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1 Úvod 

V posledních desetiletích prochází světová ekonomika významnými posuny. Dochází 

k prohlubování globalizačních procesů, jejichž dopady se týkají jak velkých, tak i malých 

podniků, a to napříč odvětvími. V souvislosti s rostoucím objemem majetkových transakcí 

roste potřeba znát hodnotu, proto i význam disciplíny oceňování podniku postupem času sílí. 

Oceňování podniku může mnohým připadat jako záležitost, která je poměrně snadná. 

Avšak opak je pravdou. Oceňování podniku je oblast velmi obsáhlá, je syntézou různých 

podnikohospodářských oborů, navíc podléhá neustálému vývoji.  

Cílem diplomové práce je provést ocenění a odhadnout tržní hodnotu vybraného 

podniku jako celku ke dni ocenění 1. 1. 2011. Účelem ocenění je odhad hodnoty podniku 

v situaci, kdy tato hodnota není závislá na konkrétním subjektu. Odhadnutá hodnota bude 

vyčíslena pouze z informativních důvodů pro případného investora. K ocenění bude použita 

dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků a metoda ekonomické přidané hodnoty, 

obě na bázi entity. Výchozí hypotézou je oceňování going concern – pokračujícího podniku. 

Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol. Obsahem první kapitoly je tradičně 

úvod. Druhá kapitola tvoří metodologický rámec práce. Jsou zde uvedena teoretická 

východiska oceňování podniku, která jsou následně v praktické části práce aplikována na 

konkrétní podnik. Součástí druhé kapitoly je rovněž teoreticky popsaný postup ocenění. 

V třetí kapitole je provedena charakteristika oceňované společnosti. Nejedná se však 

o vyčerpávající výčet všech dostupných informací o předmětném podniku, nýbrž jsou 

zmíněna zejména relevantní fakta, která mohou mít vliv na odhad výsledné hodnoty. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na strategickou a finanční analýzu podniku. Je zde 

zdůrazněn význam zejména strategické analýzy, neboť ta by měla být jedním ze základních 

pilířů celého ocenění.  

Náplní páté kapitoly je aplikace vybraných metod ocenění na konkrétní podnik. 

Součástí je rovněž dlouhodobý finanční plán a stanovení nákladů kapitálu. Šestá kapitola je 

věnována zhodnocení zjištěných výsledků a jejich komparaci. Poslední, sedmou kapitolu tvoří 

již tradičně závěr, který shrnuje nejvýznamnější poznatky z práce s ohledem na stanovený cíl. 

Nutno zmínit, že v práci uvedené výstupy ocenění nemohou být investory použity pro 

rozhodování o nákupu akcií předmětné společnosti. Tato práce je zpracována výhradně pro 

studijní účely na základě veřejně dostupných informací a bez konzultací s managementem 

podniku a nemůže sloužit jako závazná informace pro investory.  
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2 Metodika a postup oceňování podniku 

Obsahem následující kapitoly jsou základní teoretická východiska pro oceňování 

podniku, která budou v praktické části práce následně aplikována na konkrétní podnik. Hned 

v úvodu kapitoly bude vymezen podnik, jakožto předmět ocenění, neboť musí existovat 

představa o tom, co vlastně oceňujeme. Následovat bude definice oceňování podniku a 

důvody pro ocenění, problematika hodnoty podniku a vymezení základních kategorií hodnoty. 

Součástí této kapitoly bude rovněž teoreticky popsaný obecný postup při ocenění podniku. 

Teoretické poznatky uvedené v následující kapitole budou vycházet z následujících 

zdrojů: Krabec (2009), Mařík (2011), Dluhošová (2010) a Kislingerová (2001). 

2.1 Vymezení podniku jako předmětu ocenění 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různým vymezením podniku. Pro osobu 

provádějící ocenění v tuzemsku má však význam zejména definice podniku uváděná 

v obchodním zákoníku1, kde je podnik definován jako „…soubor hmotných, jakož i osobních 

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

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

účelu sloužit. Podnik je věc hromadná…“.  

Podnik ve skutečnosti ovšem nelze ocenit pouze jako součet ocenění majetkových 

aktiv. Nedostatkem výše uvedené definice je, že v ní nejsou zahrnuty závazky podniku. Není 

tam také uvedeno to, že chceme nějakým způsobem propočíst efekty z podnikání – výnosy 

z majetkových aktiv podniku. Pouze majetkové ocenění podniku pro odhad hodnoty podniku 

není v žádném případě dostačující. Vhodnější je výnosový přístup, kdy je hodnota 

odhadována na základě předpokládaných budoucích výnosů plynoucích z daného podniku.  

Podnik je v rámci procesu oceňování chápán jako zboží, které je na trhu předmětem 

směny. Ve skutečnosti však podnik nemá žádnou objektivní a na podmínkách nezávislou 

hodnotu, neexistuje proto univerzální, jediné „správné“ ocenění. Konkrétní výsledek ocenění 

totiž závisí na různých faktorech (Kislingerová, 2001). 

2.2 Definice oceňování podniku a důvody pro ocenění  

 Oceňování podniku je disciplína, jež staví na poznatcích ekonomické teorie, teorie a 

praxe podnikových financí a na oceňovacích standardech (Krabec, 2009). Účelem oceňování 

                                                 
1 Vymezení podniku dle §5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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podniku je stanovení jeho hodnoty, resp. odhad jeho hodnoty. Teorie ohodnocování podniku 

není pouhým finančním oceňováním aktiv. Výsledek oceňování závisí např. na účelu ocenění, 

na množství a kvalitě dostupných informací, na zkušenostech osoby provádějící ocenění atd. 

U každého ocenění by mělo být jasně řečeno, jaká úroveň hodnoty má být určena a k jakému 

datu hodnota platí. 

Podněty k ocenění mohou být různorodé, přičemž různé podněty pro ocenění podniku 

mohou vyžadovat různé metody a povedou k odlišným výsledkům. Ocenění potřebujeme 

např. při koupi a prodeji podniku, při fúzi a akvizicích, při uvádění podniku na burzu, při 

poskytování úvěru či garance, při rozhodování o možnostech sanace a likvidace, při změně 

právní formy společnosti nebo při placení různých daní (Dluhošová, 2010). 

K problematice oceňování podniku se vztahují různé právní předpisy. V České 

republice v současnosti neexistuje žádný zákon nebo předpis, který by byl pro oceňování 

podniku obecně závazný. Osoby provádějící oceňování podniků se v ČR opírají především 

o zahraniční oceňovací standardy a o ekonomickou teorii. Přesto existují určité předpisy, které 

se uplatňují alespoň částečně. Jedná se především o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, a na něj navazující vyhlášky MF ČR2, metodický pokyn ZNAL České národní 

banky3 či již výše zmíněné zahraniční oceňovací standardy4 (Krabec, 2009). 

2.3 Problematika hodnoty podniku, kategorie hodnoty  

Podnik můžeme oceňovat na různých hladinách. Hodnota podniku jako celku (hodnota 

aktiv) se nazývá hodnota brutto a zahrnuje hodnotu pro vlastníky i pro věřitele. Hodnota netto 

je hodnota vlastního kapitálu, tzn. hodnota na úrovni vlastníků podniku. 

Hodnota podniku by měla odrážet budoucí užitek, který můžeme z držení podniku 

očekávat. Je tedy dána očekávanými budoucími příjmy diskontovanými na jejich současnou 

hodnotu. Hodnota není objektivní vlastností podniku, neboť je založena na prognóze 

budoucího vývoje, jedná se tedy pouze o odhad pravděpodobné ceny.5 Nutno podotknout, že 

                                                 
2 Tento zákon je závazný pouze při oceňování v rámci zákona o konkurzu a vyrovnání, zákona o soudních 
poplatcích, zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákona o správních poplatcích, 
zákona o daních z příjmu a zákona o dani z případné hodnoty. 
3 Tento pokyn je určen speciálně pro oceňovatele podniků - znalce, ovšem pouze pro účely znaleckých posudků, 
které jsou povinně předkládány ČNB. 
4 Zahraničními oceňovacími standardy jsou myšleny zejména tyto následující: mezinárodní oceňovací standardy 
(IVS – International Valuation Standards), evropské oceňovací standardy (EVS – European Valuation 
Standards), americké oceňovací standardy (USPAP – Uniform Standards of Professional Appraisal Practice), 
standardy německého institutu auditorů (IDW S – Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland Standards). 
5 Hodnota není totéž co cena. Hodnota je odhad pravděpodobné částky, kolem které by se cena mohla 
pohybovat. Cena je konkrétní sjednaná a realizovaná částka. 



- 7 - 

každý výrok o hodnotě podniku má časově omezenou platnost a platí zpravidla tak dlouho, 

dokud se nezmění předpoklady, ze kterých vychází. 

Dle Maříka (2011) rozlišujeme čtyři základní přístupy k oceňování podniku: tržní 

hodnota, investiční (subjektivní) hodnota, objektivizovaná hodnota a přístup Kolínské školy. 

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

ocenění, a to mezi ochotnými, samostatnými a nezávislými partnery při transakci po náležitém 

marketingu, přičemž obě strany by měly jednat informovaně, rozumně a bez nátlaku.“6 

Skutečná cena ovšem může být odlišná od tržní hodnoty. 

Investiční (subjektivní) hodnota je dána převážně subjektivními názory a představami 

konkrétního subjektu, tj. konkrétního investora, který má určité investiční cíle a kritéria. 

Investiční hodnota majetkového aktiva může být jiná než tržní. 

Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou 

výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu vlastníka. Objektivizovaná hodnota by měla 

být postavena na všeobecně uznávaných datech a při výpočtu by měly být dodrženy určité 

zásady. Objektivizovaná hodnota odpovídá na otázku „Jakou hodnotu lze považovat za 

relativně nespornou?“. 

Přístup Kolínské školy vychází z německé praxe a jedná se o subjektivní stanovisko 

k oceňování podniku. Podle Kolínské školy se má ocenění uzpůsobit konkrétním funkcím 

(daňová, komunikační, argumentační, poradenská, rozhodčí), které má ocenění pro uživatele 

konkrétních výsledků. 

2.4 Postup při oceňování podniku 

Před zahájením samotného ocenění si musíme vyjasnit, za jakým účelem je ocenění 

prováděno a jaká hodnota by měla být výsledkem ocenění. Postup ocenění je vždy třeba 

přizpůsobit konkrétním podmínkám (z hlediska podnětu k ocenění, dostupných dat, kategorie 

zjišťované hodnoty a zvolených metod ocenění), ovšem obecně jej lze rozdělit 

do následujících šesti základních etap: příprava a sběr vstupních dat, strategická analýza 

podniku, finanční analýza podniku, dlouhodobý finanční plán podniku, stanovení nákladů 

kapitálu předmětného podniku a ocenění podniku vybranými metodami. 

                                                 
6 Zdrojem definice tržní hodnoty jsou mezinárodní oceňovací standardy IVS 1 (revize z roku 2005, str. 82). 
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2.4.1 Sběr vstupních dat  

Vstupními daty v kontextu oceňování podniku jsou myšleny zejména: základní 

informace o oceňovaném podniku, účetní výkazy, výroční zprávy, informace o relevantním 

trhu oceňovaného podniku, konkurenční struktura daného relevantního trhu, informace 

o výrobě a dodavatelích, data o odbytu a odběratelích, informace o zaměstnancích. 

Data však není důležité pouze získat, ale je nutné ověřit jejich správnost. Pokud 

například účetní výkazy nejsou ověřené auditem, je nutné ověřit jejich správnost osobním 

šetřením. Je také vhodné zaměřit se na skutečnosti, které z účetních výkazů nejsou na první 

pohled vždy zřejmé, např. odpisová politika podniku, způsob oceňování aktiv v podniku, 

politika tvorby rezerv, náplň podrozvahových položek apod. 

2.4.2 Strategická analýza podniku 

Strategická analýza je klíčovou součástí oceňovacího procesu. Jejím smyslem je zjistit, 

jaký je výnosový potenciál oceňovaného podniku, který může vést k dosažení konkurenční 

výhody. Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít v budoucnu vliv na tržní hodnotu 

oceňovaného podniku. Strategická analýza je důležitým předpokladem věrohodnosti 

výsledného ocenění podniku, je proto nezbytné, aby měla konkrétní výsledky. Výstupem 

strategické analýzy by mělo být zjištění, jaké jsou dlouhodobé perspektivy oceňovaného 

podniku, jaké jsou jeho prognózované tržby a jaká rizika jsou s podnikem spojena. 

Zdrojem teoretických poznatků uvedených v této kapitole jsou autoři Mařík (1998 a 

2011), Kislingerová (2001) a Sedláčková, Buchta (2006). 

Dílčími částmi strategické analýzy jsou: analýza makroprostředí (neboli analýza 

vnějšího potenciálu), analýza mikroprostředí (neboli analýza vnitřního potenciálu) a prognóza 

tržeb oceňovaného podniku vycházející ze závěrů předchozích dvou částí. 

Analýza makroprostředí 

Makroprostředí podniku tvoří jakýsi vnější potenciál. Vyznačuje se příležitostmi a 

hrozbami, které nabízí podnikatelské prostředí, ve kterém oceňovaný podnik působí.  

Analýza makroprostředí se provádí na úrovni národního hospodářství a znalec7 se v ní 

zaměřuje na historický a prognózovaný vývoj základních makroekonomických ukazatelů. 

                                                 
7 Výrazy „znalec“, „oceňovatel“ a „odhadce“ jsou v rámci této práce chápány jako synonyma, a to ve smyslu 
osob provádějících ocenění. 
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Volba konkrétních ukazatelů závisí na znalci, nicméně měly by být zvoleny takové, jejichž 

vývoj bude pravděpodobně nejvíce determinovat vývoj následně definovaného relevantního 

trhu.  

Analýza mikroprostředí 

Pomocí analýzy mikroprostředí zjišťujeme, jaké jsou silné a slabé stránky 

oceňovaného podniku. Mikroprostředí udává, do jaké míry je oceňovaný podnik schopen čelit 

hrozbám a do jaké míry je schopen využít příležitosti, které trh nabízí.  

Analýza mikroprostředí zahrnuje především analýzu odvětví a relevantního trhu. 

V rámci analýzy odvětví je nezbytné nejprve identifikovat a definovat příslušné odvětví 

hodnoceného podniku a následně zjistit jeho charakteristiky a strukturu. Součástí by mělo být 

rovněž zjištění, v jaké fázi životního cyklu se příslušné odvětví v současnosti nachází. Jakmile 

známe příslušné odvětví, zjišťujeme relevantní trh8 oceňovaného podniku. Volba relevantního 

trhu by měla umožnit získat data o tomto trhu a následné posouzení jeho atraktivity. 

K základním datům patří odhad velikosti relevantního trhu, historický vývoj trhu v čase, popř. 

také vývoj cen na relevantním trhu. 

Při zkoumání vnitřního potenciálu podniku rovněž dále nezbytné analyzovat 

následující oblasti daného podniku: zákazníky, dodavatele, zaměstnance a konkurenty, popř. 

i dalších faktory, které mají či mohou mít vliv na výsledné hodnocení atraktivity trhu. 

Souhrnné zhodnocení strategické analýzy a prognóza tržeb 

Strategická analýza by měla určit dlouhodobou perspektivu podniku, zjistit vývoj trhu, 

konkurence a v návaznosti na to poté prognózovat tržby. V rámci strategické analýzy by se 

rovněž měly identifikovat rizikové faktory oceňovaného podniku. Pomocí analýzy 

makroprostředí bylo zjištěno, jaký je potenciál trhu, na kterém oceňovaný podnik působí, a 

jaký tržní vývoj lze očekávat v budoucnu. Pomocí analýzy mikroprostředí bylo zjištěno, jaké 

jsou silné a slabé stránky oceňovaného podniku a jaké je jeho konkurenční postavení. 

Prognóza podnikových tržeb, která je výstupem samotné strategické analýzy, by měla 

vycházet ze závěrů analýz makro- a mikroprostředí. Postupů, jak lze tržby prognózovat, je 

celá řada a záleží na znalci, který postup zvolí. Je vhodné např. vycházet z prognózovaného 

vývoje HDP, neboť mezi jeho vývojem a vývojem trhu často existuje úzká vazba. Navíc 

                                                 
8 Relevantní trh je trh, ve kterém oceňovaný podnik působí. Vymezuje se zejména z hlediska produktu a místa 
podnikání. Relevantní trh je užší pojem než odvětví. Oceňuje-li např. malý rodinný pivovar na Ostravsku, pak 
odvětvím je potravinářský průmysl a relevantním trhem je trh s pivem v moravskoslezském regionu. 
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prognózované tempo růstu HDP je údaj příslušnými institucemi oficiálně zveřejňovaný a 

běžně dostupný. K samotné prognóze tržeb lze využít regresní analýzu.  

2.4.3 Finanční analýza podniku 

Pro účely ocenění je nezbytné provést finanční analýzu oceňovaného podniku, jejímž 

hlavním smyslem je posoudit finanční zdraví podniku. Nevýhodou finanční analýzy je to, že 

vychází téměř výhradně z historických údajů. Ocenění podniku by však mělo být orientováno 

převážně na budoucnost, tzn. vycházet z toho, jaký je předpokládaný budoucí vývoj 

společnosti. Z toho důvodu má finanční analýza pro účely ocenění pouze podpůrnou úlohu a 

větší váhu by měl mít výstup strategické analýzy, která je více orientovaná na budoucnost. 

Zdrojem teoretických poznatků uvedených v této kapitole jsou následující autoři: 

Dluhošová (2011), Kislingerová (2008 a 2010), Mařík (1998), Růčková (2011), Sedláček 

(2011) a Synek (2011). 

Finanční analýzou se zjišťuje, jaká je finanční situace podniku k datu ocenění, jaký je 

její historický vývoj a také předpokládaný budoucí vývoj. Nejedná se tedy pouze o analýzu 

momentálního stavu, nýbrž zejména o vývojové tendence v čase, stabilitu či volatilitu 

výsledků a o porovnání zjištěných hodnot s odvětvovými průměry. Oceňovatel z finanční 

analýzy vyvozuje závěry, které se promítnou do finančního plánu a následně do samotného 

odhadu hodnoty podniku. Závěry finanční analýzy by měly doplnit výrok o perspektivnosti 

podniku, který již částečně vyplynul ze strategické analýzy, a doplnit podklady pro stanovení 

rizika hodnoceného podniku.  

Metod používaných ve finančních analýzách je celá řada. Lze je rozdělit do dvou 

základních skupin: deterministické metody (vertikální a horizontální analýza, poměrová 

analýza, analýza soustav ukazatelů, analýza citlivosti) a matematicko-statistické metody 

(regresní analýza, diskriminační analýza, analýza rozptylu, testování statistických hypotéz). 

