Pod pojmem náklady kapitálu si lze představit náklady podniku vynaloţené k získání 

jednotlivých sloţek podnikového kapitálu. Náklady kapitálu chápeme jako minimální 

poţadovanou míru výnosnosti kapitálu. Lze na ně nahlíţet ze dvou různých pohledů, 

z pohledu investora a z pohledu podniku. Z pohledu podniku se jedná o cenu za kapitál 

získaný pro další rozvoj podnikových činností. Díváme-li se na náklady kapitálu z pohledu 

investora, jedná se o poţadavek na výnosnost, která musí být podnikem dosahována, aby 

nedošlo ke sníţení hodnoty pro investory. 

Pro potřeby ocenění podniku rozlišujeme několik kategorií nákladů kapitálu. Jedná se o 

náklady na celkový kapitál, náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní kapitál. 

 

2.7.1 Náklady na celkový kapitál 

 

Náklady na celkový kapitál WACC jsou kombinací nákladů dvou různých forem. 

Náklady celkového kapitálu v sobě zahrnují tedy kombinaci nákladů na kapitál vlastní a cizí. 

Stanoví se podle následujícího vzorce: 

(1 )D ER t D R E
WACC

D E

   



,                             (2.39) 

kde RD jsou náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí 

kapitál, RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál, C=E+D je celkový kapitál. 

 

Jednotlivé sloţky podílející se na celkovém kapitálu je vhodné vyčíslit na základě 

trţních hodnot. Zde je třeba připomenout, ţe celý koncept směřuje k ocenění z pohledu trhu, a 

proto i stanovení nákladu kapitálu by mělo být pokud moţno orientováno trţně. V případě, 

kdy finanční trh není dostatečně rozvinut, vycházíme z účetních dat. Následné údaje jsou však 

chápany pouze jako určité přiblíţení k trţním hodnotám. 
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2.7.2 Náklady na cizí kapitál 

 

Náklady cizího kapitálu chápeme jako úroky nebo kupónové platby, které jsou placeny 

věřitelům za poskytnutý kapitál. Přitom základní úroková míra je dána situací na finančním 

trhu. Náklady kapitálu získané formou dluhu RD, nejčastěji se jedná o úvěry či emisí obligací, 

lze určit dle následujícího vzorce: 

(1 )DR i t   ,                    (2.40) 

kde i = nákladové úroky / průměrný stav bankovních úvěrů, je úroková sazba z dluhu. 

 

V situaci, kdy má společnost různorodou strukturu úvěru, lze náklady cizího kapitálu 

stanovit jako aritmetický průměr z efektivních úrokových sazeb, které podnik platí za vyuţití 

cizího kapitálu. 

Náklady dluhu získaného upisováním obligací lze určit jako výnos do splatnosti 

obligace. Vychází se z následujícího vztahu: 

1

(1 ) (1 )
T

t T

D D

t

P c R NH R 



      ,                 (2.41) 

kde P je trţní cena obligace, c je kupónová platba, T je doba do splatnosti obligace, NH 

je nominální cena obligace. 

 

2.7.3 Náklady na vlastní kapitál 

 

Náklady na vlastní kapitál jsou obecně vyšší, neţ náklady na cizí kapitál, a to ze dvou 

důvodů. Tím prvním je vyšší riziko, které podstupuje vlastník podniku, kdyţ vkládá své 

prostředky do podniku. Vlastník vkládá kapitál do podniku na neomezenou dobu, jeho výnos 

není dopředu zaručen a závisí na hospodářské situaci podniku, která je ovlivněna celou škálou 

rizik. Tím druhým důvodem je, ţe nákladové úroky jsou daňově uznatelný náklad, sniţují zisk 

pro výpočet daně z příjmu. Tento efekt se nazývá daňový štít. 

Opět lze při stanovení nákladů na vlastní kapitál vycházet z metod zaloţených 

na trţních přístupech anebo modelech vyuţívajících účetní data. Uplatnění konkrétního 

přístupu pak závisí na dostupnosti dat. Mezi základní metody, které se pouţívají pro stanovení 

nákladů vlastního kapitálu, jsou: 

 stavebnicové modely, 
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 model oceňovaní kapitálových aktiv – CAPM, 

 arbitráţní model oceňování – APM, 

 dividendový růstový model. 

 

2.7.3.1 Stavebnicové modely 

 

Prvním z modelů, kterým se budeme zabývat, je stavebnicový model. Tento model pro 

stanovení nákladů kapitálu je pouţíván v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem. 

V podmínkách České republiky je tento model vyuţíván Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Model vychází z předpokladu, ţe lze stanovit náklady vlastního kapitálu jakou součet 

výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Náklady celkového kapitálu 

nezadluţené firmy jsou pomocí této metody stanoveny následovně: 

. .U F podnikatelské fin stab LAWACC R R R R    ,                            (2.42)

 kde WACCU jsou náklady kapitálu nezadluţeného podniku, RF je bezriziková úroková 

míra, Rpodnikatelské je riziková přiráţka za obchodní riziko, Rfin.stab. je riziková přiráţka za riziko, 

vyplývající z finanční stability, RLA je riziková přiráţka za velikost podniku. 

 

Podle tohoto modelu jsou náklady celkového kapitálu zadluţené firmy určeny pomocí 

následující vztahu: 

1 ,L U

D
WACC WACC t

A

 
    

 
                            (2.43) 

a náklady vlastního kapitálu takto: 

U

E

UZ CZ UZ VK
WACC UM

A Z A A
R

VK

A

 
    

   ,                                      (2.44) 

kde UZ = VK + BU + OBL, jsou úplatné zdroje, A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou 

bankovní úvěry, OBL jsou obligace, VK je vlastní kapitál, CZ je čistý zisk, Z je hrubý zisk, 

UM je úroková míra 

 

Ke stanovení nákladu kapitálu nezadluţené firmy WACCU pomocí stavebnicového 

modelu je potřeba znát jednotlivé rizikové přiráţky. 
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Riziková přirážka charakterizující velikost podniku RLA 

Přiráţka se stanoví na základě následujících předpokladů, které vycházejí ze zkušeností 

firem poskytujících rizikový kapitál následovně: 

 pokud jsou úplatné zdroje (UZ) > 3 mld. Kč, pak je RLA rovna 0 %, 

 pokud jsou UZ < 100 mil. Kč, pak je RLA rovna 5 %, 

 pokud jsou UZ > 100 mil. Kč a zároveň UZ < 3 mld. Kč, pak se pouţije            

následující výpočet: 

2,168

).3( 2UZKčmld
RLA


 .                  (2.45) 

 

Riziková přirážka charakterizující obchodní riziko Rpodnikatelské 

Tato riziková přiráţka závisí na ukazateli 
A

EBIT
, který se porovnává s ukazatelem X1. 

Ukazatel X1 se stanoví podle následujícího vztahu: 

( )
1

VK BU O
X UM

A

 
  .                             (2.46) 

 pokud je ukazatel 
A

EBIT
 > X1, pak je Rpodnikatelské rovno min Rpodnikatelskéodvětví, 

 pokud je ukazatel 
A

EBIT
 < 0, pak je Rpodnikatelské rovno 10 %, 

 pokud je ukazatel 
A

EBIT
 > 0 a zároveň 

A

EBIT
 <  X1, pak se pouţije následující 

výpočet: 

2

2

1

(10 1 )
podnikatelské

EBIT
X

A
R

X

 
 

 


.                  (2.47) 

 

Riziková přirážka finanční stability na bázi likvidity Rfin.stab 

Přiráţka vychází z ukazatele celkové likvidity 
.

OA

kr závazky
. Je zde stanovena mezní 

hodnota likvidity XL1, XL2. Přičemţ platí, ţe: 

 doporučené hodnoty pro jednotlivé podniky jsou XL1=1, XL1=2,5.  

Jestliţe je: 

 celková likvidita > XL2, pak je Rfin.stab = 0 %, 

 celková likvidita < XL1, pak je Rfin.stab = 10 %, 
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 celková likvidita > 1 a zároveň celková likvidita <  XL, pak se ke stanovení   

rizikové přiráţky pouţije následující propočet: 

 

 

2

. . 2

2

10 2 1
fin stab

XL celková likvidita
R

XL XL




 
.                 (2.48) 

 

2.7.3.2 Model oceňování kapitálových aktiv - CAPM 

 

Metoda oceňování kapitálových aktiv je reprezentantem trţního přístupu ke stanovení 

nákladů na vlastní kapitál. Jedná se o jednofaktorový rovnováţný model pro oceňování 

kapitálových aktiv, který je zaloţen na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem daného 

aktiva a trţního portfolia, které vyjadřuje riziko celého trhu. Rovnováha v modelu je dána tím, 

ţe mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Model existuje 

ve více variantách. Model CAPM – SML beta verze má následující tvar: 

 ( ) ( )E F F M FE R R E R R   ,                 (2.49) 

kde E(RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, ßE je 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečném výnosu trţního 

portfolia, E(RM) je očekávaný výnos trţního portfolia. 

Parametr citlivosti beta koeficient ovlivňuje zadluţenost firmy. Hodnotu beta 

koeficientu zadluţené firmy je moţné stanovit v závislosti na betě nezadluţené firmy podle 

následujícího vztahu: 

1 (1 )L U D
t

E
 

 
    

 
,                             (2.50) 

kde ß
U
 vyjadřuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na 

dodatečném výnosu trţního portfolia nezadluţené firmy,  ß
L
 představuje koeficient citlivosti 

dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečném výnosu trţního portfolia zadluţené  

firmy. 

 

2.7.3.3 Arbitrážní model oceňovaní – APM 

 

Arbitráţní model patří do skupiny modelů zaloţených na trţním přístupu pro stanovení 

nákladu na vlastní kapitál. Oproti předešlému modelu se jedná o model vícefaktorový. To 
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znamená, ţe v úvahu se bere více rizikových faktorů, které mohou být jak 

makroekonomického, tak mikroekonomického charakteru. 

Rovnováţnou podmínkou v tomto modelu je nemoţnost arbitráţe, tedy ţádný 

z investorů není schopen dosáhnout arbitráţního zisku. Základní tvar arbitráţního modelu 

vypadá následovně: 

 ( ) ( )E F EJ J F

j

E R R E R R   ,                 (2.51) 

kde E(RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, ßEj je 

koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečném výnosu j-tého 

faktoru, E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

 

2.7.3.4 Dividendový růstový model 

 

Dividendový model se pouţívá pro ocenění akcií společnosti, kdy trţní cena akcie se 

stanoví jako současná hodnota budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. 

Budeme-li předpokládat nekonečnou drţbu akcií a konstantní hodnoty dividendy DIV, lze 

určit trţní cenu akcie jako perpentuitu. Na tomto základě lze vztah pro náklady na vlastní 

kapitál určit následujícím způsobem: 

E

DIV
R

tržní cena akcie
 .                   (2.52) 

 

Budeme-li dále předpokládat, ţe hodnota dividendy v příštích letech poroste tempem g, 

pak se vztah pro výpočet nákladů na vlastní kapitál změní na Gordonův dividendový model 

s konstantním tempem růstu, který má následující tvar: 

E

DIV
R g

tržní cena akcie
  .                             (2.53) 
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2.8 Analýza citlivosti 

 

K základním finančním analytickým úlohám patří provádění a následné určování 

odchylek syntetických ukazatelů a následné vyčíslení faktorů, které k odchylkám nejvíce 

přispívají.   

V případě analýzy citlivosti je hodnocen vliv změn vstupních parametrů na výsledné 

hodnoty finančních veličin. Někdy bývá tato analýza označována jako analýza „What If...“, 

„Co kdyţ…“ analýza podle otázky, na kterou hledáme odpověď. 

Vychází se z předpokladu moţnosti obecně syntetický finanční ukazatel vyjádřit jako 

funkci dílčích ukazatelů, 

1 2( , ...... )nU f F F F .                    (2.54) 

 

Citlivost souhrnného ukazatele na první faktor (analogicky pro další faktory) se dá 

stanovit dvojím způsobem. Prvním způsobem jako hodnota při změně faktoru takto: 

 1

1 1 2(1 ) , ......
F

nU f F F F     ,                             (2.55) 

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru, 

  1 1

1 1 2(1 ) , ......
F F

nU U U f F F F U         ,                (2.56)                  

kde je relativní odchylka. 

 

Pokud posuzujeme vliv více faktorů, pak se hovoří o analýze scénářů. V případě vlivu 

tří scénářů faktorů lze citlivost na jednotlivé faktory stanovit takto: 

   1 1 1 1 2 3 4(1 ) ,(1 ) ,(1 ) , ...... nU f F F F F F               ,              (2.57) 

   1 1 2 3 4(1 ) ,(1 ) ,(1 ) , ...... nU U U f F F F F F U             ,             (2.58) 

       

Analýza citlivosti je významný analytický nástroj. V souvislosti s oceněním společnosti 

nám umoţňuje sledovat, jak změna relevantních vstupních parametrů působí na výslednou 

hodnotu společnosti. Toho lze vyuţít pro určení intervalu hodnot podniku a tímto způsobem 

vymezit prostor pro vyjednávaní o konečné ceně podniku. 
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3 Charakteristika a analýza oceňovaného podniku 

 

V této kapitole bude provedena praktická část práce, která navazuje na teoretická 

východiska z předešlé kapitoly a věcně a obsahově s nimi koresponduje. V úvodu kapitoly 

jsou uvedeny základní informace o společnosti MSA, a.s., na které je aplikována celá 

praktická část práce. Následně je provedena strategická analýza a finanční analýza v období 

od roku 2005 do roku 2009. V dalším kroku je sestaven finanční plán společnosti. V závěru 

kapitoly jsou stanovený náklady kapitálu a volné finanční toky. 

 

3.1 Profil společnosti MSA, a.s. 

 

Společnost MSA, a.s. je významným světovým výrobcem a dodavatelem armatur pro 

průmyslové pouţití. Je úspěšným pokračovatelem dlouhodobé a úspěšné historie výroby 

armatur v Moravskoslezském kraji. Svými výsledky se řadí k předním exportérům v oblasti 

průmyslové výroby v České republice. Svou činnost firma zahájila 30. dubna 1992. 

V průběhu let společnost měnila své obchodní jméno - z původního „Moravskoslezská 

armaturka“ na SIGMA Dolní Benešov aţ k současnému názvu „MSA, a.s.“. 

 

Základní informace o firmě MSA, a.s.: 

Obchodní firma:      MSA, a.s. 

