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1  ÚVOD 

 

 Investice se v dnešní době stávají stále více součástí života občanů ČR, kdy výnosy 

bankovních spořících produktů nedosahují ani výše inflace a lidé jsou připravováni na to, že 

se v budoucnu nelze spoléhat jen na důchody vyplácené ze státního systému sociálního 

zabezpečení jako doposud.  

Základem každé investice je sestavení takového portfolia, které by bylo podle představ 

toho kterého investora a odpovídalo by jeho ochotě podstoupit určité riziko s očekáváním 

určité míry zhodnocení své investice. S ohledem na to, že na trhu existuje celé spektrum 

finančních nástrojů, včetně fondů kolektivního investování, které by podle slov svých 

správců, měly určitým způsobem zhodnocovat investované finanční prostředky, je pro 

investory důležité si uvědomit, že není jednoduché si správně vybrat. Dané investice ve 

fondech a podobných finančních produktech, také s ohledem na svou nižší rizikovost, nesou 

většinou nižší výnos, ve srovnání s individuálním investováním. Pokud je ovšem investor 

ochoten nést vyšší riziko, může si volit své individuální investice sám a jedním ze způsobů, 

jak se pokusit vhodnost investování, zde konkrétně do akcií, odhadnout, je právě 

fundamentální analýza. 

 Cílem práce je stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR, a 

stanovení investičního doporučení na tento akciový titul, za použití metod fundamentální 

analýzy. Diplomová práce je strukturována do pěti částí. 

 Druhá část diplomové práce je zaměřena na teoretické vymezení všech tří úrovní 

fundamentální analýzy. Třetí část je věnována praktické aplikaci na úrovních globální a 

odvětvové fundamentální analýzy, která zkoumá ekonomické prostředí, jež na společnost 

bezprostředně působí a odvětví výroby a distribuce tabákových výrobků. Čtvrtá část obsahuje 

samotnou firemní fundamentální analýzu společnosti, která zahrnuje finanční analýzu, SWOT 

analýzu, aplikaci vybraných oceňovacích metod a vydání investičního doporučení.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY 

 

 Fundamentální analýza je ve světě mezi investory, analytiky a ostatními subjekty na 

akciových trzích jednou z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších metod, jejíž podstatou je 

odhad budoucího vývoje akciových kurzů a podrobná detailní analýza, a to nejen samotné 

společnosti, ale také odvětví a ekonomiky, které ovlivňují a determinují hospodářské výsledky 

analyzované společnosti a tím i její akciový kurz.  

Mezi největší přednosti fundamentální analýzy bezesporu patří její komplexnost, kdy 

se nesnaží odhadovat vývoj trhu na základě úzkého výběru vstupních informací, jak je tomu 

například u psychologické nebo technické analýzy. Fundamentální analýza se naopak snaží, 

pro správné určení vnitřní hodnoty akcie, používat široké spektrum vstupních informací, které 

nehodnotí společnost jen jako nějaký izolovaný subjekt v rámci ekonomiky. Fundamentální 

analýza se snaží hodnotit veškeré vnější vlivy, které by mohly na společnost působit, ať už se 

tedy jedná o segment ekonomiky, jehož vývoj má na společnost bezprostřední vliv, ale také 

analyzuje celkové ekonomické, politické, regulatorní, sociální a jiné faktory dané ekonomiky, 

mající na analyzovanou společnost vliv. 

Na základě faktorů, které fundamentální analýza zkoumá, je možno ji rozdělit na tři 

základní úrovně, jimiž jsou: 

- globální fundamentální analýza, 

- odvětvová fundamentální analýza, 

- firemní fundamentální analýza. 

 

Při fundamentální analýze se analytikům nabízí zpravidla dva možné postupy analýzy, 

a to tzv., analýza seshora, kdy se nejprve provádí globální analýza a poté až odvětvová a 

firemní analýza, nebo druhý postup, tzv., analýza zespoda, kdy se začíná na firemní úrovni, 

pokračuje přes odvětvovou analýzu a končí na globální úrovni. V praxi je ovšem běžnější a 

více využívaná první ze zmíněných metod. 

Fundamentální analýza nemá za úkol určit jen vnitřní hodnotu akcie, nýbrž pomáhat 

na základě srovnání s aktuální tržní cenou, odpovědět na otázku, zda li je daná akcie na trhu 

podhodnocena, nadhodnocena, případně správně ohodnocena. V případě, že daná akcie je 

nadhodnocena, resp. podhodnocena, měla by být fundamentální analýza schopna, poskytnout 

rovněž informaci o tom, proč tomu tak je.   

Oproti jiným akciovým analýzám je fundamentální analýza poměrně náročná na 

informační zdroje, jejichž základem jsou finanční výkazy společností, výroční zprávy a 
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v případě, je-li to možné, také nějaké další interní informace, které ovšem bývají v drtivé 

většině případů nedostupné, i když by mohly mít velký vliv na stanovení vnitřní hodnoty 

akcie. Dále se využívají informace státních institucí, ať už se jedná o statistické úřady, nebo 

údaje z centrálních bank. Velmi důležité, především pro odvětvovou analýzu, jsou také 

informace různých asociací, které sdružují firmy, působící v rámci toho kterého segmentu a 

v neposlední řadě existuje také velké množství informačních agentur, jejichž informace je 

možno jako zdroje fundamentální analýzy také využívat. 

 

2.1 Globální fundamentální analýza 

 

Jak říká Veselá (2003), globální fundamentální analýza analyzuje a hodnotí vliv 

ekonomiky a trhu, které na analyzovaný podnik působí. Sledované ekonomiky a trhy se volí 

podle toho, kde se soustředí podstatná ekonomická činnost společnosti, tzn., že u společnosti 

působící v ČR se analyzuje česká ekonomika a český trh, naproti tomu u společnosti, která má 

působnost v rámci celé EU, se musí hodnotit ekonomický vývoj evropského trhu jako celku. 

V rámci globální analýzy se hodnotí především vývoj následujících makroveličin: 

- úrokové míry, 

- vývoj inflace, 

- ekonomický růst, 

- peněžní zásoba, 

- fiskální politika vlády, 

- devizové kurzy, 

- politické a ekonomické šoky. 

 

2.1.1 Vliv jednotlivých veličin na akciové kurzy 

 

Cílem této podkapitoly je pokusit se nastínit, jaký vliv na akciové indexy mají, dle 

empirických výzkumů, vycházejících z historického vývoje, jednotlivé makroindikátory. 

 

Úrokové míry 

 

 Jak ve své knize uvádí Veselá (2011), byl ve vztahu vývoje akciových indexů a vývoje 

úrokových měr, zjištěn velmi vysoký koeficient korelace, který dosahuje hodnoty -0,85, tzn., 

že se zde jedná o vysoký stupeň negativní funkční závislosti. 



- 8 - 
 

 Veselá (2011) rovněž uvádí, že, daný vztah se dá nejjednodušeji vysvětlit tím, že 

rostoucí, resp. klesající, úrokové míry mají vliv na rostoucí, resp., klesající požadovaný výnos 

investora, který působí negativně, resp. pozitivně na cenu akcií, což je způsobeno tím, že 

investoři v případě růstu úrokových měr přesouvají své investice z akcií do úročených aktiv, a 

naopak. Dalším vysvětlením, může být také působení úrokových měr na investiční činnost 

firem, kdy při rostoucích úrokových mírách firmy, mohou realizovat jen rentabilnější 

projekty, což v globále znamená to, že jejich objem klesá, s tím, že také očekávaná hodnota 

budoucích CF pro akcionáře se snižuje, což zprostředkovaně negativně působí na ceny akcií. 

 

Vývoj inflace   

 

 Stejně tak jako úrokové míry, působí podle Veselé (2011), negativně na akciové kurzy 

také míra inflace, ovšem míra negativní závislosti je zde podstatně nižší, kdy podle 

jednotlivých zemí dosahuje hodnoty koeficientu korelace maximálně -0,2. Na vysvětlení 

existence závislosti mezi vývojem akciových kurzů a inflací existuje celá řada ekonomických 

teorií, jako jsou teorie peněžní iluze, teorie zprostředkovaného efektu, hypotéza daňového 

efektu, apod. 

 

Ekonomický růst  

 

 Podle Veselé (2011), také empirické studie závislosti, mezi reálným výstupem 

ekonomiky a akciovými trhy, ukazují poměrně významnou pozitivní funkční závislost. U 

tohoto ukazatele je ovšem pro prognózování akciových trhů jedno obrovské úskalí, což je 

jeho časové zpoždění, které bude vysvětleno v další podkapitole. 

 

Vývoj peněžní zásoby 

 

 Veselá (2011), uvádí, že výzkumy také naznačují krátkodobou pozitivní závislost mezi 

změnami peněžní nabídky a akciovými trhy. Důležitý je ovšem také poznatek, který uvádí 

Veselá (2011), že se tato vzájemná závislost v posledních letech neustálé snižuje, s tím, jak se 

postupně mění role centrálních bank, kdy čím dál tím méně aktivně zasahují do 

ekonomických procesů a více se soustředí na cíle, jako jsou stabilní cenová hladina, které jim 

mnohdy žádné, nebo alespoň vetší, zásahy do vývoje peněžní zásoby ani neumožňují. 
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Fiskální politika vlády 

 

 Co se týče fiskální politiky, rozlišují se dva základní faktory, které zde působí, a to: 

- daňová politika, 

- deficit státního rozpočtu. 

 

Vliv daňové politiky lze zjednodušeně ilustrovat na situaci, pokud chce vláda zvýšit 

daňové příjmy, kdy vyšší zdanění snižuje ziskovost firem, která se poté promítá ve snížení 

akciového kurzu, a opačně nižší zdanění vede k růstu zisků a tudíž i růstu akciových kurzů. 

Podobně jako daně, tak také deficit veřejných financí má vliv na hospodaření firem, 

kdy při jeho růstu dochází ke zvýšení agregátní poptávky, která zvyšuje firmám tržby a tím 

pádem i zisky, které mají vliv na růst akciových kurzů, a naopak. 

 

Politické a ekonomické šoky 

 

 Politické a ekonomické šoky mají bezesporu také negativní vliv na vývoj akciových 

kurzů. Jejich velkou nevýhodou je, že přicházejí zpravidla neočekávaně a dají se jen velmi 

obtížně predikovat. K těmto šokům se řadí například demise vlád, neočekávaný růst cen 

komodit, teroristické útoky, zhoršení bezpečnostní situace, apod.  

 

2.1.2 Časový nesoulad ve vzájemném působení jednotlivých veličin 

 

V souvislosti s analýzou vlivu jednotlivých makroagregátů na vývoj akciových kurzů 

je nutno brát v potaz časová zpoždění, mezi ovlivňujícími veličinami a akciovými kurzy. Na 

základě časového nesouladu mezi veličinami, se rozlišují vysvětlující veličiny, nazývané také 

někdy jako indikátory, na: 

- předbíhající, 

- souběžné, 

- zpožďující se.  

 

Při zpětném pohledu na dříve zmíněné makroekonomické indikátory, je nejdůležitější 

vrátit se k ekonomickému růstu, který je opožďujícím se indikátorem k vývoji akciových 

kurzů, tzn., že jeho analýza je potřebná především pro určení toho, jak je analyzovaná akcie 

citlivá na změny ekonomického cyklu. 
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Veselá (2011) uvádí, že aby bylo možné na základě makroindikátorů prognózovat 

vývoj cen akcií, je nutno volit takové indikátory, které akciové kurzy nepředbíhají, ale naopak 

takové, které předbíhají změny akciových kurzů. Mezi takovéto předbíhající se indikátory, se 

řadí především: 

- peněžní zásoba, 

- úrokové sazby, 

- objednávky zásob, 

- ziskovost, 

- změny v cenách materiálu, 

- mezní změna v zaměstnanost, apod.    

 

2.2 Odvětvová fundamentální analýza  

 

Každá firma má specifický obor činnosti, ve kterém působí. Tyto obory se nazývají 

odvětvími, z nichž každé má své charakteristické vlastnosti, charakteristiky a specifika.  

Nejdůležitějšími faktory, které jednotlivá odvětví od sebe odlišují, jsou:  

- citlivost na hospodářský cyklus,  

- životní cyklus odvětví,  

- tržní struktura odvětví, 

- role regulatorních orgánů. 

 

2.2.1 Životní cyklus odvětví 

  

 Životní cyklus odvětví si lze představit jako sled určitých vývojových fází, kterými 

odvětví postupně prochází. Cílem je zde určit, v jaké fázi se analyzované odvětví 

pravděpodobně nachází. Fáze tohoto cyklu je možno znázornit pomocí vývoje tržeb firem 

podnikajících v tom kterém odvětví. Vývoj v odvětví se dělí na tři základní fáze: 

- pionýrská fáze, 

- fáze rozvoje, 

- fáze stabilizace. 
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Obrázek 2.1 – Vývoj tržeb v jednotlivých fázích životního cyklu odvětví 

 
Zdroj: Veselá (2011) 

 

Pionýrská fáze je fází nástupu nového statku, nebo zcela inovovaného statku, na trh, 

kde je po něm velká poptávka a firmy zde dosahuji někdy až nadprůměrných zisků. Tento 

stav nevyvážené situace mezi nabídkou a poptávkou je lákadlem pro vstup nových firem do 

odvětví a mnohé firmy v tomto konkurenčním boji neobstojí a zaniknou. V této fázi se 

fundamentální analýza provádí velmi obtížně a kurzy akcií těchto firem jsou velice volatilní. 

Pionýrské období přináší investorům do zmíněných akciových titulů nadprůměrné zisky, ale 

také ovšem vyšší riziko. 

 Ve fázi rozvoje si firmy, jež přežily pionýrskou fázi, upevňují svou pozici na trhu, kde 

stále působí silné konkurenční tlaky, vedoucí k poklesu cen realizované produkce. Volatilita 

akciových kurzů těchto firem se snižuje a všeobecně klesá rizikovost investic, ale také výnosů 

plynoucích z držení daných akciových titulů. 

  Ve fázi stabilizace zůstává na trhu poměrně ustálený počet firem, mající svůj určitý 

tržní podíl. Cena produkce je díky konkurenci na relativně nízké úrovni. Díky stabilitě se 

investice do těchto akcií jeví jako relativně málo rizikové, a tím pádem také s 

nižšími očekávanými výnosy.  

 

2.2.2 Citlivost odvětví na hospodářský cyklus 

 

 Každé odvětví v ekonomice reaguje na hospodářský cyklus s jinou intenzitou, podle 

toho se odvětví dělí, na: 

- cyklická, 

- neutrální, 

- anticyklická. 

časové období 

Pionýrská 

fáze 

Fáze rozvoje Fáze 

stabilizace 

   
   

  T
rž

b
y 
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Za cyklické se všeobecně považuje odvětví, kdy se tržby, zisky a ceny akcií chovají 

v souladu s hospodářským cyklem. Jedná se především o statky, jež nejsou nezbytné pro 

zabezpečení životních potřeb, např. automobilový průmysl. 

Neutrálně chovající se odvětví se vyznačuje svou relativní rezistenci vůči 

ekonomickému cyklu a jeho zisky se vzhledem k hospodářskému cyklu příliš nemění. Patří 

zde převážně odvětví produkující nezbytné statky pro život, např. farmaceutický průmysl 

nebo statky s nízkou důchodovou elasticitou, jako jsou například tabákové výrobky. 

I v dobách hospodářského poklesu mohou některé firmy dosahovat vyšších zisků, než 

v dobách prosperity, taková odvětví se označují jako anticyklická, a jde například o 

potravinářské firmy produkující levné substituty, např. alkoholických nápojů, apod.  

 Typologie akcií podle citlivosti odvětví na hospodářský cyklus je taková, že akcie, 

které se vyvíjejí v souladu s trendem, se označují jako tzv. cyklické akcie, tj. ty akcie, jejichž 

beta koeficient je vyšší než 1. Naopak akcie, jejichž beta koeficient je nižší než 1 se označují 

jako tzv. defenzivní akcie, které jsou charakteristické tím, že jejich kurz, ani ziskovost dané 

firmy, nejsou volatilní v takové míře, jako cyklické akcie a na změny hospodářského cyklu 

tedy nereagují tak intenzivně.  

 

2.2.3 Tržní struktura odvětví 

 

 Podle ekonomické teorie se dělí tržní struktury na základě kritérií, jako jsou počet 

firem v odvětví, cenotvorba, bariéry vstupu do odvětví, apod. Na základě těchto kritérií se 

rozlišují čtyři tržní struktury, kterými jsou: 

- dokonalá konkurence, 

- monopol, 

- oligopol, 

- nedokonalá konkurence. 

 

 Dokonalá konkurence je tržní strukturou, vyznačující se velkým množstvím firem na 

trhu, z nichž žádná nemá takový tržní podíl, aby byla schopna ovlivňovat ceny, tzn., v dané 

struktuře jsou firmy příjemci cen určených trhem. Neexistují zde bariéry vstupu do odvětví. 

S modelem dokonalé konkurence, která je spíše mikroekonomickým teoretickým modelem, 

než ekonomickou realitou, fundamentální analytici často nepracují, jelikož analýza dat, ve 

struktuře, která se neustále mění, v důsledku exogenních faktorů, je nesmírně náročná, možno 

tvrdit, že dokonce neproveditelná.  
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 Monopol se všeobecně vyznačuje pouze jednou firmou působící v daném odvětví. 