Pro běžné finanční analýzy v podniku se používají převážně deterministické metody. 

Základnou finanční analýzy je uplatnění poměrových ukazatelů a doplňkovou roli hraje 

vertikální a horizontální analýza. 

Podle Dluhošové (2011) je základem posuzování finančního zdraví podniku pomocí 

poměrových ukazatelů srovnávání. Způsoby srovnání jsou následující: srovnání vůči normě, 

srovnání v prostoru nebo srovnání v čase. Podstatou srovnávání vůči normě je srovnávání 

jednotlivých ukazatelů s jejich žádoucími (plánovanými či doporučenými) hodnotami. 

Srovnávání ukazatelů v prostoru je srovnávání ukazatelů daného podniku se stejnými 
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ukazateli jiných podniků, tj. mezipodnikové srovnání. Zde musí být ovšem dodržena časová, 

oborová a legislativní srovnatelnost. Podstatou srovnávání v čase je hodnocení časových řad 

jednotlivých ukazatelů. Důležité je ovšem zajištění srovnatelnosti údajů, tj. srovnatelné 

postupy a způsoby účtování. 

Finanční analýzu v rámci ocenění podniku lze podle Maříka (1998) shrnout 

do následujících čtyř kroků: prověření správnosti a úplnosti vstupních údajů, analýza 

hlavních účetních výkazů (vč. vertikální a horizontální analýzy), analýza poměrových 

ukazatelů a souhrnné zhodnocení dosažených výsledků. 

Prověření správnosti a úplnosti vstupních údajů 

Prvním krokem finanční analýzy by mělo být prověření správnosti a úplnosti 

vstupních údajů. Pokud jde o účetní výkazy, znalec se při oceňování obvykle spoléhá 

na závěry auditora. Nejsou-li účetní výkazy ověřeny auditorem, měl by si znalec alespoň 

orientačně prověřit účetnictví oceňovaného podniku sám (Mařík, 1998). 

Vertikální a horizontální analýza výkazů 

Vertikální a horizontální analýza umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých souvislostech.  

Vertikální analýza, někdy označována jako analýza struktury, sleduje jednotlivé 

položky finančních výkazů v poměru k určité vztažné veličině, a to obvykle v relativním 

vyjádření. Vztažnou veličinou je v případě rozvahy celková bilanční suma, v případě výkazu 

zisku a ztráty je to celkový obrat společnosti, příp. celkové náklady. Formalizovaný výpočet 

je následující: 

100⋅=
∑ i

i
i U

U
P ,          (2.1) 

kde iP  označuje podíl i-té položky výkazu na celku, iU  značí hodnotu i-té položky účetního 

výkazu a ∑ iU  značí zvolenou vztažnou veličinu, tj. položku vyjadřující 100 %. 

Horizontální analýza, někdy označována jako analýza trendů, sleduje vývoj 

jednotlivých položek finanční výkazů v čase, zpravidla ve vztahu k minulému období.  Kromě 

sledování změn absolutních hodnot položek účetních výkazů se zjišťují také jejich procentní 

změny. Formalizovaný výpočet relativní změny je následující: 
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U ,         (2.2) 

kde iU∆  označuje relativní změnu hodnoty i-té položky výkazu v čase, tU  značí hodnotu i-té 

položky účetního výkazu v čase t a 1−tU  značí hodnotu dané položky výkazu v čase t-1. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Základními skupinami poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženost, rentability, 

likvidity a aktivity. V následujícím textu jsou u některých ukazatelů krom charakteristiky a 

vzorce uvedeny rovněž doporučené hodnoty, jejichž zdrojem jsou publikace autorů 

Dluhošové (2011), Kislingerové (2010), Sedláčka (2011) a Růčkové (2011). S doporučenými 

hodnotami je však nutné pracovat obezřetně, neboť každý podnik je jedinečný. Z toho důvodu 

je nutné výsledné hodnoty ukazatelů zvažovat v širších souvislostech a nespoléhat se pouze na 

shodu, resp. neshodu, s doporučenými hodnotami. 

Ukazatele zadluženosti zkoumají vztah podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí. 

Zadluženost není nutně negativní charakteristikou podniku. Určitá výše zadlužení je pro 

podnik obvykle užitečná, protože cizí zdroje jsou levnější než vlastní kapitál. Růst 

zadluženosti může přispět k vyšší rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, současně 

ovšem zvyšuje riziko finanční nestability. Dobře fungující společnost se stabilním peněžním 

tokem si však může dovolit vyšší zadluženost, aniž by to ohrozilo její finanční stabilitu. Při 

hodnocení zadluženosti bychom měli přihlížet k odvětví podnikání hodnoceného podniku a 

dalším faktorům (např. nákladům na cizí kapitál). 

Ukazatel Equity Ratio (někdy nazýván jako koeficient samofinancování) poměřuje 

vlastní kapitál k celkové hodnotě aktiv. Vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti 

financována penězi vlastníků.  Tento ukazatel vypočteme dle následujícího vztahu: 

100⋅=
A

VK
RatioEquity ,         (2.3) 

kde VK značí vlastní kapitál a A jsou celková aktiva. 

Ukazatel Debt Ratio (někdy nazýván jako ukazatel věřitelského rizika) poměřuje cizí 

zdroje podniku k celkové hodnotě aktiv. Tímto ukazatelem se vyjadřuje celková zadluženost, 

měří podíl věřitelů na celkových aktivech podniku. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Proto věřitelé preferují nižší hodnoty tohoto 

ukazatele. Na druhou stranu, u finančně stabilního podniku může dočasný růst zadluženosti 
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vést ke zvýšení celkové rentability vložených prostředků. Tento ukazatel se vypočte podle 

následujícího vzorce: 

100⋅=
A

CK
RatioDebt ,         (2.4) 

kde CK značí cizí kapitál a A jsou celková aktiva. 

Ukazatel Debt Equity (někdy nazýván jako ukazatel míry zadluženosti) vyjadřuje 

proporci cizích zdrojů a vlastního kapitálu podniku, dává do poměru kapitál věřitelů 

s kapitálem akcionářů. Investory je tento ukazatel vnímán jako klíčová charakteristika 

zadluženosti. Jeho konstrukce je následující: 

100⋅=
VK

CK
EquityDebt ,         (2.5) 

kde CK značí cizí kapitál, VK značí vlastní kapitál společnosti. 

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

kolikrát je zajištěno placení úroků. Dosáhne-li ukazatel úrokového krytí hodnoty 1, znamená 

to, že vše, co podnik vyprodukuje, jde na úhradu nákladových úroků. Vysoké hodnoty 

ukazatele úrokového krytí jsou pro investory známkou vysoké bonity podniku. Nízké hodnoty 

naznačují vyšší finanční riziko. V odborné literatuře je za doporučenou hodnotu tohoto 

ukazatele označována hodnota alespoň 3, jiný autoři doporučují hodnotu 5 a více. Ukazatel 

úrokového krytí vypočteme následovně: 

Ú

EBIT
krytíúrokové = ,         (2.6) 

kde EBIT značí zisk před úroky a zdaněním a Ú jsou nákladové úroky. 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů 

podniku, které byly užity k jeho dosažení. Ukazatele v rámci této skupiny se dají vykládat 

všechny obdobně: udávají, kolik korun zisku připadá na jednu korunu jmenovatele, tj. aktiv, 

vlastního kapitálu či tržeb. Dosažené hodnoty rentability je nutné posuzovat v delším časovém 

kontextu, neboť krátkodobě může dojít k výkyvům např. v důsledku vysokých investic 

do kapacit, v důsledku zavádění nových produktů na trh apod. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE, Return on Equity) vyjadřuje celkovou 

výnosnost vlastních zdrojů. Měří, kolik čistého zisku připadá na korunu investovanou do 

podniku jeho vlastníky. Tímto ukazatelem vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší 
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dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního 

rizika. Obecně lze říci, že pro investora je důležité, aby ROE byl vyšší než úroky, které by 

obdržel při jiné formě investování.  Vztah pro výpočet ukazatele ROE je tento: 

VK

EAT
ROE = ,           (2.7) 

kde EAT značí čistý zisk, tj. zisk po zdanění, a VK značí vlastní kapitál podniku. 

Ukazatel rentability aktiv (ROA, Return on Assets) bývá považován za klíčové měřítko 

rentability. Poměřuje čistý zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na 

to, zda byla financována z vlastního nebo cizího kapitálu. Do čitatele je dosazen EBIT, takže 

ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. 

K hodnocení tohoto ukazatele slouží především srovnání v čase a v prostoru 

(tj. mezipodnikové srovnání - odvětvové průměry). Vzorec pro výpočet ukazatele ROA je 

následující: 

A

EBIT
ROA = ,          (2.8) 

kde EBIT značí zisk před úroky a zdaněním, A značí celková aktiva podniku. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS, Return on Sales) měří podíl čistého zisku 

připadajícího na korunu tržeb. Tržby ve jmenovateli vyjadřují tržní ohodnocení výkonů 

podniku za určité období. V čitateli zlomku je EAT, ukazatel proto vyjadřuje ziskovou marži. 

Zisková marže se značně liší u jednotlivých odvětví v závislosti na charakteru produktů. 

Formalizovaný výpočet tohoto ukazatele je následující: 

T

EAT
ROS =

,           (2.9) 

kde EAT značí čistý zisk, tj. zisk po zdanění, a T vyjadřuje tržby. 

 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Do čitatele dosazujeme majetkové složky s různou dobou likvidnosti, 

tj. přeměnitelnosti na peníze, a to: krátkodobý finanční majetek (nejlikvidnější), pohledávky a 

zásoby (nejméně likvidní). Likvidita9 je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva 

na peněžní prostředky a schopnosti těmito prostředky dostát svým splatným závazkům. 

Likvidita je v přímém protikladu s rentabilitou, protože vázanost prostředků v oběžných 

                                                 
9 Pojmy likvidita a likvidnost spolu souvisí, nejde však o synonyma. Likvidnost je užší pojem, vyjadřuje míru 
obtížnosti transformace majetku do hotovostní formy (Kislingerová, 2010). 
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aktivech nevynáší podniku žádný nebo jen malý výnos. S likviditou souvisí solventnost10. 

Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázanou ve formě pohotově 

přeměnitelné na peníze, tzn. likvidita je podmínkou solventnosti. Podle Kislingerové (2010) je 

výše likvidity a její řízení otázkou strategie daného podniku. Agresivní přístup k řízení 

likvidity si mohou dovolit pouze některé podniky, např. z titulu silné tržní pozice na trhu. 

Konzervativní strategie spočívá ve slaďování položek oběžných aktiv s pasivy. Defenzivní 

strategii uplatňují např. malé podniky, které jsou závislé na jednom velkém odběrateli.  

Ukazatel okamžité likvidity (L1 – likvidita prvního stupně) do svého čitatele zahrnuje 

pouze krátkodobý finanční majetek, tj. nejlikvidnější část oběžných aktiv. Je významný 

zejména z krátkodobého hlediska, protože pohotové platební prostředky jsou nejlikvidnější 

formou majetku. Doporučené rozmezí hodnot ukazatele okamžité likvidity je od 0,9 do 1,1. 

Jiný zdroj uvádí minimální hodnotu ve výši 0,2. Nutno však zmínit, že tento ukazatel je 

poměrně nestabilní, proto slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku. Vzorec pro 

výpočet ukazatele okamžité likvidity je tento: 

.

1
krátCK

KFM
L = , (2.10) 

kde 1L  značí likviditu prvního stupně (tj. okamžitou likviditu), KFM značí krátkodobý 

finanční majetek a .krátCK  je krátkodobý cizí kapitál. 

Ukazatel pohotové likvidity (L2 – likvidita druhého stupně) do svého čitatele 

nezahrnuje zásoby, jakožto nejméně likvidní součást oběžných aktiv. Růst tohoto ukazatele by 

měl signalizovat zlepšení finanční a platební situace a naopak. Doporučené rozmezí pohotové 

likvidity je od 1,0 do 1,5. Tyto doporučení je však nutné brát s rezervou. Optimální výše 

pohotové likvidity se liší podnik od podniku, přičemž velkou roli hraje rovněž postoj 

managementu ke strategii řízení likvidity. Ukazatel pohotové likvidy lze vypočíst následovně: 

.

.2
krát

krát

CK

POHLKFM
L

+
= , (2.11) 

kde 2L  značí likviditu druhého stupně (tj. pohotovou likviditu), KFM značí krátkodobý 

finanční majetek, .krátPOHL  jsou krátkodobé pohledávky a .krátCK  je krátkodobý cizí kapitál. 

Ukazatel běžné likvidity (L3 – likvidita třetího stupně) měří, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Vyjadřuje, kolikrát by byl hodnocený podnik schopen 

                                                 
10 Solventnost vyjadřuje schopnost podniku hradit včas, v požadované výši a na požadovaném místě všechny 
splatné závazky (Kislingerová, 2010). 



- 16 - 

uspokojit věřitele, kdyby hypoteticky veškerá oběžná aktiva okamžitě proměnil na hotovost. 

Za přiměřené rozmezí tohoto ukazatele se považují hodnoty od 1,5 do 2,5. Není žádoucí příliš 

nízká běžná likvidita, ovšem ani příliš vysoká, protože příliš vysoká hodnota oběžných aktiv 

snižuje výnosnost podniku. Při hodnocení běžné likvidity hraje zásadní roli postoj 

managementu k  řízení likvidity - zda management usiluje o agresivní, průměrnou či 

konzervativní strategii. Ukazatel běžné likvidity lze vypočíst podle následujícího vztahu: 

.

3
krátCK

OA
L = , (2.12) 

kde 3L  značí likviditu třetího stupně (tj. běžnou likviditu), OA jsou oběžná aktiva a .krátCK  je 

krátkodobý cizí kapitál. 

 

Ukazatelé aktivity jsou ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. 

Dávají odpověď na otázku, jak je v hodnoceném podniku hospodařeno s aktivy, resp. 

s jednotlivými složkami aktiv. Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv.  

Má-li podnik více aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nižší zisk. Má-li 

jich naopak nedostatek, musí se vzdát mnoha potencionálních podnikatelských příležitostí a 

přichází o výnosy, které by mohl získat. V rámci této skupiny se lze setkat s dvěma typy 

ukazatelů, a to s ukazateli typu doby obratu a obratovosti. Obratovost, resp. rychlost obratu, je 

inverzní podobou vázanosti aktiv a vyjadřuje počet obrátek za rok. Doba obratu odráží počet 

dní, po který trvá jeden obrat. 

Ukazatel obratu aktiv měří efektivnost využívání celkových aktiv, resp. vypovídá o 

počtu obrátek aktiv v rámci jednoho roku. Obecně platí, že čím větší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lépe.  Pro objektivizaci výsledků je vhodné především odvětvové srovnání. 

Místo tržeb lze v čitateli dosadit rovněž celkové výnosy. Základní konstrukce obratu aktiv je 

následující: 

A

T
aktivobrat = , (2.13) 

kde T značí tržby a A značí aktiva. 

Ukazatel doby obratu aktiv udává průměrný počet dní, po který trvá jeden obrat aktiv. 

Obecně je záměrem zkracování doby obratu. Vztah pro výpočet tohoto ukazatele je 

následující: 
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360/T

A
aktivobratudoba = , (2.14) 

kde A značí aktiva a T značí tržby. 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a opětovně naskladněna. Pokud je hodnota tohoto ukazatele v porovnání 

s odvětvovými průměry lepší, pak to znamená, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, 

které by vyžadovaly nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou neproduktivní, neboť 

dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos. Konstrukce ukazatele obratu 

zásob je následující: 

ZÁS

T
zásobobrat = , (2.15) 

kde T značí tržby a ZÁS značí zásoby. 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Ukazatel doby obratu zásob 

se vypočte následovně: 

360/T

ZÁS
zásobobratudoba = , (2.16) 

kde T značí tržby a ZÁS značí zásoby. 

Ukazatel doby inkasa pohledávek udává, za kolik dní jsou průměrně placeny faktury, 

Po tuto dobu musí hodnocený podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby za 

prodané zboží či výrobky, resp. poskytnuté služby. Při hodnocení tohoto ukazatele je nutné 

vzít v úvahu zvyklosti dané země, velikost podniku, jeho postavení na trhu a další faktory. 

Obecně však platí, že čím kratší tato doba je, tím lépe. Vztah pro výpočet ukazatele doby 

inkasa pohledávek je následující: 

360/T

POHL
pohledávekinkasadoba = , (2.17) 

kde POHL značí pohledávky a T značí tržby. 

Ukazatel doby úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje průměrný počet dní, na které 

poskytli obchodní úvěr hodnocenému podniku jeho dodavatelé. Udává jaká je platební 

morálka hodnoceného podniku vůči jeho obchodním partnerům. Vzorec pro výpočet tohoto 

ukazatele je následující: 
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360/T

KZ
závazkůúhradydoba =  (2.18) 

kde KZ  značí krátkodobé závazky a T značí tržby. 

Souhrnné zhodnocení finančního zdraví podniku 

Finanční analýza by měla končit souhrnnou interpretací dosažených výsledků. 

Finanční analýza hraje v rámci ocenění spíše podpůrnou úlohu, neboť se orientuje převážně 

na minulost. Ocenění podniku by však mělo vycházet zejména z očekávaného budoucího 

vývoje. Hlavním účelem finanční analýzy v rámci ocenění podniku je poskytnout co nejvíce 

informací pro sestavení finančního plánu a závěry finanční analýzy by měly doplnit výrok 

o perspektivnosti oceňovaného podniku, který již částečně vyplynul ze strategické analýzy a 

doplnit podklady pro stanovení rizika oceňovaného podniku.  

Po zhodnocení různých stránek finančního zdraví podniku zpravidla dojdeme 

k závěru, že v některých oblastech je na tom hodnocený podnik lépe a v některých naopak 

hůř. Je nepravděpodobné, že by byl podnik mimořádně dobrý ve všech analyzovaných 

oblastech. Závěr finanční analýzy by však měl být jednoznačný. Měl by odpovědět na otázku, 

zda je podnik zdravý a zda lze počítat s jeho dlouhodobou existencí. Pokud vyhlídky 

oceňovaného podniku nejsou příliš optimistické, mělo by se ocenění zúžit na zjištění jeho 

likvidační hodnoty. V případě optimistických vyhlídek na budoucí vývoj podniku je splněna 

podmínka pro použití výnosových metod. Závěry z finanční analýzy by měly doplnit 

předběžný výrok o perspektivnosti podniku, který již částečně vyplynul ze strategické analýzy 

(Mařík, 1998). 