Provozovna a sídlo:      Dolní Benešov, Hlučínská 41, PSČ 747 22 

Právní forma:      akciová společnost 

IČO:        45192278 

Datum vzniku:      30. dubna 1992 

Hlavní předmět podnikání:  výroba armatur a čerpadel 

                                                                                  projektování a konstrukce strojů a zařízení 

koupě zboţí za účelem dalšího prodeje 

  kovoobráběčství 

 technické testování, měření a analýzy 

 tlakové zkoušky zařízení 

 zámečnictví 

Výše základního kapitálu:     23 019 480 Kč 
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Struktura akcií k 31. 12. 2009:   1 534 632 ks kmenových akcií na majitele                  

v listinné podobě a jmenovité hodnotě 15 

Kč za akcii  

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2009:   Jediným akcionářem je společnost BMT 

Holdings B.V. 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

MSA, a.s. navrhuje a vyrábí průmyslové uzavírací armatury podle mezinárodně 

uznávaných standardů technických norem ČSN, API, ANSI, DIN a GOST pro následující 

odvětví: 

 přepravy a zpracování ropy, 

 přepravy, distribuce a zpracování plynu, 

 chemie a petrochemie, 

 energetiky, teplárenství a tepelných sítí, jaderné energetiky, 

 pro speciální pouţití. 

 

O produkty této firmy mají zájem odběratelé ze všech koutů světa. MSA, a.s. dodává 

své výrobky nejen na český trh, ale má také významné odběratele v Americe, Rusku, 

Turecku, Jiţní Korei, Indii, Číně, Spojených arabských emirátech, Pákistánu a v dalších 

zemích. 

Mezi její největší konkurenty na českém trhu patří Armatury Group a.s., Arako s.r.o. a 

Armaturka Krnov a.s. Na zahraničním trhu jsou významnými konkurenty společnosti Grove 

(Itálie), Audko (Německo), Cameron (Francie), Penar (Itálie), Tormene (Itálie) a Velan 

(Kanada). 

K zajištění plynulé výroby je nutná dobrá spolupráce s dodavateli. Mezi ty 

nejvýznamnější se řadí Auma servopohony, Ringmill, Sider Forde, Forgerossi, Gasket, Asfo a 

další zahraniční firmy. Z českých dodavatelů MSA,a.s. odebírá materiál na svoji výrobu 

od firem ZPA Pečky, Ţďas a.s,  Roučka slévárna a.s. a jiné. 

 

Základní výrobní řada průmyslových armatur je v MSA, a.s. rozdělena podle poţadavku 

jednotlivých trhů, aplikací a zákazníků do pěti skupin, které jsou popsány v následující 

tabulce. 
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Tabulka 3.1: Základní výrobní řada průmyslových armatur  

Komodita Výrobky 
Materiálové 

provedení 
Ovládání Využití 

API program  

uzavírací šoupátka, zpětné 

klapky, včetně zpětných klapek 

podle API 6D a uzavírací 

ventily vyráběné podle norem 

API 

Uhlíková, nerezová, 

legovaná, 

austenitická ocel, 

plus speciální 

materiály 

ruční, elektrické, 

pneumatické 

 

petrochemie, 

plynárenství, 

energetika, 

vodárenství 

DIN  

program  

stejné armatury jako u API 

programu s tím, ţe rozhodující 

části armatury jako např. 

připojovací příruby, stavební 

délky a materiály hlavních částí 

odpovídají evropské normě 

DIN 

Uhlíková, nerezová, 

legovaná, 

austenitická ocel, 

plus speciální 

materiály 

ruční, 

elektrické, 

pneumatické 

 

petrochemie, 

plynárenství, 

energetika, 

vodárenství 

 

Armatury 

pro jadernou 

energetiku 

zahrnují šoupátka, zpětné 

klapky, uzavírací a regulační 

klapky, uzavírací a regulační 

vlnovcové ventily 

v přivařovacím provedení 

vyráběné z uhlíkových 

i nerezových ocelí, které splňují 

poţadavky OTT – 87 (NP 068-

05), vyhlášky č. 76/1989 Sb. 

a č. 236/1991 Sb. (resp. 

č. 66/1989 Sb. č. 31/1991) 

a vyhlášky č. 214/1997 Sb. 

Uhlíková, nerezová, 

legovaná, 

austenitická ocel, 

plus speciální 

materiály 

ruční, elektrické, 

pneumatické 

jaderná 

energetika 

 

Kulové 

kohouty 

 

jsou dodávány v provedení 

celosvařovaném nebo 

šroubovaném z kovaných 

materiálů, kulové kohouty jsou 

vyráběny podle standardu API 

s připojením přírubovým nebo 

přivařovacím a v provedení 

nadzemním nebo podzemním 

Uhlíková, nerezová, 

legovaná, 

austenitická ocel, 

plus speciální 

materiály 

ruční, elektrické, 

pneumatické, 

hydropneuma-

tické,         

elektrohydrau-

lické 

přeprava  

plynu, ropy 

nebo jiných 

médií,  

petrochemie,      

plynárenství, 

vodárenství 

Desková 

šoupátka 

uzavírací šoupátka podle API 

6D, GOST, OTT 

Uhlíková, nerezová, 

legovaná, plus 

speciální materiály 

ruční, elektrické 

 

petrochemie,  

přeprava ropy 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s. 

 



 37 

3.2 Strategická analýza 

 

Smyslem strategické analýzy, prováděné na základě dat společnosti MSA, a.s., je zjistit 

informace o vnějším potenciálu, analyzovat vnitřní potenciál společnosti a na základě těchto 

podkladů provést predikci trţeb.  

 

3.2.1  Analýza vnějšího potenciálu (makroprostředí)  

 

Analýza makroprostředí zahrnuje vlivy, které podnik zpravidla nemůţe ovlivnit, ale 

svým rozhodnutím na ně můţe reagovat. V případě analýzy vnějšího potenciálu budeme 

zkoumat dvě kategorie. Tu první tvoří oblast národního hospodářství a tou druhou je odvětví, 

do kterého podnik patří. 

 

Analýza národního hospodářství 

Na národní hospodářství je moţno nahlíţet jako na souhrn hospodářských činností 

prováděných na území daného státu, kterých se účastní ekonomické subjekty. Směr, kterým se 

národní hospodářství vyvíjí, má významný dopad na činnost ekonomických subjektů. 

Veličiny jako hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, měnový kurz, výše úrokových sazeb 

atd. významně ovlivňují chování firem. V analýze národního hospodářství se budeme zabývat 

právě těmito ukazateli.  

 

Hrubý domácí produkt představuje peněţní vyjádření všech finálních statků 

vytvořených domácími i zahraničními subjekty na území daného státu. V případě, kdy HDP 

měříme výdajovou metodou, musí být splněny dvě podmínky. První z podmínek pro zahrnutí 

produkce do výpočtu HDP je splněna, a sice zboţí je vyrobeno na území České republiky. 

Druhá z podmínek, která říká, ţe zboţí zde musí být spotřebováno, však splněná není. Téměř 

90% z celkové produkce firmy MSA, a.s. je vyváţeno do zahraničí. 

Je tedy otázkou, do jaké míry má vliv HDP České republiky na vývoj firmy MSA, a.s. 

Odpověď na tuto otázku se pokusíme nalézt v Tabulce 3.2. Z ní je patrné, ţe nelze mluvit o 

ţádné významně prokazatelné souvislosti mezi vývojem HDP a vývojem společnosti MSA, 

a.s., který je v tabulce reprezentován vývojem trţeb. 
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Tabulka 3.2: Vývoj HDP  

Vývoj HDP 
Rok 

2006 2007 2008 2009 

Hrubý domácí produkt (mld. Kč) 3 222 3 535 3 689 3 649 

Meziroční růst HDP v % 8 9,7 4,3 -1,1 

Tržby společnosti MSA, a.s. (tis. Kč) 1 720 807 1 423 729 1 505 571 1 376 685 

Meziroční růst tržeb MSA, a.s. - -17,26% 5,75% -8,56% 

Zdroj: ČSU, vlastní výpočty 

 

Nezaměstnanost je dalším makroekonomickým faktorem, který bezesporu působí na 

firmu a kterým se budeme zabývat.  

Společnost má sídlo v Moravskoslezském kraji, tedy v kraji, který je charakteristický 

poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. Z Tabulky 3.3 je dobře vidět, ţe nezaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji dlouhodobě neklesla pod 8,5%. Navíc lze vidět poměrně značný 

růst nezaměstnanosti v posledních dvou letech, který byl bezesporu způsoben celosvětovou 

finanční krizí. 

 

Tabulka 3.3: Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji  

Vývoj nezaměstnanosti  
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 12,58% 9,62% 8,49% 12,14% 12,36% 

Zdroj: ČSU 

 

Společnost MSA, a.s., s počtem zaměstnanců pohybujícím se okolo 600, je významným 

zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. V případě fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

lze hovořit pouze o desítkách zaměstnanců, coţ lze povaţovat za normální vývoj v oblasti 

lidských zdrojů.  

V době ekonomické krize, kdy se řada společností dostávala do finančních problémů a 

z toho následně pramenil růst nezaměstnanosti, ve společnosti MSA, a.s. nedocházelo 

k propouštění pracovníků. 

Kurz koruny je pro firmu velmi důleţitý, jelikoţ společnost MSA, a.s. realizuje svůj 

odbyt převáţně na zahraničních trzích. Vývoj koruny vůči euru a americkému dolaru je 

zachycen v Tabulce 3.4. Můţeme zde pozorovat posilování koruny v letech 2006 aţ 2008. 

V roce 2008 byla česká měna podle ekonomických analýz dokonce nejvíce posilující měnou 

ve světě. 

Koruna se v současné době obchoduje pod hranicí 24,40 CZK/EUR. Výrazné oslabení 

koruny nad 26,00 CZK/EUR se jiţ nepředpokládá. Naopak se počítá spíše s posilováním 

koruny v následujících letech. Očekávané oţivení světové i české ekonomiky by mělo korunu 
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a ostatní středoevropské měny vrátit na posilující trajektorii. I mírný růst české ekonomiky 

bude vyšší neţ růst eurozóny, současně dojde k dalšímu poklesu rizikové averze na trzích, 

která drţela středoevropské měny na slabších úrovních.  

V případě dolaru je vývoj koruny vůči dolaru podobný jako vůči euru. Kurz koruny vůči 

dolaru by  měl  setrvat v širším pásmu kolem 17,40 CZK/USD. 

Tím, ţe koruna posiluje vůči oběma těmto měnám, stávají se výrobky společnosti MSA, 

a.s. na zahraničních trzích draţší, a tím méně konkurence schopné, coţ můţe negativně 

působit na trţby společnosti. Pozitivní je, ţe v budoucnosti se nepředpokládá tak prudké 

posilování koruny. 

 

Tabulka 3.4: Vývoj směnných kurzů  

Vývoj směných kurzů 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

CZK / EUR 28,34 27,76 24,94 26,45 25,8 

CZK / USD 22,61 20,31 17,03 19,06 17,9 

Zdroj: ČNB 

 

Vývoj úrokových sazeb má bezprostřední dopad na vývoj hodnoty společnosti. Vliv 

úrokových sazeb na hodnotu podniku lze pozorovat přes vývoj kurzu akcií. Zde platí inverzní 

vztah. V případě růstu úrokových sazeb hodnota akcií společnosti klesá a v případě poklesu 

úrokových sazeb hodnota akcií, čili hodnota podniku, roste. 

 

Tabulka 3.5: Vývoj úrokových sazeb finančního trhu 

Vývoj úrokových sazeb 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

PRIBOR 3m (%) 2,56 4,05 3,89 1,64 1,22 

Repo 2T ČNB (%) 2,5 3,5 2,25 1 0,75 

 Zdroj: ČNB 

 

 

V této práci je vývoj úrokových sazeb v ČR znárodněn prostřednictvím 2 týdenní Repo 

sazby ČNB, od které se odvíjí ostatní úročení komerčních úvěrů a sazby PRIBOR 3M (Prague 

InterBank Offered Rate), coţ je praţská mezibankovní úroková  sazba. Jedná se o úrokovou 

sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy 

klíčová pro výši úroků u hypotečních úvěrů. 

Při pohledu na vývoj Repo sazby je ve sledovaném období patrný nejprve růst a 

následný pozvolný propad. Tento vývoj kopíruje ekonomický vývoj. Do roku 2007 vidíme, ţe 

Repo sazba měla tendenci růst, tak jako rostla i ekonomika, a od roku 2008, kdy se česká 
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ekonomika dostává do krize, naopak klesá. Centrální banka se tímto snaţí o oţivení 

ekonomiky. V roce 2009 ČNB podle očekávání trhu sníţila Repo sazbu postupně z 2,25% na 

1%, čímţ se snaţí o oţivení ekonomiky. 

 

Identifikace charakteristických znaků odvětví 

V případě analýzy odvětví trhu se nejprve zaměříme na identifikaci charakteristických 

znaků odvětví, ve kterém  společnost MSA, a.s. působí.  

Společnost MSA, a.s. je v rámci odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 

zařazena do kategorie D – Zpracovatelský průmysl. Konkrétněji pak do ekonomického 

odvětví 28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení). 

Pro toto odvětví je charakteristické, ţe v rámci ekonomického cyklu je odvětvím 

cyklickým, čili ve fázi expanze dosahuje podnik velmi dobrých výsledků a v době recese 

výsledků špatných. V případě tohoto odvětví nedochází k přímé státní regulaci a ţádné 

bariéry vstupu do odvětví ze strany státu nejsou dány. 

V České republice je v průmyslu nejvíce zastoupené strojírenské odvětví, a to 38%. Uţ 

před druhou světovou válkou patřil strojírenský průmysl k významným průmyslovým 

odvětvím a ve 30. letech minulého století se řadilo Československo dokonce mezi 10 

nejvýznamnějších strojírenských států na světě. Strojírenské závody jsou rozptýleny po celé 

republice, ale všechna velká strojírenská střediska leţí na dopravních tepnách, aby se mohl 

přemisťovat materiál a výrobky. 

 

3.2.2 Relevantní trh 

 

Relevantní trh podniku MSA, a.s. se pokusíme vymezit ze čtyř hledisek, a to z hlediska 

věcného, územního a dále z hlediska zákazníků a konkurentů. 

 

Věcné hledisko 

Celý prodejní sortiment společnosti MSA, a.s. je postaven na pěti základních skupinách 

armatur. V následující tabulce je prezentována analýza trţeb jednotlivých skupin armatur.  