Monopolní firmy bývají do jisté míry odolnější vůči ekonomickým cyklům, které mají vliv 

maximálně na snížení zisku těchto firem, jejichž akcie mívají tedy zpravidla málo volatilní 

kurz. 

 Oligopol je tržní struktura, kde existuje několik velkých firem, které mají relativně 

rovnoměrně rozdělený trh. Tržby a zisk nebývají příliš proměnlivé. Oligopolní společnosti 

bývají více náchylné k cyklickým změnám, než firmy s monopolním postavením. U oligopolu 

existují bariéry vstupu do odvětví, které jsou však překonatelné, může se zde jednat například 

o kapitálově náročný vstup do segmentu, apod. 

 Nedokonalá konkurence je charakteristická větším množstvím firem v odvětví 

s malou diferenciací produkčního sortimentu. Na rozdíl od oligopolu zde existují pouze malé 

překážky vstupu do odvětví. V nedokonalé konkurenci jsou firmy příjemci cen, tzn., že žádná 

z firem nemá takové tržní postavení, aby mohla cenu významněji ovlivnit.   

 

2.2.4 Role regulatorních orgánů 

 

 Téměř každé odvětví ekonomiky je ze strany vlády vystaveno určitému způsobu 

regulace, která ovlivňuje tržby a zisky firem, z čehož vyplývá, že tento dopad na hospodaření 

firem ovlivňuje i cenu jejich akcií. Mezi možné způsoby regulace podle Veselé (2011), patří: 

- omezování vstupu do odvětví prostřednictvím licencí; 

- regulace cenotvorby, stanovení cenových stropů; 

- opatření vyvolávající dodatečné náklady firem; 

- poskytování dotací a subvencí; 

- preference odvětví ze strany vlády; 

- určení základních pravidel hospodářské soutěže.  

 

2.3 Firemní fundamentální analýza 

 

Provádění fundamentální analýzy na firemní úrovni je na celé fundamentální analýze 

pravděpodobně tou nejdůležitější, ale také nejobtížnější činností. Výsledkem daných 

analytických metod je určení tzv. vnitřní hodnoty
1 akcie, která ukazuje, je-li daná akcie 

vhodnou investiční příležitostí, či nikoliv. 

                                                           
1
 Vnitřní hodnotou se chápe jakási fundamentálně správná cena, za kterou by se měla akcie v daný moment 

obchodovat. 
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Firemní fundamentální analýza zahrnuje zkoumání samotného podniku, z hlediska 

jeho vlastnické struktury, hospodářské činnosti, situace na trhu a především analýzy 

podnikového hospodaření a jeho celkové finanční situace. 

 

2.3.1 Charakteristika firemního prostředí a postavení společnosti na trhu 

 

 Tato část fundamentální analýzy se zabývá zkoumáním fungování společnosti jako 

celku, jejími vztahy k externím subjektům a dále hodnocením postavení společnosti v rámci 

svého relevantního trhu.  

Mezi zde hodnocené charakteristiky se řadí zejména: 

- vlastnická struktura společnosti, 

- řízení společnosti a její orgány, 

- předmět činnosti podniku, 

- dodavatelskoodběratelské vztahy, 

- využívané technologie, 

- využití pracovního kapitálu, 

- tržní postavení, 

- strategii a cíle společnosti, 

- investiční politika, 

- dividendová politika, 

- vyhlídky hospodaření, apod. 

 

2.3.2 Finanční analýza 

 

Také finanční analýza je nedílnou součástí správného stanovení vnitřní hodnoty akcie. 

Hlavním cílem finanční analýzy je zhodnotit aktuální finanční zdraví podniku a pokusit se 

odhadnout jeho budoucí vývoj.  

 

Zdroje vstupních dat pro finanční analýzu 

 

 Mezi základní zdroje finanční analýzy patří především informace obsažené v účetní 

závěrce a legislativě, která ovlivňuje a upravuje její zpracování. Patří zde zejména tyto právní 

předpisy: 

- obchodní zákoník, 
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- živnostenský zákoník, 

- zákon o účetnictví, 

- zákon o cenných papírech,  

- daňové zákony. 

 

Účetní závěrka 

 

 Podle zákona o účetnictví se účetní závěrka skládá z těchto tří výkazů: 

- rozvahy (výkaz o majetku podniku a o zdrojích jeho krytí), 

- výkazu zisku a ztráty (výkaz o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření účetní 

jednotky), a 

- přílohy (jsou v ní obsaženy důležité informace o účetní jednotce a metodách a 

specifikách, na jejichž základě jsou oba předchozí základy vyhotovovány). 
 

Podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) ji dále tvoří výkaz cash flow a 

výkaz o změnách vlastního kapitálu. 

 

2.3.2.1 Metody finanční analýzy 

 

 Ve finanční analýze se používají dva druhy ukazatelů, kterými jsou absolutní a 

poměrové ukazatele. Dále se také využívá tzv. souhrnných ukazatelů pro hodnocení 

výkonnosti podniku jako celku, které se také nazývají predikčními modely.  

 

Absolutní ukazatele 

 

 Absolutními ukazateli se rozumí údaje, zde konkrétně hodnoty, které pro finanční 

analýzu poskytují převážně účetní výkazy. Takto získané hodnoty se dále člení na veličiny 

tokové a stavové. Tokové veličiny jsou veličinami, které se zachycují v určitém časovém 

intervalu (výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků). Stavové veličiny jsou naopak takové, 

jejichž stav se zachycuje k určitému okamžiku (rozvaha). Analýza absolutních ukazatelů bývá 

první fází finanční analýzy, protože tyto hodnoty jsou patrné již z výkazů a není nutno je 

počítat.  

 Finanční analýza se provádí buďto jako tzv. analýza horizontální nebo analýza 

vertikální. U horizontální analýzy se porovnává táž položka, v alespoň dvou obdobích, 
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přičemž u vertikální analýzy se zkoumá jen jedno období, kde se analyzuje struktura 

jednotlivých položek. 

 Z absolutních ukazatelů je možno jednoduše odvodit tzv. rozdílové ukazatele. 

Nejzákladnějším a také nejdůležitějším rozdílovým ukazatelem je ukazatel čistého pracovního 

kapitálu, který se počítá následovně: 

Č ěž ý á é á      (2.1) 

Č ( í á é á ) á á   (2.2) 

  Na základě obou vzorců se dojde ke stejnému výsledku, tudíž není až tak důležité, 

který vzorec se použije.  

 ČPK vyjadřuje, jaká část oběžného majetku je kryta dlouhodobými zdroji, tzn., čím je 

vyšší ČPK, tím hrozí nižší riziko, že se společnost dostane do potencionální platební 

neschopnosti. 

  

Poměrové ukazatele 

 

 Pro výpočet poměrových ukazatelů se využívají absolutní ukazatele z účetních výkazů, 

které se poté dávají do vzájemných poměrů, kterými se srovnají jejich společné vazby a 

souvislosti. Poměrových ukazatelů je celá řada, a tudíž se vždy musí zvolit ty, které svou 

interpretací pomáhají zodpovědět analyzované otázky. Obecně se ovšem používá toto 

skupinové třídění poměrových ukazatelů: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele kapitálového trhu. 

 

Ukazatele rentability 

 

 Pomocí ukazatelů rentability se poměřují výsledky, jichž bylo dosaženo, se vstupy, 

kterých k tomu bylo zapotřebí, tj. že se zde poměřuje hospodářský výsledek s aktivy, z nichž 

byl vytvořen. Existují základní čtyři ukazatele výnosnosti: 
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- Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) – vyjadřuje efektivnost dlouhodobého 

kapitálu, tj. kolik Kč dlouhodobého kapitálu je zapotřebí na 1 Kč zisku. 

. á
       (2.3) 

- Rentabilita aktiv (ROA) – ukazuje, kolik Kč všech vložených prostředků je zapotřebí na 

1 Kč zisku. 

       (2.4) 

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, tj. kolik 

Kč vlastního kapitálu je potřeba na 1 Kč zisku.  

        (2.5) 

- Rentabilita tržeb (ROS) – ukazuje, jak efektivně je dosahováno zisku. 

ž
        (2.6) 

 

Ukazatele aktivity 

 

 Ukazateli aktivity se vyjadřuje, jak intenzivně podnik využívá jednotlivé složky 

oběžného majetku. Ukazatele zde vyjadřují buďto dobu obratu, což je, jak dlouho jeden obrat 

trvá, nebo počet obrátek, tj. kolikrát se daný majetek za sledované období, zpravidla za rok, 

obrátí. Běžně je možno se setkat s následujícími ukazateli aktivity: 

- Doba obratu celkových aktiv – ukazuje, za kolik dní se aktiva v podniku obrátí. 

 ý   
ž ⁄

    (2.7) 

- Obrátka celkových aktiv – vyjadřuje, kolikrát se aktiva v podniku za sledované období 

obrátí. 

á  ý  
ž

                  (2.8) 

- Doba obratu zásob – ukazuje, kolik dní průměrně trvá, než se v podniku obrátí zásoby.   
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 á á

ž ⁄                    (2.9) 

- Obrátka zásob – vyjadřuje počet obratů zásob v podniku za rok. 

á  á ž

á
                  (2.10) 

- Doba obratu krátkodobých závazků – ukazuje, jak dlouho trvá, než se v podniku obrátí 

závazky 

 . á ů
. á .ú ě

ž ⁄                         (2.11) 

- Obrátka krátkodobých závazků – vyjadřuje, kolikrát se krátkodobé závazky v podniku 

obrátí za jeden rok.  

á  . á ů  ž. á .ú ě
                   (2.12) 

- Doba obratu pohledávek – ukazuje, jak dlouho trvá, než se v podniku obrátí pohledávky 

 á
á

ž ⁄                                                      (2.13) 

- Obrátka pohledávek – vyjadřuje, kolikrát se pohledávky v podniku obrátí za jeden rok.  

á  á  ž

á
                         (2.14) 

 

Ukazatele zadluženosti 

 

 Pomocí ukazatelů zadluženosti, se odpovídá nejen na otázku, jak je podnik zadlužen, 

ale také na otázky typu, jak podnik zatěžují úrokové platby, jak je schopný je platit, apod. 

Ukazateli zadluženosti jsou: 

- Podíl vlastního kapitálu na aktivech – vyjadřuje, jaká část majetku je kryta z vlastních 

zdrojů. 

í    · (%)                        (2.15) 
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- Celková zadluženost – vyjadřuje celkovou míru zadlužení podniku. 

á ž
í 

                         (2.16) 

- Zadluženost vlastního kapitálu – vyjadřuje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem 

podniku. 

ž  í á

í á
                                    (2.17) 

- Úrokové krytí – ukazuje, kolikrát je podnik schopen ze svého zisku zaplatit úroky za 

využívání cizích zdrojů. 

Ú é í
Ú

                           (2.18) 

- Úrokové zatížení – vyjadřuje, jak úroky z cizích zdrojů zatěžují podnikový zisk. 

Ú é íž í  Ú                                      (2.19) 

Za doporučený poměř mezi vlastním a cizím kapitálem se, podle Růčkové (2010), 

považuje poměr 50:50, ovšem při zohlednění finančního rizika se tento poměr doporučuje 

držet v poměru 60:40 ve prospěch vlastního kapitálu. Tyto poměry nejsou ovšem vše určující, 

jelikož vždy je podstatné posuzovat „cenu“ toho či onoho kapitálu, a proto je důležité najít 

takovou kapitálovou strukturu, kdy budou celkové náklady na kapitál co nejnižší, ovšem za 

cenu přijatelného rizika, plynoucího z výše celkového zadlužení.  

 

Ukazatele likvidity 

 

 Likviditu lze jednoduše charakterizovat jako schopnost podniku dostat svým 

závazkům. Podle časového a věcného hlediska, se likvidita člení, jako: 

- Celková likvidita – ukazatel, který ve svém čitateli obsahuje celou skupinu oběžných 

aktiv. Některé složky tohoto majetku není mnohdy jednoduché zpeněžit okamžitě, proto 

daný ukazatel vyjadřuje platební schopnost v delším časovém horizontu, než dva 

následující.  

á ěž á 
á é á                (2.20) 
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- Pohotová likvidita – zde je v čitateli oběžný majetek snížen o položku zásob, kterou 

v kratším časovém intervalu není většinou možno efektivně přeměnit v peněžní 

prostředky. 

á ěž á á

á é á                (2.21) 

- Okamžitá likvidita – je pro současnou platební schopnost nejpřesnější, protože v sobě 

ponechává jen ty nejlikvidnější složky oběžného majetku. 

ž á ě ž í ř

á é á                                                         (2.22) 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

 

 Tyto ukazatele, pro jejichž výpočet se používají některé informace kapitálového trhu, 

jsou důležité především pro investory. Mezi ukazatele kapitálového trhu patří: 

- P/E – indikátor ukazující dobu návratnosti investice a rentabilitu. 

⁄ ž í  
Č ý    ( )                 (2.23) 

- EPS – ukazatel vyjadřující, kolik zisku připadá na jednu akcii. 

Č ý 
č  í

                 (2.24) 

- BV – vyjadřuje, jaká velikost VK připadá na jednu akcii. 

í á

č  í
                   (2.25) 

- Dividendový výnos – ukazuje, jakého zhodnocení investice je dividendou dosaženo, ve 

vztahu k tržní ceně akcie. 

ý ý   
ž í               (2.26) 

- Dividenda na akcii – ukazatel vyjadřující, jak velká dividenda připadá na jednu akcii. 

  Ú  č í  
č  ý  í

                (2.27) 
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- Dividendové krytí – vyjadřuje, kolikrát je společnost schopna ze zisku pokrýt objem 

vyplácených dividend.  

é í
Č ý 

Ú  č í               (2.28) 

- Price/book value – ukazuje, kolikrát tržní hodnota akcie převyšuje vlastní kapitál 

společnosti připadající na jednu akcii, neboli jak trh oceňuje výkonnost podniku. 

 ž í  
í á                      (2.29) 

 

2.3.3 SWOT analýza společnosti 

 

 SWOT analýzou se rozumí činnost, jež napomáhá identifikovat silné a slabé stránky, a 

příležitosti a ohrožení, spojené s určitým podnikem. SWOT analýza se tedy snaží komplexně 

vyhodnotit fungování dané společnosti. Základem sestavení SWOT analýzy je klasifikace a 

ohodnocení jednotlivých faktorů, které se poté dělí do výše uvedených základních skupin, a to 

nejčastěji pomocí mřížky. 

 

Obrázek 2.2 – Schéma SWOT analýzy 

 
Zdroj: www.sunmarketing.cz 
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2.3.4 Metody stanovení vnitřní hodnoty akcie 

 

Na celé fundamentální analýze je fáze stanovení správné hodnoty akcie tou 

nejdůležitější činností, která se provádí za použití tzv. oceňovacích metod. Výsledkem 

analytických metod je zde tedy zjištění vnitřní hodnoty akcie, která vyjadřuje vhodnost 

investice do toho kterého akciového titulu. Nejběžněji používanými metodami pro stanovení 

vnitřní hodnoty akcií, jsou podle Veselé (2011), modely vycházející z budoucích příjmů 

(dividendové diskontní modely, ziskové modely, modely diskontovaných peněžních toků). 

Jiné modely zase vycházejí z účetních výkazů společnosti (bilanční modely) a jako doplňkové 

se používají modely vycházející z historických účetních dat (historické modely). 

 

2.3.4.1 Základní charakteristiky běžně používaných oceňovacích metod 

 

 V rámci této podkapitoly budou stručně popsány výše uvedené nejběžněji používané 

modely pro stanovení vnitřní hodnoty akcií. 

 

Dividendové diskontní modely 

 

Dividendové diskontní modely stanovuji vnitřní cenu akcie na základě všech 

očekávaných budoucích příjmů, z této akcie plynoucích, které se diskontují na současnou 

hodnotu. Dividendové diskontní modely se dělí, na: 

- modely s nekonečnou dobou držby, 

- modely s omezenou dobou držby.  

 

Ziskové modely 

 

Ziskové modely také patří do skupiny modelů pracujících s časovou hodnotou peněz. 

Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie se v ziskovém modelu pracuje s položkou zisku. Ziskové 

modely je možno rozdělit podle ukazatelů, s nimiž se pracuje. Těmito ukazateli mohou být:  

- P/E (price/earnings ratio), kterým se vyjadřuje poměr ceny akcie k čistému zisku. Tento 

ukazatel je nejzákladnějším ukazatelem pro hodnocení akcií a bývá často součástí 

kurzovních lístků či informací o hospodaření společností na www stránkách obchodníků 

s cennými papíry.  
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- Druhým oblíbeným ukazatelem je P/BV (price/book-value ratio), jež vyjadřuje, kolik 

Kč jsou investoři ochotni zaplatit za jednu Kč vlastního kapitálu firmy.  

- Posledním z těchto ukazatelů je P/S (price/sales ratio), kterým se vyjadřuje poměr tržeb 

k tržní ceně akcie.    

 

Modely diskontovaných peněžních toků 

 

Jak již název napovídá, DCF modely určují vnitřní hodnotu akcie na základě 

diskontování budoucích peněžních toků. Tyto modely se na rozdíl od předchozích modelů 

zabývají analýzou účetních informací z širšího pohledu, než předchozí dvě skupiny modelů. 