Ve finanční analýze můžeme ke zvýšení názornosti použít tzv. spider graf 

(pavučinový graf, pavučinová analýza). Tento graf umožňuje přehledné vyhodnocení 

postavení daného podniku v řadě ukazatelů vzhledem k odvětvovému průměru. Na první 

pohled je pak zřejmé, zda je daný podnik nadprůměrný či podprůměrný, a v kterých 

oblastech. Obvykle se ze základních skupin poměrových ukazatelů vyberou ty nejdůležitější a 

jejich vypočtené hodnoty pro hodnocený podnik se vyjádří v procentech vůči odvětvovému 

průměru, který představuje 100 %.  

Grafickým základem pavučinového grafu jsou soustředěné kružnice, které vyjadřují 

relativní hodnotu vypočtených ukazatelů vztaženou k odvětvovému průměru. Ze středu grafu 

vybíhají paprsky, na nichž jsou nanášeny vypočtené hodnoty ukazatelů hodnoceného podniku. 

Spojením sousedních hodnot vyznačených na jednotlivých paprscích vznikne konečný spider 

graf. 
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Při hodnocení spider grafu je vhodné věnovat pozornost jednotlivým ukazatelům, 

které by neměly nabývat ani příliš vysokých ani příliš nízkých hodnot. Obecně lze sice říci, že 

čím více jsou vypočtené hodnoty nad odvětvovou kružnicí, tím je na tom hodnocený podnik 

vzhledem k odvětvovému průměru lépe. To však neplatí vždy, neboť některé ukazatele (např. 

ukazatele likvidity) ve vyšších než optimálních hodnotách rozhodně žádoucí nejsou (Synek, 

2011). 

2.4.4 SWOT analýza podniku 

Při SWOT analýze se sumarizují klíčové faktory, které pro podnik představují silné a 

slabé stránky a příležitosti a hrozby okolí. Tyto faktory již byly identifikovány v rámci 

strategické, resp. finanční analýzy a nyní budou zrekapitulovány ve čtyřech kvadrantech 

tabulky SWOT. Tabulka by neměla obsahovat příliš mnoho faktorů, aby byla zachována 

přehlednost a vypovídací schopnost.  

Silné stránky (S – Strengths) reprezentují hlavní faktory konkurenčních výhod 

vztahujících se bezprostředně k oceňovanému podniku. Obvykle jsou to skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak podniku, tak jeho zákazníkům. 

Slabé stránky (W – Weeknesses) vyjadřují skutečnosti, které hodnocený podnik nedělá 

dobře, nebo skutečnosti, ve kterých si konkurenční podniky vedou lépe. 

Příležitosti (O –  Opportunities) jsou vnější skutečnosti, které může hodnocený podnik 

využít pro svůj růst. Jinými slovy, jsou to aspekty, které mohou zvýšit poptávku nebo pomoci 

lépe uspokojit zákazníky a přinést tak hodnocenému podniku úspěch. 

Hrozby (T – Threats) jsou vnější skutečnosti, které mohou růst a existenci 

hodnoceného podniku ohrozit, nemá-li jasnou konkurenční převahu a udržitelné konkurenční 

výhody. Jinými slovy, jsou to aspekty, které mohou snížit poptávku po produkci hodnoceného 

podniku nebo zapříčinit nespokojenost jejich zákazníků. 

Dle Keřkovského (2002) bychom při vypracovávání SWOT schématu měli vycházet 

z následujících zásad: Závěry SWOT by měly být relevantní, tzn. SWOT by měla být vždy 

sestavována s ohledem na účel, pro který je zpracována. SWOT by měla být zaměřena na 

podstatná fakta a jevy. Je-li SWOT součástí strategické analýzy, pak by v ní měla být uvedena 

pouze „strategická“ fakta, tzn. skutečnosti, které se zpravidla nedají eliminovat jednorázově 

v krátkém časovém horizontu a mají tedy delší obecnou platnost. SWOT by měla být 

objektivní, tj. neměla by vyjadřovat jenom subjektivní názory zpracovatele analýzy. 
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2.4.5 Dlouhodobý finanční plán podniku 

Konstrukce dlouhodobého finančního plánu je nezbytným předpokladem užití většiny 

oceňovacích metod, zejména výnosových. Dlouhodobý finanční plán je sestavován na základě 

projekce následujících klíčových veličin: tržeb, provozní ziskové marže, pracovního kapitálu, 

investičních záměrů a rozpočtu financování. Tyto veličiny jsou nezbytné pro následný 

výpočet hodnoty, proto jsou v literatuře někdy označovány výrazem „generátory hodnoty“ 

(Mařík, 2011). Analýza a prognóza těchto klíčových veličin je předmětem dílčích plánů, které 

jsou sestavovány nejprve. Krom výše uvedených veličin je nezbytné plánovat rovněž propočet 

daně z příjmu právnických osob a rozdělení výsledku hospodaření. V dalších fázích jsou dílčí 

plány koordinovány a sestavovány finanční výkazy do budoucna. 

Součástí finančního plánování je: plánování výnosů, nákladů a zisku (tj. plánovaný 

výkaz zisků a ztrát), plánovaní peněžních příjmů a výdajů (tj. plánovaný výkaz cash flow) a 

plánování aktiv a pasiv (tj. plánovaná rozvaha); (Synek, 2011). 

Z hlediska požadavků na dlouhodobý finanční plán pro účely ocenění podniku jsou 

plánované výkazy sestavovány ve zjednodušené podobě, která je pro potřeby ocenění naprosto 

dostačující. Podrobnější rozpracování plánovaných položek je účelnější u krátkodobých 

finančních plánů.  

Dílčí plány 

Dílčí plány, které jsou nezbytné pro následné sestavení plánovaných výkazů, jsou tyto: 

plán tržeb, plán provozní ziskové marže, plán čistého pracovního kapitálu, plán investic a plán 

financování. 

Plán tržeb má při sestavování finančního plánu klíčovou roli, protože základní 

hypotézou je, že podnikový růst se měří tržbami. Predikovaný vývoj tržeb oceňovaného 

podniku byl zjišťován a stanoven v rámci strategické analýzy.  

Cílem plánu provozní ziskové marže je zjistit vztah mezi změnami nákladů a objemem 

výroby v minulosti a na základě toho poté stanovit provozní ziskovou marži v následujících 

letech. Provozní zisková marže se vypočte jako podíl upraveného provozního zisku a tržeb, 

přičemž provozní zisk je třeba upravit tak, aby zahrnovat pouze náklady a výnosy 

z provozních aktivit podniku.  
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Provozní ziskovou marži, která bude vyjadřovat předpokládaný vývoj poměru mezi 

ziskem a tržbami v budoucnu, je možné stanovit na úrovni historického průměru a popř. dále 

upravit dle analýzy historického a předpokládaného budoucího vývoje nákladových položek. 

Dalším dílčím plánem je plán čistého pracovního kapitálu (dále rovněž jako ČPK). 

Čistý pracovní kapitál se vypočte jako pracovní kapitál (tj. zásoby, pohledávky a finanční 

majetek) mínus krátkodobé neúročené závazky. Cílem plánu pracovního kapitálu je zjistit 

náročnost výkonů na jednotlivé složky ČPK. Budoucí finanční majetek můžeme naplánovat 

s pomocí ukazatele okamžité likvidity (viz kapitola 2.4.3), kdy předpokladem je, že průměrná 

hodnota tohoto ukazatele v minulosti bude zachována i v budoucnu. Ostatní složky 

pracovního kapitálu můžeme naplánovat odhadem tempa růstu na základě analýzy 

historického vývoje. Vhodnější je však analyzovat náročnost výkonů na pohledávky, zásoby a 

závazky v minulosti pomocí některého z ukazatelů aktivity (viz kapitola 2.4.3), např. 

ukazatele doby obratu ve dnech. Výchozím předpokladem je, že náročnost jednotlivých 

položek ČPK v minulosti bude zachována i v budoucnu. 

Investiční záměry podniku a plán odpisů vzhledem k růstu prognózovaných tržeb 

v sobě zahrnuje plán investic. Přístupů ke stanovení budoucí hodnoty dlouhodobého majetku 

je celá řada. Lze vycházet z konkrétních investičních plánů hodnoceného podniku. To jsou 

ovšem obvykle interní informace a ne vždy má znalec údaje tohoto charakteru k dispozici. 

Druhý přístup vychází z předpokladu, že plánované investice musí přesahovat hodnotu 

odpisů, popř. rovnat se hodnotě předpokládaných odpisů v budoucnu. Třetí přístup spočívá ve 

využití koeficientu investic, který vyjadřuje poměr změny hodnoty dlouhodobého majetku a 

změny tržeb v daném období. Předpokládá se, že náročnost výkonů na dlouhodobý majetek 

v minulosti bude zachována i v budoucnu. Odpisy lze stanovit metodou procenta tržeb nebo, a 

to by bylo vhodnější, lze vycházet z konkrétních odpisových plánů podniku (jsou-li údaje 

tohoto charakteru znalci k dispozici). 

Cílem plánu financování je rozhodnout, z jakých interních či externích zdrojů bude 

zajištěna potřebná finanční rovnováha podniku. Jsou-li k financování aktiv podniku zvoleny 

cizí zdroje, pak jeho součástí musí být plán předpokládaných splátek, plán nákladových 

úroků, popř. plán čerpání nových úvěrů. 

Sestavení plánovaných finančních výkazů 

Na fázi sestavování dílčích plánů navazuje sestavení finančních výkazů do budoucna, 

tj. plánované rozvahy, plánovaného výkazu zisku a ztrát a plánovaného výkazu cash flow. 
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Tyto plánované výkazy doplníme prognózovanými položkami z dílčích plánů, popř. 

k prognóze jednotlivých položek výkazů (myšleno především položek VZZ) použijeme 

procentní metodu ve vztahu k tržbám (Kislingerová, 2010).  

Mezi jednotlivými položkami výkazů existují vzájemné vazby. Celý systém finanční 

výkazů je nutné na závěr vybilancovat tak, aby platil princip bilanční rovnosti, aby konečný 

stav peněžních prostředků dle výkazu cash flow odpovídal hodnotě krátkodobého finančního 

majetku v rozvaze apod. 

2.4.6 Stanovení nákladů na kapitál 

Před samotnou aplikací výnosových metod ocenění je nutné stanovit náklady kapitálu, 

které budou představovat diskontní sazbu, která umožní určit současnou hodnotu budoucích 

peněžních příjmů. Této fázi je nutné věnovat náležitou pozornost, neboť diskontní sazba je 

veličina, která do značné míry ovlivňuje výslednou hodnotu podniku. Každé nadhodnocení či 

podhodnocení diskontní míry má vliv na konečnou hodnotu. 

V oceňovací teorii i praxi je diskontní sazba obvykle stanovena na úrovni váženého 

průměru nákladů na kapitál (WACC – Weighted Average Cost of Capital). Z matematického 

hlediska se jedná o vážený aritmetický průměr nákladů na jednotlivé druhy kapitálu, kde 

vahou je podíl vlastního, resp. cizího kapitálu na celkovém kapitálu podniku: 

C

E
r

C

D
trWACC ed ⋅+⋅−⋅= )1( , (2.19) 

kde WACC jsou průměrné náklady kapitálu, dr  jsou náklady na úročený cizí kapitál11, t  je 

sazba daně z příjmů platná pro oceňovaný podnik, D  jsou úročené cizí zdroje, C  je celkový 

vložený kapitál12, er  jsou náklady vlastního kapitálu před zdaněním a E  je vlastní kapitál. 

Při výpočtu průměrných vážených nákladů kapitálu se doporučuje (Marek, 2009) 

postupovat následovně:  

Nejprve stanovíme váhy jednotlivých složek kapitálu, tj. zjistíme podíl úročených 

cizích zdrojů na celkovém kapitálu CD a podíl vlastních zdrojů na celkovém kapitálu CE . 

Tyto podíly je však nutné počítat na základě tržních hodnot. 

                                                 
11 Do cizího kapitálu se nezahrnují neúročená pasiva, například závazky vůči dodavatelům. Předpokládá se, že 
platby za tyto závazky jsou obsaženy v provozních peněžních tocích (tzn., jsou součástí placených cen). 
12 Celkovým vloženým kapitálem jsou myšlena celková pasiva snížená o neúročené zdroje (platí: C = E + D). 
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Následuje stanovení nákladů na cizí kapitál dr . Náklady na cizí kapitál lze propočíst 

různými způsoby, nejčastěji jako vážený průměr z efektivních úrokových sazeb, které z cizího 

kapitálu platíme. Vydává-li podnik obligace, lze náklady na cizí kapitál vyjádřit jako výnos do 

splatnosti těchto obligací. Nepoužívá-li podnik k financování úvěry, resp. nelze-li náklady 

cizího kapitálu určit dle úrokových sazeb, je možné aplikovat obecnou metodou odhadu dle 

manželů Maříkových (2007). Ta vychází z bezrizikové sazby a podle rizikovosti daného 

podniku se k této sazbě přičítá riziková přirážka pr , kdy 

pfd rrr += , (2.20) 

kde fr značí bezrizikovou úrokovou míru a pr  je riziková přirážka.  

K odhadu bezrizikové sazby je používán výnos dlouhodobých (např. desetiletých) 

státních dluhopisů, které oznamuje MF ČR. Rizikovou přirážku nákladů cizího kapitálu se 

doporučuje (Mařík a Maříková, 2007) stanovit pomocí odhadnutého ratingu (určení rizikové 

třídy), a to buď ratingu konkrétního podniku, je-li k dispozici, nebo zjednodušeným 

přístupem, při němž se při určování rizikové přirážky vychází z materiálů profesora 

A. Damodarana13. V rámci tohoto zjednodušeného přístupu se vypočte ukazatel úrokového 

krytí hodnoceného podniku, na základě výsledné hodnoty tohoto ukazatele je podnik přiřazen 

do ratingové skupiny. Každé ratingové skupině přísluší odpovídající riziková přirážka. 

Dále určíme náklady na vlastní kapitál er , kterou jsou výnosností, kterou očekává 

vlastník podniku za podstoupené riziko. Vzhledem k tomu, že riziko vlastníka je větší než 

riziko věřitele, vlastníkem očekávaná výnosnost by měla být vyšší než náklady na cizí kapitál. 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál lze využít stavebnicových modelů (např. 

stavebnicový model dle metodiky MPO ČR), modelu APM (Arbitrage Pricing Model), 

modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model) aj.  

V praktické části práce bude ke zjištění nákladů vlastního kapitálu užito beta verze 

modelu CAPM, podle níž: 

[ ]fmefe rrErrE −⋅+= )()( β , (2.21) 

                                                 
13 Zdroj: Materiály prof. A. Damodarana, konkrétně soubor s názvem „Ratings, Spreads and Interest Coverage 
Ratios“, data k 12. 1. 2012, dostupné z: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls (převzato 30. 3. 
2012). 
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kde )( erE  je očekávaný výnos vlastního kapitálu, fr  je bezriziková úroková míra trhu (např. 

výnosnost státních obligací), eβ  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu 

na dodatečný výnos tržního portfolia, [ ]fm rrE −)(  je rozdíl vyjadřující prémii za tržní riziko. 

Beta koeficient ( eβ ) odráží souvislost mezi hodnotou daného podniku a pohybem 

celého trhu. Beta koeficient říká, jakým směrem a s jakou intenzitou se pravděpodobně změní 

výnosnost akcie hodnoceného podniku při pohybu trhu o jedno procento.14 Vyčíslení beta 

koeficientu podílem kovariance pohybu akcie a trhu a rozptylu pohybů v tuzemských 

podmínkách použít nelze, neboť zde není dostatečně rozvinutý kapitálový trh (Scholleová, 

2009). V českých podmínkách lze využít beta koeficientů ze známých informací z odvětví 

v rámci evropských trhů. Jelikož se podniky liší kapitálovou strukturou, nejprve zjistíme 

hodnotu tzv. unlevered (nezadluženého) koeficientu beta pro dané odvětví a tzv. levered 

(zadlužený) beta koeficient pro konkrétní podnik přepočteme podle vzorce: 







⋅−+⋅=

E

D
tunleveredlevered )1(1ββ , (2.22) 

kde EDt ,,  mají stejný význam jako v předchozích případech. 

Prémie za tržní riziko [ ]fm rrE −)(  zahrnuje riziko trhu, na kterém vlastník realizuje 

své výnosy. Přirážka za riziko selhání země (country risk premium) se udává v procentních 

bodech, které by pro danou zemi měly být přičítány k bezrizikové úrokové míře. Přirážka za 

riziko země je vždy stejná pro všechny trhy se stejným ratingem, dále by ještě měla být 

korigována s ohledem na výkyvy kapitálového a dluhopisového trhu. Prémie za tržní riziko se 

pak vypočítá jako součet základní prémie za riziko a rizikové přirážky pro konkrétní trh 

(Scholleová, 2009). 

Nakonec výše zjištěné hodnoty dosadíme do rovnice (2.19), čímž zjistíme vážený 

průměr nákladů na kapitál oceňovaného podniku. 

 

                                                 
14 Je-li β > 1, znamená to, že vzroste-li výnos trhu o 1 %, lze očekávat růst hodnoty akcie s vyšší intenzitou, než 
s jakou vzrostl výnos trhu (tj. růst stejným směrem, ale s vyšší intenzitou). Je-li 0 < β < 1, pak lze očekávat 
pohyb stejným směrem, ale s menší intenzitou. Je-li 0 > β, pak hodnota akcie bude reagovat na tržní pohyby 
pohybem inverzně (tj. při růstu trhu poklesne a při poklesu trhu poroste). (Zdroj: Scholleová, 2009, str. 148) 
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2.4.7 Volba metod ocenění a souhrnné ocenění podniku 

V následujícím textu budou zmíněny nejběžněji využívané metody k oceňování 

podniků. Podrobněji budou popsány výnosové metody DCF-Entity a EVA-Entity, jelikož ty 

budou v aplikační části práce použity k odhadu tržní hodnoty vybraného podniku. V závěru 

této kapitoly bude rovněž teoreticky vymezena citlivostní analýza. 

Podle konceptu ocenění lze vymezit následující čtyři základní skupiny metod: 

výnosové, majetkové, komparativní a kombinované.  

Výnosové metody 

Výnosové metody obecně vycházejí z myšlenky, že hodnotu podniku určujeme na 

základě budoucích očekávaných výnosů, které budou aktiva daného podniku generovat. 