Strategie společnosti ve sledovaném období byla zaměřena na restrukturalizaci 

sortimentu s cílem postupně vyloučit neefektivní a neziskový sortiment armatur DIN a ANSI 

a nahradit ho armaturami s vyššími technickými parametry a vyšší přidanou hodnotou. 
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Tabulka 3.6: Analýza prodeje MSA, a.s. dle sortimentu 

Výrobky 

Rok 

2006 2007 

tržby (tis. Kč) % ks tržby (tis. Kč) % ks 

Armatury ANSI program 119 700 7,53 6 309 183 641 13,68 3 088 

Armatury DIN program 56 270 3,54 667 50 831 3,79 314 

Armatury vysokotlaké a pro JE 15 854 1,00 15 5 686 0,43 15 

Kulové kohouty 1 352 156 85,01 3 160 767 877 57,22 3 017 

Desková šoupátka 25 562 1,61 10 283 065 21,09 166 

Ostatní 20 936 1,31 - 50 899 3,79 - 

CELKEM 1 590 478 100 10 161 1 341 998 100 6 550 

       

Výrobky 

Rok 

2008 2009 

tržby (tis. Kč) % ks tržby (tis. Kč) % ks 

Armatury ANSI program 114 960 8,09 1 671 70 290 5,48 1 324 

Armatury DIN program 49 682 3,50 444 28 285 2,21 156 

Armatury vysokotlaké a pro JE 20 926 1,47 33 96 747 7,55 118 

Kulové kohouty 938 039 66,00 2 566 1 052 499 82,15 2 501 

Desková šoupátka 229 532 16,15 96 24 0,00 0 

Ostatní 68 077 4,79 - 33 421 2,61 0 

CELKEM 1 421 216 100 4 810 1 281 266 100 4 099 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe největší podíl trţeb na sortimentu MSA, a.s. mají 

kulové kohouty. Se značným odstupem následují ANSI a DIN armatury. Rovněţ z tohoto 

přehledu vyplývá postupné sniţování vyráběného sortimentu armatur v objemu a kusech 

v části DIN a ANSI. Tyto změny jsou výsledkem realizace strategie 2007 - 2009, jejíţ cílem 

bylo sníţit mnoţství a tím i objem výroby armatur, které jsou běţně dostupné na trhu za nízké 

ceny, coţ pro MSA, a.s. znamenalo nízkou, případně nulovou rentabilitu z prodeje. Růst 

objemu trţeb v tomto sortimentu i při niţším počtu kusů byl dosaţen výrobou a prodejem 

ANSI a DIN armatur v kvalitativně vyšší úrovni s pouţitím speciálních materiálů pro 

náročnější pracovní prostředí. Stejný postup jako v případě ANSI a DIN armatur byl 

realizován v sortimentu kulových kohoutů, kde za poslední roky klesl počet kusů vyrobených 

armatur v tomto sortimentu při rostoucím objemu trţeb. Růst trţeb byl dosaţen výrobou 

kulových kohoutů vyšší technické úrovně a jejich dodávkami ve vyšších cenových relacích. 

 

Územní hledisko 

V případě územního vymezení nás zajímají dvě oblasti. Tou první je teritorium, kde 

společnost MSA, a.s. realizuje svou výrobu. Tím je území Moravskoslezského kraje.  
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Tou druhou je oblast, kde společnost realizuje svůj odbyt. Následná tabulka analyzuje 

prodej dle jednotlivých teritorií. 

 

Tabulka 3.7: Analýza prodeje MSA, a.s. dle teritoria 

Teritoria 

Rok 

2006 2007 

tržby (tis. Kč) % tržby (tis. Kč) % 

Česká republika 70 175 4,40 68 886 5,10 

Ruská federace a SNS 137 178 8,60 370 762 27,60 

Evropa ostatní 286 557 18,00 493 063 36,80 

Zámoří 1 096 568 69,00 409 287 30,50 

CELKEM 1 590 478 100,00 1 341 998 100,00 

     

Teritoria 

Rok 

2008 2009 

tržby (tis. Kč) % tržby (tis. Kč) % 

Česká republika 117 362 8,30 138 324 10,80 

Ruská federace a SNS 467 035 32,90 246 752 19,30 

Evropa ostatní 260 492 18,30 300 318 23,40 

Zámoří 576 327 40,50 595 872 46,50 

CELKEM 1 421 216 100,00 1 281 266 100,00 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s. 

 

 

Z uvedené analýzy vyplývá, ţe dochází k postupné diferenciaci trhů. Roste podíl trţeb 

na zámořských teritoriích a naopak podíl trţeb v Evropě a Rusku klesá. Diferenciace trhů je 

dána strukturou projektů, jejichţ realizace je plánována na jednotlivých trzích, poměrem ceny 

a kvality. Tzn. pokles trţeb, vyplývající z uvedených tabulek, byl na některých trzích 

způsoben především vyšší cenou armatur - MSA nebylo schopno konkurovat svými cenami. 

Charakter změn v procentuálním podílu trţeb v jednotlivém sortimentu vyráběných 

armatur na celkových trţbách se v konečném důsledku odrazil i v procentuálním přerozdělení 

trţeb dle trhů. Jedná se o trhy, na kterých je větší poptávka po standardních armaturách jako 

ANSI, DIN za standardně dostupné ceny, jako je ruský trh, kde došlo k poklesu trţeb. Naopak 

se zvýšil podíl prodeje na asijských trzích, kde jsou ţádány především armatury vyšší kvality, 

kde domácí výrobci svou kvalitou nejsou schopni konkurovat dovozu z Evropy. To se 

odrazilo v růstu trţeb z prodeje kulových kohoutů. 

 

Hledisko odběratelů 

Hlavním trhem je zejména globální trh investic do infrastruktury energetického 

sektoru. Základním faktorem určujícím vývoj na tomto trhu je poptávka po primárních 
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energetických zdrojích. Na základě expertních analýz lze předpokládat růst poptávky po 

všech energetických surovinách a zdrojích, při jejichţ zpracování nachází uplatnění produkce 

MSA, a.s. Největší dynamiku lze dlouhodobě předpokládat u zemního plynu, kde poptávka 

poroste průměrným ročním tempem 4,9%. Předpokládá se největší růst poptávky po plynu 

v zemích Blízkého a Dálného východu (arabské země, Irán, Indie a Čína). Postupným 

nárůstem spotřeby přírodních energetických zdrojů a zvyšující se závislosti na nerostných 

surovinách dojde zejména ve vyspělých zemích k růstu poptávky po jaderné energetice 

průměrným ročním tempem ve výši 4,1%. Dále pak poroste tempo poptávky u ropy o 1,3% 

ročně. 

Trh průmyslových armatur je charakterizován celkovým prodejem armatur ve světě. 

V Tabulce 3.8 je pak uveden přehled celkové potřeby armatur na trhu v letech 2008 – 2009 

rozdělené do jednotlivých produktových skupin tak, aby odpovídal výrobě MSA, a.s. Součástí 

této tabulky je také podíl MSA, a.s. na světovém prodeji armatur. 

 

Tabulka 3.8: Celkový prodej armatur na trhu a podíl MSA, a.s. (mil. EUR) 

Sortimentní skupina 

Rok 

2008 2009 

celkem MSA celkem MSA 

Kulové kohouty 625,6 6,00% 616,5 7,09% 

ANSI armatury 470,6 0,98% 458,0 0,50% 

DIN armatury 64,2 3,12% 61,2 1,31% 

Ostatní 680,9 0,40% 656,8 0,17% 

CELKEM 1 841,3 3,10% 1 792,4 2,87% 

Zdroj: McIIvaine Research Market Institute 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe největší podíl na trhu zaujímají kulové kohouty (34%) a 

ANSI armatury (26%). Podíl MSA, a.s. na celkovém prodeji armatur v roce 2008 dosahoval 

3,1%, pro rok 2009 se očekává mírný pokles na 2,9%. 

 

Při pohledu na prognózu prodejů podle jednotlivých typů, kterou lze vidět v tabulce 3.9, 

lze předpokládat mírný nárůst poptávky v oblasti KK i ANSI armatur, DIN armatury by měly 

stagnovat nebo růst jen mírně, ale velký nárůst poptávky se očekává v oblasti armatur pro JE. 
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Tabulka 3.9: Predikce celkový prodej armatur na trhu a podíl MSA, a.s. (mil. EUR) 

Sortimentní skupina 
Rok 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Kulové kohouty 612,7 614,0 627,3 694,0 752,7 814,7 

ANSI armatury 447,3 467,3 503,3 532,0 546,0 554,0 

DIN armatury 62,0 64,7 67,3 68,7 72,0 74,7 

Ostatní 694,7 725,3 756,0 773,3 794,7 810,7 

z toho Armatury pro JE 149,8 162,1 170,6 179,5 183,1 185,8 

CELKEM 1 816,7 1 871,3 1 953,9 2 068,0 2 165,4 2 254,1 

Z TOHO PODÍL PRO MSA (%) 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 

Zdroj: McIIvaine Research Market Institute          *prognóza 

 

 

Hledisko konkurence 

Základní konkurenti, se kterými se MSA, a.s. pravidelně setkává na různých teritoriích, 

jsou: 

 Itálie – Cameron Group, Grove, Perar, Valvitalia, 

 Japonsko – Kitz Corp., 

 Čína – Neway, 

 Německo – RMA, Schuck, 

 Kanada – Velan Inc. 

Společnost MSA, a.s. je ve vztahu ke konkurenci silná především v rozsahu výrobního 

sortimentu a v dosaţené kvalitě svých výrobků. Naopak za slabé stránky lze povaţovat 

rozmístění výrobních kapacit a jejich dostupnost zákazníkům, rozsah (velikost) obchodní sítě 

a silná konkurence výrobních uzlů armatur.  

 

3.2.3 SWOT analýza 

 

Mezi dobře vyuţitelné metody, které umoţňují současné hodnocení prvků vnitřního 

prostředí podniku a faktorů obklopujících podnik, patří SWOT analýza. 

SWOT analýza rozebírá stávající stav společnosti a představuje zjištění ve čtyřech 

základních oblastech. SWOT analýza pro společnost MSA, a.s. je provedena v Tabulce 3.10. 
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Tabulka 3.10: SWOT analýza společnosti MSA, a.s. 

Silné stránky  

 výrobní tradice, značka, image firmy 

 kvalifikace a dovednosti zaměstnanců 

 kvalifikace a schválení u významných firem na trhu 

 diverzifikace výrobního programu do různých odvětví 

 celosvětově uznávaná vysoká kvalita armatur 

 technicko - výrobní know - how 

Slabé stránky  

 pomalá modernizace výrobně-technologické základny 

 řízení finančních rizik u náročnějších projektů 

 vyšší věkový průměr zaměstnanců 

 nedostatek jazykově vybavených zaměstnanců společnosti 

Hrozby  

 postupný přesun výrobních základen konkurentů do nízkonákladových zemí 

 vyšší míra teritoriálního rizika na trzích s velkým potenciálem 

 silné posilování domácí měny 

 administrativně náročný styl řízení z důvodu mezinárodního manažerského mixu 

 závislost na vývoji měnového kurzu 

Příležitosti  

 dynamický rozvoj a růst investic do těžby a zpracování surovin 

 existence trhu s nároky na vysokou kvalitu výrobků 

 možnost využití synergetických efektů na teritoriích, kde již firma působí 

 zvyšování vzdělanosti a odbornosti zaměstnanců 

 využití kvalifikované evropské pracovní síly 

 růst investic do jaderné energetiky 

 hlubší průnik na trhy rozvojových zemi 

 Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní tvorba 

 

3.2.4 Prognóza tržeb 

 

Prognóza růstu trţeb je základním strategickým rozhodnutím, které významně ovlivňuje 

vývoj společnosti do budoucna. Při tvorbě plánu trţeb se vycházelo z analýzy trhu a jeho 

potřeb, očekávaného vývoje poptávky, vývoje národního hospodářství a historického vývoje. 

 

Tabulka 3.11: Predikce celkového prodeje armatur MSA, a.s. (tis. Kč) 

Sortimentní skupina 
Rok 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

ANSI armatury 186 361 195 200 210 850 240 120 280 550 325 710 

DIN armatury 16 025 18 300 20 300 22 900 25 100 29 300 

Armatury pro jadernou en. 53 604 95 000 160 300 190 750 220 110 196 480 

Kulové kohouty 763 374 1 007 060 1 019 190 1 060 910 1 123 090 1 228 760 

Desková šoupátka 18 510 7 310 12 330 17 450 20 070 23 160 

Ostatní 63 797 45 035 81 910 98 310 122 705 200 810 

Motýlkové klapky 0 2 920 9 530 21 840 39 000 51 970 

CELKEM 1 101 671 1 370 825 1 514 410 1 652 280 1 830 625 2 056 190 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s. 
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Na základě návrhu tempa růstu trţeb do roku 2015 lze předpokládat, ţe podíl 

technického rozvoje (nový sortiment) bude činit 248 850 tis. CZK (10 369 tis. EUR, tj. cca 

11%) a podíl obchodního zboţí 313 920 tis. CZK (13 080 tis. EUR, tj. cca 13%) na celkových 

trţbách společnosti. 

 

3.3 Finanční analýza 

 

Následující část práce je věnována finanční analýze společnosti MSA, a.s., čímţ 

zjistíme finanční zdraví společnosti a směr, jakým se vyvíjí její hospodaření. Nejprve je 

provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů. Následně je za pomocí 

poměrových ukazatelů provedena analýza rentability, likvidity, aktivity a stability. 

 

3.3.1 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza je postavena na sledování sloţení poloţek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. Analýza byla provedena v časovém období let 2006 aţ 2009. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Při pohledu na vývoj sloţení aktiv je vidět procentuální růst v kolonkách dlouhodobého 

majetku. Zatímco dlouhodobý nehmotný majetek se ve sledovaném období choval stabilně, 

ostatní dvě zbývající sloţky dlouhodobého majetku rostly. Procentuální nárůst podílu 

dlouhodobého majetku v aktivech rozvahy lze hodnotit jednoznačně pozitivně, jelikoţ právě 

dlouhodobý majetek přináší výrobnímu podniku největší uţitek. 

V případě oběţných aktiv je vidět změna v prvním roce v poměru mezi zásobami a 

krátkodobými pohledávkami. Následně uţ lze hovořit o poměrně stabilním vývoji u všech 

poloţek oběţných aktiv. Poměrně negativně lze hodnotit velikost vázaných prostředků 

v zásobách. Vezmeme-li průměrnou hodnotu zásob za sledované období, v absolutním 

vyjádření se jedná o 463 mil. Kč. Největší poloţku zásob přitom tvoří materiál. Společnost 

MSA, a.s. zde má tak rezervu v oblasti hospodaření, jelikoţ vázat tak velký obnos prostředků 

v samotných zásobách je velmi neefektivní. Dále je pozorovatelný pozvolný nárůst finančního 

majetku společnosti.  
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Tabulka 3.12: Vertikální analýza aktiv MSA, a.s. 