Mařík (2007) uvádí tři základní typy DCF modelů, kterými jsou: 

- Model Free Cash Flow to Equity (DCF-Equity) – model, kterým se hodnotí, kolik 

finančních prostředků zůstane ve společnosti po úhradě všech závazků a investic; 

- Model Free Cash Flow to Firm (DCF-Entity) – model, kterým se hodnotí vnitřní 

hodnota akcií na základě množství finančních prostředků, které ve firmě zůstanou, včetně 

peněžních prostředků nárokovaných držiteli prioritních akcií, držiteli dluhopisů, věřiteli, 

apod.; 

- Model upravené současné hodnoty volného cash flow (APV model) – tímto modelem 

se stanoví vnitřní hodnota akcií, na základě předpokladu, že podnikové potřeby jsou 

financovány pouze z vlastních zdrojů. 

 

Historické modely 

 

V případě historických modelů se pracuje s daty minulých období, která se průměrují, 

a z těchto průměrů se poté určí vnitřní hodnota akcií společnosti. V tomto modelu není 

respektována časová hodnota peněz. Běžně se používají tyto charakteristiky: 

- Model P/S – kterým se poměřují historické tržní ceny akcie, s průměrnou historickou 

výši tržeb na akcii; 

- Model P/D – kterým se poměřují průměrný historický kurz akcie, s průměrnou 

historickou výši dividend na jednu akcii; 

- Model P/BV – opět se zde porovnává historický průměrný kurz akcie, s historickou výši 

účetní hodnoty na akcii; 

- Model P/CF – je založen na poměru historického tržního kurzu akcie a průměrné 

historické úrovně cash flow na akcii. 
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Bilanční modely 

 

Bilančními modely jsou takové modely, pomocí kterých se určuje vnitřní hodnota 

akcií z údajů získaných z účetních výkazů. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcií se zde používá 

pět základních modelů, kterými jsou: 

- účetní hodnota – zjištěna rozdílem sumy aktiv a cizího kapitálu;  

- substanční hodnota – přeceňuje všechny položky z účetní hodnoty na tržní ceny;  

- likvidační hodnota – představuje množství peněžních prostředků, které by bylo možné 

získat za aktiva podniku, po splacení všech závazků, kdyby ukončil svou činnost; 

- reprodukční hodnota – je hodnota, kterou by měl podnik, kdyby se musela všechna 

současná podniková aktiva znovu pořídit za tržní ceny; 

- substituční hodnota – je bilančním modelem, který se snaží stanovit vnitřní hodnotu 

s využitím údajů o důležitých charakteristikách srovnatelných firem. Jde zejména o 

porovnání ukazatelů P/E, P/BV nebo P/S. 

 

2.3.4.2 Charakteristika použitých oceňovacích metod 

 

 Pro stanovení vnitřní hodnoty akcie, budou použity následující vybrané oceňovací 

modely, a to dividendový diskontní model, model diskontovaných peněžních toků a historický 

model. Konečná vnitřní hodnota akcie bude stanovena váženým aritmetickým průměrem 

jednotlivých vnitřních hodnot, kdy vyšší váha bude přiřazena dividendovému diskontnímu 

modelu a modelu diskontovaných peněžních toků, které vycházejí z budoucích očekávaných 

efektů podnikatelské činnosti, kdy historický model, který hodnotí dosavadní výsledky 

podniku z hlediska minulosti, bude sloužit jen jako doplňkový model,  

 

2.3.4.2.1 Dividendové diskontní modely   

 

 Prvním výnosovým oceňovacím modelem, který bude pro stanovení vnitřní hodnoty 

akcií společnosti PM ČR aplikován, je dividendový diskontní model, u kterého se vychází 

z předpokladu, že vnitřní hodnotu akcie tvoří součet všech budoucích dividend 

diskontovaných na současnou hodnotu. 

Dividendové diskontní modely jsou zvláštním případem DCF modelů, pracující 

s veličinou FCFE. Ve vyspělých ekonomikách patří tyto modely k velmi oblíbeným a 
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analytiky využívaným modelům. Při aplikaci modelu není ani tak důležitá absolutní hodnota 

vyplácené dividendy, jako spíše její vývoj v čase. 

 Pro aplikaci DDM je nutno mít splněny tři předpoklady, kterými jsou: 

- dlouhodobá stabilní dividendová politika, 

- vysoká míra závislosti výše DIVI a FCFE, 

- stabilní struktura financování (stabilní finanční páka). 

 

Při nákupu akcií očekávají investoři dvojí příjem, kterým jsou nejen dividendy, ale 

také vyšší cena při budoucím prodeji. V souvislosti s takto plánovaným horizontem držby 

akcií se dividendové diskontní modely dělí na: 

- dividendové diskontní modely s nekonečnou,  

- dividendové diskontní modely s konečnou dobou držby.  

 

Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou držby 

 

 Dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou držby se používají u akcií, u nichž 

se v blízké budoucnosti neuvažuje s jejich prodejem. U těchto modelů se vnitřní hodnota akcií 

rovná součtu budoucích dividend plynoucích z držby dané akcie. I když zde na rozdíl od 

modelů s konečnou dobou držby není nezbytně důležité znát prodejní cenu akcie v budoucnu, 

tak ji lze de facto získat tím, že se určuje vnitřní hodnota dané akcie, která by měla být tím 

správným ohodnocením akcie, a tudíž by se příliš neměla odchylovat od této budoucí prodejní 

ceny. 

 Co se týče využití v praxi, jsou dividendové diskontní modely s nekonečnou dobou 

držby mnohem více využívanými, jelikož dlouhodobější investiční horizont neobsahuje 

takovou krátkodobou kolísavost kurzu, která by takto stanovenou vnitřní hodnotu výrazně 

odchylovala od budoucího kurzu na kapitálovém trhu. 

 Obecný vzorec výpočtu vnitřní hodnoty akcie s použitím modelu s nekonečnou dobou 

držby, by vypadal následovně: 

( ) ( ) ( )                        (2.31  

V0  cena akcie v běžném období 
D1, D2, D3,,, Dn  očekávané dividendy v jednotlivých letech 
k  požadovaná výnosová míra akcie    

 



- 26 - 
 

Dividendové diskontní modely s konečnou dobou držby 

 

 Dividendové diskontní modely s konečnou dobou držby se používají v případě, kdy se 

v brzké budoucnosti uvažuje o prodeji analyzované akcie. Cena akcie je v tomto případě 

tvořena dividendami plynoucími z akcie až do doby jejího prodeje, zvýšena o budoucí 

prodejní cenu akcie. Tento typ modelů není ovšem příliš prakticky využitelný v delším 

období, jelikož dlouhodobá predikce akciového kurzu je velmi náročná, ne-li takřka nemožná. 

Běžně se tyto budoucí ceny odhadují na jeden až dva roky dopředu, kdy delší predikce je 

možno používat jen u mimořádně stabilních akciových titulů. 

 Obecný vzorec pro stanovení vnitřní hodnoty akcie by v tomto případě vypadal 

následovně: 

( ) ( )                                                                (2.32  

N období, v němž končí držba akcie 
V0 cena akcie v běžném období 
Dn očekávaná dividenda v jednotlivých letech 
PN očekávaný akciový kurz na konci držby 
k  požadovaná míra výnosu akcie  
 

 Dále se dividendové diskontní modely dělí podle fází životního cyklu analyzované 

společnosti, v souvislosti s budoucím vývojem výše vyplacených dividend. Jsou například 

firmy, které vyplácejí stabilní dividendu, další firmy například vyplácejí dividendu, která 

v čase konstantně roste, resp. klesá, nebo mohou být také takové společnosti, kde se výše 

vyplácených dividend chová po určitou dobu jedním způsobem, který se ovšem v čase může 

měnit. Podle toho, jak se tedy v budoucnu bude výše očekávaných dividend vyvíjet, je 

několik variant dividendových diskontních modelů, kterými jsou: 

- dividendové diskontní modely s nulovým růstem, 

- jednostupňové dividendové diskontní modely, 

- dvoustupňové dividendové diskontní modely, 

- třístupňové dividendové diskontní modely, 

- H-model. 
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Dividendové diskontní modely s nulovým růstem 

 

 Použití daného modelu je vhodné zejména u společností, které vyplácejí každoročně 

dividendu ve stejné výši, a neočekává se, že by se tato výše v budoucnu jakkoli měnila. Při 

aplikaci tohoto modelu není tedy nutno žádným způsobem prognózovat budoucí růst resp., 

pokles dividend. Dividendový diskontní model s nulovým růstem se dá aplikovat, jako model 

s konečnou, stejně tak i s nekonečnou dobou držby. 

 Dividendový diskontní model s nulovým růstem s konečnou dobou držby je možno 

vyjádřit následovně:   

( ) ( )                                                                (2.33  

N období, v němž končí držba akcie 
V0 cena akcie v běžném období 
Dkonst očekávaná konstantní dividenda v jednotlivých letech 
PN očekávaný akciový kurz na konci držby 
k  požadovaná míra výnosu akcie  
 

 Dividendový diskontní model s nulovým růstem a nekonečnou dobou držby je možno 

vyjádřit, tímto vzorcem: 

                                                                                     2.34  

N počet období odpovídá nekonečnu, s tím, že ostatní parametry jsou shodné s předchozím vzorcem  
  

 Model s nulovým růstem je vhodný zejména pro prioritní akcie, jež mají zpravidla 

stanovenou konstantní výši dividendy. Naopak pro běžné akcie není tento model příliš 

vhodný, jelikož odhadovat do budoucna, že dividendy budou stále v konstantní výši, by bylo 

pro správné určení vnitřní hodnoty akcií příliš zkreslující. 

 

Jednostupňové dividendové diskontní modely 

 

 Jednostupňové dividendové diskontní modely jsou charakteristické tím, že je zde po 

celou dobu držby akcie uvažována pouze jedna jediná míra růstu, resp., poklesu dividend. 

 Dividenda v dalších letech se zde stanoví, jako dividenda předchozího období, 

zvýšená o určitou míru růstu, resp., poklesu, což lze vyjádřit následujícím vztahem: 
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 ( ),                   

což je možno obecně zapsat tímto způsobem: 

( ) .                                                                                      2.35  

D1 očekávaná dividenda v dalším roce 

D0 dividenda vyplácená v běžném období 
g míra růstu, resp., poklesu dividend 
n počet období 
Dn výše dividendy v n-tém roce 

 

 Jednostupňové dividendové diskontní modely je samozřejmě možno také aplikovat, 

jak pro konečnou, tak také pro nekonečnou dobu držby akcie.  

 Jednostupňový dividendový diskontní model s konečnou dobou držby se matematicky 

vyjádří následovně: 

                                                         2.36  

N období, v němž končí držba akcie 
V0 cena akcie v běžném období 
g míra růstu, resp., poklesu dividend  
D0 očekávaná běžná dividenda v jednotlivých letech 
PN očekávaný akciový kurz na konci držby 
k  požadovaná míra výnosu akcie  
 

 Jednostupňový dividendový diskontní model s nekonečnou dobou držby, který se také 

označuje jako tzv., Gordonův růstový model, bývá mezi analytiky považován za jeden 

z nejoblíbenějších dividendových diskontních modelů. Matematicky je možno daný model 

vyjádřit následovně: 

                                                                                         2.37  

s tím, že všechny použité symboly odpovídají interpretaci z předchozího vzorce. 

  

 Jak uvádí Veselá (2011), Gordonův růstový model má v praxi ovšem několik úskalí, 

kdy není jeho použití možné. Aby mohl být model aplikován, musí být splněny následující 

předpoklady: 

- Požadovaná výnosová míra nesmí být nižší než očekávaná míra růstu dividend; 

- pokles, resp., růst dividend musí být po celou dobu držby konstantní; 
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- požadovaná výnosová míra a s ní spojené riziko a likvidita, jež v sobě zahrnuje, musí být 

po celou dobu držby neměnná; 

- model, jež vznikl součtem nekonečné geometrické řady konstantně rostoucích dividend, je 

založen na nekonečně dlouhé době držení akcie; 

- je nezbytně nutné umět odhadnout budoucí vývoj dividendy. 

 

Analytiky je Gordonův model využíván především v případě společností, které mají 

stabilní dividendovou politiku a již se nacházejí v životním cyklu stabilizace, kdy se již výše 

dividend a jejich trend dá s určitou přesností odhadnout, nebo se jedná o společnosti, které 

reagují na změny hospodářského cyklu neutrálně, případně jedná-li se o společnosti působící 

v monopolním nebo regulovaném odvětví.  

V případě aplikace Gordonova růstového modelu, je podle Veselé (2011) nutno si 

uvědomit určitá úskalí, která model přináší, kdy by jejich nerespektování mohlo výslednou 

vnitřní hodnotu akcie významně zkreslit. Jedná se především o dané problémy, které se 

mohou v souvislosti s aplikací modelu vyskytnout: 

- V případě společností, kde míra růstu dividend převyšuje výši diskontní sazby, je model 

neaplikovatelný; 

- přesnost odhadu míry růstu dividend a výše diskontní míry je zásadní, jelikož i malé 

změny těchto veličin mohou mít velký vliv na výslednou vnitřní hodnotu akcie; 

- jelikož jsou budoucí dividendy založeny na současných ekonomických výsledcích a 

budoucí vývoj je odhadován se stejným lineárním trendem, mohou být získané výsledky do 

jisté míry zkreslené; 

- aplikovatelnost modelu není možná u společností, které nevyplácejí dividendu nebo mají 

velmi nestabilní dividendovou politiku; 

- jelikož je model postaven jako model nekonečné držby akcie, může se v krátkodobém 

horizontu tržní cena akcie od své vnitřní hodnoty významně odchylovat. 

 

S ohledem na tyto nedostatky, které s sebou Gordonův model přináší, se v praxi spíše 

užívají modely vícestupňové. 

 

Dvoustupňové dividendové diskontní modely 

 

 Dvoustupňové DDM se používají tehdy, uvažuje-li se o variantě, kdy jsou odhadovány 

ve dvou různých obdobích dvě odlišné míry toho, jak se budou dividendy vyvíjet.  
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 Dividendový diskontní model se zde tedy dělí na dvě fáze, kdy se odhadne vývoj 

dividend samostatně pro první i druhou fázi. Míra růstu v první fázi většinou reprezentuje 

očekávaný vývoj hospodaření samotného podniku, přičemž pro druhou fázi se odhaduje spíše 

vývoj sektoru nebo ekonomiky, kde analyzovaná společnost působí. Délku trvání první fáze si 

většinou stanoví sám analytik, podle svých individuálních potřeb, s tím, že druhá fáze 

většinou trvá až do nekonečna. Pro stanovení hodnoty v druhé fázi se většinou používají 

principy Gordonova modelu. 

 Vzorec výpočtu vnitřní hodnoty akcie by v případě dvoustupňového nekonečného 

dividendového diskontního modelu vypadal následovně: 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )                                (2.38  

D0 výše dividendy v běžném roce 
g1 míra růstu dividend v první fázi 
g2 míra růstu dividend v druhé fázi 
T doba trvání první fáze 
k požadovaná míra výnosu akcie 

 

  Vzorec pro výpočet vnitřní hodnoty akcie by v případě dvoustupňového konečného 

modelu naopak vypadal následovně:   

                 2.39  

D0 výše dividendy v běžném roce 
g1 míra růstu dividend v první fázi 
g2 míra růstu dividend v druhé fázi 
T doba trvání první fáze 
N délka druhé fáze, než skončí uvažovaná doba držby akcie 
k požadovaná míra výnosu akcie 

 

 Jak uvádí Veselá (2011), dvoustupňové dividendové diskontní modely bývají 

analytiky využívány především u společností nacházející se v životním cyklu stabilizace, 

společností z cyklických odvětví a společností, u kterých se v budoucnu očekává změna ve 

vývoji dividend. 
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Třístupňové dividendové diskontní modely 

 

 Tento model, který se svým vznikem řadí mezi nejstarší dividendové diskontní 

modely, předpokládá tři fáze trendů ve vyplacených dividendách. První fáze ga bývá 

charakteristická nadprůměrným dividendovým růstem, druhá fáze je fází postupného 

klesajícího trendu růstu dividend a třetí fáze gn, je fází, kde dividendy již dosahují jen 

průměrného růstu. 

 Analytik většinou odhaduje pouze růst dividend v první a třetí fázi, kdy během trvání 

druhé fáze se dividenda každoročně mění, podle toho, jak se postupně růst snižuje od jeho 

výše v první fázi, až po růst, který je odhadován ve třetí fázi. Míru růstu dividend v druhé fázi 

lze stanovit podle následujícího vzorce: 

( )                                                                    (2.40  

gt míra růstu v t-tém roce držby akcie 
ga míra růstu v první fázi 
gn míra růstu ve třetí fázi 
A počet období v první fázi 
B počet období v první a druhé fázi celkem 
t počet let držby akcie 

 

 Matematický vzorec pro výpočet dividendy ve třístupňovém dividendovém 

diskontním modelu by vypadal následovně: 

                     2.41  

D0 dividenda na počátku období 
Dt-1 dividenda v t-1 roce 
DB dividenda na koci druhé fáze 
ga míra růstu dividend v první fázi 
gt míra růstu dividend v t-tém roce 
gn míra růstu dividend ve třetí fázi 
k  požadovaná míra výnosnosti 
A délka první fáze 
B  délka první a druhé fáze dohromady 
t počet období od počátku držby akcie 

 

Tento typ dividendového diskontního modelu se užívá především u cyklických akcií, 

nebo u akcií, u nichž se nyní očekává vyšší růst dividend, který se ovšem bude časem 

snižovat.   
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H-model 

 

 H-model je z běžně používaných dividendových diskontních modelů tím nejnovějším. 