Budoucí příjmy však musíme diskontovat, tzn. převést na současnou hodnotu. Před samotným 

propočtem je nutné stanovit, jakou hodnotu podniku zjišťujeme: zda na úrovni celkových 

aktiv či na úrovni vlastního kapitálu. Od požadované hodnoty je pak odvozen výběr použitých 

volných peněžních toků (FCFF, FCFE aj.) a průměrných nákladů kapitálu WACC v úloze 

diskontního nástroje. Mezi výnosové metody se řadí metody diskontovaných peněžních toků 

(DCF), metody kapitálových zisku a metody založené na ekonomické přidané hodnotě (EVA). 

Metody DCF 

Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) bývají hlavním východiskem pro 

výsledné ocenění prosperujících podniků. Ocenění podniku metodami DCF je založeno na 

současné hodnotě volných peněžních toků FCF. Metody DCF se dále člení podle typu 

peněžních toků na varianty: DCF-Entity, DCF-Equity, APV (Adjusted Present Value) a DDM 

(Dividend Discount Model), podle fáze vývoje společnosti na metody: jednofázové, 

dvoufázové a vícefázové, a podle toho, zda je či není počítáno s růstem podniku na metody 

s růstem a bez růstu. V praktické části práce bude na konkrétní podnik použita dvoufázová 

metoda DCF-Entity, proto si podrobněji teoreticky vymezíme výpočet právě této metody. 

Metoda DCF-Entity pracuje s celkovými generovanými peněžními toky bez ohledu na 

strukturu vlastníků a věřitelů (FCFF), proto je výsledkem takového ocenění odhad hodnoty 

podniku jako celku. Tuto metodu je vhodné použít v případě, kdy nemáme podrobnější 

informace týkající se dluhové služby. FCFF vypočteme z plánovaných položek následovně: 

)1( tÚINVČPKODPEATFCFF −⋅+−∆−+=  (2.23) 
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kde FCFF  (Free Cash Flow to the Firm) jsou volné peněžní toky vztažené k celkovému 

kapitálu, EAT je čistý zisk, ODP  jsou odpisy, ČPK∆ je změna čistého pracovního kapitálu, 

INV  jsou investice, Ú  jsou úroky a t  je sazba daně z příjmu. 

Dvoufázová metoda DCF spočívá v tom, že si trvání podniku rozdělíme na dvě fáze. 

První fáze, trvající např. 5 až 8 let, je poměrně dobře předvídatelná, proto lze v rámci první 

fáze FCF z podnikové činnosti naplánovat poměrně přesně. Druhá fáze, trvající do 

nekonečna, již je předvídatelná podstatně hůř. V rámci druhé fázi je již uvažováno 

s konstantními FCF s určitým uvažovaným růstem (předpokládá-li se do budoucna pozitivní 

trend). V každé fázi se použije jiná diskontní sazba, protože čím je období vzdálenější, tím je 

obecně vyšší riziko (platí 21 rr < ). 

Výpočet hodnoty podniku v první fázi se vypočte podle následujícího vztahu:  

∑
=

−+⋅=
T

t

t
t rFCFV

1
11 )1(  (2.24) 

kde  1V  je hodnota podniku v první fázi, FCF  jsou volné peněžní toky, 1r  jsou náklady 

kapitálu v první fázi, t  jsou jednotlivé roky, T  je délka první fáze. 

Hodnotu podniku v druhé fázi je nutné diskontovat k momentu ocenění (tj. ke konci první 

fáze). Výpočet hodnoty podniku, kdy ve druhé fázi předpokládáme růst FCF, je následující:  

TTT r
gr

FCF
rPHV −+− +⋅

−
=+⋅= )1()1( 1

2

1
12  (2.25) 

kde  2V  je hodnota podniku v druhé fázi, PH je pokračující hodnota na bázi Gordonova 

růstového modelu, FCF  jsou volné peněžní toky, 1r  jsou náklady kapitálu v první fázi, 2r  

jsou náklady kapitálu v druhé fázi, g  je odhad tempa růstu FCFF v druhé fázi,15 t  jsou 

jednotlivé roky, T  je délka první fáze. 

Výsledná hodnota podniku se určí jako součet hodnoty v první fázi a hodnoty v druhé fázi 

podle následujícího vzorce: 

21 VVV +=  (2.26) 

kde 1V  představuje hodnotu podniku v první fázi a 2V hodnotu podniku v druhé fázi. 

                                                 
15 Koeficient g vyjadřující tempo růstu volných peněžních toků v druhé fázi může být stanoven různými 
způsoby. V praktické části této práce bude tempo růstu g v druhé fázi odhadnuto na základě historických 
růstových měr a korigováno vzhledem k předpokladům ohledně budoucnosti zjištěným strategickou analýzou. 
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Metoda kapitalizovaných zisků 

Metoda kapitalizovaných zisků je oceňovací postup využíván zejména v německy 

mluvících zemích. Klíčovým údajem této metody je tzv. trvale udržitelný zisk, což je účetní 

zisk, který je podroben řadě korekcí. Základním principem je převod budoucích zisků, které 

jsou odhadovány z historických dat, na současnou hodnotu. Metoda kapitalizovaných zisků je 

výnosovou metodou počítající s výnosy pouze pro vlastníky vlastního kapitálu a výsledkem 

tohoto ocenění je tedy hodnota vlastního kapitálu podniku (hodnota netto).  

Metody založené na ukazateli EVA 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA – Economic Value Added) je založena na 

využití stejnojmenného ukazatele, který je svým charakterem obdobou ekonomického zisku. 

Ukazatel EVA představuje minimální zhodnocení veškerého investovaného kapitálu a je 

ukazatelem výnosnosti podniku. Dostatečně výkonný podnik by měl vykazovat kladnou 

ekonomickou přidanou hodnotu, což svědčí o tom, že výnosnost celkového kapitálu je vyšší 

než celkové náklady na kapitál. EVA je způsobem, jakým mohou akcionáři měřit zisk podniku 

po úhradě alternativních nákladů na kapitál. Negativní hodnota ukazatele EVA tedy 

představuje pokles bohatství akcionářů. 

EVA vychází z předpokladu, že podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí 

výnos investovaných prostředků, je tedy jakýmsi vyjádřením nadzisku. Ukazatel EVA na bázi 

provozního zisku vypočteme následovně: 

CWACCNOPATEVA ⋅−= , (2.27) 

kde NOPAT  je provozní výsledek hospodaření po zdanění, WACC jsou náklady na celkový 

kapitál a C  je hodnota celkového podnikového kapitálu. 

Výpočet ukazatele EVA může být problematický, neboť nelze vycházet pouze 

z účetních dat, ta je nezbytné upravit na data ekonomická. NOPAT v českých podmínkách 

ztotožňujeme s ukazatelem EBIT po zdanění a upravujeme jej o mimořádné náklady a výnosy. 

Hodnotu podniku s využitím EVA lze podobně jako u metod DCF odhadnout na bázi entity i 

equity. 

U oceňovacích metod založených na ukazateli EVA má rozhodující úlohu tržní přidaná 

hodnota (MVA – Market Value Added). MVA představuje rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou 

kapitálu oceňovaného podniku. Hodnotu podniku tímto způsobem odhadneme následovně: 

MVACVEVA += 0  (2.28) 
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kde 0C  je hodnota investovaného kapitálu k momentu ocenění, MVA  je tržní přidaná 

hodnota. 

Tržní přidanou hodnotu MVA ex-ante lze vyjádřit jako současnou hodnotu 

očekávaných budoucích ekonomických zisků, resp. peněžních toků EVA, následovně: 

∑
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−+⋅==
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t
t WACCEVAEVAPVMVA

1

)1()(  (2.29) 

kde EVA  je hodnota ekonomické přidané hodnoty v jednotlivých letech, resp. peněžní toky 

EVA v jednotlivých letech, WACC  jsou náklady celkového kapitálu, T  je délka první fáze, t  

jsou jednotlivé roky. 

Další postup stanovení hodnoty podniku modelem EVA-Entity s využitím dvoufázové 

varianty je obdobný jako v případě dvoufázového modelu DCF-Entity, který je uveden výše, 

konkrétně ve vzorcích (2.24) až (2.26). Vzorce se budou lišit pouze tím, že místo volných 

peněžních toků FCF budou použity peněžní toky EVA. 

Majetkové metody 

Majetkové metody vyjadřují stav majetku a závazků daného podniku k určitému 

časovému okamžiku, tj. pracují se stavovými veličinami. Obecným principem je oceňování 

jednotlivých složek majetku. Mezi majetkové metody patří účetní metoda (jedná se o ocenění 

na bázi historických cen, přičemž základním zdrojem informací je účetní závěrka podniku), 

substanční metoda (jedná se o ocenění na bázi reprodukčních cen) a likvidační metoda (jde 

o ocenění za předpokladu omezené životnosti podniku). 

Komparativní metody 

Podstatou komparativních metod je odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu 

z dostupných dat srovnatelných podniků (tj. ocenění metodou tržního porovnání). Ocenění na 

základě srovnání s podobnými podniky se nejčastěji provádí u podniků, jejichž podíly jsou 

veřejně obchodovány na finančních trzích. Do této skupiny metod patří zejména tržní 

multiplikátory a metody srovnatelných transakcí. 

Předností komparativních metod je silná vazba k tržnímu prostředí a tudíž převaha 

tržních dat nad účetními. Tržní analýza ve srovnání s výnosovými metodami se zdá být 

objektivnější. Podmínkou využití těchto metod je však dostatečně rozvinutý kapitálový trh a 

dostatečná průhlednost trhu (Mařík, 2007). 
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Kombinované metody 

Podstata kombinovaných metod spočívá v kombinaci výsledků získaných aplikacích 

různých výše uvedených metod, nejčastěji metod výnosových a majetkových. Do skupiny 

kombinovaných metod se řadí např. metoda vážené střední hodnoty, Schmalenbachova 

metoda či metody nadzisku či superzisku.  

Analýza citlivosti hodnoty podniku 

Níže uvedená teorie týkající se citlivostní analýzy pochází z literatury, jejímiž autory 

jsou Dluhošová (2010), Fotr (2011) a Valach (2010). 

Analýza citlivosti je obecně založená na zjišťování dopadů relativních změn 

jednotlivých faktorů od jejich výchozích (plánovaných) hodnot na zvolené kritérium 

hodnocení (v našem případě na výchozí odhad hodnoty podniku). Podstatou analýzy citlivosti 

v rámci oceňování podniku je tedy zjišťování citlivosti výchozího odhadu hodnoty podniku 

na změny hodnot kvantifikovatelných faktorů (např. nákladů kapitálu, daňové sazby, 

provozního zisku), které hodnotu podniku ovlivňují.  

Faktory, jejichž změny vyvolávají pouze malé změny výchozího odhadu hodnoty 

podniku, lze považovat za málo důležité, tzn. citlivost hodnoty podniku na změny těchto 

faktorů je malá. Naopak faktory, jejichž změny vyvolávají značné změny hodnoty podniku, 

lze považovat za významné, tzn. hodnota podniku je značně citlivá na změny těchto faktorů. 

Obecný princip analýzy citlivosti16 spočívá ve vyjádření syntetického finančního 

ukazatele U  jako funkce dílčích ukazatelů (faktorů) nF  následovně: 

),...,,( 21 nFFFfU = , (2.30) 

Citlivost souhrnného ukazatele U  na vybraný faktor (zde na faktor 1F ) jako absolutní 

přírůstek hodnoty vlivem změny daného faktoru se obecně vyjádří takto: 

[ ] UFFFfUUU n
FF −⋅+=−=∆ + ,...,,)1( 211

11 ααα , (2.31) 

kde 1FUα∆  vyjadřuje absolutní přírůstek hodnoty syntetického finančního ukazatele U vlivem 

změny faktoru 1F  za podmínky ceteris paribus (tj. předpoklad faktorů 2F  až nF neměnných), 

                                                 
16 V praktické části práce bude aplikována jednofaktorová analýza citlivosti, kdy je posuzován vliv jednoho 
faktoru na analyzovaný finanční ukazatel za podmínky ceteris paribus. Nejedná se tedy o analýzu scénářů (resp. 
vícefaktorovou analýzu citlivosti), kdy je současně posuzován vliv více faktorů. 
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1
1
FU α+  vyjadřuje „novou“ hodnotu ukazatele U  při změně faktoru 1F , U  vyjadřuje „výchozí“ 

hodnotu daného finančního ukazatele a parametr α  vyjadřuje relativní odchylku (Dluhošová, 

2010). 

Výše uvedený obecný postup analýzy citlivosti lze aplikovat např. na propočet 

ukazatele EVA vycházející ze vzorce (2.27). V tomto konkrétním případě se jedná o citlivost 

vyjádřenou jako přírůstek hodnoty EVA vlivem změny nákladů kapitálu WACC (v případě 

ostatních faktorů, tj. C a NOPAT, je postup obdobný) dle následujícího vztahu: 

[ ])1(1 ααα +⋅⋅−=−=∆ + WACCCNOPATEVAEVAEVA WACCWACC , (2.32) 

kde 1WACCEVAα∆  vyjadřuje absolutní přírůstek hodnoty ukazatele EVA vlivem změny faktoru 

WACC  za podmínky ceteris paribus (tj. předpoklad faktorů C  a NOPAT  neměnných), 

WACCEVA α+1  vyjadřuje „novou“ hodnotu ukazatele EVA  při změně faktoru WACC , EVA  

vyjadřuje „výchozí“ hodnotu tohoto ukazatele a parametr α  vyjadřuje relativní odchylku 

(Dluhošová, 2010). 

Výsledky analýzy citlivosti lze zobrazit graficky, a to formou spojnicových grafů nebo 

tzv. tornádo grafů.  

Pohled na citlivost hodnoty podniku vzhledem ke změnám jednotlivých faktorů, které 

ji ovlivňují, umožňuje spojnicový graf (v literatuře označován rovněž jako uzlový graf, 

viz Scholleová, 2009). Platí, že čím je sklon přímky odpovídající určitému faktoru větší, tím 

je hodnota podniku na změny tohoto faktoru citlivější, resp. daný faktor je v souvislosti 

s hodnotou podniku významnější. Směr sklonu přímek zobrazuje pozitivní, resp. negativní 

dopad zvýšení daného faktoru. Rostoucí přímky zobrazují zvyšování hodnoty podniku při 

růstu daného faktoru, klesající přímky naopak zobrazuje pokles hodnoty podniku při růstu 

daného faktoru (Fotr, 2011). 

Výsledky analýzy citlivosti lze graficky znázornit rovněž pomocí tzv. tornádo grafu, 

který procentní změnu hodnoty podniku zachycuje na horizontální ose, a to v závislosti na 

určité zvolené relativní změně jednotlivých faktorů. Výše změny sledované veličiny je 

znázorněna pomocí horizontálního pruhu, a to jak pro dané relativní zvýšení určitého faktoru, 

tak pro jeho snížení o stejné procento. Podstatou tohoto typu grafu je, že faktory jsou zde 

seřazeny podle citlivosti sledované veličiny na jejich změnu. Výsledný graf je tedy v horní 

části nejširší a směrem dolů se snižuje (Valach, 2010). 
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3 Charakteristika a popis oceňovaného podniku 

V této části práce je provedena charakteristika oceňovaného podniku. Nutno zmínit, že 

se nejedná o vyčerpávající výčet všech dostupných informací o podniku, nýbrž jsou zmíněna 

zejména relevantní fakta, která mají, či mohou mít, vliv na odhad výsledného ocenění 

podniku. Zdrojem informací uvedených v této kapitole jsou především výroční zprávy 

oceňovaného podniku, obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR, webové stránky 

oceňované společnosti a další internetové zdroje. 

3.1 Základní údaje o podniku 

Obchodní název: OKD, a. s.,  

právní forma:  akciová společnost, 

IČ:   26863154, 

sídlo:   Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava, Moravská Ostrava, 

základní kapitál:17 8 401 000 000 Kč, 

počet akcií:  42 005 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě  

   ve jmenovité hodnotě po 200 000 Kč každá, 

počet zaměstnanců:18 13 693, 

datum založení:19 2005, 

mateřská společnost: New World Resources N. V. (NWR), 

oblast působení: těžební průmysl. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti OKD je vyhledávání, těžba, úprava, 

zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a produktů s výrobou uhlí úzce 

spjatých. Vydobyté uhlí se zpracovává v úpravnách jednotlivých dolů a podle kvalitativních 

parametrů se rozděluje na uhlí koksovatelné a uhlí energetické. 

Černé uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování, v energetickém, hutnickém, 

ocelářském a chemickém průmyslu a v dalších odvětvích. Mezi hlavní odběratele společnosti 

OKD patří koksovny, elektrárenské a teplárenské závody, cementárny a ocelárny. Mezi 

klíčové zákazníky se řadí konkrétně např. tyto společnosti: ČEZ, ArcelorMittal, Dalkia, 

Moravia Steel, U. S. Steel Košice, Dunaferr, Verbund a Voestalpine. 

                                                 
17 Hodnota základního kapitálu společnosti OKD, a. s. k 31.12 2010. 
18 Jedná se průměrný počet zaměstnanců společnosti OKD, a. s. v roce 2010. 
19 Datum založení je zde chápáno ve smyslu zápisu společnosti OKD, a. s. pod současným IČ 26863154 
do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2005. Historicky společnost OKD, a .s. vznikla privatizací bývalého státního 
podniku Ostravsko-karvinské doly, jehož založení se datuje do roku 1952. 
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3.2 Profil a stručná historie oceňovaného podniku 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice a zároveň 

jednou z největších tuzemských průmyslových skupin, co do objemu tržeb i co do počtu 

zaměstnanců.  

Těžba a související činnosti společnosti jsou soustředěny v severovýchodní části 

České republiky, konkrétně v hlubinných dolech v Ostravsko-karvinském revíru. Z hlediska 

objemu těžby je OKD jednou z pěti největších firem v Evropě, viz Graf 3.1. V roce 2010 

vytěžila společnost OKD celkem 11,2 milionu tun uhlí a tržby za prodej uhlí dosáhly hodnoty 

33,18 miliardy Kč. V roce 2010 u společnosti OKD pracovalo v průměru 13 693 pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř polovina vytěženého uhlí byla v roce 2010 určena pro český trh, další produkce 

byla exportována. OKD vyváží zejména do zemí našich nejbližších sousedů: na Slovensko, 

do Rakouska, Polska, Německa či Maďarska.  

Společnost OKD se angažuje v mnoha nedůlních aktivitách. Nejznámější nedůlní 

činností, ve které se angažuje, jsou rekultivace krajiny postižené těžbou. Náklady na zahlazení 

následků hornické činnosti dosáhly za posledních 20 let cca 9 miliard korun20. V roce 2010 

činily náklady na rekultivace necelých 265 milionů korun, přičemž 56 procent nákladů 

uhradila OKD z vlastních zdrojů a zbylá část byla uhrazena z veřejných zdrojů. 