Vertikální analýza aktiv 
ROK 

2006 2007 2008 2009 

Pohledávky za upsané jmění 0,00% 7,44% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,22% 0,18% 0,29% 0,18% 

Dlouhodobý hmotný majetek 21,61% 18,71% 25,91% 26,64% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,62% 0,51% 0,64% 2,83% 

Zásoby 26,44% 45,05% 41,26% 38,30% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 47,69% 24,71% 27,90% 24,78% 

Finanční majetek 2,66% 2,63% 3,29% 6,33% 

Účty časového rozlišení 0,77% 0,62% 0,71% 0,92% 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

 

Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 3.13 podává zcela jasný přehled o tom, co se děje v průběhu analyzovaných 

období se strukturou pasiv. Podíváme-li se nejdříve na časové rozlišení a rezervy, lze přímo 

konstatovat, ţe tyto poloţky nehrají ţádnou důleţitou roli ve sloţení pasiv. 

Naopak velmi významné změny se odehrávají mezi proporcemi vlastního a cizího 

kapitálu. Na jedné straně je vidět poměrně značný pokles poměru vlastního kapitálu. Tento 

pokles je v roce 2007 velmi dramatický. Společnost tento pokles řeší nárůstem bankovních 

úvěrů. Dramatický je rovněţ nárůst krátkodobých závazků společnosti. I kdyţ je cizí kapitál 

společnosti levnějším zdrojem financovaní neţ kapitál vlastní, z analýzy je vidět vysoký podíl 

cizího kapitálu na celkovém kapitálu společnosti. Takto vysokou výši zadluţení nelze 

hodnotit určitě pozitivně. Detailněji se touto problematikou budeme zabývat dále.  

 

 

Tabulka 3.13: Vertikální analýza pasiv MSA, a.s. 

Vertikální analýza pasiv 
ROK 

2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 37,28% 8,75% 11,51% 20,26% 

Rezervy 1,24% 3,75% 4,20% 0,70% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 25,01% 63,38% 60,43% 68,67% 

Bankovní úvěry 36,24% 24,07% 23,85% 10,27% 

Účty časového rozlišení 0,22% 0,04% 0,01% 0,09% 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

 

 



 48 

3.3.2 Horizontální analýza 

 

Podstatou horizontální analýzy je sledování a poměřování hodnot a trendů vývoje 

jednotlivých sloţek aktiv a pasiv. Horizontální analýza za období roku 2006 aţ 2009 ukazuje 

zajímavé trendy ve vývoji jednotlivých poloţek. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Při pohledu do Tabulky 3.14 lze vypozorovat řadu poloţek s nepravidelným vývojem. 

V celém časovém období, kromě posledního roku, lze pozorovat nárůst dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Zajímavý je nárůst v roce 2007 u poloţky zásob. Dále lze 

pozorovat meziroční pokles krátkodobých pohledávek v téměř celém sledovaném období, coţ 

můţe být jednak způsobeno zlepšeným řízením pohledávek, jednak poklesem prodeje. 

 

Tabulka 3.14: Horizontální analýza aktiv MSA, a.s. v relativním vyjádření  

Horizontální analýza aktiv 
ROK 

2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,91% 3,78% 13,13% -10,44% 

Dlouhodobý hmotný majetek 1,93% 3,94% 13,27% -16,66% 

Dlouhodobý finanční majetek -7,87% 0,04% 1,38% 260,27% 

Zásoby -12,95% 104,54% -25,10% -24,76% 

Krátkodobé pohledávky 130,77% -37,78% -7,65% -28,01% 

Finanční majetek -30,14% 18,82% 2,41% 55,93% 

Účty časového rozlišení 0,66% -2,65% -7,25% 6,18% 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

Horizontální analýza pasiv 

Z provedené analýzy lze sledovat skokový vývoj u poloţky vlastního kapitálu. I u 

ostatních poloţek lze pozorovat velmi nestabilní vývoj, coţ vypovídá o změně finančních 

poměrů ve společnosti. Tento nestabilní vývoj nelze hodnotit pozitivně.  

S největšími výkyvy ve vývoji prošla poloţka Rezervy, kdy ve sledovaných obdobích 

dochází k velkým výkyvům v podobě obrovského nárůstu a pak značného poklesu. V tomto 

trendu následovaly Rezervy také poloţky Krátkodobé závazky a Bankovní úvěry, či Účty 

časového rozlišení.  
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Tabulka 3.15: Horizontální analýza pasiv MSA, a.s. v relativním vyjádření  

Horizontální analýza pasiv 
ROK 

2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 0,55% -71,81% 7,52% 42,74% 

Rezervy 293,05% 262,32% -8,36% -86,44% 

Dlouhodobé závazky - - - - 

Krátkodobé závazky 2,65% 204,23% -22,02% -7,90% 

Bankovní úvěry 161,42% -22,05% -18,96% -65,10% 

Účty časového rozlišení 153,84% -75,69% -84,67% 806,93% 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

3.3.3 Analýza rentability 

 

Za pouţití vybraných ukazatelů rentability byla provedena analýza výnosnosti 

vloţených prostředků společnosti MSA, a.s. Vybrané ukazatele spolu s dosaţenými výsledky 

jsou uvedeny v Tabulce 3.16.  

Celá analýza rentability je ovlivněna fúzí, ke které došlo v roce 2007, a velmi ovlivňuje 

výsledky.  

 

Tabulka 3.16: Analýza rentability MSA, a.s.  

Ukazatele rentability 
  ROK 

vzorec 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita aktiv ROA (2.2) 1,17% 8,76% 0,80% 4,08% 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (2.1) 3,15% 100,09% 6,95% 20,14% 

Rentabilita tržeb ROS (2.3) 0,83% 9,03% 0,64% 2,89% 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

Pro větší přehled o vývoji ukazatelů rentability jsou veškeré hodnoty z Tabulky 3.16 

znázorněny v Obr 3.1. 

Z grafu je patrné, ţe nejlepších výsledků dosahuje podnik v oblasti rentability vlastního 

kapitálu. Nejslabších výsledků naopak podnik dosahuje v oblasti rentability trţeb. Pozitivní je 

růst všech ukazatelů v posledním sledovaném období.  

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy. Přitom se nebere v potaz, 

zda jsou aktiva financována z vlastního nebo cizího kapitálu. Ukazatel rentability aktiv lze 

vypočítat s různými podobami zisku. V této práci je přitom pouţit EBIT, tedy zisk před úroky 

a zdaněním, který má lepší vypovídací schopnost, protoţe není ovlivněn změnami daňových a 

úrokových sazeb. 
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Ukazatel má ve sledovaném období převáţně rostoucí trend, coţ je velmi pozitivní. Růst 

ukazatele na jedné straně způsobuje pravidelný růst EBITu v celém sledovaném období. Na 

straně druhé tento růst podporuje pokles velikosti aktiv. V roce 2009 dosahuje ukazatel 

hodnoty 7,88%, coţ je pro dané odvětví velmi dobrý výsledek. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je hlavním měřítkem výkonnosti pro akcionáře. Rentabilita vlastního 

kapitálu poměřuje čistý zisk (EAT) a vlastní kapitál. Obrovský nárůst v roce 2007 je způsoben 

zápornou poloţkou v pasivech sniţujících vlastní kapitál (oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách). Důvodem poklesu této poloţky, a tím i sníţení celkového vlastního kapitálu, 

byla fúze, k níţ došlo v 2. polovině roku 2007 z důvodu fúze MSA, a.s. s MSA Holding, a.s. a 

ASM Holding, a.s. Tato poloţka má za následek sníţení vlastního kapitálu pod úroveň čistého 

zisku. To je důvod, proč rok 2007 ovlivňuje finanční analýzu. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel trţeb vyjadřuje, jak velké mnoţství čistého zisku připadá na 1 Kč trţeb. Trend 

ukazatele by měl být ideálně v čase rostoucí. Vývoj ukazatele rentability trţeb kopíruje vývoj 

předešlých dvou ukazatelů, také tento ukazatel prochází kolísavým vývojem. Ukazatel 

koresponduje s vývojem trţeb společnosti MSA, a.s. 

 

Obr 3.1: Ukazatele rentability MSA, a.s.  
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Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 
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3.3.4 Analýza aktivity 

 

Na základě vybraných ukazatelů aktivity, které jsou uvedeny v Tabulce 3.17, byla 

provedena analýza společnosti MSA, a.s.,  při které bylo zjištěno, jak efektivně podnik 

vyuţívá svůj majetek. 

 

Tabulka 3.17: Analýza aktivity MSA, a.s.  

Ukazatele aktivity 
  ROK 

vzorec 2006 2007 2008 2009 

Obrátka celkových aktiv (2.7) 1,41 0,97 1,25 1,41 

Doba obratu aktiv (2.8) 256 371 287 255 

Doba obratu zásob (2.9) 68 167 119 98 

Doba obratu pohledávek (2.10) 122 92 80 63 

Doba obratu závazků (2.11) 64 235 174 175 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

Pro větší přehled o vývoji ukazatelů rentability jsou veškeré hodnoty z Tabulky 3.16 

znázorněny v následujícím grafu. 

Z toho je patrné, ţe v případě společnosti MSA, a.s. jsou veškeré ukazatele v časovém 

horizontu čtyř let poměrně stabilní. Nejlepších výsledků dosahuje společnost u ukazatelů 

doby obratu zásob a pohledávek. Z grafu je moţné také vyčíst protichůdný vývoj ukazatele 

doby obratu aktiv a obrátky celkových aktiv. Tento vývoj obou ukazatelů je logický, neboť 

pro výpočet obou ukazatelů jsou pouţity stejné hodnoty, které jsou ve zlomku pouze 

převráceny. 

 

Obr 3.2: Ukazatele aktivity MSA, a.s.  
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Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 
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Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv je jedním z klíčových ukazatelů efektivnosti. Ukazatel se 

stanoví jako podíl trţeb a celkových aktiv. 

Ve sledovaném období je vývoj ukazatele nejprve klesající, následně celé zbylé 

sledované období roste. Ukazatel ovlivňuje vývoj aktiv a trţeb. Třebaţe aktiva i trţby 

společnosti klesají, trţby společnosti klesají pomaleji neţ aktiva, coţ způsobuje růst 

ukazatele. 

Růst ukazatele lze hodnotit pozitivně, neboť vypovídá o vyšší efektivitě vyuţívání 

majetkových částí podniku. Optimální hodnoty, která se pohybuje okolo 1, dosahuje ukazatel 

v celém sledovaném období. Hodnota ukazatele 1 znamená, ţe společnost „obrátila“ v roce 

1krát. Doporučením pro společnost by bylo udrţet stávající trend vývoje ukazatele. 

 

Doba obratu aktiv 

Obrácenou hodnotou obrátky celkových aktiv je ukazatel doby obratu aktiv. Pro 

společnost je dobré, kdyţ je doba obratu co nejmenší. Z tohoto pohledu lze hodnotit vývoj 

ukazatele za správný. Nejlepších výsledků dosahuje ukazatel v letech 2006 a 2009, kdy byla 

doba obratu aktiv 255 dní. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel se odvíjí od vývoje trţeb a zásob. Vzhledem k vývoji doby obratu aktiv je nyní 

zajímavé analyzovat dobu obratu zásob, která tvoří část oběţných aktiv. Pro podnik je 

ţádoucí, aby zásoby byly jednou z nejrychleji se obracející sloţkou aktiv, neboť podnik 

nestojí o vázání svých prostředků v zásobách na dlouhou dobu. 

Doba obratu zásob kopíruje vývoj ukazatele doby obratu aktiv.  

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek dává do poměru pohledávky a trţby společnosti. V celém 

sledovaném období je trend ukazatele klesající, coţ lze povaţovat samo o sobě za pozitivní 

trend. V celém sledovaném období klesaly trţby společnosti, coţ mělo za následek pokles 

pohledávek. Pohledávky však proporcionálně vzhledem k trţbám klesaly rychleji, čímţ lze 

vysvětlit klesající trend. 
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Dobra obratu závazků  

Tento ukazatel vypovídá o době, po kterou podnik nehradí své závazky a vyuţívá od 

dodavatelů obchodní úvěr. Vývoj ukazatele by měl být v čase stabilní, coţ se společnosti 

MSA, a.s. daří v posledních dvou letech. 

Doba obratu závazků se často spojuje s ukazatelem doby obratu pohledávek. Mělo by 

přitom platit, ţe doba obratu pohledávek je niţší, neţ doba obratu závazků. Toto pravidlo je 

ve společnosti MSA, a.s. splněno ve všech letech sledovaného období, krom roku 2006. 

 

3.3.5 Analýza likvidity 

 

Za pouţití vybraných ukazatelů likvidity byla provedena analýza platební schopnosti 

společnosti MSA, a.s. Vybrané ukazatele spolu s dosaţenými výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 3.18.  

 

Tabulka 3.18: Analýza likvidity MSA, a.s.  

Ukazatele likvidity 
  ROK 

vzorec 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita (2.4) 1,28 0,79 0,82 0,87 

Pohotová likvidita (2.5) 1,03 0,54 0,54 0,62 

Okamžitá likvidita (2.6) 0,04 0,03 0,04 0,08 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

Pro větší přehled o vývoji ukazatelů likvidity jsou veškeré hodnoty z Tabulky 3.18 

znázorněny v následujícím grafu. 

 

Obr 3.3: Ukazatele likvidity MSA, a.s.  
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Analýza likvidity je v popředí zájmů věřitelů. Z grafu je patrná prvotní klesající 

tendence ukazatelů likvidity. Následuje však stabilizace a pozvolný růst, coţ lze hodnotit 

velmi pozitivně. 

Je důleţité si uvědomit, ţe s poklesem likvidity je na druhou stranu spojen růst 

rentability, kterému byla věnována jedna z předešlých kapitol. Můţe se zdát, ţe podnik sice 

ztrácí platební schopnost, současně však roste výnosnost vloţených prostředků. Pro podnik je 

proto velmi důleţité najít správnou hranici mezi určitým stupněm likvidity a mírou 

rentability.   