Tento model je ve své podstatě kombinací dvou- a třístupňového dividendového diskontního 

modelu. Podstatou modelu je, že se snaží z třístupňového modelu udělat pouze model 

dvoustupňový, a to tím způsobem, že nadprůměrná míra růstu dividend je ponechána pouze 

v roce 0, kdy v dalších letech poté míra růstu pomalu klesá, dokud nedosáhne míry růstu, 

odhadnuté pro třetí fázi.  

 Daný model se nazývá H-modelem z důvodu existence tzv. bodu H, který se vždy 

nachází přesně v polovině horizontu, ve kterém míra růstu dividend klesá, a rozděluje tak toto 

období na dvě poloviny, přičemž okamžik, kdy se míra růstu dividend přestane snižovat, se 

označuje jako 2H a výchozí okamžik, kde je míra růstu nejvyšší se označuje jako 0. Mezi 

body 0 a H se v přesné polovině nachází bod A, což je bod, kdy v běžném třístupňovém 

modelu končí první fáze a nastupuje druhá fáze. Dále je v modelu také bod B, který se 

nachází přesně mezi body H a 2H, a jedná se o okamžik, kdy se třístupňový model nachází na 

konci druhé fáze. Pokud jsou tedy odhadnuty okamžiky, kdy nastane přechod mezi 

jednotlivými fázemi, tím se získají body A a B, je možno stanovit bod H, a to podle 

jednoduchého vztahu: 

                                                                                                    (2.42  

A délka první fáze 
B délka první a druhé fáze celkem 
H bod, který se nachází přesně v polovině poklesu, mezi body ga a gn 

 

 V H-modelu není bezpodmínečně nutné znát body A a B, aby bylo možno určit bod H, 

nýbrž analytik se může pokusit určit bod H přímo. Rozdílem mezi H-modelem a třístupňovým 

dividendovým diskontním modelem je v tom, že v případě H-modelu je pokles míry růstu 

dividend nejen delší, ale také pomalejší. Tedy období, kdy je růst dividend v H-modelu na 

svém sestupném trendu, by v případě třístupňového modelu zahrnoval nejen celá období 

nadprůměrného a klesajícího růstu dividend, ale také část období, kdy růst dividend dosahuje 

již pouze normální výše. 

 Na základě H-modelu je možno vypočíst vnitřní hodnotu akcie následovně: 

                                            2.43  
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D0 výše dividendy v běžném období 
k požadovaná výnosová míra akcie 
ga míra růstu dividend v první fázi 
gn míra růstu dividend od bodu 2H 
H odpovídá polovině poklesu mezi ga a gn 

 

 Úpravou výše uvedeného vzorce lze naznačit princip výpočtu celého H-modelu: 

( ) ( )                                          (2.44  

význam proměnných koresponduje s výše uvedeným vzorcem 

 

 Uvedený vzorce se dá interpretovat tak, že první zlomek vyjadřuje období 

s normálním růstem dividend a druhý zlomek reprezentuje období s nadprůměrným růstem 

dividend. Čím delší je období s nadprůměrným růstem dividend, tím vyšší je také hodnota H. 

 H-model vedle výpočtu vnitřní hodnoty akcie nabízí také jiný způsob oceňování akcií, 

a to pomocí porovnání skutečné výnosové míry z akcie a teoreticky stanovené míry 

požadovaného výnosu. H-model, se zde tedy dá využít pro stanovení skutečné výnosové míry 

z akcie. Zde se postupuje tím způsobem, že se nejprve nahradí veličina vnitřní hodnoty akcie 

V0, skutečným aktuálním kurzem akcie P0, přičemž potom se z daného vzorce vyjádří veličina 

výnosové míry, která při substitucí P0 za V0 ztrácí charakter teoretické požadované výnosové 

míry a nabývá významu skutečné výnosové míry, očekávané investorem. Matematicky se 

daný vztah stanoví pomocí vzorce: 

                                           2.45  

ksk skutečná (očekávaná) míra výnosu v běžném období 
P0 aktuální tržní kurz akcie, přičemž ostatní parametry jsou totožné s předchozím vzorcem 
 

 Dalším krokem je výpočet hodnoty faktoru alfa, který se získá podle následujícího 

vzorce: 

                                                                                           2.46  

Proměnné v daném vzorci mají stejnou interpretaci jako v předchozích vzorcích 

 

 Alfa faktor vyjadřuje, jak se odchyluje skutečná výnosová míra z akcie od teoretické 

výnosové míry z akcie, získané na základě oceňovacího modelu. Kladná alfa vyjadřuje 

podhodnocenost akcie a záporná alfa naopak naznačuje, že je akcie na trhu nadhodnocena.       
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 H-model je tedy využitelný pro oceňování všech akcií, u kterých se očekává z počátku 

nadprůměrný růst dividend, který bude pozvolna klesat až k normální míře růst dividend. 

Jedná se tedy o akcie, které jsou v životní fázi růstu, nebo o akcie společností z cyklických 

odvětví. 

 Při hodnocení vhodnosti použití mezi třístupňovým dividendovým diskontním 

modelem a H-modelem, má podle Veselé (2011) H-model více předností, které preferují 

právě jeho použití. Mezi tyto přednosti patří především to, že H-model: 

- je méně náročný na vstupní údaje, jsou zde důležité pouze čtyři vstupy (gn, ga, k a H); 

- výpočet skutečné výnosové míry je zde podobně snadný jako u Gordonova modelu; 

- jedná se o vícestupňový model, který pracuje s vícero mírami růstu dividend; 

- výpočet vnitřní hodnoty akcie je podle H-modelu poměrný snadný; 

- jedná se o model, jež v nejvyšší míře odpovídá realitě. 

 

Mezi úskalí H-modelu naopak podle Veselé (2011) patří především: 

- citlivost na vstupní data, kde i sebemenší změny v parametrech významně mění výslednou 

vnitřní cenu akcie; 

- u společností jež nevyplácejí v běžném období dividendy je daný model v čisté podobě 

nepoužitelný; 

- jelikož model pracuje po celé období držby akcie se stejnou výnosovou mírou, stává se 

tímto model do jisté míry nereálný; 

- protože je H-model konstruován jako model nekonečné doby držby akcie, není schopen do 

výpočtu vnitřní hodnoty obsáhnout krátkodobé rozdíly mezi tržní cenou akcie a její vnitřní 

hodnotou. 

 

2.3.4.2.2 Modely diskontovaných peněžních toků 

 

Modelů diskontovaných toků, které patří mezi tzv., výnosové oceňovací modely, se 

dnes užívá celá řada, ovšem všechny pracují na podobných principech, kdy použité modely 

odlišuje především účel, pro který se vypracovávají. Jak uvádí Dluhošová (2008), základním 

principem DCF modelů je odhad budoucích volných peněžních toků plynoucích 

z podnikatelské činnosti podniku. DCF modely pracují s danými předpoklady:  

- efektivní kapitálové trhy, 

- kapitálová struktura podniku je tvořena pouze vlastním kapitálem a dluhem, 

- existence jen jediné daně, a to daně důchodové, 
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- s ohledem na princip neomezeného trvání podniku, dochází k trvalým investicím do výše 

odpisů. 

 

 Jak již bylo řečeno, DCF modelů je celá řada, ovšem tato práce se bude věnovat pouze 

dvěma nejznámějším, kterými jsou model s využitím FCFE, neboli model jež pracuje pouze 

s finančními toky pro vlastníky, označovaným také jako model DCF-Equity, a model 

s využitím FCFF, který pracuje s finančními toky plynoucími jak vlastníkům, tak věřitelům, 

který je označován jako model DCF-Entity. 

Jak uvádí Dluhošová (2008), Prvním krokem DCF modelů je vymezit peněžní toky 

potřebné pro použitý model, kdy druhým krokem je stanovení nákladů kapitálů, kterými se 

peněžní toky diskontují a třetím krokem je samotná aplikace modelu a získání vnitřní hodnoty 

akcie. 

 

Vymezení peněžních toků 

 

 Důležité je si uvědomit, že na základě druhu aplikovaného DCF modelu, tzn., je-li 

oceňován pouze VK nebo celkový kapitál společnosti, lze získat různé hodnoty, kterými jsou: 

- FCFF => Hodnota podniku jako celku => WACC 

- FCFE => Hodnota VK => re 

 

Jak uvádí Dluhošová (2008), jednotlivé peněžní toky je možno získat na základě níže 

uvedených propočtů: 

- DCF-Entity 

- ú (1 Č                                  2.47  

- DCF-Equity 

- ∆Č á  é   2.48  

 

Stanovení diskontní míry 

 

 Stanovení diskontní míry je u DCF modelů jednou z nejdůležitějších činností, protože 

její chybné určení může mít za následek výraznou odchylku od určení správné vnitřní hodnoty 

akcie. 
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Diskontní míra se vždy stanovuje na základě toho, zda se pracuje s volnými peněžními 

toky jen pro vlastníky nebo s peněžními toky jak pro vlastníky, tak i věřitele, jak ilustrují níže 

uvedené vztahy: 

 

Budoucí výnos  => Diskontní míra   

FCFF   => WACC 
FCFE   => re  

 

Charakteristika modelů DCF-Entity 

 

 Model DCF-Entity je, jak říká Dluhošová (2008), modelem oceňujícím celkový 

kapitál společnost, kdy peněžní tok, kterým je zde FCFF, je diskontován podle WACC. 

Vzorec hodnoty jako perpetuity je v tomto případě následující: 

                                                                                                (2.49  

FCFF volný CF pro vlastníky a věřitele 
WACC vážené průměrné náklady kapitálu 

 

V případě stabilního růstu by vzorec vypadal následovně:  

                                                                                        2.50  

g  růst podniku, přičemž ostatní položky odpovídají předchozímu vzorci 

  

Jak uvádí Dluhošová (2008), jsou v praxi více využívané vícefázové modely pro 

oceňování, jelikož více odpovídají realitě. Nejobvykleji se používají dvoufázové modely, kdy 

se v průběhu první fáze dají relativně přesně odhadnout potřebné peněžní toky a v druhé fázi 

se odhaduje pouze trend, jak se peněžní toky budou nadále vyvíjet. Dvoufázový růstový 

model by se vyjádřil vzorcem: 

                               2.51  

WACC1  vážené průměrné náklady kapitálu v první fázi 
WACC2  vážené průměrné náklady kapitálu v druhé fázi 

  tzv. pokračující hodnota (PH), tj. hodnota ve druhé fázi 

g  růst podniku v druhé fázi  
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 Výsledkem výše uvedených propočtů je hodnota celkového kapitálu společnosti, tzn., 

kapitálu připadajícího jak vlastníkům, tak věřitelům. Aby bylo možno vyjádřit hodnotu podílu 

připadajícímu pouze vlastníkům, je nutné vypočtenou hodnotu snížit o výši cizího kapitálu.   

 

Charakteristika modelů DCF-Equity  

 

 Jak říká Dluhošová (2008), je zde oceňován pouze vlastní kapitál společnosti a jedná 

se o modely s využitím FCFE, jakožto peněžního toku. Rozdílem od metody s využitím FCFF 

je použití jiné diskontní míry, která v sobě nezahrnuje náklady cizího kapitálu, nýbrž pouze 

náklady na vlastní kapitál. Obecně platí, že procentní míra nákladů na vlastní kapitál je vyšší, 

než náklady na cizí kapitál, což je mimo jiné způsobeno daňovým štítem u nákladů cizího 

kapitálu, který u vlastních zdrojů není. Základní vzorec pro stanovení hodnoty společnosti 

jako perpetuity vypadá následovně: 

                                                                                                  (2.52  

FCFE volný CF pro vlastníky 
re náklady na vlastní kapitál 

 

 Model v případě stabilního růstu by bylo možno zapsat následovně: 

                                                                                                 2.53  

g očekávaný růst podniku, kdy ostatní charakteristiky jsou shodné s předchozím vzorcem  

 

Dvoufázový propočet by zde vypadal následovně: 

                                    2.54  

re1  náklady vlastního kapitálu v první fázi 
re2  náklady vlastního kapitálu v druhé fázi 

  tzv. pokračující hodnota (PH), je hodnota podniku v druhé fázi 

g  růst podniku v druhé fázi  
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2.3.4.2.3 Historické modely 

 

Pomocí historických modelů se stanovuje hodnota akcie na základě historických dat, 

které se průměrují, čímž se získají historické poměry průměrného akciového kurzu 

k průměrným hodnotám zbývajících veličin, které jsou poté násobeny příslušnými veličinami. 

Tyto modely jsou charakteristické tím, že nerespektují časovou hodnotu peněz. I když jsou 

dané modely označovány jako historické modely, zahrnují v sobě také budoucí očekávání, 

které je vyjádřeno očekávanými tržbami, očekávanou účetní hodnotou na akcii, očekávanou 

dividendou na akcii nebo očekávaným cash flow na akcii. 

 Mezi nejběžněji používané historické modely patří model P/S, model P/D, model 

P/BV a model P/CF. 

 

Model P/S je modelem, kterým se stanoví vnitřní hodnota tím způsobem, že se dává 

do poměru historický tržní kurz akcie a průměrnou historickou výši tržeb na jednu akcii.  

 Vztah pro výpočet vnitřní hodnoty akcie lze vyjádřit následujícím vzorcem: 

( ⁄ )                      ( ⁄ ) ·                                         (2.55  

S1 je očekávaná výše tržeb pro příští rok 
PA je průměrný historický kurz akcie 
SA je průměrná historická výše tržeb připadající na jednu akcii 
V0 je běžná vnitřní hodnota akcie 
(P/S)H je historický poměr ceny akcie a tržeb  

 

 Model P/D je modelem, kde se vnitřní hodnota akcie, získá tím, že se opět porovnává 

historický tržní kurz akcie, ovšem tentokrát s průměrnou historickou výši dividend, 

připadajících na jednu akcii. 

 Vnitřní hodnota akcie se za pomocí daného modelu dá vyjádřit následovně: 

⁄                      ⁄ ·                                      2.56  

D1 je očekávaná výše dividend pro příští rok 
PA je průměrný historický kurz akcie 
DA je průměrná historická výše dividend připadající na jednu akcii 
V0 je běžná vnitřní hodnota akcie 
(P/D)H je historický poměr ceny akcie a dividendy  

 

 Model P/BV je modelem, kterým se určí vnitřní hodnota akcie na základě poměru 

historického tržního kurzu akcie a historické účetní hodnoty na jednu akcii. 

 Vnitřní hodnota akcie se na základě tohoto modelu vypočte následujícím vzorcem: 
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( ⁄ )                      ( ⁄ ) ·                           (2.57  

BV1 je očekávaná výše účetní hodnoty na akcii pro příští rok 
PA je průměrný historický kurz akcie 
BVA je průměrná historická úroveň účetní hodnoty připadající na jednu akcii 
V0 je běžná vnitřní hodnota akcie 
(P/BV)H je historický poměr ceny akcie a účetní hodnoty  

 

 Model P/CF je modelem, kde se vnitřní hodnota akcie vypočte na základě poměru 

historického tržního kurzu na akcii a průměrného historického cash flow na jednu akcii. 

 Podle daného modelu se vnitřní hodnota akcie vypočte podle vzorce: 

⁄                      ⁄ ·                             2.58  

CF1 je očekávaná výše cash flow pro příští rok 
PA je průměrný historický kurz akcie 
CFA je průměrná historická výše cash flow připadající na jednu akcii 
V0 je běžná vnitřní hodnota akcie 
(P/CF)H je historický poměr ceny a cash flow  

 

 Historické modely jsou vhodným doplňkem k modelům, respektujícím časovou 

hodnotu peněz, jako jsou například již zmíněné dividendové diskontní modely a DCF modely. 

Aby byla vypovídající schopnost historických modelů co nejvyšší, je důležité, aby nebyla 

příliš vysoká variabilita podmínek, které v předchozích obdobích determinovaly zkoumané 

veličiny. 

 

2.3.4.3 Stanovení vstupních parametrů pro určení vnitřní hodnoty akcie 

 

 Pro co nejpřesnější odhad vnitřní hodnoty akcie je nesmírně důležitý správný odhad 

především míry růstu dividend, resp. zisku, míry růstu cash-flow a požadované výnosové 

míry.  

 

Odhad míry růstu dividend, resp. zisku 

 

 Pro odhad míry růstu dividend se používá široké spektrum metod, pro názornost, zde 

budou popsány příklady několika způsobů, jak stanovit míru růstu dividend, kterými jsou: 

- historická míra růstu dividend, 

- odhad na základě regresní analýzy, 

- odhad růstu podle predikce analytika, 
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- odhad pomocí firemních finančních ukazatelů. 

 

Míra růstu dividend na základě historického vývoje míry růstu 

 

 Odhad míry růstu dividend na základě vývoje dividend předchozích období, je jedním 

z nejjednodušších způsobů jejího stanovení. Výpočet míry růstu dividend podle tohoto 

přístupu, je možné vyjádřit pomocí následujícího vzorce: 

                                                                                              (2.59  

g míra růstu dividend 
Dm současná dividenda 
Ds dividenda staršího období    
t doba mezi starší a současnou dividendou 

 

V případě odhadu míry růstu dividend touto metodou je ovšem mít na zřeteli, že se 

jedná o odhad na základě minulého vývoje, tzn., že je zde ještě nutná analýza toho, zda li 

podobný vývoj, který byl zaznamenán za dobu, za kterou je míra růstu odhadována, bude 

pokračovat také v budoucnu, nebo je-li jej nutno nějakým způsobem korigovat, v souladu 

s budoucím očekáváním. Jedním ze způsobu, jak tyto disproporce mezi minulostí a 

budoucností eliminovat, je vypočítat řetězec jednotlivých meziročních změn a vypočítat 

z nich vážený aritmetický průměr, kdy těm nejnovějším údajům jsou přiřazovány vyšší váhy, 

než starším datům.     