OKD dlouhodobě podporuje veřejně prospěšné aktivity prostřednictvím své firemní 

nadace, sponzoringu a dalších projektů. Za účelem podpory své politiky sociální odpovědnosti 

v roce 2008 založila Nadaci OKD, jejímž posláním je podpora projektů zaměřených 

                                                 
20 Na náhradě důlních škod se za tuto dobu podílela jednak OKD a jednak stát prostřednictvím státních dotací. 

Zdroj: webové stránky společnosti OKD, statistika asociace EURACOAL. 

Graf 3.1 Největší evropští producenti černého uhlí (v mil. tun, v roce 2010) 
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na zdravotní a sociální oblast, životního prostředí, vzdělání, kulturu, volnočasové aktivity aj. 

OKD je také zakládajícím členem Občanského sdružení svatá Barbora, cílem tohoto sdružení 

je podpora dětí, kterým zahynul jeden z rodičů na následky pracovního úrazu.  

Stručná historie OKD 

Organizovaná těžba v regionu Severní Moravy a Slezska byla zahájena již před více 

než 200 lety. Zárodek pozdějšího OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo tehdejších 

šest těžařských společností začleněno do národního podniku Ostravsko-karvinské 

kamenouhelné doly Ostrava21. Roku 1952 byl výše uvedený národní podnik se zpětnou 

platností zrušen a byl vytvořen Kombinát OKD, později státní podnik OKD. V roce 1980 bylo 

dosaženo vůbec nejvyšší produkce v historii hlubinné těžby, vytěžilo se 24,7 milionů tun uhlí.  

K 31. 12. 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní nástupce 

byla 1. 1. 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly OKD s výhradní 

majetkovou účastí státu. Společnost poté zahájila proces restrukturalizace: důlní i povrchové 

činnosti byly sloučeny do větších organizačních celků, vznikly vnitřní organizační jednotky 

(VOJ) a dceřiné společnosti OKD. Restrukturalizace byla především reakcí na rychlý útlum 

těžby na Ostravsku a postupnou privatizaci podniku.  

V roce 1998 došlo ke změně ve vlastnické struktuře OKD. V roce 1998 stát prodal svůj 

většinový podíl v OKD a majoritním vlastníkem se stala společnost KARBON INVEST, a. s. 

Na podzim roku 2004 dále odkoupila zbývající státní podíl a s 96 procenty akcií se stala 

hlavním akcionářem společnosti OKD. Téhož roku získala většinový podíl v koncernu 

KARBON INVEST, a. s. společnost RPG Industries Ltd., která je vlastněna skupinou 

mezinárodních institucionálních a soukromých investorů v čele s českým finančníkem 

Zdeňkem Bakalou. 

V následujících letech probíhala v rámci skupiny RPG rozsáhlá restrukturalizace22. 

Koncem roku 2005 do OKD fúzovala těžební společnost ČMD (dřívější Českomoravské 

doly). V prosinci 2005 schválilo představenstvo OKD záměr rozdělení společnosti. Došlo k 

zániku předcházející společnosti OKD výmazem z obchodního rejstříku a k vzniku několika 

samostatných subjektů jako právních nástupců. Hlavní, tj. těžební, činnost přešla na 

nástupnickou společnost OKD, a.s. (s novým IČ a DIČ). Ostatní aktivity, které přímo 

                                                 
21 Koncern zahrnoval 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v Třinci a Vítkovicích a několik 
dalších průmyslových podniků. (Zdroj: webové stránky společnosti OKD) 
22 Cílem restrukturalizace bylo zejména koncentrovat a zjednodušit vlastnické vazby uvnitř skupiny RPG. 
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nesouvisely se základní těžební činností (např. správa rozsáhlého bytového fondu), byly 

vyčleněny do dalších společností. 

V dalších letech skončila hlavní část restrukturalizace skupiny RPG. Těžba černého 

uhlí a produkce koksu v ČR a v Polsku byly soustředěny do společnosti New World 

Resources, která se tak stala jedním z největších producentů černého uhlí ve střední Evropě. 

Společnost NWR je stoprocentním vlastníkem společnosti OKD, a. s. Na jaře roku 2008 byly 

akcie společnosti NWR uvedeny na burzy v Praze, Varšavě a Londýně, přičemž v případě 

pražské burzy šlo o vůbec největší emisi akcií v historii.  

Shrnutí nejvýznamnějších historických událostí ve společnosti OKD, které jsou 

popsány v předchozím textu práce, je vyobrazeno na časové ose v Obrázku 3.1. 

3.3 Vlastnická struktura oceňovaného podniku 

Stoprocentním vlastníkem OKD je nizozemská společnost New World Resources N. V. 

se sídlem v  Amsterdamu. Sesterskými společnostmi jsou pro OKD tuzemský producent 

koksu OKK Koksovny, a. s. a společnost NWR KARBONIA S. A., která zastřešuje rozvojové 

projekty v polském příhraničí, zaměřené na těžbu černého uhlí.  

OKD je nejziskovější součástí skupiny NWR, víc jak 90 % všech příjmů skupiny tvoří 

příjmy z OKD. Naproti tomu koksárenská společnost OKK se na celkových ziscích skupiny 

podílí jen nepatrně a polské rozvojové projekty zatím žádné prostředky negenerují. 

Majoritním vlastníkem skupiny NWR je BXR Group Limited s podílem necelých 

64 procent. BXR Group je mezinárodní investiční skupina se sídlem v Amsterdamu ovládaná 

českým finančníkem Zdeňkem Bakalou. 

3.4 Organizační struktura oceňovaného podniku 

Kompletní schéma organizační struktury společnosti OKD, a. s. je vyobrazeno 

v Příloze 1. Společnost je rozdělena na vnitřní organizační jednotky (VOJ), kterých je 

aktuálně celkem pět. V současné době těží OKD v čtyřech dobývacích prostorech dolů: VOJ 

 Obrázek 3.1 Časová osa historických mezníků společnosti OKD 
 

 
 

Zdroj: webové stránky společnosti OKD, vlastní úprava. 
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Důl Karviná, VOJ Důl Darkov, VOJ Důl ČSM a VOJ Důl Paskov, přičemž zde je organizačně 

přičleněn také Důl Frenštát, který je od roku 2005 v konzervačním režimu a tudíž se v něm 

aktivně netěží. 

Tabulka 3.1 zobrazuje základní údaje týkající se jednotlivých dolů a rovněž 

kumulativní údaje o těžbě a zásobách uhlí k 31. 12. 2010. Odhadované zásoby uhlí ke konci 

roku 2010 činily podle mezinárodně uznávané metodiky JORC přibližně 206 milionů tun. 

Během roku 2010 vytěžila společnost OKD přes 11 milionů tun uhlí. 

 

Další vnitřní organizační jednotkou je Centrum servisních služeb (VOJ SC) sídlící 

v Orlové. Centrum servisních služeb bylo založeno v roce 2008 s cílem centralizovat 

povrchové činnosti důlních VOJ. Vznikem této VOJ tedy došlo k centralizaci oprav důlních 

strojů a zařízení, přičemž důlním VOJ bylo umožněno zaměřit se ve větší míře na důlní 

činnosti. 

OKD ovládá dceřinou společnost OKD, HBZS, a. s., jejímž hlavním posláním je 

poskytování báňských záchranných služeb a odstraňování následků havárií. HBZS se rovněž 

stará o nakládání s odpady, včetně nebezpečných odpadů. 

V čele společnosti OKD, a. s. stojí Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck, který je rovněž 

předsedou představenstva OKD a výkonným ředitelem mateřské společnosti NWR.  

     Tabulka 3.1 Základní údaje o těžbě dle jednotlivých dolů 

      ZÁSOBY (v mil. tun) 

Důl 
Rozloha dobývacího prostoru      

(v km
2
) 

Produkce v roce 2010         
(v mil. tun) 

Geologické 
Vytěžitelné s pomocí 

současných 
technologií  

JORC*  

Karviná 32,2 4,4 960 146 92,8 

Darkov 25,9 3,1 529 74 40,5 

ČSM 22,1 2,6 592 108 47,7 

Paskov 105,7** 1,1 362 27 25,1 

Celkem 185,9 11,2 2 443 355 206,1 

* Údaje dle standardů JORC k 31. 12. 2010 (JORC = Joint Ore Reserves Committee, tj. metodika používaná pro profesionální reporting 
o stavu zásob a zdrojů nerostných surovin, která je obecně uznávaná burzami cenných papírů). 

 

         ** Z toho cca 63 km2 činí dobývací prostor dolu Frenštát (v současnosti v konzervačním režimu). 
 

      Zdroj: webové stránky společnosti OKD. 
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4 Strategická a finanční analýza podniku 

V rámci oceňování podniku mají finanční i strategická analýza své specifické 

postavení. Finanční analýza se zaměřuje na rozbor dosavadního finančního zdraví podniku a 

k tomuto účelu vychází z finančních výkazů za období let 2006 až 2010. Strategická analýza 

se orientuje spíše na budoucnost, zjišťuje, jaký bude pravděpodobný vývoj ekonomiky, 

odvětví a samotného hodnoceného podniku v následujících letech. V závěru kapitoly je 

zpracována SWOT analýza společnosti OKD. 

4.1 Strategická analýza podniku 

Strategická analýza je klíčovou fází oceňovacího procesu. Hlavní funkcí strategické 

analýzy je vymezit celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku a zjistit jeho 

perspektivy z dlouhodobého hlediska.  

Tato kapitola se skládá ze tří dílčích částí: z analýzy makroprostředí podniku, analýzy 

mikroprostředí a v závěru kapitoly je provedeno souhrnné zhodnocení strategické analýzy 

společnosti OKD s prognózou jejich tržeb na roky 2011 až 2015. 

4.1.1 Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí v rámci strategické analýzy je významná zejména proto, že 

mezi vývojem jednotlivých parametrů makroekonomického prostředí a výkonností podniků 

existuje příčinná souvislost (Kislingerová, 2001). Jinými slovy, na výkonnost podniků má 

značný vliv makroekonomické prostředí, ve kterém tyto podniky působí. V rámci analýzy 

makroprostředí se sleduje historický a prognózovaný vývoj vybraných makroekonomických 

ukazatelů, přičemž analyzovány by měli být zejména ty, jejichž vývoj bude pravděpodobně 

nejvíce determinovat vývoj následně definovaného relevantního trhu.  

Pro účely této práce byly zvoleny následující makroekonomické ukazatele: tempo 

růstu hrubého domácího produktu, vývoj míry inflace, vývoj úrokových sazeb a vývoj 

měnového kurzu CZK/EUR. Základním trhem společnosti OKD je trh ČR, nicméně přibližně 

polovina celkové produkce je exportována do okolních států. Z toho důvodu je v následujícím 

textu práce analyzováno makroekonomické prostředí jak na úrovni ČR, tak na úrovni EU. 

Vstupní data k analýze makroprostředí jsou součástí Přílohy 2. Zdrojem 

makroekonomických dat uvedených v této kapitole, resp. v Příloze 2, jsou statistiky a 

prognózy ČNB, MF ČR, ČSÚ, Eurostatu, ECB a Evropské komise. 
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Česká ekonomika se řadí k nejvíce otevřeným ekonomikám v Evropě, což je příčinou 

její silné citlivosti na vývoj vnějšího prostředí. V roce 2011 činil podíl zemí EU na českém 

obratu zahraničního obchodu 75 %. Hlavním obchodním partnerem ČR je Německo, se 

kterým je realizováno přibližně 30 % celkového českého obratu zahraničního obchodu. 

Ekonomická vazba ČR na země EU a zejména na Německo je v současnosti tak silná, že 

ekonomický pokles v uvedených zemích se prostřednictvím poklesu zahraniční poptávky 

nevyhnutelně přenáší i do ekonomiky ČR. 

Historický a prognózovaný vývoj HDP 

Hrubý domácí produkt je nejběžnějším ukazatelem vývoje ekonomiky. Aby byl 

vyloučen vliv změn cen, je vyjádřen ve stálých cenách a měří tak reálný výstup dané 

ekonomiky. 

Vývoj průměrného tempa růstu reálného hrubého domácího produktu v ČR a v EU 

v letech 1996 až 2010 zobrazuje Graf 4.1. Součástí uvedeného grafu je rovněž predikovaný 

vývoj pro roky 2011 až 2013 zveřejněný MF ČR a Evropskou komisí. Z grafu je zřejmá silná 

provázanost české ekonomiky s tou evropskou, což je důsledek výše uvedené velké 

otevřenosti české ekonomiky.  

Globální ekonomické prostředí bylo v roce 2008 postiženo finanční krizí, která 

vypukla v roce 2007 v USA po splasknutí hypoteční bubliny. Na trzích panovala nejistota a 

napětí ohledně budoucího vývoje. K prudkému poklesu hospodářské aktivity došlo zejména 

na konci roku 2008 a první polovině roku 2009. V roce 2010 již evropská ekonomika 

vykazovala zřetelné známky oživení a vzpamatovávala se z recese. Začaly působit rozpočtová 

a měnová stimulační opatření a došlo ke zlepšení situace na finančních trzích. Za rok 2011 je 

v EU odhadován průměrný růst reálného HDP ve výši 1,5 %, v ČR ve výši 1,8 %. Současnou 

fázi ekonomického cyklu lze označit za stagnaci. 

V roce 2012 bude podle ekonomické prognózy Evropské komise hospodářství EU 

stagnovat a v eurozóně dojde k mírnému poklesu. Centrem problémů v Evropě zůstává 

situace předluženého a nesolventního Řecka a dalších zemí jižní části eurozóny (Portugalska, 

Španělska a Itálie). V roce 2013 se očekává postupné oživení ekonomické aktivity a 

ekonomická prognóza Evropské komise předpokládá, že tempo růstu reálného HDP v EU 

v roce 2013 dosáhne 1,5 %. MF ČR ve své prognóze pro rok 2012 předpokládá stagnaci, resp. 

mírný růst reálného HDP ve výši 0,2 %. Stagnace bude odrazem výrazného zpomalení 

zahraniční poptávky a pokračující fiskální konsolidace. V roce 2013 je v souvislosti 

s oživením zahraniční poptávky předpokládán růst HDP ČR o 1,6 %. S výše uvedeným 
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scénářem predikce jsou však spojena významná rizika v souvislosti s dluhovou krizí 

v eurozóně, neboť nejistota se z finančních trhů přenáší i do reálné ekonomiky. Další vývoj 

české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, jak rychle se podaří současnou situaci 

v problémových zemích eurozóny vyřešit. Výhled ekonomického vývoje zveřejněný MF ČR 

je však optimistický, v roce 2014 je předpokládán růst reálného HDP ČR o 2,7 % a v roce 

2015 o 3,6 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historický a prognózovaný vývoj míry inflace 

Ukazatel míry inflace patří k nejdůležitějším makroekonomickým ukazatelům. Inflace 

je v zásadě definována jako všeobecný růst cen zboží a služeb, který vede k poklesu kupní 

síly peněž. V podnicích se inflace projevuje jak na straně vstupů, tak výstupů.  

Vývoj tempa průměrné míry inflace vyjádřené ve spotřebitelských cenách v ČR a 

v EU v letech 1997 až 2010 zobrazuje Graf 4.2. Součástí uvedeného grafu je rovněž 

predikovaný vývoj pro roky 2011 až 2013 zveřejněný MF ČR a Evropskou komisí. 

V roce 2008 činila průměrná míra inflace vyjádřena ve spotřebitelských cenách v EU 

3,7 %, přičemž k této hodnotě přispěly zejména rostoucí ceny energie a potravin. V ČR v roce 

2008 dosáhla průměrná míra inflace ve spotřebitelských cenách 6,3 %, což byl nejvyšší 

meziroční nárůst inflace v ČR za posledních deset let. V roce 2009 dosáhla průměrná míra 

inflace v EU i v ČR pouhého 1 %, což odpovídalo pomalému tempu ekonomiky a stagnujícím 

spotřebitelským cenám během recese. V dalších letech se inflace začala mírně zvyšovat, 

avšak zůstala i nadále na relativně nízké úrovni.   

V prognóze Evropské komise na rok 2012 je průměrná míra inflace v EU s ohledem 

na vyšší ceny energií a zvýšení nepřímých daní odhadována na 2,3 %. MF ČR ve své 

Zdroj: ČSÚ, Eurostat, prognóza MF ČR a Evropské komise. 
 

* Před rokem 2007 hodnoty za EU-25, před rokem 2004 hodnoty za EU-15. 

Graf 4.1 Vývoj tempa růstu reálného HDP v ČR a v EU-27* (v %) 
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prognóze pro rok 2012 předpokládá zvýšení průměrné míry inflace v ČR na 3,2 %. Přibližně 

ze tří čtvrtin bude tento nárůst cen dán administrativními opatřeními, která se skládají z 

dopadů nepřímých daní (tj. zvýšení DPH a zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku) a z 

dopadů růstu regulovaných cen (tj. zemního plynu, elektřiny, vodného a stočného, 

regulovaného nájemného). Pro rok 2013 prognóza Evropské komise předpokládá průměrnou 

míru inflace v EU 1,8 %. Prognóza MF ČR pro rok 2013 vychází z předpokladu plánovaného 

sjednocení sazeb DPH na 17,5 % od 1. 1. 2013. Průměrná míra inflace by se v roce 2013 měla 

v ČR pohybovat okolo 1,5 %. Na roky 2014 a 2015 počítá výhled MF ČR s průměrnou mírou 

inflace v těsné blízkosti 2 % cíle ČNB, který se zdá být prvkem, který ve střednědobém 

horizontu stabilizuje inflační očekávání ekonomických subjektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historický a prognózovaný vývoj úrokových sazeb 

Dalším důležitým faktorem majícím bezprostřední dopad na vývoj hodnoty 

jednotlivých společností jsou úrokové sazby. Vliv úrokové sazby se v podnicích projevuje 

prostřednictvím vývoje nákladů na kapitál, prostřednictvím vývoje bezrizikového výnosu 

(roste-li bezrizikový výnos, pak roste i požadavek akcionářů na vyšší míru výnosu) či změnou 

zájmu investorů, který se přesouvá od akcií, jejichž ceny klesají, k dluhovým instrumentům 

(Kislingerová, 2001). 