 

 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity vyjadřuje schopnost podniku uspokojit své věřitele 

v konkrétním okamţiku, kdy by proměnil celková oběţná aktiva v peněţní prostředky. Vývoj 

celkové likvidity má na počátky sledovaného období nejprve klesající charakter. Od roku 

2007 se ukazatel ustálí a má stabilní, mírně rostoucí vývoj. Ten je způsoben stejným vývojem 

oběţných aktiv a krátkodobých závazků.  

Optimální hodnota pro tento ukazatel při konzervativní strategii je okolo 2,5, niţší 

hodnoty uţ reprezentují agresivní přistup.  

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel navazuje na celkovou likviditu. Oběţná aktiva jsou zde sníţena o jejich 

nejméně likvidní část, kterou tvoří zásoby. Ukazatel kopíruje vývoj ukazatele celkové 

likvidity. V posledních letech se ukazatel pohybuje v intervalu 0,5 aţ 1. Manaţeři podniku 

tímto demonstrují příklon k agresivnějšímu přístupu v řízení likvidity. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamţitá likvidita vypovídá o schopnosti podniku krýt právě splatné závazky. Je třeba 

poznamenat, ţe ukazatel slouţí jako doplňkový ukazatel likvidity. 

Ukazatel poměřuje krátkodobý finanční majetek, který tvoří zejména peníze a účty 

v bankách, s krátkodobými závazky. Společnost MSA, a.s. drţí dlouhodobě krátkodobý 

finanční majetek na nízké úrovni. Z toho plyne velmi nízká hodnota ukazatele, coţ ovšem 

nelze hodnotit negativně. Hotovost a peníze na účtu v bance totiţ nepřináší podniku ţádný 

pozitivní efekt.  
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3.3.6 Analýza stability (zadluženosti) 

 

Za pouţití vybraných ukazatelů stability byla provedena analýza společnosti MSA, a.s., 

při které byla zjištěna struktura zdrojů a finanční stabilita podniku. Vybrané ukazatele spolu 

s dosaţenými výsledky jsou uvedeny v Tabulce 3.19.  

 

Tabulka 3.19: Analýza stability MSA, a.s.  

Ukazatele zadluženosti 
  ROK 

vzorec 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (2.12) 37,28% 8,75% 11,51% 20,26% 

Ukazatel celkové zadluženosti (2.13) 62,50% 91,20% 88,49% 79,64% 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (2.14) 167,65% 1041,95% 769,01% 393,02% 

Ukazatel úrokového krytí  (2.15) 1,85 4,10 0,98 1,66 

Zdroj: Interní informace MSA, a.s., vlastní výpočty 

 

Pro větší přehled o vývoji ukazatelů zadluţenosti jsou veškeré hodnoty z Tabulky 3.19 

znázorněny v následujícím grafu. 

Ukazatele stability jsou pevnou součástí finanční analýzy. V případě ukazatelů 

zadluţenosti společnosti MSA, a.s. je z Obr. 3.4 patrný poměrně různorodý vývoj ukazatelů. 

Ukazatele jsou do značné míry ovlivněny fúzí společnosti, ke které došlo v roce 2007. 

 

Obr 3.4: Ukazatele zadluženosti MSA, a.s.  
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Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel hodnotí finanční stabilitu podniku z dlouhodobého hlediska. Ukazatel na 

počátku sledovaného období klesá, následně se vývoj otáčí a ukazatel začíná růst. Dochází-li 

ke sniţování tohoto ukazatele, dochází ke sniţování věrohodnosti u věřitelů, neboť dochází 

k růstu poměru cizího kapitálu a s tím spojené zadluţenosti. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluţenosti vyjadřuje podíl věřitelů na celkovém kapitálu 

společnosti. V roce 2006 tvořily cizí zdroje 62,50% kapitálu společnosti. V roce 2007 

proběhla fúze, která se negativně projevila na vývoji tohoto ukazatele. V posledních dvou 

letech je trend ukazatele klesající, coţ lze označit za pozitivní trend. Pořád však ukazatel 

dosahuje vysokých hodnot, a proto by se společnost MSA, a.s. měla snaţit o pokračování 

v nastoleném trendu. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Zadluţenost vlastního kapitálu vyjadřuje výši dluhu připadajícího na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Z grafu je vidět obrovský skok ve vývoji ukazatele, ke kterému došlo  roce 2007. 

Následně docházelo ke sniţování ukazatele. Stále však ukazatel dosahuje obrovských hodnot, 

a proto je obtíţné se k situaci vyjadřovat. Cílem společnosti by mělo být pokračovat 

v nastaveném trendu i do budoucna. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát jsou úroky kryty výši EBITu. Jinak řečeno, jak velkou má 

podnik rezervní pojistku pro platby věřitelům. Z grafu je patrný nestabilní vývoj ukazatele 

v celém sledovaném období, který kopíruje vývoj předešlých ukazatelů. V roce 2009 je 

hodnota ukazatele téměř 1,66, coţ znamená, ţe zisk podniku pokrývá nákladové úroky 

1,66krát, tedy s poměrně malou rezervou. Pozitivní je nastolený rostoucí trend ukazatele. 

 

3.3.7 Zhodnocení výsledků finanční analýzy 

 

Finanční analýza nám ukázala, v jaké finanční kondici se společnost MSA, a.s. nachází. 

V souvislosti s oceněním společnosti má finanční analýza pouze podpůrný charakter. Přesto je 
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při oceňování společnosti potřeba mít informaci o finanční situaci podniku. Celá finanční 

analýza je významně ovlivněna fúzí, ke které došlo v roce 2007, viz. výše. 

V případě vertikální a horizontální analýzy z pohledu aktiv je nejdůleţitějším zjištěním, 

ţe v uplynulých letech docházelo k růstu dlouhodobého majetku, coţ v případě výrobního 

podniku je pozitivní jev. Negativně lze hodnotit výši zásob, a to i přesto ţe dochází k jejich 

postupnému sniţování. Z pohledu pasiv je analýza velmi ovlivněna proběhlou fúzí. Nelze zde 

proto hovořit o nějakém trendu ve vývoji jednotlivých poloţek. 

Poměrová analýza byla provedena na oblast rentability, likvidity, aktivity a 

zadluţenosti. V oblasti rentability dosahuje společnost MSA, a.s. poměrně stabilních 

výsledků, kdyţ abstrahujeme od roku 2007. Navíc v posledním období mají ukazatele 

rostoucí trend, coţ je pozitivní znamení pro budoucí vývoj. V oblasti aktivity jsou veškeré 

ukazatele v časovém horizontu čtyř let poměrně stabilní. Nejlepších výsledků dosahuje 

společnost u ukazatelů doby obratu zásob a pohledávek. V souvislosti s ukazateli aktivity je 

spojeno pravidlo solventnosti. Toto pravidlo společnost MSA, a.s. splňuje ve všech letech 

sledovaného období, krom roku 2006. Analýza likvidity je v popředí zájmů věřitelů. 

Z analýzy je patrná prvotní klesající tendence, následuje však stabilizace a pozvolný růst, coţ 

lze hodnotit velmi pozitivně. 

Je důleţité nebrat jednotlivé oblasti izolovaně, ale v širší souvislosti si uvědomit, ţe 

s poklesem likvidity je na druhou stranu spojen růst rentability. Můţe se zdát, ţe podnik sice 

ztrácí platební schopnost, současně však roste výnosnost vloţených prostředků. Poslední 

analyzovanou oblastí je skupina ukazatelů zadluţenosti. V případě této oblasti se ze všech 

analyzovaných oblastí nejvíce projevila fúze, ke které došlo. Ukazatele zadluţenosti dosahují 

velmi vysokých hodnot, coţ pro podnik není dobré. Na druhou stranu trend ukazatelů je 

v posledních letech pozitivní, neboť dochází ke sniţování zadluţenosti. 

Ve sledovaném období byl pro společnost klíčový rok 2007. V 2. polovině roku 2007 

došlo k fúzi MSA, a.s. s MSA Holding, a.s. a ASM Holding, a.s. Tato fúze způsobila pokles 

vlastního kapitálu, a to z důvodu záporné poloţky oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách. Došlo také k nárůstu cizích zdrojů. O to se zaslouţil nárůst krátkodobých 

závazků. Naopak vzrostl EBIT a čistý zisk. I přes nárůst čistého zisku byl rok 2007 pro firmu 

rokem, co se týče sledovaných ukazatelů, nejhorším. Značně vzrostla zadluţenost, coţ by ve 

svých důsledcích mohlo způsobit nemoţnost získání dalších případných úvěrů.  

V závěru hodnocení finančního zdraví společnosti MSA, a.s., je třeba zdůraznit, ţe 

finanční analýza byla provedena v době celosvětové ekonomické a finanční krize, která 

postihla téměř všechny firmy ve všech odvětvích, a proto je nutné při hodnocení finančního 
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zdraví přihlédnout i k této skutečnosti. Jelikoţ v roce 2008 byla globální ekonomika plně 

zasaţena hospodářskou krizí, měla tato skutečnost jednoznačně negativní dopad na finanční 

výsledky společnosti pro dané období. 

 

3.4 Finanční plán 

 

Následující část práce byla věnována sestavení dlouhodobého finančního plánu. Ten byl 

sestaven v rozsahu potřebném pro ocenění společnosti. Při jeho sestavení se vycházelo 

zejména ze strategické analýzy. Finanční plán byl sestaven pro roky 2010 aţ 2015. Jeho 

součástí je plánovaná rozvaha, plánovaný výkaz cash flow a plánovaný výkaz zisku a ztráty. 

Plánované výkazy je moţné nalézt v příloze práce. 

 

3.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

 

První z výkazů, který byl sestaven, je výkaz zisku a ztráty. Ten je nezbytný pro ocenění 

výnosovými metodami. K jeho správnému sestavení je zapotřebí co nejpřesnější prognózy 

trţeb a stanovení jednotlivých nákladů.  

Výkaz zisku a ztráty podává informace o výsledku hospodaření, který je podstatný pro 

ocenění podniku. 

 

Plán tržeb 

Prognóza vývoje trţeb vychází z provedené strategické analýzy, kde je podrobně 

rozepsán postup spolu s dosaţenými výsledky. 

 

Provozní ziskové rozpětí 

Při sestavení plánovaného výkazu zisku a ztráty se počítá s meziročním tempem růstu 

provozního ziskového rozpětí o 0,5%. Tento růst je spojen a predikuje se zejména na základě 

těchto předpokladů: 

 orientace na rentabilnější výrobky, 

 zapojení nových technologií do výroby, 

 neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 
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Odpisy a placené úroky 

V případě odhadu odpisů a placených úroků je proveden odhad pomocí metody pevného 

podílu na trţbách. 

 

Sazba daně  

Pro celé  budoucí období  se  očekává  sazba  daně z  příjmu  právnických osob ve  výši  

19%. 

 

3.4.2 Plánovaný výkaz cash flow 

 

Jako druhý se sestavuje plánovaný výkaz cash flow. Ten podává informaci o budoucích 

tocích peněţních prostředků ve společnosti. Při jeho sestavení bylo opět třeba vyjít z několika 

předpokladů: 

 výdaje na obnovovací investice jsou rovny odpisům, 

 výdaje spojené s rozšířením výrobních kapacit jsou rovny 5%, 

 dále se počítá s meziročním přírůstkem oběţných aktiv ve výši 5%, 

 předpokládá se, ţe krátkodobé závazky budou mít konstantní vývoj, 

 na základě strategického rozhodnutí společnost neplánuje čerpat ţádný úvěr, 

 roční plán splátky úvěru v letech 2010 aţ 2015 budou 6 mil. Kč, 

 přebytek CF (CF ze samofinancování > neţ celkové plánované výdaje) bude 

pouţit na splátky úvěru, popřípadě převeden do poloţky ostatní aktiva. 

 

3.4.3 Plánovaná rozvaha 

 

Posledním plánovaným výkazem je plánovaná rozvaha. Předpokladem pro sestavení 

rozvahy je, ţe veškeré získané prostředky zůstávají v majetku podniku. 
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3.5 Stanovení volných finančních toků pro vlastníky FCFE 

 

Základ při oceňování výnosovými metodami tvoří vymezení volných finančních toků. 

V této práci je oceňován vlastní kapitál společnosti. Z tohoto důvodu nás budou zajímat volné 

finanční toky pro vlastníky FCFE.  

Při výpočtu jsme vycházeli ze vztahu (2.37). Hodnota volných finančních toků pro 

vlastníky je zobrazena v Tabulce 3.20. 

 

Tabulka 3.20: Volné finanční toky pro vlastníky FCFE v tis. Kč  

  Rok 

  2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

FCFE 20 837 26 796 29 927 32 815 34 631 38 871 

Zdroj: Vlastní výpočty 

  

3.6 Stanovení nákladů kapitálu  

 

Jedním z klíčových kroků při oceňování společnosti je stanovení nákladu kapitálu. 

Jelikoţ budeme určovat hodnotu vlastního kapitálu, budou nás zajímat náklady na vlastní 

kapitál. Pro jejich určení byly v práci pouţity dvě metody, a to metoda stavebnicová a model 

CAPM. Modely jsou odlišné v přístupu. Zatímco stavebnicový model vychází z účetních dat, 

model CAPM představuje trţní přístup pro ocenění. 

 

3.6.1 Stavebnicový model (INFA) 

 

Stavebnicový model patří mezi metodu pro stanovení nákladu kapitálu, která je v našich 

podmínkách velmi široce vyuţívaná. Model vyuţívá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Při výpočtu jsou nejprve vyčísleny náklady celkového kapitálu nezadluţené firmy jako 

součet jednotlivých rizikových přiráţek a bezrizikové sazby. Následně pak jsou stanoveny 

náklady vlastního kapitálu zadluţené firmy. Klíčovým prvkem této metody je stanovení 

hodnoty jednotlivých rizikových přiráţek. 
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Stanovení rizikových přirážek 

Velikost bezrizikové sazby byla určena jako výnos do doby splatnosti státních 

dluhopisů České republiky 10R
14

. 

Pro stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA) je klíčová 

velikost úplatných zdrojů, které představují sumu vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a 

obligací. V závislosti na jejich velikosti byla následně stanovena riziková přiráţka pomocí 

vztahu (2.45). 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu (Rpodnikatelské) vychází z ukazatele 

rentability aktiv. Ta se porovnává s ukazatelem X1, který se stanoví podle vzorce (2.46). Po 

porovnání obou ukazatelů se riziková přiráţka vyčíslila dle vztahu (2.47). 