 

Odhad růstu na základě regresní analýzy 

 

 Dalším způsobem, jak odhadnout míru růstu dividend, je použití lineární regrese, která 

spočívá v konstrukci časové řady historických dividend, kterými se proloží přímka, která by 

co nejvíce odpovídala vývoji této časové řady. Konstrukce regresní přímky je s pomocí 

počítačových programů velmi jednoduchá a rychlá. 

 

Odhad růstu na základě prognózy analytika 

 

 Tato metoda patří mezi subjektivní metody odhadu míry růstu dividend a většinou 

nemívá ani svůj matematický základ. Je ovšem nutno podotknout, že velmi zkušení analytici 
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jsou velmi často schopni odhadnout budoucí míru růstu dividend přesněji, než s pomocí 

sofistikovaných matematických nebo jiných metod. Vyšší úspěšnost této subjektivní metody 

může být vysvětlena tím, že právě jen zkušený analytik dokáže do budoucího odhadu růstu 

dividend zahrnout také budoucí makroekonomické vyhlídky a nevychází jen a pouze 

z historického vývoje. 

  

Odhad na základě firemních finančních ukazatelů 

 

 V případě odhadu míry růstu na základě firemních finančních ukazatelů, se pracuje 

především s ukazateli rentability, vlastního kapitálu, ziskové marže, zadrženým ziskem, 

dividendovým výplatním poměrem, zadlužeností, apod. Model, který umožňuje takto 

odhadnout míru růstu dividend, je označován jako udržovací model a vychází z podobně 

striktních předpokladů, podobně jako Gordonův model. Jedná se zde především o předpoklad, 

že se analyzované ukazatele nebudou v čase měnit. Pokud je tedy dividendový výplatní poměr 

konstantní, tak se sobě také rovnají míra růstu dividend a míra růstu zisku, kdy je tuto rovnost 

možno zapsat pomocí následujících vztahů: 

                                                     (2.60  

gD míra růstu dividend mezi obdobími t a t+1 
gE míra růstu čistého zisku mezi obdobími t a t+1 
Dt+1 dividenda v období t+1 
Dt dividenda v období t 
Et+1 čistý zisk v období t+1 
Et čistý zisk v období t 

 

 Zisk v období t+1 je možné vyjádřit podle vzorce: 

· ·                                                         2.61  

Et+1 čistý zisk v čase t+1 
ROEt rentabilita VK v čase t 
EQt hodnota VK v čase t 
BVt účetní hodnota společnosti v čase t 

 

 Zisk v čase t se dá vyjádřit následovně: 

· ·                                          2.62  

E čistý zisk v čase t 
ROEt-1 rentabilita VK v čase t-1 
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EQt-1 hodnota VK v čase t-1 
BVt-1 účetní hodnota firmy v čase t-1 

 

 Míru růstu dividend je tedy možné na základě výše uvedených vzorců vyjádřit 

matematicky takto: 

· ··                                                      (2.63  

g znamená míra růstu dividend, přičemž ostatní parametry jsou stejné jako u předchozích vzorců 

 

 Za předpokladu neměnné rentabilitiy VK společnosti, by se dal vzorec zjednodušeně 

napsat, jako: 

·                                           2.64  

Meziroční přírůstek v účetní hodnotě firmy je tedy dán tou částí čistého zisku, který je 

zadržen na úrovni společnosti. Čistý zisk je vyprodukován zhodnocením účetní hodnoty 

společnosti a tedy i zadrženému zisku z předchozího období, který lze vyjádřit pomocí ROE. 

Dané souvislosti lze pomocí vzorců vyjádřit následovně: 

· ·                                        2.65  

·                                                                     2.66  

Et+1 čistý zisk v období t+1 
Et čistý zisk v období t 
BVt-1 účetní hodnota společnosti v období t-1 
BVt účetní hodnota společnosti v období t 
b podíl zadrženého zisk na úrovni společnosti 
ROE rentabilita VK 

 

 S ohledem na to, že podíl účetního zisku a účetní hodnoty společnosti odpovídají 

velikosti ROE, je možné výslednou podobu udržovacího modelu naspat následovně: 

· ·                                                                                2.67  

b podíl zadrženého zisk na úrovní společnosti 
Et čistý zisk společnosti v období t 
BVt-1 účetní hodnota společnosti v období t-1 
ROE rentabilita VK 
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 V udržovacím modelu je míra růstu dividend rostoucí funkcí ROE a klesající funkcí 

dividendového výplatního poměru. Analytici vycházejí při kalkulaci míry růstu dividend 

z posledních účetních výkazů, kdy se v případě velké volatility počítají jejich průměry, s 

nimiž se poté pracuje. 

 

Výpočet míry růstu cash flow 

 

 Peněžní toky jsou jedním ze základních předpokladů při aplikaci modelů 

diskontovaných peněžních toků. Při odhadu vývoje cash flow se dá vyjít z obdobných 

modelů, jako v případě odhadu míry růstu dividend. Je potřeba mít na paměti skutečnost, že 

oproti dividendám vykazuje míra růstu cash flow znatelně vyšší kolísavost. 

 Jediným popsaným modelem, který doznává oproti odhadu míry růstu dividend 

rozdílu, je model odhadu na základě firemních finančních ukazatelů. Princip výpočtu zůstává 

v podstatě stejný, ovšem rozdíl je v použitých vstupních veličinách, kdy se míra růstu cash 

flow vypočítá jako součin ukazatele rentability vloženého kapitálu (ROC) a míry reinvestic 

bR. Vzorec pro výpočet by zde vypadal následovně: 

·                                                                                       (2.68  

gFCF míra růstu volného cash flow 
ROC rentabilita vloženého kapitálu 
bR míra reinvestic 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu se dá vypočíst, jako: 

                                                                                2.69  

IC celkový investovaný kapitál 
EBIT zisk před zdaněním a úroky 
t sazba důchodové daně 

 

 Ukazatel míry reinvestic je možno stanovit následujícím vzorcem: 

č í ý ě  Č                  2.70  
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Výpočet požadované výnosové míry 

 

 Jako požadovanou výnosovou míru pro modely DCF se používají vážené průměrné 

náklady celkového kapitálu (WACC), nebo požadovaný výnos vlastního kapitálu (re), který se 

také aplikuje v případě dividendových diskontních modelů. 

 

Vážené průměrné náklady celkového kapitálu (WACC) 

 

 WACC pracuje primárně se čtyřmi základními veličinami, kterými jsou náklady na 

vlastní kapitál (re), náklady na cizí kapitál (rd) a poměrem mezi cizím kapitálem (D) a 

vlastním kapitálem (E), na celkovém kapitálu společnosti (C). Vzorec pro výpočet vážených 

nákladů celkového kapitálu vypadá následovně: 

( )                                                                  (2.71  

Stanovení vah mezi vlastním a cizím kapitálem je poměrně jednoduchá procedura, 

jelikož podklady pro výpočet dává rozvaha společnosti. 

Určení nákladů cizího kapitálu (rd) se nejlépe určí pomocí váženého aritmetického 

průměru, podle struktury cizích zdrojů financování, jde především o:  

- dluhopisy, 

- dlouhodobé bankovní úvěry, 

- běžné bankovní úvěry, 

- finanční výpomoci. 

 

Dále je nutno si uvědomit, že z hlediska odhadu vnitřní hodnoty akcie se rezervy 

nepovažují za cizí zdroj, i když mezi cizí zdroje účetně náleží. Fakt, že jsou rezervy vykázány 

jako cizí zdroj, není ten, že by se jednalo o cizí kapitál jako takový, nýbrž proto, že se tvoří 

na předem stanovený účel, a není možné je čerpat na cokoliv, tudíž pro účetní jednotku 

nejsou zdrojem „na požádání“, jako jiné složky vlastního kapitálu.  

Pro určení požadované míry výnosu vlastního kapitálu (re), se nejčastěji používají 

následující modely: 

- Gordonův růstový model, 

- model CAPM, 

- model APT,  
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- ostatní modely. 

 

Gordonův růstový model – je poměrně jednoduchým modelem, který lze jednoduše 

vyjádřit pomocí vzorce: 

                                                                              (2.72  

re  akcionářem požadovaná míra výnosu 
g tempo růstu dividend 
DIVIt+1 výše dividendy v následujícím roce 

 

Model CAPM – neboli model oceňování kapitálových aktiv, vycházející z rozlišení 

mezi diversifikovatelným a nediversifikovatelným rizikem. Základem je stanovení rizikové 

prémie, vyjadřující rozdíl mezi očekávaným výnosem a bezrizikovou sazbou. Riziková 

prémie je proporcionální k nediversifikovatelnému riziku, které se označuje jako systematické 

riziko, měřeno koeficientem β. Základní vzorec výpočtu vypadá následovně: 

                                                                 2.73  

E(ri) očekávaný výnos 
rf bezriziková úroková míra 
β systematické riziko 
E(rm) očekávaný výnos tržního portfolia 

  

Za bezrizikovou sazbu se v praxi nejčastěji považuje výnos z dlouhodobých státních 

dluhopisů, který ovšem zahrnuje také úvěrové riziko emitenta, proto je někdy vhodnější 

používat výnos pokladničních poukázek, kde je toto riziko značně eliminováno. 

 Stanovení koeficientu beta, neboli tržního rizika, lze buďto na základě publikovaných 

odhadů nebo je možno zkusit jej odhadnout, za pomocí regresní analýzy. 

 Výnos tržního portfolia – se stanoví jako průměrný výnos vybraného burzovního 

indexu za určité období.  
 

 Model arbitrážního oceňování (APT model) – má některé společné předpoklady 

s modelem CAPM, například skutečnost, že očekávaný výnos investora závisí na riziku, 

ovšem neuvažuje se zde s jedinečným rizikem, vyjádřeném koeficientem beta, jako u modelu 

CAPM, ale pouze o rizikové prémii, závislé na některých makroekonomických faktorech, 

jako jsou: ekonomická aktivita odvětví, míra inflace, rozdíl mezi krátko- a dlouhodobými 
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úrokovými mírami, apod. Nevýhodou této metody je potřeba mnohem rozsáhlejší informační 

základny, než v případě modelu CAPM. 

 

 Ostatními modely, které se používají, jsou především: 

 

- Tržní model – regresní model, orientovaný především na změnu výnosu cenného papíru 

v závislosti na změně výnosu ovlivňujícího faktoru. Matematicky jej lze vyjádřit 

vzorcem: 

·                                                                                (2.74  

βi systematické riziko CP 
αi jak se změní kurz CP při stagnaci trhu jako celku 
ei náhodná odchylka 

 

- Stavebnicový model – jehož podstatou je připočítávání přirážek k bezrizikové sazbě, 

vyjadřující určitý stupeň rizika. Vzorcem je možno model obecně vyjádřit následovně: 

                                                                            2.75  

re bezrizikový výnos 
ro přirážka za obchodní riziko 
rfr přirážka za finanční riziko 
rl přirážka za sníženou likviditu 
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3  GLOBÁLNÍ A ODVĚTVOVÁ ANALÝZA 

 

 Tato kapitola se zabývá globální analýzou společnosti, která zkoumá ekonomické 

prostředí, v němž společnost působí a dále odvětvovou analýzou společnosti, která analyzuje 

sektor výroby a distribuce tabákových výrobků a cigaret. 

 

3.1 Globální analýza 

 

 Jak již bylo dříve zmíněno, globální analýza se zabývá především analýzou ekonomik, 

kde daná společnost působí. Jelikož společnost PM ČR asi 40% produkce dodává na český 

trh, přes 10% dodává prostřednictvím své dceřiné společnosti na Slovensko a přibližně 50% 

produkce dodává partnerům v rámci EU, bude se globální analýza zabývat, jak ekonomickým 

vývojem v ČR, tak vývojem v EU.   

 

3.1.1 Vývoj úrokových měr 

 

 Pro analýzu úrokových sazeb bude sledován vývoj výnosu 5letých českých státních 

dluhopisů a sazba 3 měsíčního PRIBORu. 

 

Tab. 3.1 – Vývoj výnosnosti SD a mezibankovní úrokové sazby mezi lety 2004 - 2011 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Výnos 5letého SD 3,35 3,06 3,31 3,96 3,71 2,45 2,64 2,49 
3M PRIBOR 2,57 2,17 2,56 4,05 3,89 1,64 1,22 1,16 
Zdroj: ČNB 

 

Na vývoji úrokových měr v ČR je možno sledovat postupný pokles úrokových měr, 

který trval až do roku 2005. Od té doby začaly úrokové sazby opětovně růst a svého maxima 

dosáhly s příchodem americké hypotéční krize v roce 2007. Od roku 2008 úrokové míry 

začaly opět klesat, a to především zásluhou tehdy probíhající světové ekonomické recese, kdy 

se vlády a centrální banky snažili všemožně podporovat ekonomiky svých zemí, což mělo na 

tehdejší snižování úrokových měr svůj velký vliv. V současné době, kdy ekonomický růst, jak 

v ČR, tak v EU, dosahuje jen velmi nízkých nebo záporných hodnot a úrokové sazby 

centrálních bank zůstávají velmi nízké, drží se také sledované úrokové míry na velmi nízkých 

hodnotách.  
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Graf 3.1 – Vývoj výnosnosti SD a mezibankovní úrokové sazby mezi lety 2004 - 2011 

 

 

3.1.2 Vývoj inflace 

 

 Co se týče inflace, bude zde sledován její vývoj, jak v ČR, tak také v EU. 

 

Tab. 3.2 – Vývoj inflace v ČR a EU mezi lety 2004 - 2011 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ČR 2,6 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 
EU 2,0 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 

Zdroj: Eurostat 

 

 Na základě těchto údajů je možné vidět vysokou míru korelace mezi inflací v ČR a 

EU, s tím že do roku 2007 se inflace pohybovala v souladu s Maastrichtskými kritérii, tj. do 

3%, s tím, že zvýšené inflační tlaky v roce 2008 a překotný růst cen komodit, způsobily 

přechodný rychlý růst inflace, který byl ovšem v souvislosti s recesí v roce 2009 vystřídán jen 

velmi nízkou mírou inflace. Od roku 2009 ovšem dochází opět ke zrychlování inflace, a to jak 

v ČR, tak také v EU, a to především z důvodu růstu cen nejrůznějších komodit, které v roce 

2011 dosahovaly svých několikaletých maxim, ať už se jedná například o průmyslové kovy, 

ale také například energetické suroviny. V posledních měsících došlo k opětovnému poklesu 

cen většiny komodit, ovšem některé, jako například ropa, zůstávají na velmi vysokých 

úrovních. 
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Graf 3.2 – Vývoj inflace v ČR a EU mezi lety 2004 - 2011 

 

 

3.1.3 Nezaměstnanost 

 

 Na níže uvedené Tab. 3.3 je možno vidět vývoj registrované nezaměstnanosti v ČR a 

EU mezi lety 2004 až 2011. 

 

Tab. 3.3 – Vývoj nezaměstnanosti mezi lety 2004 – 2011 (v %) 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ČR 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 7,3 6,8 
EU 9,2 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 

Zdroj: Eurostat 

 

 Až do roku 2008 vykazoval vývoj nezaměstnanosti jasně klesající trend, který byl 

přerušen ekonomickou recesi, která vedla k velkému nárůstu nezaměstnanosti, který dosáhl 

svého vrcholu v prvním čtvrtletí roku 2010. V následujících obdobích je poté možno sledovat 

v ČR mírný pokles nezaměstnanosti, která za rok 2011 dosahovala průměrné hodnoty 6,8%. 

Nezaměstnanost v EU jako celku zůstává i nadále na poměrně vysokých 9,7%, i když 

v mnoha velkých evropských ekonomikách dochází k poklesu nezaměstnanosti, což ovšem na 

druhou stranu plně vyvažuje přetrvávající růst nezaměstnanosti v některých zemích eurozóny, 

postižených přetrvávající dluhovou krizi.      
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Graf 3.3 – Vývoj nezaměstnanosti mezi lety 2004 - 2011 

 

 

3.1.4 Ekonomický růst 

 

 Jako reprezentanta ekonomického růstu jsou zde použity meziroční změny reálného 

HDP, a to jak v ČR, tak v rámci EU. 