Vývoj krátkodobých úrokových sazeb, konkrétně průměrné 3měsíční sazby PRIBOR a 

EURIBOR, v letech 1996 až 2010 zobrazuje Graf 4.3. Součástí uvedeného grafu je rovněž 

predikovaný vývoj pro roky 2011 až 2013 zveřejněný ČNB a ECB. 

Graf 4.2 Vývoj průměrné míry inflace v ČR a v EU-27* (v %) 

Zdroj: ČSÚ, Eurostat, prognóza MF ČR, prognóza Evropské komise. 
 

* Před rokem 2007 hodnoty za EU-25, před rokem 2004 hodnoty za EU-15. 
 

Pozn.:  ČR: průměrné meziroční tempo růstu CPI;  
 EU-27: průměrné meziroční tempo růstu HICP. 
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Z grafu 4.3 je zřejmé, že v období let 2007 a 2008 došlo k zvýšení průměrné 3měsíční 

sazby PRIBOR i EURIBOR, což byl jeden z projevů měnové restrikce v tomto období. 

V následujících letech lze již pozorovat klesající hodnotu této sazby. Situace ohledně 

úrokových sazeb v následujících letech byla poměrně stabilní, centrální banky v Evropě 

pokračovaly v expanzivní monetární politice. Průměrná hodnota 3M sazby PRIBOR se 

v průběhu roku 2011 držela na úrovni 1,19 %, 3M sazba EURIBOR na úrovni 1,39 %.  

Dle prognózy ČNB by se v roce 2012 3M sazba PRIBOR i 3M sazba EURIBOR měly 

pohybovat v průměru kolem 1 % a pro rok 2013 je predikována průměrná hodnota 0,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historický a prognózovaný vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

Pohyby měnového kurzu podstatně ovlivňují rozhodování podniků o exportu a 

importu zboží a služeb. Tento ukazatel je jakousi spojnicí hospodaření podniku se zahraničím. 

Význam devizového kurzu roste přímo úměrně s tím, do jaké míry je domácí ekonomika 

otevřená vůči ostatním zemím světa, do jaké míry se daný podnik účastní zahraničního 

obchodu a zda je spíše exportérem nebo importérem. Volatilita měnového kurzu je také 

zdrojem rizika, které ovlivňuje rozhodování každého podniku účastnícího se zahraničního 

obchodu.  

Vývoj měnového kurzu CZK/EUR v letech 1996 až 2010 zobrazuje Graf 4.4. Součástí 

uvedeného grafu je rovněž predikovaný vývoj pro roky 2011 až 2013 zveřejněný Eurostatem. 

Pro analýzu byl zvolen měnový kurz koruny vůči euru, protože společnost OKD exportuje 

vesměs do zemí, kde se platí eurem (výjimkou je Polsko). Platby společnosti OKD ze strany 

tuzemských zákazníků a U. S. Steel Košice (SVK) jsou v českých korunách, zatímco platby 

od zahraničních zákazníků jsou většinou prováděny v eurech. 

Graf 4.3 Vývoj úrokových sazeb 3M PRIBOR a 3M EURIBOR 

Zdroj: Eurostat, prognóza ČNB a ECB. 
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Ve vývoji měnového kurzu koruny vůči euru lze pozorovat dlouhodobý trend 

posilování koruny, který byl výrazněji přerušen v druhé polovině roku 2008. V následujících 

letech vedla napjatá situace na finančních trzích a narůstající averze k riziku k oslabení 

směnného kurzu CZK/EUR. Průměrný kurz v roce 2011 dosahoval hodnoty 24,59 CZK/EUR. 

Toto oslabení volně plovoucího kurzu české koruny lze však vnímat pozitivně, protože mohlo 

pomoci exportérům lépe se vyrovnat s očekávaným zpomalením zahraniční poptávky.23  

Pro rok 2012 se vzhledem k neustálému prohlubování dluhové krize v eurozóně dle 

prognózy ČNB očekává dosažení průměrného kurzu 24,9 CZK/EUR, v roce 2013 pak 24,3 

CZK/EUR. K posilování koruny v delším horizontu přispěje opětovné oživení zahraniční 

poptávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.2 Analýza mikroprostředí 

V rámci analýzy mikroprostředí se analyzuje odvětví a relevantní trh oceňovaného 

podniku. Součástí by měla být rovněž identifikace a rozbor nejdůležitějších zákazníků, 

dodavatelů, zaměstnanců oceňovaného podniku a analýza jeho konkurenční síly. Tyto faktory 

hrají při hodnocení vnitřního potenciálu podniku důležitou roli.  

Ekonomická činnost společnosti OKD dle nejobecnějšího vymezení odvětví spadá 

do energetického průmyslu, v rámci něj pak do odvětví zabývajícím se získáváním primárních 

zdrojů, konkrétně fosilních paliv. Zařazení společnosti OKD do příslušného odvětví lze 

provést rovněž pomocí „Klasifikace ekonomických činnosti“ (CZ-NACE), popř. „Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností“ (OKEČ), která byla ČSÚ oficiálně využívána do 31. 12. 

2007. Dle klasifikace CZ-NACE spadá ekonomická činnost společnosti OKD do sekce B – 

                                                 
23 Obecně lze říci, že zhodnocení domácí měny podporuje růst importu a přispívá k omezení exportu. Naopak 
znehodnocení domácí měny podporuje růstu exportu a přispívá k omezení importu. Exportéři proto 
znehodnocení koruny (tj. vyšší hodnota kurzu CZK/EUR) zpravidla vítají. 

Graf 4.4 Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

Zdroj: Eurostat, prognóza ČNB. 
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Dobývání energetických surovin, do oddílu 05 – Těžba a úprava černého a hnědého uhlí a 

v rámci tohoto oddílu konkrétně do skupiny 05.1 – Těžba a úprava černého uhlí. Dle starší 

klasifikace OKEČ spadá podnikatelská činnost společnost OKD do sekce C – Těžba 

nerostných surovin, do subsekce CA – Těžba energetických surovin, do oddílu 10 – Těžba 

uhlí, lignitu a rašeliny a v rámci něj do skupiny 10.1 – Těžba černého uhlí a výroba 

černouhelných briket.  

Co se týče citlivosti odvětví na změny hospodářského cyklu, tak energetický průmysl 

obecně je odvětvím spíše neutrálním. V energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti 

s předvídatelnými zisky, které nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Nicméně 

konkrétně těžební průmysl zcela neutrální vůči změnám hospodářského cyklu není. Příjmy 

společnosti OKD se odvozují od prodeje uhlí externím subjektům a podnikání společnosti 

z podstatné části závisí na tržních cenách a výrobních nákladech uhlí. Tuzemský i evropský 

trh s uhlím vykazují výkyvy v dodávkách a poptávce. Ceny uhlí mají cyklickou tendenci a 

v posledních sedmi letech byly velmi proměnlivé.  

Co se týče bariér vstupu do odvětví, tak obor těžby uhlí je podnikáním s vysokými 

fixními náklady, vysokými nároky na kapitál a logistickými obtížemi, což značně znesnadňuje 

vstup do odvětví. Typická je i rozsáhlá regulace ze strany státu a dalších institucí.24 

Výsledné ocenění podniku zásadní měrou ovlivňuje příslušná struktura odvětví, neboť 

ta je v čase relativně stabilní a významně ovlivňuje strategie podniku (Kislingerová, 2001). 

Těžební průmysl se vyznačuje oligopolní strukturou, což znamená, že odvětví ovládá několik 

těžebních společností majících rozdělený trh. 

Ke stěžejním charakteristikám odvětví se řadí také analýza životního cyklu daného 

odvětví. Při určování, v jaké fázi životního cyklu se odvětví aktuálně nachází, je klíčovým 

faktorem jeho růst. Životní cyklus odvětví je silně vázán na vývoj poptávky, který se následně 

odráží v tempu růstu odvětví. Z pěti etap, kterými odvětví dle Sedláčkové a Buchty (2006) 

zpravidla prochází (vznik, růst, dospělost, dozrání, úpadek), se těžební průmysl aktuálně 

nachází v etapě dospělosti. V této fázi poptávka po produktech daného odvětví roste jen 

zvolna a na intenzitě nabývá cenová konkurence. Černé uhlí patří k vyčerpatelným přírodním 

                                                 
24 Regulace ze strany státu a dalších institucí se týká se např. těchto záležitostí: omezení týkající se využití země, 
podmínek důlních povolení a licencí, obnovy a rekonstrukce důlního majetku, norem kvality ovzduší a norem 
znečištění vody, vlivu důlní činnosti na kvalitu a dostupnost spodní vody, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, 
úniku látek do životního prostředí, poklesu povrchu v důsledku poddolování aj. (Zdroj: „Prospekt cenného 
papíru společnosti NWR“ dostupný na webových stránkách společnosti, konkrétně část II - Rizikové faktory) 
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zdrojům, proto lze v budoucnu předpokládat další růst jeho ceny spolu s růstem jeho vzácnosti 

– zdroje jsou omezené. 

Relevantní trh z věcného a geografického hlediska 

Relevantní trh společnosti OKD z věcného hlediska lze obecně vymezit jako trh 

s černým uhlím. Černé uhlí je však třeba členit na dva základní druhy, a to černé uhlí 

energetické a koksovatelné. Oba typy černého uhlí totiž nejsou vzájemně substituovatelné, 

poptávají je odlišné skupiny odběratelů a mají i rozdílný mechanismus stanovení ceny. 

Celkový relevantní trh společnosti OKD z věcného hlediska se tedy skládá ze dvou dílčích 

trhů: z trhu černého energetického uhlí25 a z trhu černého koksovatelného uhlí26.  

Graf 4.5 zobrazuje základní strukturu produkce společnosti OKD. Z výsečového grafu 

zobrazeného vlevo je zřejmé, že průměrně 57 procent černého uhlí vyprodukovaného 

společností OKD je vhodných pro koksování a zhruba 43 procent celkové roční produkce 

tvoří černé uhlí energetické.27 Polovina celkového objemu produkce společnosti OKD je 

přitom určena pro tuzemský trh a polovina směřuje do zahraničí (viz Graf 4.5 vpravo).28 

Společnost OKD vyváží na Slovensko, do Rakouska, Polska, Maďarska a Německa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj celkových prodejů černého uhlí společnosti OKD ve sledovaném období let 

2006 až 2010 v hmotných a hodnotových jednotkách zobrazuje Graf 4.6. Zejména na vývoji 

                                                 
25 Černé uhlí energetické se používá ve spalovacích procesech výrobců elektrické energie a průmyslových 
podniků k výrobě páry, následně využívané při výrobě elektrické energie a při vytápění. (Zdroj: webové stránky 
společnosti NWR) 
26 Černé uhlí koksovatelné je uhlí s kvalitou, která umožňuje výrobu koksu pro vysokopecní výrobu surového 
železa případně k otopovým účelům. Koksovatelné černé uhlí je uhlí vyšší kvality, a proto je obecně dražší než 
černéh uhlí energetické. (Zdroj: webové stránky společnosti NWR) 
27 V posledním sledovaném roce, tj. v roce 2010, tvořilo 52 % celkové roční produkce společnosti OKD 
koksovatelné černé uhlí a 48 % energetické černé uhlí. 
28 V posledním sledovaném roce, tj. v roce 2010, bylo 44 % celkové produkce určeno pro tuzemský trh a 56 % 
produkce bylo exportováno. 

Pozn.: Jedná se o průměrné poměry v rámci sledovaných let 2006 až 2010. 

Graf 4.5 Základní údaje o produkci společnosti OKD 
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prodejů v korunách je ve sledovaném období (graf vpravo) zřejmá značná volatilita, která je 

odrazem velké proměnlivosti prodejních cen černého uhlí za tunu v tomto období.29 

 

Za relevantní trh společnosti OKD z geografického hlediska lze označit region střední 

Evropy. Středoevropský trh s černým uhlím je od toho globálního poněkud izolovaný, což je 

dáno jeho vnitrozemskou povahou. Středoevropské umístění společnosti je pro OKD 

významnou konkurenční výhodou, protože tuzemská naleziště černého uhlí se nacházejí 

v blízkosti oceláren a elektráren v daném regionu. Dosah splavných vodních toků v blízkosti 

mnoha průmyslových oblastí ve střední Evropě je navíc omezen a dovoz ze zámoří činí uhlí 

dražším než použitím lokálních zdrojů uhlí. Globální exportéři černého uhlí typu, např. 

Austrálie či USA, tak mají značně ztížen vstup na tento trh, protože přepravní náklady 

do tohoto regionu by znatelně zvýšily konečnou cenu uhlí. Jediným významným regionálním 

producentem uhlí, který by byl schopen přepravovat uhlí na český trh na konkurenční bázi, je 

Polsko (blíže viz podkapitola „Relevantní trh z hlediska odběratelů“). 

V rámci EU bylo v roce 2010 spotřebováno přibližně 309,5 milionů tun černého uhlí. 

Trend ve spotřebě černého uhlí je v posledních několika letech mírně klesající, za posledních 

20 let spotřeba černého uhlí klesala přibližně o 2 procenta za rok. Z hlediska produkce 

černého uhlí v EU je klesající trend ještě o něco výraznější. Od roku 1992 klesala produkce 

černého uhlí v EU přibližně 5ti procentním tempem, přičemž v posledním sledovaném roce, v 

roce 2010, se v zemích EU vyprodukovalo necelých 127 milionů tun černého uhlí. Mírně 

rostoucí trend ve sledovaném období vykazoval import černého uhlí do EU. V roce 2010 bylo 

do zemí EU dovezeno přibližně 198,5 milionů tun černého uhlí, přičemž průměrný nárůst 

                                                 
29 Průměrná prodejní cena koksovatelného černého uhlí v roce 2010 činila 141 EUR za tunu (v roce 2009 
87 EUR za tunu, v roce 2008 137 EUR za tunu). Průměrná prodejní cena energetického černého uhlí v roce 2010 
činila 63 EUR za tunu (v roce 2009 72 EUR za tunu, v roce 2008 69 EUR za tunu). (Zdroj: „Prospekt cenného 
papíru společnosti NWR“ dostupný na webových stránkách společnosti) 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti OKD za roky 2006 až 2010. 

Graf 4.6 Celkový prodej černého uhlí společnosti OKD v letech 2006 až 2010 
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importu černého uhlí za posledních 20 let činil cca 1 procento za rok. Grafický vývoj výše 

uvedené spotřeby, produkce a importu černého uhlí v EU od roku 1992 je součástí Přílohy 3. 

 

Na celkové spotřebě černého uhlí v regionu EU se v rámci sledovaného období let 

2006 až 2010 přibližně 40 procenty podílela vlastní produkce a přibližně 60 procent tvořil 

dovoz. V Příloze 4 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výše uvedený Graf 4.7 (jeho levou 

část), tzn. údaje o celkové spotřebě černého uhlí (myšleno produkce a importu) dle 

jednotlivých států EU-27 v letech 2006 až 2010. Jak je zřejmé z levé části Grafu 4.7, Polsko 

je s průměrným ročním objemem 84 milionů tun největším producentem černého uhlí v EU, 

což v relativním vyjádření představuje 57 procent celkového ročního objemu černouhelné 

produkce v EU. Dalšími významnými producenty černého uhlí v rámci EU je Německo (s 

podílem 12 procent), Velká Británie (taktéž s podílem 12 procent) a ČR (s podílem 8 procent). 

Pravá část Grafu 4.7 zobrazuje dovozy černého uhlí do EU dle země původu v roce 2010. 

Největším importérem černého uhlí do zemí EU je Rusko. Rusko se na celkovém dovozu do 

EU podílí 28 procenty - v roce 2010 dodalo na trhy EU černé uhlí v objemu cca 46 milionů 

tun. Dalšími významnými dovozci černého uhlí do EU jsou Kolumbie, USA a Austrálie. 

Relevantní trh z hlediska odběratelů 

Společnost OKD má dlouhodobé vztahy s klíčovými zákazníky, přičemž některé 

z nich zásobuje již více než padesát let. Mezi zákazníky společnosti OKD patří velké 

zavedené společnosti, zejména ocelárenské, elektrárenské a jiné velké průmyslové 

společnosti. Dodávky uhelných produktů pro velké společnosti jsou zajišťovány 

Graf 4.7 Údaje o produkci a dovozu černého uhlí v rámci EU 

Zdroj: EURACOAL, Eurostat, vlastní propočty. 
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prostřednictvím centralizovaného obchodního oddělení v rámci OKD. Obcím, drobným 

podnikům a domácnostem je uhlí prodáváno prostřednictví kontaktů s velkoobchodníky. 

Abychom mohli vymezit relevantní trh z hlediska zákazníků, resp. odběratelů, musíme 

brát v úvahu výše uvedené členění černého uhlí na koksovatelné a energetické. Graf 4.8 

zobrazuje nejvýznamnější odběratele společnosti OKD v roce 2010 z hlediska prodejů. 

Energetické černé uhlí odebírají zejména elektrárenské a teplárenské společnosti. Největší 

odběratelé energetického černého uhlí vyprodukovaného společností OKD v roce 2010 byli: 

Novscom (POL), Dalkia (CZE), ČEZ (CZE), Verbund (AUT), ArcelorMittal (CZE, SVK, 

POL) a U. S. Steel Košice (SVK). Koksovatelné černé uhlí odebírají především ocelárenské 

společnosti. Největší odběratelé koksovatelného černého uhlí vyprodukovaného společností 

OKD v roce 2010 byli následujících společnosti: ArcelorMittal (CZE, SVK, POL), U. S. Steel 

Košice (SVK) a Voestalpine Stahl (AUT), DBK (GER) a Moravia Steel (CZE). Za posledních 

několik let se odběratelská základna výrazně nezměnila. 

 

Společnost OKD se svými odběrateli obvykle uzavírá v oblasti prodeje černého uhlí 

dlouhodobé rámcové smlouvy,30 které stanoví množství a ceny, ovšem většinou nezavazují 

odběratele společnosti OKD k nákupu uhlí déle než jeden rok. Většina objemu prodeje 

černého uhlí se prodává na základě těchto rámcových smluv. Ke konci roku 2010 měly 

nejvýznamnější dlouhodobé rámcové smlouvy s klíčovými zákazníky zbývající dobu trvání 

v průměru čtyři roky. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, poptávka po černém uhlí a jeho cena úzce souvisí se 

spotřebou uhlí ocelářských společností, elektráren, tepláren a dalších průmyslových 

                                                 
30 Zdroj: „Prospekt cenného papíru společnosti NWR“ dostupný na webových stránkách společnosti (část VIII –
Informace o skupině). 