Poslední riziková přirážka za finanční stabilitu (Rfinanční stability) vychází z porovnání 

celkové likvidity podniku s mezními hodnotami likvidity (XL1, XL2). V porovnání 

s predikovanou celkovou likviditou společnosti byla riziková přiráţka stanovena pomocí 

vztahu (2.48). 

Po vyčíslení jednotlivých přiráţek lze následně stanovit hodnotu nákladu celkového 

kapitálu nezadluţené firmy jako součet jednotlivých přiráţek v daném roce. 

 

Tabulka 3.21: Vyčíslení rizikových přirážek a stanovení WACC nezadlužené společnosti 

  Rok 

  2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

RF 3,71% 3,80% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

RLA 4,25% 4,12% 3,96% 3,76% 3,53% 3,25% 

Rpodnikatelské 2,52% 3,11% 3,80% 4,53% 5,28% 6,01% 

Rfinanční stability 10,00% 10,00% 8,52% 7,71% 6,62% 5,18% 

WACCU 20,49% 21,04% 20,28% 20,00% 19,42% 18,44% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Následně jsou WACC nezadluţené společnosti přepočítány na WACC zadluţené firmy. 

Náklady vlastního kapitálu zadluţené firmy jsou pak stanoveny pomocí vzorce (2.49). 

 

Tabulka 3.22: Náklady vlastního kapitálu zadlužené firmy - model INFA 

  Rok 

  2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

RE 9,04% 7,26% 6,57% 6,92% 6,78% 6,15% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

                                                 

14
 Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR 
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3.6.2 Model oceňování kapitálových aktiv CAPM-SML beta verze 

 

Oproti předešlému modelu, který vychází čistě z účetních dat, model CAPM vychází při 

ocenění z dat trţních. Předpokladem modelu je skutečnost, ţe mezní sklon výnosu a rizika je 

pro všechny investory stejný. Stanovení nákladů vlastního kapitálu vychází ze vztahu mezi 

výnosem daného aktiva a výnosem trţního portfolia, vztah (2.26). 

Prvním krokem pří výpočtu je stanovení bezrizikové sazby. Ta byla stanovena stejně 

jako u stavebnicové metody jako výnos do splatnosti státních dluhopisů. 

V dalším kroku je potřeba stanovit koeficient citlivosti beta pro dané odvětví a prémii za 

trţní riziko. Prémie za trţní riziko je dána rozdílem mezi výnosem trţního portfolia a 

bezrizikové sazby. Obě tyto veličiny jsou stanoveny na základě minulých hodnot a zároveň 

s přihlédnutím k současné ekonomické situaci a predikci trţních dat
15

. 

Beta koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos 

trţního portfolia je určen jako beta nezadluţené firmy ze strojírenského odvětví. Koeficient 

nezadluţené firmy je přepočítán na koeficient citlivosti zadluţené firmy pomocí vztahu 

(2.50). Celý postup výpočtu je zobrazen v Tabulce 3.23. 

 

Tabulka 3.23: Náklady vlastního kapitálu zadlužené firmy modelem CAPM 

  Rok 

  2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

E(RM) - RF 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Beta U 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

d 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 

D 94 000 88 000 82 000 76 000 70 000 64 000 

E 231 046 278 572 337 210 407 877 493 587 598 184 

Beta L 1,72 1,60 1,52 1,45 1,39 1,35 

E(RE
L
) 12,29% 11,82% 11,58% 11,23% 10,96% 10,75% 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 www.damodaran.com 
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4 Stanovení hodnoty podniku jednotlivými metodami a 

jejich komparace 

 

Pro samotné ocenění společnosti MSA, a.s. byly zvoleny dvě výnosové metody, a to 

merita DCF-equity a metoda kapitálových zisků ve variantě analytické a paušální. Při výpočtu 

hodnoty vlastního kapitálu je kaţdá metoda vypočtena ve dvou verzích, podle toho jakou 

metodou byly stanoveny náklady kapitálu.  

Společnost MSA, a.s. má jediného akcionáře, kterým je společnost BMT Holdings B.V. 

Ten vlastní 1 534 632 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě 

15 Kč za akcii. 

Cílem ocenění je zjistit hodnotu vlastního kapitálu společnosti při jejím případném 

prodeji. Společnosti má být oceněna k datu 1.1. 2010. 

 

4.1 Ocenění metodou DCF-equity 

 

První metodou pouţitou pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu je dvoufázová metoda 

DCF-equity. Metoda je zaloţena na rozdělení budoucího období na dvě fáze. V našem případě 

tvoří první fázi období let 2010 aţ 2014. Druhá fáze pak navazuje bezprostředně na fázi první 

a předpokládá se trvání společnosti do nekonečna. Současnou hodnotu očekávaných 

peněţních toků ve druhé fázi označujeme jako pokračující hodnotu, kde uţ předpokládáme 

pouze trend vývoje finančních toků.  

Hodnota vlastního kapitálu v první fázi se stanoví jako součet budoucích 

diskontovaných peněţních toků  pro vlastníky. Diskontním faktorem jsou náklady vlastního 

kapitálu zadluţené firmy v jednotlivých letech. Hodnota společnosti v první fázi je stanovena 

pomoci vztahu (2.33). 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti v druhé fázi vychází z pokračující hodnoty, která 

je vyčíslena dle vztahu (2.35). Při výpočtu je pak pokračující hodnota diskontována 

k momentu ocenění. Součtem hodnoty vlastního kapitálu v první a druhé fázi dostáváme 

konečnou hodnotu vlastního kapitulu společnosti. 

V této práci byly náklady vlastního kapitálu stanoveny dvěma metodami. Výpočet 

hodnoty vlastního kapitálu je proveden ve dvou variantách podle způsobu stanovení nákladu 

na vlastní kapitál. 
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Hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. pomocí INFA 

V první variantě je hodnota vlastního kapitálu stanovena jako součet budoucích 

peněţních toků první a druhé fáze. Ty jsou diskontovány náklady kapitálu, které jsou 

stanoveny stavebnicovou metodou (INFA). Výpočet je zachycen v Tabulce 4.1. 

 

 

Tabulka 4.1: Ocenění medovou DCF-equity, model INFA (tis. Kč) 

DCF-equity (INFA) 
1.fáze 2.fáze 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

FCFE 20 837 26 796 29 927 32 815 34 631 38 871 

RE 9,04% 7,26% 6,57% 6,92% 6,78% 6,15% 

Diskontní faktor 0,917 0,855 0,802 0,750 0,703  

Diskontované FCFE 19 111 22 912 24 011 24 625 24 337  

Hodnota 1. fáze 114 995      

Pokračující hodnota 631 854      

Hodnota 2. fáze 444 024      

Hodnota celkem 559 019      

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. pomocí CAPM 

V druhém případě byly náklady na vlastní kapitál stanoveny pomocí modelu CAPM. 

Postup výpočtu je zachycen v Tabulce 4.2. 

 

 

Tabulka 4.2: Ocenění medovou DCF-equity, model CAPM (tis. Kč) 

DCF-equity (CAPM) 
1.fáze 2.fáze 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

FCFE 20 837 26 796 29 927 32 815 34 631 38 871 

RE 12,29% 11,82% 11,58% 11,23% 10,96% 10,75% 

Diskontní faktor 0,891 0,796 0,714 0,642 0,578  

Diskontované FCFE 18 557 21 340 21 360 21 056 20 026  

Hodnota 1. fáze 102 341      

Pokračující hodnota 361 545      

Hodnota 2. fáze 209 071      

Hodnota celkem 311 411      

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

Z dosaţených výsledků je patrné, ţe hodnoty vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. 

stanoveny metodou DCF-equity se liší dle pouţitého diskontního faktoru.  

V prvním případě je hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. stanovena ve výši 

559 019 tis. Kč. V případě druhém je hodnota společnosti MSA, a.s. rovna 311 411 tis. Kč. 
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Účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. k 1. 1. 2010 je rovna 197 313 tis. Kč. 

Ocenění metodou DCF-equity s vyuţitím modelu CAPM je tedy bliţší k účetní hodnotě.  

 

4.2 Ocenění metodou kapitalizovaných zisků (analytická varianta) 

 

Ocenění metodou kapitalizovaných zisků ve variantě analytické se velmi podobá 

metodě DCF. Obě metody vychází z dlouhodobého finančního plánu společnosti. Na rozdíl 

od metody DCF, kdy jsme očekávaný výnos kalkulovali z peněţních toků, je zde budoucí 

výnos počítán z upravených budoucích výsledků hospodaření.  

Základem je budoucí čistý zisk, který je upraven o mimořádné poloţky výnosů a 

nákladů, které by mohly způsobit zkreslení hodnoty podniku. V případě společnosti MSA, a.s. 

nejsou v období let 2010 aţ 2015 predikovány ţádné mimořádné výnosy a náklady, proto není 

nutné očišťovat a upravovat budoucí čistý zisk.  

Hodnota vlastního kapitálu je jako v případě předešlé metody vypočtena ve dvou 

variantách podle druhu pouţitých nákladů na kapitál. Opět je pouţita dvoufázová metoda. 

Konečný výpočet je proveden dle vztahu (2.25). 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. pomocí INFA 

V první variantě je hodnota vlastního kapitálu stanovena jako součet budoucích čistých 

zisků v první a druhé fázi. Ty jsou diskontovány náklady kapitálu, které jsou stanoveny 

stavebnicovou metodou (INFA). Výpočet je zachycen v Tabulce 4.3. 

 

Tabulka 4.3: Ocenění metodou kapitalizovaných zisků , model INFA (tis. Kč) 

Analytická metoda (INFA) 
1.fáze 2.fáze 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Predikovaný VH 33 733 47 526 58 638 70 668 85 709 104 598 

RE 9,04% 7,26% 6,57% 6,92% 6,78% 6,15% 

Diskontní faktor 0,917 0,855 0,802 0,750 0,703  

Diskontovaný VH 30 938 40 638 47 046 53 030 60 231  

Hodnota 1. fáze 231 882      

Pokračující hodnota 1 700 245      

Hodnota 2. fáze 1 194 817      

Hodnota celkem 1 426 699      

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. pomocí CAPM 

V druhém případě byly náklady na vlastní kapitál stanoveny pomocí modelu CAPM. 

Postup výpočtu je zachycen v Tabulce 4.4. 

 

Tabulka 4.4: Ocenění metodou kapitalizovaných zisků , model CAPM (tis. Kč) 

Analytická metoda (CAPM) 
1.fáze 2.fáze 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

Predikovaný VH 33 733 47 526 58 638 70 668 85 709 104 598 

RE 12,29% 11,82% 11,58% 11,23% 10,96% 10,75% 

Diskontní faktor 0,891 0,800 0,720 0,653 0,594  

Diskontovaný VH 30 042 37 850 41 853 45 345 49 563  

Hodnota 1. fáze 204 653      

Pokračující hodnota 972 876      

Hodnota 2. fáze 562 585      

Hodnota celkem 767 238      

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z dosaţených výsledků je patrné, ţe hodnoty vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. 

určeny metodou kapitalizovaných zisků se liší dle pouţitého diskontního faktoru.  

V prvním případě je hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. stanovena ve výši 

1 426 699 tis. Kč. V případě druhém je hodnota společnosti MSA, a.s. rovna 767 238 tis. Kč. 

Účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. k 1. 1. 2010 je rovna 197 313 tis. Kč. 

Ocenění metodou DCF-equity s vyuţitím modelu CAPM je tedy bliţší k účetní hodnotě. Obě 

hodnoty vysoce převyšují účetní hodnotu vlastního kapitálu společnosti. 

 

4.3 Ocenění metodou kapitalizovaných zisků (paušální varianta) 

 

Metoda kapitalizovaných zisků v paušální variantě vychází z historické úrovně zisku. 

Klíčovým prvkem pro ocenění je trvale udrţitelný zisk. Jedná se o historický zisk upravený o 

řadu korekcí, který je diskontován náklady vlastního kapitálu.  

Při samotném vypočtu se postupuje v několika krocích. Nejprve je vyčíslen trvale 

odnímatelný čistý výnos. Ten vychází z výsledků hospodaření před zdaněním v letech 2006 

aţ 2009. Tyto výsledky hospodaření jsou následně upraveny o odpisy, zůstatkové ceny, 

prodaného DM a materiálu, trţby z prodeje DM a materiálu, finanční výnosy a o mimořádné 

výnosy a náklady. Po této korekci je stanoven upravený výsledek hospodaření před odpisy. 

Ten je dále upraven o vliv inflace. Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy je následně 
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vypočítán jako váţený průměr minulých upravených výsledků hospodaření. Přitom váhy jsou 

stanoveny podle doby vzdálené od data ocenění. Celý postup je zobrazen v Tabulce 4.5. 

 

Tabulka 4.5: Paušální metoda kapitalizovaných zisků (tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 

EBT 14 353 94 938 8 731 54 570 

(+) Odpisy 32 008 40 660 26 681 25 584 

(-) Finanční výnosy 682 1 207 568 366 

(-) Tržby z prodeje DM 34 780 19 639 41 705 52 639 

(+) ZC prodaného DM 30 786 18 350 21 319 38 713 

(+) Mimořádné osobní náklady 0 0 0 0 

(-) Mimořádné výnosy -28 133 72 1 413 0 

(+) Mimořádné náklady 50 26 50 321 0 

Upravený VH před odpisy 69 868 133 056 63 366 65 862 

Cenový index řetězový 1,025 1,028 1,063 1,01 

Cenový index bazický vztažený k r. 2009 0,906 0,931 0,990 1,000 

UVH opravený o inflaci 77 113 142 853 64 000 65 862 

Váhy 1 2 3 4 

Vážený UVH upravený o inflaci 77 113 285 706 191 999 263 448 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

V dalším kroku je trvale odnímatelný čistý výnos sníţen o odpisy a zdaněn. Pro zdanění 

je pouţita sazba na úrovní 19%. Postup je zachycen v Tabulce 4.6. 

 

Tabulka 4.6: Paušální metoda kapitalizovaných zisků (tis. Kč) 

Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy 81 827 

Odpisy 25 584 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 56 243 

Daň 10 686 

Trvale odnímatelný čistý výnos po daní 45 556 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Po stanovení zdaněného trvale odnímatelného čistého výnosu můţeme stanovit hodnotu 

vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. Jako v předešlých případech i zde bude stanovena 

hodnota vlastního kapitálu společnosti ve dvou variantách, a to podle pouţitých nákladů 

kapitálu. Tabulka 4.7 zachycuje hodnotu společnosti. 