 

Tab. 3.4 – Vývoj HDP v ČR a EU mezi lety 2004 - 2013 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ČR 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 0,0f 1,7f 

EU 2,5 2,0 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,0 1,5 0,0f 1,5f 

Zdroj: Eurostat 

 

 Také v případě ekonomického růstu je možné vidět, že vývoj v ČR a v EU je do 

vysoké míry vzájemně korelován, a to díky velké provázanosti evropských ekonomik, s tím, 

že do roku 2007 se HDP vyvíjelo poměrně stabilním růstem, kdy v roce 2007 došlo 

k prudkému zpomalení a propadu do recese, způsobeného celosvětovou ekonomickou krizí, 

která se na celoročním poklesu HDP projevila v plné síle teprve až v roce 2009. Rok 2010 a 

první polovina roku 2011 se nesly v duchu mírného oživení, kdy se koncem roku 2011 

propadla spousta evropských ekonomik do opětovné recese, která by se měla projevit 

nulovým růstem HDP v roce 2012 a podle odhadů by se jak česká, tak evropská ekonomika 

měly vrátit k mírnému růstu až teprve v roce 2013.   
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Graf 3.4 – Vývoj HDP v ČR a EU mezi lety 2004 - 2013 

 

 

3.1.5 Vývoj peněžní zásoby 

 

 Jelikož hlavním trhem, kde jsou akcie společnosti PM ČR obchodovány, je pražská 

burza, bude zde sledována především peněžní nabídka v ČR, zde konkrétně peněžní nabídka 

M32. 

 

Tab. 3.5 – Vývoj měnového agregátu M3 mezi lety 2004 – 2011 (v mld. Kč) 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
M3 1634,9 1814,7 2049,7 2380,0 2703,4 2709,1 2760,0 2836,3 

Zdroj: ČNB 

 

 Vývoj agregátu M3 ukazuje, že až do příchodu krize v roce 2008 rostl agregát 

poměrně konstantní rychlostí, kdy od té doby, až do současnosti je velikost měnového 

agregátu M3 víceméně konstantní, resp., v posledních dvou letech jen velmi mírně rostoucí.   

 

Graf 3.5 – Vývoj měnového agregátu M3 mezi lety 2004 - 2011 

 

 

                                                           
2
 Peněžní agregát M3 zahrnuje oběživo, vklady na viděnou, vklady s dohodnutou splatností do 2 let, vklady 

s výpovědní lhůtou 3 měsíců, repo operace, podílové listy a dluhové cenné papíry se splatností do 2 let. 
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3.1.6 Fiskální politika vlády 

 

 Co se týče fiskální politiky vlády, z makroekonomického hlediska je důležité 

především zdanění firemních zisků. 

 

Tab. 3.6 – Vývoj daně z příjmu právnických osob mezi lety 2004 – 2012  

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sazba daně 28% 26% 24% 24% 21% 20% 19% 19% 19% 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

 Na dosavadním vývoji zdanění firem je možno sledovat trend postupného snižování 

daňového zatížení firemních zisků, kdy se tato sazba nyní ustálila na 19%, přičemž se počítá, 

že by na této úrovni měla zůstat i v následujících letech.  

 

Graf 3.6 – Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob mezi lety 2004 - 2012 

 

 

3.1.7 Vývoj devizových kurzů 

 

 Také vývoj devizových kurzů je velmi důležitým faktorem působícím na celkové 

finanční výsledky firem, kdy zde bude sledován vývoj české koruny, a to jak k euru, tak i 

americkému dolaru. 

 

Tab. 3.7 – Vývoj devizových kurzů české koruny3 (CZK) mezi lety 2004 - 2011 

Položka/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
CZK/EUR 30,65 28,97 27,78 26,30 26,11 26,08 25,16 25,80 
CZK/USD 22,87 24,44 21,02 18,04 19,48 17,84 19,03 19,94 

Zdroj: ČNB 
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 Na vývoji obou sledovaných měn je možno vidět zpočátku dlouhodobý 

trend posilování koruny vůči oběma sledovaným měnám až do roku 2007, kdy se kurz začal 

víceméně stabilizovat. Rozdíl je možno vidět především v tom, že kurz k dolaru je poněkud 

více volatilnější, než kurz k euru.  

 

Graf 3.7 – Vývoj devizových kurzů české koruny4 (CZK) mezi lety 2004 - 2011 

 

 

3.1.8 Celkový pohled na makroekonomickou situaci 

 

 I přes počáteční oživení, které následovalo po velké ekonomické recesi, se současné 

ekonomické vyhlídky nesou spíše ve znamení stagnace a postupného pomalého růstu. 

Přičemž v devíti zemích EU se letos očekává dokonce recese, a to ve Španělsku, Itálii, Řecku, 

Belgii, Portugalsku, Nizozemsku, Maďarsku, Slovinsku a na Kypru. Naopak alespoň slabého 

ekonomického růstu by mělo letos dosáhnout především Polsko a pobaltské republiky. Co se 

ovšem týče zbytku EU, v těchto zemích se očekává spíše stagnace nebo velmi nízký růst 

maximálně kolem jednoho procenta. V případě ČR se letos čeká stagnace s nulovým růstem 

HDP, způsobená především zvýšením DPH, zhoršujícími se podmínkami na pracovním trhu a 

omezováním spotřeby domácností, přičemž jediným faktorem, který by mohl tuzemské 

ekonomice pomoci, je export, na kterém je česká ekonomika do velké míry závislá. Ovšem 

doba, po kterou budou země EU stagnovat, také závisí na zvládnutí dluhové krize v Řecku a 

také její plnému nepropuknutí v jiných zemích eurozóny. Dalším faktorem, který také může 

ovlivnit trvání evropské stagnace je postoj evropských vlád k řešení rozpočtových schodků, 

kdy jejich snižování formou pouhých rozpočtových škrtů, jak to většina vlád dělá, povede 

spíše k dlouhodobější stagnaci. Vlády by se spíše měly orientovat na prorůstová opatření a 

zvyšování konkurenceschopnosti, jelikož jen pouhé snižování rozpočtových výdajů v mnoha 

případech téměř nikde nevedou, jako například v Řecku, kde i přes velké rozpočtové úspory a 
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zvyšování daní rozpočtový schodek stále nedosahuje vytyčených cílů a jedinými výsledky 

jsou další pokles ekonomiky, zvyšování nezaměstnanosti a pokles konkurenceschopnosti.     

 Také inflace začíná jak v EU, tak v ČR, dosahovat hodnoty kolem tří procent, tzn., že 

centrální banky již tolik nebudou moci zaplavovat trh novou likviditou, jak v minulých letech 

zejména ECB velmi často činila, v rámci podpory ekonomiky a zabránění další eskalace 

dluhové krize. 

 

3.2 Odvětvová analýza 

 

 Jak již bylo dříve zmíněno, odvětvová fundamentální analýza se zabývá analýzou 

odvětví, ve kterém daná společnost působí. Prvním krokem odvětvové fundamentální analýzy 

je analýza životního cyklu odvětví, tržní struktury odvětví, citlivosti na hospodářský cyklus, 

role regulatorních orgánů a nakonec také prognóza budoucího vývoje odvětví.  

Společnost Philip Morris ČR spadá dle oboru své podnikatelské činnosti, v souvislosti 

s klasifikací CZ NACE do skupiny výrobců, pod přesným označením 12 – výroba tabákových 

výrobků.  

 

3.2.1 Životní cyklus odvětví 

 

 Analyzovaná společnost Philip Morris ČR se podle životního cyklu odvětví nachází ve 

fázi stabilizace, která je charakteristická tím, že úroveň zisků firem se začíná stabilizovat na 

určité hladině, které je daná společnost schopna dlouhodobě dosahovat. Tato fáze životního 

cyklu je dále charakteristická klesající výnosnosti kapitálu, která je ovšem spojena s vyšší 

stabilitou a tím pádem také nižším rizikem. I když je táto fáze životního cyklu fází stability, 

může zde stále docházet k růstu objemu produkce a k poklesu cen produkovaných statků. 

 

3.2.2 Citlivost odvětví na hospodářský cyklus  

 

 Odvětví tabákových výrobků je všeobecně považováno za cyklicky neutrální, kdy 

změny v ekonomickém cyklu nepříliš působí na hospodářské výsledky společností. Daná 

neutralita je způsobena nízkou důchodovou elasticitou mezi spotřebovaným množstvím 

tabákových výrobků a disponibilními důchody spotřebitelů. Jediným sledovatelným jevem 

může být určitá substituce dražších tabákových výrobků za levnější v době ekonomické 

recese, a naopak přesun od levnějších značek tabákových výrobků k dražším v období 
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ekonomické expanze. S tím, jak reagují reálné hospodářské výsledky společností na změny 

v hospodářském cyklu, souvisí také pohyb akciového kurzu firmy vzhledem k tržnímu 

indexu, vyjádřeným koeficientem beta, jež zde dosahuje hodnoty 0,295, což značí vysokou 

míru neutrality. 

 

3.2.3 Tržní struktura odvětví      

 

 Odvětví tabákového průmyslu v ČR je možno podle tržní struktury charakterizovat 

jako diferencovaný oligopol. Oligopolní z toho důvodu, že v ČR existuje jen málo 

společností, které se výrobou nebo distribucí tabákových výrobků zabývají, s tím, že danou 

diferenciací je zde myšlen fakt, že i když se jedná o de facto tentýž výrobek, jsou tabákové 

výrobky, nejen různých výrobců, ale také různých značek téhož výrobce, vnímány spotřebiteli 

odlišně.  

 

3.2.4 Role regulatorních orgánů 

 

 Odvětví tabákových výrobků je sektorem s poměrně vysokou mírou regulace. Mezi 

nejzákladnější regulační opatření patří především: 

- zákaz prodeje osobám do 18 let, 

- zákaz kouření na vymezených místech (veřejné budovy, vlaky, kryté zastávky veřejné 

dopravy, omezení kouření v restauracích), 

- trestání pašování a prodeje falšovaných cigaret, 

- omezení reklamy na tabákové výrobky, 

- zdravotní varování na obalech od tabákových výrobků (30% přední strany a 40% zadní 

strany), 

- povinnost výrobců uvádět na obalu obsah škodlivých látek, které výrobek obsahuje 

(nikotin, dehet, oxid uhelnatý), 

- povinnost měření stropů na obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v kouři 

z tabákových výrobků, 

- regulace složek v tabákových výrobcích (výrobci musejí podávat zprávy o použitých 

složkách v jejich výrobcích), 

- spotřební daň (daň z cigaret a tabákových výrobků). 

 

                                                           
5 Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
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Vliv spotřební daně z cigaret v ČR a na Slovensku, na cenu cigaret, ilustrují 

následující Tab. 3.8 a Tab. 3.9. 

 

Tab. 3.8 - Vývoj spotřební daně z cigaret v ČR 

Účinnost Pevná část 
Procentní 
část 

Minimální 
daň 

1.5.2004 0,48 23% 0,94 
1.7.2005 0,6 24% 1,13 
1.4.2006 0,73 25% 1,36 
1.3.2007 0,88 27% 1,64 
1.1.2008 1,03 28% 1,92 
1.2.2010 1,07 28% 2,01 
1.1.2012 1,12 28% 2,10 

Zdroj: Celní správa ČR 

 

 Na vývoji minimální spotřební daně z cigaret v ČR je možno vidět, že mezi rokem 

2004 a 2012 došlo ke zvýšení této daně o více než 100%, s tím, že ministerstvo financí ČR 

plánuje od roku 2014 její zvýšení o dalších asi 3 Kč za krabičku, čímž by spotřební daň měla 

dosahovat minimální výše, požadované současně platnou evropskou směrnicí.  

 

Tab. 3.9 – Vývoj spotřební daně z cigaret na Slovensku a její budoucí vývoj6 

Účinnost 
% daň z 

WAP 
Minimální 
daň (v Kč) 

1.1.2003 38,0 0,50 
1.1.2004 42,0 0,59 
1.1.2005 45,0 0,71 
1.1.2006 48,0 0,86 
1.1.2007 51,0 1,05 
1.1.2008 54,0 1,27 
1.1.2009 57,0 1,57 
1.1.2014 60,0 2,21 

WAP – Vážená průměrná maloobchodní cena 

Zdroj: Ministersto financií Slovenskej Republiky 

 

 Na Slovensku je možno sledovat obdobný trend jako v ČR, kdy poslední zvýšení daně 

nastalo od roku 2009 a obdobně jako v ČR dojde od roku 2014 ke zvýšení minimální výše 

daně, na výši požadovanou danou evropskou směrnicí.    

 

                                                           
6
 Částky v EUR, které byly přepočteny na CZK kurzem 24,50 CZK/EUR 
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3.2.5 Prognóza vývoje odvětví 

 

 V době doznívající ekonomické krize došlo k přechodu části spotřebitelů k levnějším 

značkám cigaret a v malé míře také využívaní alternativních zdrojů, jako je nákup levnějších 

cigaret například v Polsku, nebo nákup pašovaných cigaret ze zemí bývalého SSSR. Jelikož se 

ovšem jedná pouze o malé procento lidí, kteří bydlí poblíž polské hranice, příp., mající 

kontakt na obchodníky s cigaretami z východních zemí, není dopad na prodej v ČR 

vyrobených cigaret příliš významný. Podle nejnovějších ekonomických prognóz, kdy 

očekávání ekonomického vývoje počítá v následujících obdobích s pomalým ekonomickým 

růstem, je nyní možno očekávat spíše další pokles trhu s cigaretami, jak v ČR, tak v rámci 

EU. Dalším negativním faktorem, který bezesporu také negativně ovlivní trh s tabákovými 

výrobky, bude plánované zvýšení spotřební daně v ČR a na Slovensku od roku 2014, kdy 

navíc ještě vstoupí v platnost nová směrnice, která zvyšuje minimální spotřební daň z 64 EUR 

na 90 EUR za 1000 kusů cigaret. Svůj negativní dopad jistě také přinese stále větší regulace 

tabákového průmyslu, ať už se jedná o nařízení ohledně vzhledu cigaretových krabiček nebo 

rozšiřování počtu míst, kde je zakázáno kouření. Nezanedbatelným negativním faktorem na 

negativní trend trhu s tabákovými výrobky bude mít také bezesporu rostoucí obliba 

elektronických cigaret. 
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4  FIREMNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI A STANOVENÍ VNITŘNÍ 

HODNOTY AKCIE 

 

 Fundamentální analýza zahrnuje analýzu firemního prostředí včetně postavení firmy 

na trhu, finanční analýzu dané společnosti, SWOT analýzu a aplikaci vybraných oceňovacích 

metod pro stanovení vnitřní hodnoty akcie. 

 

4.1 Charakteristika firemního prostředí 

 

Firemní prostředí společnosti Philip Morris bude analyzováno podle následujících 

jednotlivých oblastí. 

 

4.1.1 Vlastnická struktura společnosti 

 

 Většinovým akcionářem akciové společnosti Philip Morris a.s. je skupina Philip 

Morris Holland Holdings B.V., jež drží 77,6% podíl na základním kapitálu firmy. Zbývající 

část akcií je volně obchodována na Burze cenných papírů Praha. 

 Společnost Philip Morris ČR má jednu dceřinou společnost, kterou je Philip Morris 

Slovakia s.r.o., ve které daná společnost drží 99% podíl. 

 

4.1.2 Řízení společnosti a její orgány 

 

 Podle obchodního zákoníku je nejvyšším vrcholným orgánem společnosti valná 

hromada, kdy výkonným orgánem je zde šestičlenné představenstvo a šestičlenná dozorčí 

rada. Mezi nejvýznamnější členy vedení společnosti patří především tito lidé: 

- András Tövisi – generální ředitel a předseda představenstva. V současnosti vykonává 

generálního ředitele pro ČR, SR a Maďarsko, kdy odpovídá za celkové výsledky 

společnosti. Svou kariéru ve společnosti PMI započal v roce 1991 v oddělení prodeje. 

V průběhu devadesátých let pracoval ve strategických pozicích prodeje a marketingu 

společnosti PMI. Před nástupem do funkce ve PM ČR zastával pozici generálního ředitele 

ve společnosti PM Hungary. 

- Andrea Gontkovičová – ředitelka vnějších vztahů a členka představenstva. Její kariéra 

začala v roce 1997 ve společnosti PM Slovakia, kde postupně zastávala různé pozice 

v oddělení vnějších vztahů. V roce 2004 přešla do společnosti PMI ve Švýcarsku do 
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oddělení strategického plánování. Po svém návratu na konci roku 2005 se stala vedoucí 

oddělení vnějších vztahů ve společnosti PM Slovakia, kdy od září 2009 vykonává 

vedoucí tohoto oddělení v mateřské společnosti PM ČR. 

- Daniel Gordon – ředitel financí a člen představenstva. Ve společnosti PM ČR působí od 

roku 2007, na pozici ředitele financí a IS pro ČR a SR. Před svým nástupem do 

společnosti působil na pozici Manažera Operation Finance ve společnosti PMI. 

- Igor Potočár – ředitel prodeje a distribuce a člen představenstva. Do společnosti 

nastoupil v roce 1993 a působil v různých pozicích v oddělení prodeje a distribuce. 

Ředitelem prodeje a distribuce byl jmenován v roce 2010. 

- Andreas Gronemann – ředitel výroby a člen představenstva. Pro PMI pracuje od roku 

1998, kdy jako stážista působil ve výrobním závodě v Berlíně. Postupem času zastával 

několik pozic ve výrobě a balení, kdy od roku 2005 působil jako manažer výrobního a 

balícího provozu a od roku 2006 byl manažerem výroby ve Švýcarsku. Od 2009 

vykonával funkci ředitele výroby v Rumunsku a od května 2011 působí jako ředitel 

výroby v Kutné Hoře. 

- Richard Nič – ředitel marketingu a člen představenstva. Ve společnosti PM ČR pracuje 

od roku 2009, kde nastoupil na pozici marketingového manažera pro prémiové značky. 

Před svým působením ve společnosti PM ČR zastával několik pozicí v předních 

mezinárodních reklamních agenturách. 