Graf 4.8 Struktura odběratelů produkce společnosti OKD podle objemu prodejů v roce 2010 

Zdroj: webové stránky společností OKD a NWR. 
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společností. Spotřeba černého uhlí se odvíjí od poptávky po oceli, elektrické energii a teple.31  

V Příloze 5 je uveden grafický vývoj produkce surové oceli, elektrické energie a tepla v rámci 

EU v letech 1992 až 2010. Je zřejmé, že v produkci všech těchto tří komodit v EU 

za posledních dvacet let převažuje rostoucí trend, ovšem negativně se na jejich produkci 

odrazila globální finanční krize a následná recese v zemích EU, přičemž propad je zřejmý 

zejména v roce 2009. Od roku 2010 však již celková produkce surové oceli, elektrické energie 

a tepla v regionu EU opět rostla a prognózy ohledně vývoje produkce těchto tří komodit do 

budoucna jsou rovněž pozitivní.  

Relevantní trh z hlediska konkurence 

Společnost OKD soutěží s ostatními těžařskými společnostmi v kvalitě černého uhlí, 

přepravních systémech, úrovní nabízených služeb a ve vztazích s odběrateli. Pro společnost 

OKD představují největší konkurenční hrozbu těžařské společnosti z Polska a v menší míře 

pak z Ruska a Ukrajiny, protože dodávky od producentů černého uhlí z těchto zemí jsou 

pro středoevropské odběratele černého uhlí nejdostupnější. Producenti černého uhlí ze zemí 

mimo střední Evropu, Rusko a Ukrajinu pro společnost OKD výraznou konkurenční hrozbu 

nepředstavují, jelikož náklady na přepravu uhlí by výrazně zvýšili jeho konečnou cenu 

pro odběratele. 

Polsko patří k tradičním evropských producentů černého uhlí. Polské těžební 

společnosti prodávají převážnou část své produkce domácím odběratelům, elektrárnám a 

teplárnám. V roce 2010 vyprodukovaly polské těžařské společnosti přibližně 76,6 milionů tun 

černého uhlí, z čehož 0,9 milionů tun koksovatelného uhlí a 7,8 milionů tun černé uhlí bylo 

určeno k exportu. Výhodou polských exportérů černého uhlí je efektivní infrastruktura, 

především železniční, a dále přístup k moři. Jak již bylo uvedeno výše, polští producenti 

černého uhlí jsou pro OKD největší konkurencí, neboť jsou geograficky nejblíže 

středoevropským zákazníkům, což je cílová skupina společnosti OKD. Konkrétně se jedná 

zejména o čtyři největší černouhelné těžební společnosti v Polsku: 

                                                 
31 Poptávka po oceli, elektrické energii a teple je dále ovlivněna ekonomickou aktivitou, vládními opatřeními, 
vývojem teplot ve středoevropském regionu, technologických rozvojem, dostupností, kvalitou a cenou 
alternativních paliv (tj. zemního plynu, ropy, jaderné energie, biomasy či obnovitelných zdrojů jako např. vodní, 
větrné a solární elektrárny). 
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 Kompania Węglowa S. A. – největší těžební společnost v Polsku a od roku 2003 

rovněž největší producent černého uhlí v Evropě, každoročně vytěží kolem 45 milionů 

tun černého uhlí, momentálně je ve státním vlastnictví.32 

 Katowicki Holding Węglowy S. A. – jedna z klíčových těžební společností v Polsku 

s roční produkcí kolem 13 milionů tun černého uhlí, momentálně je v privatizačním 

procesu.33 

 Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. – největší producent koksárenského černého uhlí 

v EU, každoročně vytěží kolem 10 milionu tun, momentálně je ve státním 

vlastnictví.34 

 Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A. – další z největších černouhelných těžebních 

společností v Polsku s roční produkcí přibližně 6 milionů tun uhlí, momentálně je 

v privatizačním procesu.35 

Pokud jde technologii těžby a kvalitu černého uhlí, jsou polští producenti černého uhlí 

se společností OKD všeobecně srovnatelní. Většina polských producentů uhlí jsou 

momentálně vládou kontrolované společnosti, proto lze předpokládat, že mají celkově nižší 

produktivitu a vyšší výrobní náklady než společnost OKD. V posledních letech se však 

na vládní úrovni vedou diskuze o privatizaci polského těžebního průmyslu a k několika 

privatizacím již došlo. Vhodné dále zmínit, že v Polsku v několika posledních letech 

docházelo omezování těžby a k uzavírání dolů, což společnosti OKD umožnilo zlepšit svou 

konkurenční pozici na středoevropském trhu s černým uhlím. 

Ruští producenti černého uhlí pro společnost OKD představují menší konkurenční 

hrozbu než ti polští. Je to dáno nižší kvalitou uhlí36, nepříznivou pověstí na trhu z hlediska 

spolehlivosti dodávek a současnými infrastrukturními a přepravními omezeními.  

Ukrajinští producenti černého uhlí se obecně ve větší míře zaměřují na uspokojování 

vlastní domácí poptávky po uhlí a podíl jejich exportu je nízký. Černé uhlí původem z 

Ukrajiny má obecně horší37 kvalitu než černé uhlí těžené v ČR, což snižuje 

konkurenceschopnost ukrajinských producentů. Řada ukrajinských černouhelných těžebních 

společností je momentálně ve vlastnictví státu, nicméně na vládní úrovni se v posledních 

letech vedou, podobně jako v Polsku, diskuze o privatizaci ukrajinského těžebního průmyslu. 

                                                 
32 Zdroj: webové stránky Lidovky.cz. (19. 11. 2010) a webové stránky společnosti Kompania Węglowa S. A. 
33 Zdroj: webové stránky společnosti Katowicki Holding Węglowy S. A. 
34 Zdroj: webové stránky společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. 
35 Zdroj: webové stránky společnosti  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. 
36 Zdroj: webové stránky EURACOAL (sekce Profily zemí – Rusko). 
37 Zdroj: webové stránky EURACOAL (sekce Profily zemí – Ukrajina). 
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Dodavatelé a zaměstnanci společnosti OKD 

Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji a jedním 

z největších zaměstnavatelů v tuzemsku. V roce 2010 zaměstnávala průměrně 13 693 

vlastních pracovníků38 a 3 679 pracovníků dodavatelských firem39. Báňští inženýři společnosti 

OKD mají rozsáhlé průmyslové zkušenosti a jsou považování za nejzkušenější báňské 

inženýry v ČR. Průměrný měsíční plat zaměstnanců OKD v roce 2010 dosáhl celkově 32 878 

Kč a v dělnických profesích v dolech pak 32 583 Kč.  

V roce 2010 společnost OKD po jednání s odbory uzavřela dohodu o kolektivním 

vyjednávání platnou do konce roku 2012, ve které se mimo jiné zavazuje k čtyřprocentnímu 

nárůstu mezd a k delší dovolené pro zaměstnance. 

Dodavatelská základna společnosti OKD je již několik let relativně stabilní. 

K základním dodavatelským oblastem pro společnost OKD patří doprava40, materiál a 

náhradní díly, elektřina, opravy, stavební a rekultivační činnosti a ostatní služby (např. 

záchranné týmy, prádelny, stravování).  

Společnost OKD podléhá českému zákonu o veřejných zakázkách41, což ji jako 

„sektorového zadavatele“ zavazuje nakupovat dodávky a služby využívané k průzkumu a 

těžbě černého uhlí postupem, který je v souladu s tímto zákonem.  

4.1.3 Souhrnné zhodnocení strategické analýzy a prognóza tržeb 

Strategická analýza je stěžejní fází oceňovacího procesu. V rámci strategické analýzy 

je prostředí podniku analyzováno hned na několika úrovních. Na té globální se s pomocí 

vybraných národohospodářských indikátorů analyzovalo makroekonomické prostředí 

podniku. Globální ekonomické prostředí bylo v letech 2007 až 2009 zasaženo globální 

finanční krizí a následným hospodářským útlumem. Současným problémem, který ovlivňuje 

finanční trhy, je dluhová krize v eurozóně. Budoucí ekonomický vývoj bude nejspíš záležet na 

tom, zda a jak rychle se podaří vyřešit problémy zadlužených zemí eurozóny. Prognózy 

                                                 
38 Z průměrného počtu 13 693 zaměstnanců v roce 2010 bylo v důlních vnitřních organizačních jednotkách 
(VOJ) zaměstnáno 12 309 pracovníků a v nedůlních VOJ 1 384 pracovníků. (Zdroj: Výroční zpráva společnosti 
OKD za rok 2010) 
39 Aby společnost OKD pokryla nedostatek kvalifikovaných horníků, s kterým se potýká několik posledních let, 
nakupuje určité těžební a přípravné práce od dodavatelů, což jsou specializované společnosti, které poskytují 
těžební služby pomocí svých vlastních zaměstnanců (většinou z Polska a Ukrajiny). (Zdroj: „Prospekt cenného 
papíru společnosti NWR“ dostupný na webových stránkách společnosti) 
40 Téměř všechny uhelné produkty, které společnost OKD prodává, přepravuje železniční cestou a v současnosti 
má na poskytování železničních přepravních služeb uzavřeny dlouhodobé smlouvy se společnostmi AWT, a. s. 
(sesterská společnost, taktéž spadající pod NWR) a ČD Cargo, a. s. (Zdroj: „Prospekt cenného papíru společnosti 
NWR“ dostupný na webových stránkách společnosti) 
41 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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oficiálních tuzemských i evropských institucí týkající se následující pěti let jsou však 

optimistické a očekává se postupné hospodářské oživení v Evropě i v ČR. Po analýze 

makroprostředí následovala analýza mikroprostředí, resp. příslušného odvětví a relevantního 

trhu společnosti OKD. Těžební průmysl je spjat s celkovým hospodářským vývojem, ovšem 

spíše zprostředkovaně – prostřednictvím svých odběratelů z vesměs cyklických odvětví 

ekonomiky. Poptávka po černém uhlí a jeho cena souvisí zejména se spotřebou uhlí 

ocelářských společností, elektráren, tepláren a dalších průmyslových společností, takže 

budou-li růst tato odvětví ekonomiky, lze předpokládat i růst poptávky po uhlí. 

Dílčí zjištění z provedeného rozboru makroprostředí a makroprostředí společnosti 

OKD budou dále shrnuty ve SWOT analýze, která je obsahem samostatné kapitoly 4.3. 

Výsledkem strategické analýzy je závěr, že společnost OKD je podnik s dobrou dlouhodobou 

perspektivou. 

Prognóza tržeb společnosti OKD 

Prognóza tržeb společnosti OKD vychází z prognózovaného vývoje tržeb v rámci 

příslušného odvětví (konkrétně oddílu 05 v rámci sekce B dle klasifikace CZ-NACE), který je 

zjištěn na základě regresní analýzy a analýzy časových řad.  

Při odhadování budoucích tržeb v příslušném odvětví se předpokládá souvislost 

historického vývoje tržeb v odvětví s historickým vývojem hrubého domácího produktu. Pro 

regresní analýzu byl použit program PASW Statistics 18 (dříve známý pod názvem SPSS 

Statistics), jehož výstup je součástí Přílohy 6. Vysvětlovanou proměnnou jsou odvětvové 

tržby a vysvětlující proměnnou nominální HDP.  

Pro kvalitní model musí platit, že mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou 

existuje relativně silná míra korelace. Míra korelace mezi odvětvovými tržbami a nominálním 

HDP měřená Pearsonovým korelačním koeficientem činí 89,7 %. Z výše uvedeného 

koeficientu je zřejmá silná korelace mezi vývojem odvětvových tržeb a nominálního HDP. 

Výsledný model jednoduché lineární regresní závislosti, uvedený v Tabulce 4.1, má index 

determinace na hodnotě 80,6 % a dle provedeného F-testu je statisticky významný.  

 

 

 

 

 

Tabulka 4.1 Model regresní závislosti odvětvových tržeb na nominálním HDP 

tržby CZ-NACE (sekce B, oddíl 05) = 8 234,55 + 0,016 ∙ HDPn

y = 8 234,55 + 0,016 ∙ x
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V Tabulce 4.1 uvedená jednoduchá regresní funkce je použita k odhadu odvětvových 

tržeb v letech 2011 až 2015. Prognózovaný vývoj nominálního HDP byl odhadnut na základě 

prognózovaných temp růstu reálného HDP, které oficiálně zveřejňuje MF ČR.42 

Z odhadnutých hodnot odvětvových tržeb pro roky 2011 až 2015 jsou následně odhadnuty 

tržby společnosti OKD na stejné období.43 

 

Tabulka 4.2 zobrazuje odhadnuté tržby společnosti OKD na roky 2011 až 2012, 

jejichž odhad byl proveden přes průměrný podíl na odvětvových tržbách.44 Grafický vývoj 

predikovaných tržeb zobrazuje rovněž Graf 4.9.  

                                                 
42 Na základě oficiálně prognózovaných reálný temp růstu HDP byly nejprve odhadnuty hodnoty reálného HDP 
v absolutním vyjádření a následně byl pomocí deflátoru HDP (jehož prognózované hodnoty rovněž oficiálně 
zveřejňuje MF ČR) odhadnuty hodnoty nominálního HDP v letech 2011 až 2015. 
43 Jedná se o prognózu tržeb celkem (tj součet tržeb za prodej zboží a prodej výrobků a služeb). Zbožím je 
v případě společnosti OKD uhlí a koks. Služby představují především služby spojené s dopravou uhlí. 
44 Patrně vhodnější a správnější by byl odhad budoucích tržeb na základě předikovaného vývoje relevantního 
trhu společnosti OKD, který se dá vyjádřit spotřebou černého uhlí ve středoevropském regionu. Nicméně údaje 
tohoto charakteru nejsou k dispozici – statistiky spotřeby černého uhlí v rámci Evropy, resp. vybraných 
evropských zemích, vedené institucemi jako Eurostat, EURACOAL či OECD jsou vedeny pouze v naturálním 
vyjádření, v hodnotovém nikoli. 

Tabulka 4.2 Prognóza tržeb společnosti OKD na roky 2011 až 2015 (v mil. Kč) 

Zdroj: historického vývoje HDP:   ČSÚ, 
 prognózovaného vývoje HDP:  MF ČR., 
 historického vývoje tržeb CZ-NACE:  MPO ČR, 
 historických tržeb společnosti OKD:  Výroční zprávy OKD za roky 2006 až 2010. 

HDPn

Tržby CZ-NACE 

sekce B, oddíl 05

Tržby OKD

mil. Kč tempo růstu mil. Kč mil. Kč mil. Kč

1995 2 328 028 - 1 533 676 - -

1996 2 433 713 4,5% 1 761 575 - -

1997 2 412 965 -0,9% 1 884 924 - -

1998 2 407 271 -0,2% 2 061 583 - -

1999 2 447 696 1,7% 2 149 023 - -

2000 2 550 148 4,2% 2 269 695 43 433 -

2001 2 629 135 3,1% 2 448 557 52 464 -

2002 2 685 643 2,1% 2 567 530 49 761 -

2003 2 786 789 3,8% 2 688 107 52 766 -

2004 2 918 955 4,7% 2 929 172 58 322 -

2005 3 116 056 6,8% 3 116 056 55 925 - podíl:

2006 3 334 815 7,0% 3 352 599 63 252 34 805 55%

2007 3 526 071 5,7% 3 662 573 67 788 38 761 57%

2008 3 635 344 3,1% 3 848 411 81 300 49 526 61%

2009 3 464 657 -4,7% 3 739 225 60 312 31 100 52%

2010 3 559 554 2,7% 3 775 237 70 315 44 079 63%

2011 3 622 202 1,8% 3 809 311 69 184 39 763 57%

2012 3 630 171 0,2% 3 916 955 70 906 40 753 57%

2013 3 689 343 1,6% 4 010 316 72 400 41 612 57%

2014 3 787 110 2,7% 4 173 396 75 009 43 111 57%

2015 3 923 446 3,6% 4 413 877 78 857 45 323 57%
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Uvedený odhad budoucích tržeb společnosti koresponduje se závěry strategické 

analýzy. Na základě historického vývoje lze předpokládat, že s hospodářským oživením v ČR, 

resp. v celém středoevropském regionu, v následujících letech bude produkce jak surové 

oceli, tak elektrické energie a tepla růst a tudíž pravděpodobně poroste také prodej černého 

uhlí, resp. celkové tržby z tohoto prodeje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Strategická analýza by měla být zakončena vyvozením konkrétních analytických 

závěrů, tj. zjištěním silných a slabých stránek podniku a příležití a hrozeb okolí, a tyto závěry 

by měly být zrekapitulovány v sumárním SWOT schématu. SWOT analýza společnosti OKD 

je obsahem samostatné kapitoly (viz kapitola 4.3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.9 Prognózovaný vývoj tržeb OKD na roky 2011 až 2015 (v mil. Kč) 
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4.2 Finanční analýza podniku 

Následující finanční analýza je provedena pro účely ocenění společnosti OKD.  

Zdrojem vstupních dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy společnosti OKD, a. s. za léta 

2006 až 2010, které jsou součástí Příloh 7 až 9. Na úvod nutno zmínit, že výstup finanční 

analýzy bude pravděpodobně ovlivněn skutečností, že společnost pod nynějším IČ vznikla 

v roce 2006 a v následujících letech ve společnosti OKD ještě probíhala restrukturalizace a 

zásadní organizační změny. Vzhledem k těmto změnám v letech 2006 až 2008 byly v rámci 

jednoho kalendářního roku sestavovány vždy dvě účetní uzávěrky, jedna za první polovinu 

roku (tj. mezitímní účetní závěrka) a jedna za druhou polovinu roku (tj. řádná účetní závěrka). 

V letech 2009 a 2010 již byla sestavována pouze řádná účetní závěrka standardně ke konci 

daného roku. 

Finanční analýza společnosti OKD se skládá z několika částí. Nejprve je provedena 

vertikální a horizontální analýza výkazů, následuje analýza poměrových ukazatelů a v závěru 

finanční analýzy je provedeno celkové zhodnocení finanční situace společnosti OKD, a. s. 

4.2.1 Vertikální a horizontální analýza výkazů 

Vertikální a horizontální rozbor účetních výkazů je výchozím bodem finanční analýzy, 

neboť umožňuje vidět původní absolutní hodnoty z účetních výkazů v určitých souvislostech. 

V následujících odstavcích jsou popsány nejdůležitější trendy absolutních ukazatelů, 

kompletní analýza absolutních ukazatelů je uvedena v Přílohách 10 až 14. 

Vertikální analýza rozvahy 

Vývoj struktury aktiv společnosti OKD, a. s. ve sledovaném období let 2006 až 2010 

je zobrazen v Grafu 4.10. Je zřejmé, že aktiva jsou z větší části tvořená dlouhodobým 

majetkem a z menší části oběžnými aktivy, podíl ostatních aktiv na celkových aktivech 

společnosti je zanedbatelný. Zároveň je možné pozorovat rostoucí podíl stálých aktiv v čase. 