  

Tabulka 4.7: Ocenění paušální metodou kapitalizovaných zisků (tis. Kč) 

Metoda 
Hodnota 

VK 

INFA 370 768 

CAPM 504 212 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z dosaţených výsledků je patrné, ţe v obou variantách je zjištěná hodnota společnosti 

MSA, a.s. vyšší, neţ účetní hodnota vlastního kapitálu. 

 

4.4 Komparace metod 

 

Oceněním společnosti MSA, a.s. jsme stanovili hodnotu vlastního kapitálu firmy 

metodami DCF-equity a metodou kapitalizovaných zisků ve dvou variantách, variantě 

analytické a paušální. U kaţdé z výše zmíněných metod byl navíc postup rozlišen způsoben 

stanovením nákladu na vlastní kapitál. Náklady na vlastní kapitál byly stanoveny modelem 

CAPM a modelem stavebnicovým. Rozdíl v obou modelech pro stanovení nákladu kapitálu je 

v jejich přístupu. Zatímco stavebnicový model (INFA) vychází z účetních dat, model CAPM 

vychází z trţních dat. Hodnotu vlastního kapitálu společnosti vypočtenou dle zmíněných 

metod a variant zachycuje následující tabulka. 

 

Tabulka 4.8: Ocenění vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. (tis. Kč) 

Metoda 
Hodnota vlastního kapitálu 

INFA CAPM 

DCF-equity 559 019 311 411 

Kapitalizované zisky - analytická 1 426 699 767 238 

Kapitalizované zisky - paušální 370 768 504 212 

Účetní hodnota VK k 1.1 2010 197 313 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Jedním z rozhodujících faktorů při oceňování bylo stanovení nákladů na vlastní kapitál. 

V celém předikovaném období byly náklady na vlastní kapitál vypočtené stavebnicovým 

model výrazně niţší neţ modelem CAPM. Obecně platí, ţe čím vyšší je hodnota diskontního 

faktoru, tím je hodnota oceňované společnosti niţší. Toto pravidlo potvrzuje hodnota 

vlastního kapitálu stanovená metodou DCF-equity a metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické. 

Při stanovení hodnoty vlastního kapitálu metodou kapitalizovaných zisků ve variantě 

paušální byla hodnota s vyuţitím nákladů kapitálu stanovených stavebnicovým model niţší 

neţ v případě modelu CAPM. Tento dosaţený výsledek je zřejmý ze vztahu (2.24), neboť 

hodnota vlastního kapitálu společnosti touto metodou se určuje jako perpentuita.  

První metoda, která byla pro ocenění pouţita, je metoda DCF-equity. Tato metoda 

vychází z predikovaných peněţních toků, které plynou vlastníkům společnosti. Hodnota, 

kterou získáme touto metodou, oceňuje současný výnosový potenciál podniku a současně 
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zachycuje jeho budoucí příleţitosti. Slabou stránkou metody je sestavení správné predikce 

výnosového potenciálu v budoucnosti, neboť v praxi často dochází k velkým rozdílům mezi 

predikcí a skutečností. V případě ocenění společnosti MSA, a.s. vychází, ţe v případě ocenění 

touto metodou je hodnota vlastního kapitálu společnosti účetně podhodnocena. Ve variantě, 

kdy finanční toky diskontujeme náklady kapitálu stanovenými pomocí metody CAPM, 

dostáváme se nejblíţe k účetní hodnotě vlastního kapitálu. 

Druhou z metod, která byla pouţita k ocenění společnosti, je metoda kapitalizovaných 

zisků ve variantě analytické. Tato metoda je velmi podobná metodě diskontovaných 

peněţních toků. Rozdíl v obou metodách je v tom, ţe na rozdíl od peněţních toků, které 

plynou vlastníkům společnosti, metoda kapitalizovaných zisků počítá s předikovaným 

výsledkem hospodaření. Ten je v našem případě vyšší neţ FCFE, z čehoţ plyne i vyšší 

hodnota vlastního kapitálu společnosti stanovená touto metodou. Nejvyšší hodnota 

společnosti byla spočtena analytickou metodou kapitalizovaných zisků ve variantě 

diskontování náklady na vlastní kapitál stanovenými stavebnicovým modelem. 

V posledním případě je stanovena hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. 

metodou kapitálových zisků ve variantě paušální. Na rozdíl od předešlých dvou metod, které 

vycházely z predikce budoucího výnosového potenciálu společnosti, tato metoda vychází 

z historických účetních dat. Slabou stránkou metody je tedy její zaloţení na účetních 

principech, postavení na minulých výsledcích hospodaření a fakt, ţe nebere v potaz budoucí 

růstové moţnosti podniku. Ze všech pouţitých metod se povaţuje tato metoda za nejméně 

přesnou metodu pro oceňování. Z dosaţených výsledků je patrné, ţe hodnota vlastního 

kapitálu společnosti je stejně jako v předešlých případech podhodnocena.  

Důleţité je porovnání s účetně stanovenou hodnotou vlastního kapitálu. Ta byla pro 

společnost MSA, a.s. stanovena k 1.1. 2010 ve výši 197 313 tis. Kč. 

Důvodem pro ocenění společnosti byla teoretická moţnost prodeje společnosti MSA, 

a.s. Na základě provedených výpočtů by se cena měla pohybovat v rozmezí, kdy dolní hranici 

tvoří účetní hodnota 197 313 tis. Kč a horní hranici 1 426 699 tis. Kč.  
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5 Citlivostní analýza na vybrané parametry a zhodnocení 

 

K základním finančním analytickým úlohám patří provádění a následné určování 

odchylek syntetických ukazatelů a následné vyčíslení faktorů, které k odchylkám nejvíce 

přispívají. V případě analýzy citlivosti je hodnocen vliv změn vstupních parametrů na 

výsledné hodnoty finančních veličin. V našem případě za vstupní parametry povaţujeme 

veličiny, které nejvíce ovlivňují výslednou hodnotu společnosti. Výsledná finanční veličina je 

pak v našem případě hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. stanovena jednotlivými 

metodami. 

V této kapitole byla provedena analýza citlivosti na vybrané ukazatele, které nejvíce 

ovlivňují hodnotu vlastního kapitálu při ocenění metodou DCF-equity a metodou 

kapitalizovaných zisků ve variantě analytické. Metoda kapitalizovaných zisků ve variantě 

paušální nebude analyzovaná, neboť vychází z historických dat, a proto analýza citlivosti 

ztrácí smysl. V předešlých kapitolách byly náklady kapitálu stanoveny vţdy dvěma způsoby. 

Pro analýzu citlivosti budou obě metody analyzovány ve dvou variantách nákladů kapitálu. 

Při výpočtu se vycházelo ze vztahů (2.56, 2.57). Nejprve byly stanoveny současné 

hodnoty jednotlivých faktorů v obou fázích. Následně byly vyjádřeny vlivy jednotlivých 

faktorů na hodnotu vlastního kapitálu společnosti.  

 

5.1 Analýza citlivosti  při  stanovení  hodnoty  firmy  metodou  

DCF-equity 

 

Při oceňování vlastního kapitálu společnosti dvoufázovou výnosovou metodou DCF-

equity hraje klíčovou roli stanovení volných finančních toků pro vlastníky (FCFE) a náklady 

na vlastní kapitál. Analýza citlivosti byla provedena na tyto vybrané faktory: 

 trţby, 

 provozní náklady, 

 odpisy, 

 změna čistého pracovního kapitálu, 

 investice, 

 daňová sazba 

 náklady na vlastní kapitál. 
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Jednofaktorovou citlivost hodnoty firmy na jednotlivé faktory vyjádřenou jako přírůstek 

lze stanovit takto:  faktor faktorV V V    . 

Konkrétně v případě citlivosti na trţby po úpravě platí: 

 1 1 2

1

1
(1 ) (1 ) (1 ) ( ) ( )
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analogicky lze pak popsat změnu hodnoty pro další faktory. 

Při posuzování vlivu nákladu na vlastní kapitál bylo nutné postupovat takto: 

E ER R
V V V    , protoţe tento faktor ovlivňuje nelineárně všechny sloţky. 

 

Citlivostní analýza při stanovení hodnoty firmy metodou DCF-equity, (INFA) 

 

V prvním případe bude analyzováno ocenění společnosti metodou DCF-equity ve 

variantě, kdy byly budoucí finanční toky diskontovány náklady vlastního kapitálu, které byly 

stanoveny stavebnicovým modelem. Celý postup ocenění je popsán v předešlé kapitole a 

postup výpočtu je zobrazen v Tabulce 4.1. Hodnota vlastního kapitálu v této variantě byla 

určena ve výši 559 019 tis. Kč.  

V Tabulce 5.1 můţeme vidět současné hodnoty konkrétních faktorů v jednotlivých 

fázích ocenění. Přitom PV1(faktor) je současná hodnota faktoru za první fázi k momentu 

ocenění, PV2(faktor) je současná hodnota faktoru za druhou fázi k momentu ocenění. PV 

(faktor) je pak celková hodnota faktoru k momentu ocenění. 

 

Tabulka 5.1: Výsledné hodnoty firmy dle fází – metoda DCF-equity, INFA (tis. Kč) 

Faktor PV1 PV2 PV 

tržby 5 923 890 1 444 950 7 368 840 

provozní náklady 5 328 402 1 278 781 6 607 183 

odpisy 110 088 26 853 136 941 

změna ČPK 138 737 55 830 194 568 

investice 64 072 12 994 77 066 

daň z příjmu 54 392 17 242 71 634 

Hodnota vlastního kapitálu 114 995 444 024 559 019 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z předešlé tabulky je vidět, ţe hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 559 019 tis. 

Kč. Z toho hodnota vlastního kapitálu společnosti v první fázi je 114 995 tis. Kč a v druhé je 

444 024 tis. Kč. 
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V Tabulce 5.2 jsou uvedeny citlivostní hodnoty společnosti na jednotlivé faktory.  

 

Tabulka 5.2: Vliv faktoru na přírůstek hodnoty firmy faktorV – DCF-equity, INFA 

alfa tržby  provozní náklady odpisy změna ČPK investice daň RE 

-0,10 -736 884 660 718 -13 694 19 457 7 707 7 163 69 048 

-0,08 -589 507 528 575 -10 955 15 565 6 165 5 731 - 

-0,06 -442 130 396 431 -8 216 11 674 4 624 4 298 - 

-0,04 -294 754 264 287 -5 478 7 783 3 083 2 865 25 868 

-0,01 -73 688 66 072 -1 369 1 946 771 716 6 268 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 73 688 -66 072 1 369 -1 946 -771 -716 -6 142 

0,04 294 754 -264 287 5 478 -7 783 -3 083 -2 865 -23 848 

0,06 442 130 -396 431 8 216 -11 674 -4 624 -4 298 - 

0,08 589 507 -528 575 10 955 -15 565 -6 165 -5 731 - 

0,10 736 884 -660 718 13 694 -19 457 -7 707 -7 163 -56 315 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Interpretace výsledků je následující: pokud vzrostou např. trţby o jedno procento, 

vzroste výsledná hodnota vlastního kapitálu společnosti o 73 688 tis. Kč. Z výsledků je 

patrné, ţe nejvíce hodnota vlastního kapitálu společnosti pozitivně reaguje na růst trţeb a 

negativně na růst nákladů. Pozitivně rovněţ působí odpisy a negativně naopak působí růst 

investic, změna ČPK, daní a nákladů na vlastní kapitál.  

 

Citlivostní analýza při stanovení hodnoty firmy metodou DCF-equity (CAPM) 

 

Druhá varianta, kdy stanovujeme hodnotu společnosti metodou DCF-equity, je rozdílná 

v tom, ţe budoucí finanční toky byly diskontovány náklady vlastního kapitálu, které byly 

stanoveny pomocí modelu CAPM. Celý postup ocenění je zobrazen v Tabulce 4.2. Hodnota 

vlastního kapitálu v této variantě byla určena ve výší 311 411 tis. Kč.  

 

Tabulka 5.3: Výsledné hodnoty firmy dle fází – metoda DCF-equity, CAPM (tis. Kč) 

Faktor PV1 PV2 PV 

tržby 5 272 591 1 189 032 6 461 623 

provozní náklady 4 744 714 1 052 293 5 797 008 

odpisy 97 985 22 097 120 081 

změna ČPK 121 208 45 942 167 150 

investice 57 365 10 693 68 057 

daň z příjmu 48 005 14 188 62 193 

Hodnota vlastního kapitálu 102 341 209 071 311 411 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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V Tabulce 5.3 vidíme současné hodnoty konkrétních faktorů v jednotlivých fázích. Je 

vidět, ţe hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 311 411 tis. Kč. Z toho hodnota vlastního 

kapitálu společnosti MSA, a.s. v první fázi je 102 341 tis. Kč a ve druhé fázi  je 209 071 tis. 

Kč. 

V Tabulce 5.4 jsou uvedeny citlivostní hodnoty společnosti na jednotlivé faktory.  

 

Tabulka 5.4: Vliv faktoru na přírůstek hodnoty firmy faktorV – DCF-equity, CAPM 

alfa tržby  provozní náklady odpisy změna ČPK investice daň RE 

-0,10 -646 162 579 701 -12 008 16 715 6 806 6 219 39 013 

-0,08 -516 930 463 761 -9 607 13 372 5 445 4 975 - 

-0,06 -387 697 347 820 -7 205 10 029 4 083 3 732 - 

-0,04 -258 465 231 880 -4 803 6 686 2 722 2 488 14 607 

-0,01 -64 616 57 970 -1 201 1 672 681 622 3 538 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 64 616 -57 970 1 201 -1 672 -681 -622 -3 466 

0,04 258 465 -231 880 4 803 -6 686 -2 722 -2 488 -13 455 

0,06 387 697 -347 820 7 205 -10 029 -4 083 -3 732 - 

0,08 516 930 -463 761 9 607 -13 372 -5 445 -4 975 - 

0,10 646 162 -579 701 12 008 -16 715 -6 806 -6 219 -31 755 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Dosaţené výsledky lze interpretovat následujícím způsobem: pokud vzrostou např. 

náklady na vlastní kapitál relativně o jedno procento, klesne výsledná hodnota vlastního 

kapitálu společnosti o 3 466 tis. Kč. 

Z výsledků je patrné, ţe nejvíce hodnota vlastního kapitálu společnosti pozitivně 

reaguje na růst trţeb a negativně na růst nákladů. Pozitivně rovněţ působí odpisy a negativně 

naopak působí růst investic, změna ČPK, daní a nákladů na vlastní kapitál.  