 

4.1.3 Předmět činnosti společnosti 

 

 Společnost Philip Morris ČR je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků 

v České republice 

 Továrna společnosti v Kutné Hoře je jediným závodem na výrobu cigaret a 

tabákových výrobků v ČR, kdy druhý závod, který se nachází ve Strážnici, slouží již pouze 

jako skladovací prostory. 

 Společnost svým zákazníkům nabízí domácí a mezinárodní značky cigaret, jako jsou 

například Marlboro, L&M, Red&White, Philip Morris, Petra a Sparta. Nyní společnost, na 

českém trhu, nabízí celkem 8 cigaretových značek, v mnoha variantách a dále nabízí tři druhy 

sypaného tabáku pro ruční výrobu cigaret. 
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4.1.4 Tržní postavení 

 

 Na základě mezinárodního výzkumu společnosti ACNielsen7 došlo k poklesu tržního 

podílu společnosti Philip Morris ČR v České republice od roku 2009 o 2,9 procentního bodu, 

na 51,6 % v roce 2011. Tento pokles byl způsoben především poklesem tržního podílu 

v segmentu levných a středních cigaretových značek, s tím, že v prémiovém segmentu došlo 

naopak k mírnému růstu tržního podílu.  

Dle výzkumu společnosti ACNieslsen8  poklesl na Slovensku mezi lety 2010 a 2011 

tržní podíl z 50,6% na rovných 50%, a to především přesunem prodejů ze středního, do 

nižšího segmentu, způsobeného především ekonomickou recesí a poměrně vysokou 

nezaměstnaností. Pozitivní může být snad jen to, že se v segmentu levných značek na 

Slovensku staly nejprodávanější značkou cigarety L&M, patřící do portfolia cigaret Philip 

Morris.  

 Jako pozitivum lze ovšem hodnotit to, že i přes pokles odbytu společnosti na svých 

tradičních trzích v ČR a na Slovensku, došlo mezi lety 2010 a 2011 ke zvýšení celkového 

odbytu o 3,3%, a to zásluhou dodávek ostatním společnostem, patřícím do skupiny PMI. 

 

4.1.5 Konkurence společnosti 

 

 Mezi největší konkurenty společnosti PM ČR patří především distributoři těchto 

nadnárodních korporací, produkující cigarety a tabákové výrobky: 

- British American Tobacco, 

- JT International, 

- Imperial Tobacco, 

- Reemstma, 

- Johan Wilhelm von Eicken, 

- Grand River Enterprises, apod. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Zdroj: Výroční zpráva společnosti PM ČR za rok 2011 
8 Zdroj: Výroční zpráva společnosti PM ČR za rok 2011 
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4.1.6 Strategie a cíle společnosti 

 

 Hlavním a nejdůležitějším cílem společnosti je růst tržeb a zisku. Aby bylo co nejlépe 

tohoto cíle dosaženo, musí společnost neustále sledovat aktuální trendy v oblasti tabákových 

výrobků a co nejlépe se snažit uspokojovat stále se měnící preference spotřebitelů. 

 Společnost se při plnění svých základních cílů snaží být také společensky odpovědná a 

působit na trhu tak, aby mohla svou činnost vykonávat s co nejvyšším stupněm vlastní 

integrity. Společnost se snaží vyrábět co nejkvalitnější produkci, s co možná nejnižšími 

náklady, a tím udržet postavení svých značek na trhu. Základem dosahování stanovených 

výsledků jsou samozřejmě také potřebné inovace, a to jak ve výrobním procesu, tak také ve 

výrobkovém sortimentu. Konkurenční strategie společnosti je prováděna tím způsobem, že se 

společnost snaží být co nejvíce zastoupena, jak v levném, středním, tak také dražším 

segmentu tabákových výrobků. Společnost k dosažení svých stanovených cílů využívá tzv. 

branding strategii, jíž smyslem je snaha ponechat segment bez jedné dokonalé značky, což 

znamená, že se společnost snaží nabídnout každému spotřebiteli právě takovou značku, která 

nejlépe vystihuje image a životní styl toho kterého spotřebitele. 

 Velmi významný prvek strategie společnosti je agresivní marketing, který působí na 

potencionální spotřebitele pomocí všech dostupných médií. Součástí podnikového marketingu 

je také důraz na design prodávaných značek a udržování těsných vztahů s maloobchodníky, 

což má především vliv na podporu prodeje přímo v prodejnách, jako je například umístění té 

či oné značky v prodejním regálu, apod. 

 

4.1.7 Investiční politika 

 

 Společnost se neustále věnuje modernizací a rozšiřování svého závodu v Kutné Hoře. 

V současné době investice směřují především do rozšíření výrobního zařízení na zpracování 

tabáku a do nového softwarového vybavení. Smyslem posledních investic bylo rozšíření 

výrobního portfolia, zvýšení efektivity výrobního procesu a zavedení jednotného 

softwarového systému. 

 V horizontu příštích několika let společnost neplánuje žádné významnější investice, 

které by nějakým podstatným způsobem ovlivnili produkci společnosti. 
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4.1.8 Dividendová politika 

 

 Společnost PM ČR v dlouhodobém horizontu vyplácí na dividendách takřka veškerý 

svůj dosažený zisk, jak také ukazuje níže uvedená Tab. 4.1, která srovnává poměr mezi 

dividendou a ziskem na akcii.  

 

Tab. 4.1 – Podíl čistého zisku na vyplácených dividendách na akcii 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EPS/DIV 0,84 0,90 1,16 0,81 1,10 1,17 0,69 1,01 
 

4.1.9 Vyhlídky hospodaření  

 

 Vyhlídky hospodaření budou v následujících letech ovlivněny především směrnicí 

Rady 2011/64/EU, na základě které musí být od 1. ledna 2014 minimální spotřební daň, ve 

výši 90 EUR na 1000 kusů cigaret, a to bez ohledu na prodejní cenu. Implementace této 

směrnice vedla v ČR ke zvýšení spotřební daně z cigaret, s účinností od 1. ledna 2012. 

K dalšímu zvýšení spotřební daně by mělo, jak v ČR, tak na Slovensku, dojít k 1. lednu 2014, 

kdy by v obou zemích měla minimální spotřební daň dosahovat směrnicí požadované úrovně 

90 EUR. S ohledem na tyto skutečnosti, lze očekávat pokles zisku v letech 2012 a 2014, kdy 

dochází ke zvyšování spotřebních daní z cigaret a následně nejpravděpodobnějším scénářem 

je pokračující stagnace trhu s tabákovými výrobky nebo jeho mírný pokles, což se v budoucnu 

bezesporu negativně projeví na hospodářských výsledcích společnosti.  

 

4.2 Finanční analýza 

 

 V rámci finanční analýzy bude sledován a analyzován vývoj rozdílových a 

poměrových ukazatelů. 

 

4.2.1 Rozdílový ukazatel 

 

 Jako rozdílový ukazatel finanční analýzy byl použit ukazatel čistého pracovního 

kapitálu, vypočtený pomocí vzorce (2.1).   
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Tab. 4.2 – Čistý pracovní kapitál (v mil. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ČPK 8687 6841 5933 6375 5574 6357 6351 5574 

 

 Na vývoji ČPK je dlouhodobě možno sledovat trend, kdy má společnost velkou část 

oběžného majetku krytou dlouhodobými zdroji, což ji dovoluje poměrně velkou operativnost 

s tímto majetkem, ovšem úskalím daného stavu může být fakt, že náklady na dlouhodobý 

kapitál jsou vyšší, než na krátkodobý, což může potenciálně zbytečně zvyšovat celkové 

náklady kapitálu.  

 

Graf 4.1 – Vývoj ČPK mezi lety 2004 - 2011 

 

  

4.2.2 Poměrové ukazatele 

 

 Z poměrových ukazatelů zde budou použity ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity a finančního trhu.  

 

Ukazatele rentability 

 

 Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, vypočtený podle vzorce 

(2.3), ukazuje v prvních letech klesající trend a postupnou stabilizaci hodnoty ukazatele 

s mírným růstovým trendem v posledních letech.  

 

Tab. 4.3 – Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 ROCE 0,46 0,40 0,30 0,30 0,29 0,35 0,32 0,37 
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 Na ukazateli rentability aktiv, vypočteném podle vzorce (2.4), je možno vidět z 

počátku snižující se trend, který se postupně stabilizuje. Je ovšem potřeba podotknout, že 

znatelně nízká hodnota ukazatele v roce 2007 není způsobena snížením tržeb, nýbrž 

přechodným jednoletým zvýšením rozvahové hodnoty zásob. 

 

Tab. 4.4 – Rentabilita aktiv (ROA) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROA 0,33 0,24 0,19 0,12 0,18 0,23 0,19 0,18 

 

 Dále se podle vzorce (2.5) počítá ukazatel ROE, který, stejně jako u předchozích 

ukazatelů, vykazuje obdobný trend, tj. počáteční pokles a postupná stabilizace s mírným 

růstem v posledních letech. 

 

Tab. 4.5 – Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROE 0,33 0,29 0,23 0,23 0,21 0,28 0,26 0,31 

 

 Rentabilita tržeb, vypočtená podle vzorce (2.6), vykazuje podobný trend, jako 

předchozí zmíněné ukazatele, tzn., počáteční pokles a následnou stabilizaci trendu. 

 

Tab. 4.6 – Rentabilita tržeb (ROS) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROS 0,41 0,32 0,26 0,25 0,24 0,27 0,26 0,26 

 

 Níže uvedený Graf 4.2 znázorňuje vývoj jednotlivých ukazatelů rentability, které mají 

všechny obdobný, již zmíněný, průběh trendu. 

 

Graf 4.2 – Ukazatele rentability mezi lety 2004 - 2011 
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Ukazatele aktivity 

 

 Ukazatele obratu aktiv a obrátky aktiv, které se vypočítají pomocí vzorců (2.7) a (2.8), 

ukazují, že celková aktiva se v podniku obrátí za více než jeden rok, tzn., že za rok se tedy 

v průměru aktiva za sledované období obrátí asi 0,73 krát. Je nutno brát opět s rezervou 

ukazatel v roce 2007. Kdy došlo k již zmíněnému přechodnému zvýšení zásob. 

 

Tab. 4.7 – Doba obratu aktiv a obrátka aktiv 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DO aktiv 442,47 484,79 488,98 730,59 476,95 422,08 497,00 516,32 

Obrátka aktiv 0,81 0,74 0,74 0,49 0,75 0,85 0,72 0,70 
 

 Na ukazatelích doby obratu zásob a obrátky zásob, pro jejichž stanovení jsou použity 

vzorce (2.9) a (2.10), je možné sledovat, že až do roku 2007, kdy došlo k přechodnému 

podstatnému zvýšení zásob, se doba obratu postupně zvyšovala, až na téměř jeden rok, s tím, 

že od roku 2008 dochází razantnímu zvýšení rychlosti obratu, což bezesporu vypovídá o 

efektivním řízení zásob a snížení potřeby kapitálu, který musí být v zásobách vázán.   

 

Tab. 4.8 – Doba obratu zásob a obrátka zásob 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DO zásob 119,17 167,84 202,20 357,47 69,31 41,05 36,91 38,41 

Obrátka zásob 3,02 2,14 1,78 1,01 5,19 8,77 9,75 9,37 
 

 Doba obratu pohledávek a obrátka pohledávek, vypočítané podle vzorců (2.13) a 

(2.14), vykazují v prvních letech poměrně vysokou kolísavost, kdy po velkém výkyvu, který 

nastal v roce 2007, již dosahují celkem stabilní úrovně, která ukazuje, že se pohledávky 

v podniku v posledních letech obrátí přibližně každých 50 dní. 

  

Tab. 4.9 – Doba obratu pohledávek a obrátka pohledávek 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DO pohledávek 190,56 25,06 48,77 214,28 62,89 45,82 51,65 49,73 
Obrátka pohl. 1,89 14,36 7,38 1,68 5,72 7,86 6,97 7,24 

 

 Ukazatele doby obratu závazků a obrátky závazků, stanovené podle vzorců (2.11) a 

(2.12), vykazují po celé sledované období poměrně vysokou rozkolísanost, ovšem pozitivní je 

především to, že doba obratu závazků je vyšší než doba obratu pohledávek.  
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Tab. 4.10 – Doba obratu krátkodobých závazků a obrátka krátkodobých závazků 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
DO KZ 127,65 194,18 183,75 429,89 182,20 143,88 203,77 267,68 

Obrátka KZ 2,82 1,85 1,96 0,84 1,98 2,50 1,77 1,34 
 

 Níže uvedený souhrnný Graf 4.3 ukazuje, jak se vyvíjela obrátkovost jednotlivých 

analyzovaných rozvahových položek.  

 

Graf 4.3 – Obrátkovost jednotlivých rozvahových položek mezi lety 2004-2011 

  

 

Ukazatele zadluženosti 

 

 Ukazatele zadluženosti, pro jejichž výpočet jsou použity vzorce (2.15), (2.16) a (2.17), 

ukazují, že až na přechodné výkyvy z let 2007 a 2011, lze vidět relativně ustálenou strukturu 

financování, kdy je možno říci, že podíl vlastního kapitálu na aktivech společnosti činí 

průměrně kolem 60%, s tím, že podíl cizího kapitálu dosahuje v průměru asi 40%. Nakonec je 

nutno zmínit, že vyšší podíl cizích zdrojů v letech 2007 a 2011 je způsoben vyššími daňovými 

závazky, než jsou běžně v jiných letech. 

 

Tab. 4.11 – Podíl VK na aktivech, celková zadluženost a zadluženost VK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Podíl VK na aktivech 0,70 0,60 0,61 0,41 0,62 0,65 0,58 0,47 
Celková zadluženost 0,30 0,40 0,39 0,59 0,38 0,35 0,42 0,53 

Zadluženost VK 0,43 0,68 0,63 1,43 0,62 0,54 0,72 1,11 
 

 Ukazatel úrokového zatížení, vypočítaný vzorcem (2.19), vyjadřuje, že s výjimkou 

roku 2008 se zatížení podnikových výkonů nákladovými úroky blíží limitně nule, což 

dokládají také enormně vysoké hodnoty ukazatele úrokového krytí, pro jehož stanovení je 
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použit vzorec (2.18), který v posledních dvou letech není nutno ani počítat, jelikož v nich 

firma nemá žádné nákladové úroky.   

 

Tab. 4.12 – Úrokové krytí a úrokové zatížení 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Úrokové krytí 349,80 237,25 286,78 202,00 15,34 133,58 - - 

Úrokové zatížení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00 
  

Souhrnný Graf 4.4 také potvrzuje poměrně ustálenou strukturu financování, 

s výjimkou již zmíněných let 2007 a 2011. Také vývoj úrokového krytí a úrokového zatížení 

ukazuje vysokou schopnost krytí nákladových úroků a velmi nízké, resp., nulové zatížení 

podnikového zisku placenými úroky. 

 

Graf 4.4 – Vývoj ukazatelů zadluženosti mezi lety 2004-2011  

  

 

Ukazatele likvidity 

 

 Na základě ukazatelů likvidity, vypočítanými podle vzorců (2.20), (2.21) a (2.22), lze 

říci, že podnik nemá a neměl by mít žádné problémy s likviditou, jelikož celková likvidita se 

po celé období pohybuje nad hodnotou 1,5, která se považuje za dolní mez celkové likvidity, 

kdy by firma neměla mít problémy se solventností, což dokazují také hodnoty ukazatele 

pohotové likvidity, které až na jednu historickou výjimku nepoklesla pod hranici 1. Ukazatel 

okamžité likvidity, který je ovšem poměrně nestabilní, slouží jen k určitému dokreslení 

solventnosti podniku, kdy je možno vidět, že také tento ukazatel dosahuje až na výjimky 

poměrně vysokých hodnot.      
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Tab. 4.13 – Celková, pohotová a okamžitá likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Celková likvidita 2,89 2,08 2,16 1,51 2,13 2,36 1,98 1,62 

Pohotová likvidita 1,96 1,21 1,06 0,68 1,75 2,08 1,80 1,47 
Okamžitá likvidita 0,46 1,07 0,76 0,18 0,29 1,28 1,10 0,65 
 

 Také Graf 4.5 ukazuje, že vyjma roku 2007, kdy společnost vázala nadprůměrně 

velkou část kapitálu v zásobách a pohledávkách, je likvidita na všech třech stupních na 

dostatečné úrovni.  

 

Graf 4.5 – Vývoj ukazatelů likvidity mezi lety 2004-2011 

 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

 

 Co se týče ukazatelů kapitálového trhu, pro jejichž výpočty jsou použity vzorce (2.23) 

až (2.29), je možno provést hodnocení firmy na základě srovnání s dalšími velkými firmami 

v odvětví, jako jsou JT International nebo BAT.  

 

Tab. 4.14 – Přehled ukazatelů kapitálového trhu 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
P/E 12,40 18,32 15,62 11,06 9,78 9,63 11,77 13,39 
EPS 1353,0 996,0 694,0 717,0 616,0 913,0 870,0 926,0 
BV 4056,3 3446,9 3038,2 3154,8 2896,5 3249,8 3342,7 3012,7 
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výnos 

10,00 6,00 6,00 11,00 9,00 9,00 12,38 7,42 

Dividenda 
na akcii 
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Dividendové 
krytí 
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 Následující Tab. 4.15 znázorňuje několik ukazatelů kapitálového trhu společností 

zabývající se výrobou tabákových výrobků. 

 

Tab. 4.15 – Vybrané ukazatele firem tabákového průmyslu 

Společnost BAT JT International 
P/E 20,37 21,60 

Dividendový výnos 4,00 2,00 
Zdroj:  https://www.patria.cz/akcie/2914.F/japan-tobacco/hospodareni.html   

https://www.patria.cz/akcie/BATS.L/british-american/hospodareni.html 

 

Ukazatel P/E neboli podíl tržní ceny akcie k jejímu čistému zisku vykazuje klesající 

trend, který trval až do roku 2009, od něhož se poměr ceny akcie a zisku začíná opět 

zvyšovat. Za rok 2011 dosahuje, u společnosti PM ČR, ukazatel P/E hodnoty 13,39. U 

společnosti BAT je tento ukazatel podstatně vyšší, kdy dosahuje hodnoty 20,37 a u 

společnosti JTI dokonce 21,60. Na základě srovnávaných společností lze vidět, že se akcie 

PM ČR obchodují v porovnání s akciemi BAT i JTI, s poměrně velkým diskontem.  

 Na ukazateli čistého zisku na akcii (EPS), kdy došlo po roce 2004 k jeho poklesu, je 

možno pozorovat, že se v posledních letech pohybuje v relativně stabilním intervalu. 

 Ukazatel dividendového výnosu za celé sledované období činí v průměru přes 8%, což 

je výrazně více, než u jiných firem z odvětví, které dosahují výnosnosti na akcii ve výši 4% u 

BAT a 2% v případě JTI. 

 Na ukazateli P/BV, tj. kolikrát převyšuje tržní cena akcie její účetní hodnotu, je možno 

vidět po počátečním poklesu v prvních letech, opětovné zvyšování hodnoty ukazatele na 

konci období, co vypovídá o tom, že v posledních letech si investoři více cení analyzovanou 

společnost a jsou ochotní za její podíly více zaplatit.  

I když by se na první pohled mohlo zdát, že oproti společnosti BAT dosahuje finanční 

analýza finančního trhu u společnosti PM ČR podstatně lepších výsledků, je nutno brát 

v potaz také riziko, které finanční analýza nezohledňuje, a které má také vliv na výši 

srovnávaných ukazatelů, kdy vyšší riziko je doprovázeno vyšším očekávaným výnosem, jak 

je možno vidět i zde, a to především proto, že ostatní firmy jsou mnohonásobně větší, působí 

na vysoce rozvinutých kapitálových trzích, apod., což má bezesporu vliv na rozdílné hodnoty 

ukazatelů finanční analýzy.    

 Níže uvedený Graf 3.6 ukazuje vývoj jednotlivých ukazatelů kapitálového trhu 

v jednotlivých letech.  
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Graf 4.6 – Vývoj ukazatelů kapitálového trhu mezi lety 2004-2011 

 
 

4.3 SWOT analýza 

 

 Analýza silných a slabých stránek a příležitostí a ohrožení, neboli SWOT analýza 

společnosti PM ČR bude sestavena metodou, pomocí tzv. mřížky. 
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4.4 Aplikace vybraných oceňovacích modelů 

 

 Vnitřní hodnota akcií společnosti PM ČR bude vypočítávána na základě 

dividendového diskontního modelu, modelu DCF-Equity a historického modelu. Jakmile 

budou zjištěny vnitřní hodnoty akcie podle jednotlivých modelů, bude na základě jejich 

váženého aritmetického průměru vypočtena konečná vnitřní hodnota akcií společnosti. 

 

4.4.1 Dividendový diskontní model 

 

 Pro výpočet vnitřní hodnoty akcií společnosti PM ČR bude použita dvoufázová 

metoda DDM. První fáze bude odhadována od roku 2012 do roku 2015 a druhá fáze bude 

trvat od roku 2016 do nekonečna. 

 Prvním krokem výpočtu je stanovení vstupních parametrů modelu, kterými jsou odhad 

požadované míry výnosnosti, neboli diskontní míry, a míry očekávaných budoucích dividend.

 Odhad požadované výnosové míry E(re) bude stanoven pomocí modelu CAPM, který 

vyžaduje znalost bezrizikové úrokové sazby rf, průměrného výnosu tržního portfolia E(rm), a 

beta koeficientu akcií společnosti βe. Bezriziková úroková míra bude stanovena jako 

průměrný výnos desetiletých státních dluhopisů ČR, jejichž vypočtené měsíční výnosy jsou 

uvedeny v Příloha č. 4. Průměrný výnos tržního portfolia bude vypočten z měsíčních výnosů 

indexu PX pražské burzy, které jsou uvedeny v Příloha č. 4. Hodnota beta koeficientu 

společnosti je získána z internetových stránek A. Damodarana9.  

 Následující Tab. 4.1 ukazuje přehled vstupních parametrů modelu CAPM. 

 

Tab. 4.1 – Hodnoty odhadnutých parametrů 

Parametr Hodnota 
E(rm) 10,99% 
rf 4,16% 
βe 0,29 

  

Ve chvíli kdy jsou známy všechny vstupní parametry, je možno přistoupit k výpočtu 

požadované výnosové míry E(re), která se za použití vzorce (2.73), rovná 6,14%. 

 Dále je nutno odhadnout budoucí výši dividend společnosti. Výše budoucích dividend 

je odhadnuta s pomocí regresní analýzy, na základě které se předpokládá, že dividendy budou 

mezi lety 2012 a 2015 klesat průměrným ročním tempem 5,63%, kdy s tímto výhledem 

                                                           
9 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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získaným regresní analýzou také koresponduje očekávaný budoucí vývoj hospodářských 

výsledků společnosti. Pro druhou fázi, je poté očekávaná výše dividend s nulovým růstem. 

 V okamžiku kdy jsou vypočteny veškeré potřebné vstupní údaje, je možno přikročit 

k samotnému výpočtu vnitřní hodnoty akcie, za použití vzorce (2.38). Po provedení výpočtu 

je získána vnitřní hodnota akcie ve výši 11 094,76 Kč   

 

4.4.2 Model diskontovaných peněžních toků 

 

 Dalším modelem použitým pro stanovení vnitřní hodnoty akcie, je model DCF-Equity. 

Varianta DCF-Equity byla vybrána zejména proto, že společnost nemá v současnosti žádný 

úročený cizí kapitál a ani v budoucnu s jeho využitím neuvažuje. 

 Také zde bude model koncipován jako dvoufázový, kdy první fáze, pro kterou, budou 

odhadnuty položky, z nichž se ukazatel FCFE počítá, a to na roky 2012 až 2016. První fáze 

bude trvat 4 roky, tj. od roku 2012 do roku 2015, a druhá fáze bude trvat od roku 2016 do 

nekonečna. Pro první fázi budou hodnoty FCFE odhadnuty pro každý rok samostatně a 

v druhé fázi se bude počítat s budoucím nulovým růstem FCFE.  

 Pro výpočet modelu je opět, jako v případě DDM, nutno znát požadovanou výnosovou 

míru E(re) a odhad výše volných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) pro následujících pět 

období. Hodnota požadovaného výnosu bude stejná jako v případě DDM (viz Tab. 4.1). Co se 

týče odhadu hodnoty FCFE, vychází se z toho, že se jedná o stanovení vnitřní hodnoty akcií 

nezadlužené firmy a je tedy nutno odhadnout jen hodnoty výše čistého zisku a změny ČPK, 

kdy není potřeba odhadovat ani výši investic, ani výši odpisů, jelikož firma v nejbližších 

letech neplánuje žádné významnější investice a tudíž je možno předpokládat výši investic ve 

výši odpisů, tedy pouze údržbu stávajících výrobních kapacit. 

 Položky čistého zisku a změny ČPK budou provedeny na základě regresní analýzy a 

hodnota ukazatele FCFE bude vypočtena pomocí vzorce (2.48).        

 Následující Tab. 4.2 ukazuje odhadnuté hodnoty čistého zisku, změny ČPK a FCFE, 

v jednotlivých letech. 

 

Tab. 4.2 – Odhadnuté hodnoty ukazatelů pro výpočet FCFE (v mil. Kč) 

Období 2012 2013 2014 2015 2016 
EAT 2440,70 2340,40 2240,10 2139,80 2039,50 
Δ ČPK -185,60 -160,03 -134,46 -108,89 -83,32 
FCFE 2626,30 2500,43 2374,56 2248,69 2122,82 
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 Ve chvíli, kdy jsou známy všechny potřebné vstupní údaje, je možno přistoupit 

k samotnému výpočtu vnitřní hodnoty akcie, podle vzorce (2.54). 

 Na níže uvedené Tab. 4.3 je možno vidět jednotlivé propočty pro stanovení vnitřní 

hodnoty akcií společností PM ČR. 

 

Tab. 4.3 – Propočty pro stanovení vnitřní hodnoty akcií PM ČR (v mil. Kč) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 – ∞ Celkem 
PV FCFE 2474,42 2219,60 1985,97 1771,94 27253,55 35705,48 
PH         34586,19   
VH na akcii (v Kč)           13005,63 
 

 Na základě Tab. 4.3 je možno vidět, že vnitřní hodnota akcie vypočtená pomocí 

modelu DCF-Equity činí 13 005,63 Kč. 

 

4.4.3 Historický model 

 

 Pro stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti PM ČR je použit také historický      

P/S model, pomocí kterého se odhaduje vnitřní hodnota akcie na základě historických poměrů 

mezi průměrnou historickou tržní cenou akcie a průměrnou historickou výši tržeb na jednu 

akcii. Při výpočtech historických tržeb se vychází z váženého aritmetického průměru, kdy 

nejvyšší váha bude přiřazena nejnovějším vstupním údajům. 

 Prvním krokem je výpočet tržeb připadajících na jednu akcii a stanovení vah 

jednotlivých období. Pro rok 2004, jakožto nejstarší období bude přiřazena váha 1, přičemž 

pro rok 2011, jakožto pro nejnovější údaj, bude přiřazena váha 8. 

 Dále je tedy potřeba, pomocí součinu tržeb na akcii v jednotlivých letech a váhy 

v jednotlivých letech, vypočítat hodnotu Součin v Tab. 4.4, a poté ze sumy těchto součinů 

vypočítat vážený průměr. 

 A nyní je možno přistoupit k výpočtu samotné vnitřní hodnoty akcie pomocí vzorce 

(2.55).    

 Níže uvedená Tab. 4.4 ukazuje jednotlivé propočty pro určení vnitřní hodnoty akcií 

PM ČR, na jejichž základě lze vidět, že podle historického P/S modelu vnitřní hodnota akcie 

společnosti činí 9 802,31 Kč.  
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Tab. 4.4 – Výpočet VH akcie pomoci historického modelu P/S (v mil. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Průměr 

Tržby (v mil Kč) 12939 11793 10031 10369 9749 11690 11402 12155 

Tržby na akcii 4713 4295,57 3653,77 3776,88 3551,05 4258,05 4153,15 4427,43 

Váha 1 2 3 4 5 6 7 8 

Součin 4713 8591,14 10961,3 15107,5 17755,2 25548,3 29072,1 35419,4 4088 

Očekávané tržby 
v roce 2012 

4413,69 

Průměrná cena 
akcie v Kč 

9079 

VH akcie v Kč 9802,31 

 

4.4.4 Výpočet konečné vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR  

 

 Pro stanovení vnitřní hodnoty akcií byly použity tři oceňovací modely, a to dva 

výnosové, respektující časovou hodnotu peněz, vycházející z budoucích efektů podnikání 

společnosti, a jednoho historického modelu, který hodnotí společnost na základě historicky 

dosahovaných výsledků podnikatelské činnosti. 

 Jelikož zájmem každého investora je co nejefektivněji investovat své volné finanční 

prostředky, jsou pro něj bezesporu důležitá budoucí očekávání, spíše než historická výkonnost 

podniku, tzn., že dividendovému diskontnímu modelu a modelu diskontovaných peněžních 

toků budou přiřazeny vyšší váhy, než historickému modelu, kdy na základě tohoto váženého 

aritmetického průměru bude stanovena konečná vnitřní hodnota společnosti PM ČR. Oběma 

výnosovým metodám budou tedy přiřazeny váhy 35% a historickému modelu váha 30%. 

 Samotný výpočet konečné vnitřní hodnoty akcií je možno vidět na Tab. 4.5. 

 

Tab. 4.5 – Propočet výsledné VH akcií PM ČR (v Kč) 

Položka VH Váha Součin 
DDM 11094,76 0,35 3883,17 
DCF-Equity 13005,63 0,35 4551,97 
Historický P/S 9802,31 0,3 2940,69 
Výsledná VH 11375,83 
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4.4.5 Investiční doporučení na akcie společnosti Philip Morris ČR   

  

 Na základě provedené fundamentální analýzy, kdy byla stanovena výsledná vnitřní 

hodnota akcií společnosti na 11 375,83 Kč, v komparaci s aktuální tržní cenou, která v 

posledních týdnech osciluje okolo hodnoty 11 600 Kč, je možno vydat investiční doporučení: 

 

DRŽET 

 

 Toto investiční doporučení je možno vydat i přesto, že se v současnosti tržní cena 

akcií společnosti nachází na vyšších úrovních, než je vypočtená vnitřní hodnota. Je ovšem 

nutno podotknout, že aktuální tržní cena akcií převyšuje jejich vypočtenou vnitřní hodnotu 

pouze o necelá dvě procenta, a navíc akcie společnosti Philip Morris ČR, jako velmi stabilní 

firmy, s poměrně vysokými dividendovými výnosy, které nyní přesahuji 7%, přičemž do 

budoucna budou klesat jen mírně, jsou vhodnou investicí především v současné době, kdy je 

na finančních trzích poměrně velká nervozita a velká skupina investorů se stává po 

zkušenostech z minulých let averzními k riziku. Pro takové investory může být právě taková 

investice, jako jsou akcie společnosti Philip Morris ČR, vhodnou příležitostí pro investici, 

která s poměrně nízkým rizikem přináší velice zajímavý výnos a tudíž je určitě vhodné si 

takovéto akcie ve svém portfoliu ponechat.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 
 

5  ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce bylo stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris 

ČR, a stanovení investičního doporučení na tento akciový titul, za použití metod 

fundamentální analýzy. 

 Diplomová byla rozdělena na pět částí. Druhá část se věnovala teoretickému popisu 

samotné fundamentální analýzy, kdy byly charakterizovány jednotlivé úrovně analýzy., tzn., 

popis faktorů, které ovlivňují společnost na globální a odvětvové úrovní a nakonec popis 

jednotlivých částí firemní fundamentální analýzy, ať už se jedná o ukazatele finanční analýzy, 

SWOT analýzy, přehledu v současnosti používaný oceňovacích modelů a podrobnější popis 

oceňovacích modelů, použitých pro stanovení vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris 

ČR.  

 Třetí část se zabývala praktickou aplikací fundamentální analýzy na globální a 

odvětvové úrovní. Na globální úrovni fundamentální analýzy se práce věnovala zejména 

vývoji úrokových sazeb, vývoji inflace, vývoji nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, vývoji 

peněžní zásoby, vývoji devizových kurzů a celkovému pohledu na ekonomickou situaci. 

Globální analýza zkoumala faktory, jako jsou životní cyklus odvětví, citlivost na hospodářský 

cyklus, tržní struktura odvětví, regulaci odvětví a prognóze vývoje odvětví. 

 Čtvrtá část se věnovala samotné firemní fundamentální analýze společnosti, jež se 

v prvním kroku zabývala charakteristikou vnitropodnikového prostředí, které zahrnuje 

vlastnickou strukturu společnosti, předmět činnosti společnosti, tržní postavení společnosti na 

trhu, konkurenci společnosti, strategii a cíle společnosti, investiční a dividendovou politiku, a 

vyhlídky hospodaření společnosti. Druhým krokem bylo provedení finanční analýzy 

společnosti, kde byl jako rozdílový ukazatel použit ukazatel ČPK a z poměrových ukazatelů 

to byly ukazatele rentability, aktivity, stability, likvidity a kapitálového trhu. Dále byla 

provedena SWOT analýza společnosti a aplikace vybraných oceňovací modelů, kterými byly 

dvoufázový dividendový diskontní model, dvoufázový model DCF-Equity a historický P/S 

model, kdy na základě váženého aritmetického průměru vnitřních hodnot získaných z 

jednotlivých modelů, byla stanovena vnitřní hodnota akcie společnosti Philip Morris ČR ve 

výši 11 375,83 Kč. I vzhledem k tomu, že vypočtená vnitřní hodnota akcie je v současnosti asi 

o necelé dvě procenta nižší, než současná tržní hodnota akcie, bylo vydáno doporučení držet, i 

když je daná akcie mírně podhodnocena. Vydané investiční doporučení se opírá také o 

výsledky globální a odvětvové analýzy a také přihlíží k současné ekonomické situaci na 

finančních trzích.     
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Seznam zkratek 

 

BAT  British American Tobacco Group 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

DCF  Discounted Cash Flow 

DDM  Dividendový diskontní model 
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EAT  Earnings After Taxes 
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EPS  Earning Per Share 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

FCFE  Free Cash Flow For The Firm 

FCFF  Free Cash Flow To Equity 

HDP  Hrubý domácí produkt 

JTI  Japan Tobacco International 

P/E  Price/Earnings 

PM  Philip Morris 

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate 

SD  Státní dluhopis 

SR  Slovenská republika 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

VK  Vlastní kapitál  

WACC Weighted Average Cost of Capital 
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