 

5.2 Analýza citlivosti při stanovení hodnoty firmy metodou 

kapitalizovaných zisků ve variantě analytické 

 

Druhou z metod, na které bude provedena analýza citlivosti, je metoda kapitalizovaných 

zisků ve variantě analytické. Metoda je velmi podobná předešlé metodě. Rozdíl obou metod 

spočívá v tom, ţe na rozdíl od předešlé metody je diskontován očekávaný budoucí výsledek 

hospodaření. Opět bude provedena analýza pro dvě varianty podle pouţité metody výpočtu 

nákladů kapitálu.  

Analýza citlivosti byla provedena na tyto vybrané faktory: 



 74 

 trţby, 

 provozní náklady, 

 odpisy, 

 úroky, 

 daňová sazba, 

 náklady na vlastní kapitál. 

Postup výpočtu je analogický jako v případě analýzy metody DCF-equity. 

 

Citlivostní analýza při stanovení hodnoty firmy metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické (INFA) 

 

Celý postup ocenění touto metodou je popsán v předešlé kapitole a zobrazen v Tabulce 

4.3. Hodnota vlastního kapitálu v této variantě byla určena ve výši 1 426 699 tis. Kč.  

V Tabulce 5.5 vidíme současné hodnoty konkrétních faktorů v jednotlivých fázích 

ocenění. 

 

Tabulka 5.5: Výsledné hodnoty dle fází – metoda kapitalizovaných zisků, INFA (tis.Kč)                    

Faktor PV1 PV2 PV 

tržby 5 923 890 1 444 950 7 368 840 

provozní náklady 5 328 402 1 278 781 6 607 183 

odpisy 110 088 26 853 136 941 

úroky 199 126 48 571 247 697 

daň z příjmu 54 392 17 242 71 634 

Hodnota vlastního kapitálu 231 882 1 194 817 1 426 699 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z Tabulky 5.5 je vidět, ţe hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 1 426 699 tis. Kč. 

Z toho hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. v první fázi je 231 882 tis. Kč a 

ve druhé fázi  je 1 194 817 tis. Kč. 

V Tabulce 5.6 jsou uvedeny citlivostní hodnoty společnosti na jednotlivé faktory.  

 

 

 

 

 

 



 75 

Tabulka 5.6: Vliv faktoru na přírůstek hodnoty firmy faktorV – kap. zisků., INFA 

alfa tržby  provozní náklady odpisy úroky daň RE 

-0,10 -736 884 660 718 -13 694 24 770 7 163 184 375 

-0,08 -589 507 528 575 -10 955 19 816 5 731 - 

-0,06 -442 130 396 431 -8 216 14 862 4 298 - 

-0,04 -294 754 264 287 -5 478 9 908 2 865 69 042 

-0,01 -73 688 66 072 -1 369 2 477 716 16 726 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,01 73 688 -66 072 1 369 -2 477 -716 -16 387 

0,04 294 754 -264 287 5 478 -9 908 -2 865 -63 613 

0,06 442 130 -396 431 8 216 -14 862 -4 298 - 

0,08 589 507 -528 575 10 955 -19 816 -5 731 - 

0,10 736 884 -660 718 13 694 -24 770 -7 163 -150 152 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z dosaţených výsledků plyne zajímavé zjištění, a to ţe pokud by v této variantě došlo 

ke sníţení nákladů na vlastní kapitál relativně o 4%, pak by hodnota vlastního kapitálu 

společnosti vzrostla o 69 042 tis. Kč. I kdyţ je tato varianta reálně těţko uskutečnitelná, je zde 

velmi dobře vidět, jak velký vliv mají náklady na vlastní kapitál společnosti na výslednou 

hodnotu společnosti. 

 

Citlivostní analýza při stanovení hodnoty firmy metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické (CAPM) 

 

V této variantě výpočtu je budoucí očekávaný výsledek hospodaření diskontován 

náklady kapitálu, které jsou stanoveny modelem CAPM. Celý postup výpočtu je popsán 

v předešlé kapitole a zobrazen je v Tabulce 4.4.  

V Tabulce 5.7 vidíme opět současné hodnoty konkrétních faktorů v jednotlivých fázích 

ocenění. 

 

Tabulka 5.7: Výsledné hodnoty dle fází – metoda kap. zisků, CAPM (tis.Kč)                    

Faktor PV1 PV2 PV 

tržby 5 272 591 1 189 032 6 461 623 

provozní náklady 4 744 714 1 052 293 5 797 008 

odpisy 97 985 22 097 120 081 

úroky 177 233 39 968 217 201 

daň z příjmu 48 005 14 188 62 193 

Hodnota vlastního kapitálu 204 653 562 585 767 238 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z Tabulky 5.7 je vidět, ţe hodnota vlastního kapitálu společnosti činí 767 238 tis. Kč. 

Z toho hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s. v první fázi je 204 653 tis. Kč a 

ve druhé fázi  je 562 585 tis. Kč. 

V Tabulce 5.8 jsou uvedeny citlivostní hodnoty společnosti na jednotlivé faktory. 

Z výsledků je patrné, ţe nejvíce hodnota vlastního kapitálu společnosti pozitivně reaguje na 

růst trţeb a negativně na růst nákladů a nákladů na vlastní kapitál. Pozitivně rovněţ působí 

odpisy a negativně naopak působí růst investice, změna ČPK a daní. 

 

Tabulka 5.8: Vliv faktoru na přírůstek hodnoty firmy faktorV – kap. zisků., CAPM 

alfa tržby  provozní náklady odpisy úroky daň RE 

-0,10 -646 162 579 701 -12 008 21 720 6 219 103 102 

-0,08 -516 930 463 761 -9 607 17 376 4 975 - 

-0,06 -387 697 347 820 -7 205 13 032 3 732 - 

-0,04 -258 465 231 880 -4 803 8 688 2 488 38 563 

-0,01 -64 616 57 970 -1 201 2 172 622 9 337 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,01 64 616 -57 970 1 201 -2 172 -622 -9 144 

0,04 258 465 -231 880 4 803 -8 688 -2 488 -35 477 

0,06 387 697 -347 820 7 205 -13 032 -3 732 - 

0,08 516 930 -463 761 9 607 -17 376 -4 975 - 

0,10 646 162 -579 701 12 008 -21 720 -6 219 -83 650 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

Celkové zhodnocení analýzy citlivosti 

 

Z provedené analýzy citlivosti je dobře patrné, jak a do jaké výše působí jednotlivé 

faktory na výslednou hodnotu společnosti. Nejvíce výslednou hodnotu společnosti ovlivňují 

zejména trţby, provozní náklady a náklady na vlastní kapitál. V případě těchto poloţek i malé 

změny znamenají poměrně zásadní rozdíl ve výsledné hodnotě firmy. 

Při stanovení hodnoty společnosti jednotlivými variantami byl postup rozdělen podle 

toho, jaký model byl pouţit pro stanovení nákladů na vlastní kapitál. Rozdíl mezi hodnotami 

nákladů na vlastní kapitál stanovený jednotlivými variantami se pohyboval v průměru okolo 

4%. Provedená analýza citlivosti nám jednoznačně demonstrovala, jak tento relativně malý 

rozdíl ve změně této poloţky ovlivní výslednou hodnotu společnosti.  
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6 Závěr 

 

Oceňování podniku patří mezi důleţité oblasti finančního řízení firmy, kdy výsledná 

hodnota je ovlivněna celou řadou faktorů, mezi které patří kvalita a mnoţství dostupných 

informací, vybraný časový horizont či volba metody ocenění. 

 

Cílem diplomové práce bylo provést ocenění společnosti MSA, a.s. vybranými 

výnosovými metodami, konkrétně metodou DCF-equity a metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické a paušální a provést jejich komparaci. Ocenění společnosti bylo provedeno 

k 1. 1. 2010. Důvodem pro ocenění společnosti byl zájem vlastníka zjistit hodnotu vlastního 

kapitálu při případném prodeji společnosti.  

 

Ve druhé kapitole byla vymezena teoretická východiska pro ocenění podniku, jakými 

jsou základní termíny, podnik jako předmět ocenění a kategorie hodnot. Největší pozornost 

byla věnována postupu při oceňování podniku. Ten v sobě zahrnoval zejména strategickou 

analýzu a finanční analýzu. Následně byly rozděleny a popsány jednotlivé metody pro 

ocenění podniku. Závěr kapitoly byl věnován analýze citlivosti. 

V následující kapitole byla v úvodu představena společnost MSA, a.s., na které byla 

celá práce aplikována. Následně byla provedena strategická analýza, která se skládala 

z analýzy vnějšího potenciálu a relevantního trhu, s cílem zjistit budoucí výnosový potenciál 

podniku a provést predikci trţeb. V dalším kroku byla provedena finanční analýza 

společnosti. Ta byla velmi ovlivněna dvěma faktory. Tím prvním byla fúze, která proběhla ve 

společnosti MSA, a.s. v roce 2007, a tím druhým faktorem byla celosvětová finanční krize. 

S přihlédnutím k těmto skutečnostem lze společnost MSA, a.s. hodnotit pozitivně v oblastech 

rentability. Naopak jednoznačně nejhůř dopadla oblast zadluţenosti, kde všechny ukazatele 

dosahují vysokých hodnot. V případě oblasti likvidity a aktivity dosahuje společnost 

průměrných výsledků. Pro společnost je pozitivní, ţe ukazatele ve všech oblastech mají 

pozitivní vývoj, to spolu s odeznívající finanční krizí můţe být dobrý předpoklad pro budoucí 

vývoj společnosti. Následně byl sestaven finanční plán společnosti. 

Ve čtvrté kapitole byla zjištěna hodnota vlastního kapitálu společnosti MSA, a.s., a to 

dvoufázovou metodou DCF-equity a metodou kapitalizovaných zisků ve variantě analytické a 

paušální. Pro potřeby ocenění byly náklady kapitálu stanoveny trţním modelem CAPM a 

stavebnicovým modelem INFA vycházejícím z účetních dat. Hodnota vlastního kapitálu 
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společnosti je při pouţití stavebnicové metody pro výpočet nákladů kapitálu u všech metod 

účetně podhodnocena. Stejně je tomu při pouţití nákladů kapitálu pomocí CAPM. Nejvyšších 

hodnot dosahuje vlastní kapitál společnosti při ocenění metodou kapitalizovaných zisků ve 

variantě analytické, kdy byly náklady kapitálu stanoveny metodou INFA. Naopak nejniţších 

hodnot dosahuje vlastní kapitál společnosti při ocenění metodou DCF-equity ve variantě 

CAPM. Z těchto hodnot vyplývá horní a dolní limit, mezi nimiţ by se měla pohybovat 

prodejní cena společnosti. Na základě provedených výpočtů by se prodejní cena společnosti 

měla pohybovat v rozmezí, kdy dolní hranici tvoří účetní hodnota 197 313 tis. Kč a horní 

hranici 1 426 699 tis. Kč. 

V páté, poslední kapitole, byla provedena analýza citlivosti na vybrané faktory, které 

nejvíce ovlivňují výslednou hodnotu vlastního kapitálu. Z provedené analýzy jasně vyplývá, 

ţe i relativně malé změny jednotlivých faktorů mají zásadní vliv na výslednou hodnotu. 

Pozitivně hodnotu vlastního kapitálu společnosti nejvíce ovlivňuje růst trţeb. Naopak 

negativně nejvíce hodnotu společnosti ovlivňuje růst nákladů na vlastní kapitál a růst 

provozních nákladů. 

 



 79 

Seznam použité literatury 

 

Knižní zdroje 

1. DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and 

corporate finance. 2nd ed. New York: Wiley & Sons. 2006. 685 s. ISBN 0-471-75121-

9. 

2. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání. Praha: Ekopress,  

2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 

3. KISLINGEROVÁ, E, HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

4. KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

5. KOTLER, P. Určování hodnoty firem. 6. vydání Praha: Grada Publishing, 2003. 864 s. 

ISBN 80-247-0513-3. 

6. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 492 s. 

ISBN 80-86929-31-3. 

7. The International Valuation Standards Committe. Mezinárodní oceňovací standardy, 

London 1997. Praha: Česká komora odhadců majetku ve spolupráci s Institutem 

oceňování majetku při VŠE. 

8. ZMEŠKAL, Z. a kol. Finanční modely. 2. vydání Praha: Ekopress, 2004. 235 s. ISBN 

80-86-119-87-4. 

9. VEČEREK, M. Bakalářská práce. 1. vydání Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 95 s. 

10. Zákon č 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

11. Zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

Podnikové zdroje 

12. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow společnosti MSA, a.s. za období 2006 -

2009 

 

Internetové zdroje 

13. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2011 [cit. 2011-02-03]. Dostupný z WWW. 

<www.mpo.cz>. 

14. MSA, a.s. [online]. 2011 [cit. 2010-11-03]. Dostupný z WWW. <www.msa.cz>. 



 80 

15. Česká národní banka [online]. 2011 [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW. 

<www.cnb.cz>. 

16. Ministerstvo financí České republiky [online]. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupný 

z WWW. <www.mfcr.cz>. 

17. Damodaran [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Dostupný z WWW. 

<www.damodaran.com>. 

18. Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW. 

<www.czso.cz>. 

 

 

 



 81 

Seznam zkratek 

A  celková aktiva 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

APM  arbitráţní model oceňování 

L

E   koeficient citlivosti zadluţené firmy 

U

E   koeficient citlivosti nezadluţené firmy 

BU  bankovní úvěry 

C  celkový kapitál 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CF  cash flow 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

d  sazba daně 

DCF  diskontované peněţní toky 

DIV  dividendy  

DM  dlouhodobý majetek 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EBT  zisk před zdaněním 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

FCF  volné finanční toky 

FCFD  volné finanční toky pro věřitele 

FCFE  volné finanční toky pro vlastníky 

FCFF   volné finanční toky pro vlastníky a věřitele 

g  konstantní tempo růstu 

INFA  stavebnicový model Inky a Ivana Neumayerových 

INV  investice 

Kč  Koruna česká 

mil.  miliony 

OA  oběţná aktiva 

OBL  obligace 
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OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

PH  pokračující hodnota 

RD  náklady dluhu 

RE  náklady vlastního kapitálu 

PRIBOR 3m 3 měsíční sazba, za kterou banky půjčují depozita 

Repo 2T ČNB  dvou týdenní repo sazba České národní banky 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita trţeb 

RU  náklady nezadluţené firmy 

S  saldo úvěrů 

t  časové období 

T  trţby 

TČV  trvale odnímatelný čistý výnos 

tis.  tisíce 

Ú  úroky 

UVH  upravený výsledek hospodaření 

UZ  úplatné zdroje 

V  hodnota firmy 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

ZK  základní kapitál 
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