V rámci dlouhodobého majetku převládá dlouhodobý hmotný majetek, podíl dlouhodobého 

nehmotného a finančního majetku je zanedbatelný. Průměrný podíl dlouhodobého majetku na 

celkové bilanční sumě ve sledovaném období činil 62 %, přičemž konkrétně v posledním 

sledovaném roce dosahoval 68 %. Odvětvový průměr téhož poměru v roce 2010 dosahoval 

71 %. Co se oběžného majetku týče, rozhodující podíl na celkové bilanční sumě má v rámci 

této skupiny krátkodobý finanční majetek, ale jeho podíl v čase klesá (ze 42 % v roce 2006 



- 54 - 

na 7 % v roce 2010). Zásoby se na celkových oběžných aktivech ve sledovaném období 

podílely v průměru jen 2 procenty, to je však v daném oboru podnikání běžné.  

Skutečnost, že společnost OKD drží více peněz v dlouhodobém majetku a méně 

prostředků v oběžných aktivech je pozitivním faktorem, protože dlouhodobý majetek 

představuje z hlediska zhodnocování nejefektivnější položku. V komparaci s odvětvovým 

průměrem je podíl dlouhodobého majetku mírně nižší, avšak jeho rostoucí trend v čase lze 

hodnotit příznivě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vývoj struktury pasiv společnosti OKD, a. s. ve sledovaném období let 2006 až 2010 

je zobrazen v Grafu 4.11. Lze konstatovat, že pasiva ve sledovaném období jsou v průměru 

tvořena stejných dílem vlastními zdroji a stejným dílem cizími zdroji, podíl ostatních pasiv je 

zanedbatelný. Podíl vlastních zdrojů v kapitálové struktuře společnosti OKD v posledním 

sledovaném roce činil 49 % a odvětvový průměr téhož poměru v roce 2010 dosahoval 62 %. 

Vlastní kapitál je ve sledovaném období z největší části tvořen základním kapitálem a 

kapitálovými fondy. Cizí kapitál je v období let 2006 až 2009 tvořen v průměru z 27 procent 

bankovními úvěry, avšak v roce 2010 je podíl bankovních úvěrů na pasivech téměř nulový. 

Dlouhodobé závazky se na celkových pasivech v období let 2006 až 2009 podílejí v průměru 

jen 6 procenty, v roce 2010 však jejich podíl vzrostl na 31 %. Tento vývoj v oblasti 

dlouhodobých bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků byl způsoben tím, že společnost 

OKD si vzala úvěr od mateřské společnosti a splatila veškeré dlouhodobé bankovní úvěry. 

Rapidní pokles hodnoty v rozvahové položce bankovní úvěry byl vyvážen nárůstem hodnoty 

v položce dlouhodobé závazky. 

Graf 4.10 Vertikální analýza aktiv společnosti OKD, a. s. 

* Zdrojem údajů za odvětví jsou analýzy MPO dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument89407.html (převzato dne 9. 2. 2012). 
Odvětvím je zde myšlen oddíl 05 - Těžba a úprava černého a hnědého 
uhlí v rámci sekce B – Dobývání a těžba dle klasifikace CZ-NACE. 
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Graf 4.11 Vertikální analýza pasiv společnosti OKD, a. s. 

* Zdrojem údajů za odvětví jsou analýzy MPO dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument89407.html (převzato dne 9. 2. 2012). 
Odvětvím je zde myšlen oddíl 05 - Těžba a úprava černého a hnědého 
uhlí v rámci sekce B – Dobývání a těžba dle klasifikace CZ-NACE. 
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Společnost OKD ve své kapitálové struktuře využívá vlastní a cizí kapitál ve víceméně 

stejném poměru. V komparaci s odvětvovým průměrem v roce 2010 je podíl vlastního 

kapitálu v kapitálové struktuře OKD ve stejném roce nižší o 13 procentních bodů. Obecně lze 

říci, že by bylo žádoucí, aby společnost OKD využívala cizího kapitálu v menší míře než 

doposud. V letech 2006 až 2009 společnost využívala ve velké míře bankovních úvěru, což 

nejspíš souviselo vyšší potřebou zdrojů v kontextu probíhající restrukturalizace společnosti. 

V roce 2010 již je skladba cizích zdrojů příznivější, dlouhodobý úvěr od mateřské společnosti 

je obecně méně rizikový než dlouhodobý úvěr od banky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty není na rozdíl od rozvahy zcela jednoznačný, 

pokud jde o vztažnou veličinu, tj. položku vyjadřující 100 %. Smyslem podniku je generovat 

tržby, nicméně výnosy podniku nemusí být nutně tvořeny pouze tržbami. Z toho důvodu byla 

pro účely této práce jako vztažná veličina použita hodnota celkového obratu za období, 

tj. součet všech položek výnosů označených římskou číslicí. Vertikální analýza výkazu zisku 

a ztráty je součástí Přílohy 11.  

Je evidentní, že společnost OKD má výrazně výrobní charakter a že většinu výnosů 

představují tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (přes 70 procent). Tržby za prodej 

zboží i ostatní výnosy jsou minimální. Z hlediska nákladů lze pozorovat nejvyšší zastoupení 

výkonové spotřeby, což je pro výrobní podniky charakteristické. Výkonová spotřeba se 

na celkovém obratu v průměru ve sledovaném období podílela přibližně 31 procenty. Pakliže 
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jsou vztažnou veličinou celkové náklady, výkonová spotřeba se na celkových nákladech 

ve sledovaném období podílela v průměru 35 procenty. Vysoké zastoupení na celkových 

nákladech mají rovněž osobní náklady a náklady vynaložené na prodané zboží. 

Horizontální analýza rozvahy 

Při horizontálním posuzování aktiv a pasiv musíme brát v úvahu výstupy výše 

uvedené vertikální analýzy, protože relativní změny některých položek v řádu např. stovek 

procent v čase nemusí být ve skutečnosti až tak významné, pokud jejich podíl na celkové 

bilanční sumě je pouze zanedbatelný. 

Vývoj celkové bilanční sumy společnosti OKD byl ve sledovaném období proměnlivý 

a nevykazoval jednoznačnou tendenci. Stěžejní vliv na tento proměnlivý vývoj měla 

probíhající restrukturalizace a zásadní organizační změny ve společnosti. Mezi roky 2006 a 

2007 došlo k poklesu bilanční sumy o 33 %, tj. -21,4 mld. korun. Příčin tohoto poklesu bylo 

více, zejména však došlo k významnému snížení položky krátkodobého finančního majetku, 

konkrétně prostředků na účtech u bank. Na snížení celkové bilanční sumy se odrazilo také 

odštěpení části obchodního jmění společnosti OKD, a. s. v druhé polovině roku 2007.45 To se 

v rozvaze projevilo zejména v poklesu dlouhodobého finančního majetku. V letech 2008 a 

2009 bilanční suma vzrostla postupně o 11 % a 6 %, v posledním sledovaném roce celková 

bilanční suma poklesla o 6 % a její hodnota k 31. 12. 2010 činila v absolutním vyjádření 

47,3 mld. korun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 V druhé polovině roku 2007 došlo k rozdělení formou odštěpení části obchodního jmění společnosti OKD, a. 
s. se založením nové společnosti NWR Coking, a. s. Na nástupnickou společnost přešlo vlastnické právo k 100 
% akcií společnosti OKD, OKK, a. s. a k nemovitostem potencionálně dotřených ekologickými škodami. 
Zároveň byl uskutečněn prodej podílu ve společnosti KARBONIA PL Sp. z. o. o. společnosti New World 
Resources B. V. (Zdroj: Výroční zpráva společnosti OKD, a. s. za rok 2007) 

Graf 4.12 Horizontální analýza aktiv společnosti OKD, a. s. 
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Vývoj hodnoty dlouhodobého majetku a oběžných aktiv ve sledovaném období let 

2006 a 2010 zobrazuje Graf 4.12. Co se týče dlouhodobého majetku, ve sledovaném období 

můžeme pozorovat spíše rostoucí tendenci. Nejvíc hodnota dlouhodobého majetku vzrostla 

v mezidobí 2008/2009, a to o 9 %. Pokles dlouhodobého majetku v mezidobí 2006/2007 

naznačuje jeho prodej a souvisí, jak již bylo uvedeno výše, s odštěpením části jmění 

společnosti OKD. Naopak vývoj oběžných aktiv byl ve sledovaném období dosti proměnlivý. 

V mezidobí 2006/2007 poklesla hodnota oběžných aktiv o 60 %. Příčinou tohoto vývoje byl 

významný pokles hodnoty krátkodobých finančních aktiv, konkrétně prostředků 

na bankovních účtech (z 27 mld. Kč k 31. 12. 2006 na 8,7 mld. Kč k 31. 12. 2007). 

V mezidobí 2007/2008 hodnota oběžného majetku vzrostla o 32 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj hodnoty vlastních a cizích zdrojů ve sledovaném období let 2006 až 2010 je 

zobrazen v Grafu 4.13. Hodnota vlastního kapitálu poklesla nejvíc v mezidobí 2006/2007 

(o 45 procent). To bylo způsobeno zejména poklesem hodnoty kapitálových fondů.46 

Prostředky ve výši 14,2 mld. korun byly z těchto fondů vyplaceny na dividendy. V mezidobí 

2007/2008 hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 35 % a v mezidobí 2008/2009 o 17 %. 

V mezidobí 2007/2008 vzrostly oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (zejména 

hodnota přecenění derivátů) a oceňovací rozdíly při přeměnách společnosti. V mezidobí 

2008/2009 byl nárůst vlastního kapitálu způsoben nárůstem hodnoty emisního ážia. 

V mezidobí 2009/2010 došlo k poklesu vlastního kapitálu o 18 %, protože došlo k snížení 

nerozdělených zisků minulých let v hodnotě 10,5 mld. korun, které byly na základě usnesení 

valné hromady použity na výplatu dividend. Na vývoj cizích zdrojů ve sledovaném období 

                                                 
46 Kapitálové fondy v tomto období byly tvořeny zejména ostatními kapitálovými fondy, které vznikly 
převedením ze základního kapitálu ke dni 1. 1. 2006 při rozdělení společnosti OKD, a. s. (tj. v den vzniku OKD, 
a. s. pod současným IČ). 

Graf 4.13 Horizontální analýza pasiv společnosti OKD, a. s. 
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měly v rozhodující míře vliv bankovní úvěry, zejména dlouhodobého charakteru, a 

dlouhodobé závazky.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty, resp. jejich nejvýznamnějších položek 

z hlediska podílů na celkovém obratu, ve sledovaném období let 2006 až 2010 zobrazuje Graf 

4.14. Kompletní horizontální analýza výkazu zisku a ztráty je uvedena v Příloze 13. V letech 

2006 až 2008 společnost OKD sestavovala vždy dvě účetní závěrky, v polovině a na konci 

kalendářního roku. Příčinou sestavování pololetních účetních závěrek v tomto období byly 

prováděné restrukturalizace ve společnosti, např. odštěpení části obchodního jmění. Tato 

skutečnost však snižuje srovnatelnost horizontální analýzy, protože výkaz zisku a ztráty 

vyjadřuje toky, ne stavy jak je tomu v případě rozvahy. Nelze např. porovnávat pololetní tok a 

roční tok položek výkazu zisku a ztráty. 

Je zřejmé, že tržby za vlastní výrobky a služby, které se na celkovém obratu OKD 

podílí v nejvyšší míře, vykazovaly ve sledovaném období převážně rostoucí tendenci, což je 

příznivé. Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období vyvíjel proměnlivě, 

přičemž v posledním mezidobí 2009/2010 vzrostl o 195 % na necelých 7,9 mld. korun. Čistý 

zisk se rovněž vyvíjel proměnlivě, avšak s převažující rostoucí tendencí. V posledním 

mezidobí 2009/2010 vzrostl čistý zisk o 327 % na 6,3 mld. korun. 

 

 

Graf 4.14 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti OKD, a. s. 
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Analýza výkazu cash flow 

Cash flow z provozní činnosti je ve všech sledovaných obdobích kladné. To 

naznačuje, že příjmy z provozní činnosti (v případě společnosti OKD příjmy z těžební 

činnosti) výrazně převážily výdaje s touto činností spojené. Cash flow z investiční činnosti je 

v každém sledovaném období záporné. To svědčí o investiční aktivitě společnosti OKD, která 

je navíc v čase výrazně rostoucí. Cash flow z finanční činnosti bylo kladné jen v druhé 

polovině roku 2006, v dalších obdobích již bylo záporné. Po bližším prozkoumání 

kompletního výkazu cash flow, který je uveden v Příloze 9, zjistíme, že rozhodující vliv na 

záporné CF z finanční činnosti měly především vyplacené dividendy v jednotlivých letech. 

4.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů se skládá ze čtyř dílčích oblastí: z analýzy 

zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Vypočtené hodnoty vybraných ukazatelů jsou 

obsahem Přílohy 15. V následujícím textu práce jsou výsledky jednotlivých oblastí graficky 

znázorněny a okomentovány. Vypočtené hodnoty některých ukazatelů jsou porovnávány 

s odvětvím, přičemž zdrojem těchto odvětvových hodnot jsou analýzy MPO.47 Odvětvím je 

zde myšlen oddíl 05 – Těžba a úprava černého a hnědého uhlí v rámci sekce B  – Dobývání a 

těžba dle klasifikační normy CZ-NACE, resp. odpovídající oddíl dle starší klasifikační normy 

OKEČ u analýz sestavovaných před rokem 2009. 

Ukazatele zadluženosti 

Pro účely analýzy zadluženosti společnosti OKD byly využity čtyři poměrové 

ukazatele: Equity Ratio, Debt Ratio, Debt Equity Radio a ukazatel vyjadřující úrokové krytí. 

Vývoj ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období zobrazuje Graf 4.15. 

Ukazatel Equity Ratio vyjadřuje poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům a 

udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. V Grafu 4.15, 

v jeho levé části, jsou zobrazeny vypočtené hodnoty tohoto ukazatele za společnost OKD a 

rovněž odvětvové průměry pro komparaci. Hodnota poměru vlastního kapitálu k aktivům 

společnosti OKD se ve sledovaném období pohybovala v průměru kolem 50-ti procent. 

Jinými slovy: aktiva společnosti OKD jsou v průměru z jedné poloviny financována penězi 

akcionářů a z druhé poloviny jsou financována z cizích zdrojů, resp. z peněz věřitelů 

                                                 
47 Zdroj: Analytické materiály a statistiky. MPO [online]. 2005-2012. [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/. 
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společnosti. Ve všech sledovaných letech se vypočtená hodnota ukazatele pohybovala pod 

odvětvovým průměrem. To však samo o sobě pro společnosti OKD ještě nemusí být negativní 

charakteristikou. Využívání cizího kapitálu v přijatelné míře může naopak vést k vyšší 

efektivnosti a rentabilitě, navíc vlastní kapitál je pro podnik obecně nákladnější než cizí.  

Ukazatel Debt Ratio, někdy také nazýván jako ukazatel věřitelského rizika, vyjadřuje 

poměr cizího kapitálu k aktivům, tedy celkovou zadluženost podniku. V Grafu 4.15 není 

uveden, neboť je protistranou předchozího ukazatele, tentokrát však z pohledu cizích zdrojů 

(součet těchto dvou ukazatelů by měl dát 100 procent). Tímto ukazatelem bylo zjištěno, že 

průměrná zadluženost společnosti OKD se ve sledovaném období let 2006 až 2010 

pohybovala kolem 50-ti procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel Debt Equity Ratio udává poměr cizího kapitálu k vlastním kapitálu podniku. 

Vyjadřuje tedy míru zadluženosti podniku, resp. jeho vlastního kapitálu. V Grafu 4.15 je 

vývoj tohoto ukazatele zobrazen v pravé horní části. Míra zadluženosti společnosti OKD se 

ve sledovaném období pohybovala víceméně v rámci doporučeného rozpětí, které je pro 

stabilní společnosti od 80 % do 120 %.48 Mimo toto rozpětí se míra zadluženosti dostala ve 

dvou letech: v roce 2007 vypočtená hodnota ukazatele doporučené rozpětí přesáhla a činila 

137,3 %, v roce 2009 se naopak pohybovala pod doporučeným rozmezím na hodnotě 76,9 %. 

V roce 2007 tento výsledek v rozhodující míře způsobilo snížení vlastního kapitálu. 

Z horizontální analýzy pasiv víme, že v mezidobí 2006/2007 se cizí zdroje podniku snížily 

o 20 % a vlastní kapitál dokonce o 45 %. V rámci vlastního kapitálu totiž došlo k rapidnímu 

                                                 
48 Zdroj: Dluhošová (2011). 

Graf 4.15 Vývoj ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období 
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meziročnímu poklesu kapitálových fondů, přičemž prostředky z těchto fondů byly vyplaceny 

formou dividend.  

Ukazatel vyjadřující úrokové krytí 49 vyjadřuje, kolikrát vyprodukovaný zisk kryje 

náklady související s cizím kapitálem, tj. nákladové úroky. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím lépe. Obecně se doporučuje, aby byly nákladové úroky kryty ziskem alespoň 

třikrát.50 V Grafu 4.15, v jeho pravé spodní části, jsou zobrazeny vypočtené hodnoty tohoto 

ukazatele. Vysoká hodnota úrokového krytí v roce 2006 na úrovni 155,9 souvisí s tím, že se 

jednalo o první rok společnosti OKD pod současným IČ a nákladové úroky v tomto roce, 

zejména v jeho první polovině, byly pouze minimální. V dalších sledovaných letech je úroveň 

úrokového krytí již nižší, ovšem stále na příznivé úrovni, v průměru kolem hodnoty 13,4. To 

naznačuje, že společnost OKD nemá problém ze svého vyprodukovaného  zisku splácet 

úroky.51 Vysoké hodnoty ukazatele úrokového krytí jsou známkou vysoké bonity společnosti 

OKD. 

Ukazatele rentability 

V rámci analýzy rentability společnosti OKD byly využity tři poměrové ukazatele: 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita aktiv (ROA) a rentabilita tržeb (ROS).52 

Vývoj všech těchto tří ukazatelů ve sledovaném období let 2006 až 2007 zobrazuje Graf 4.16.  

V tomto grafu jsou rovněž uvedeny hodnoty ukazatelů rentability za odvětví. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) odráží, jakého efektu bylo dosaženo z vlastního 

kapitálu, resp. jaká je výnosnost kapitálu vloženého vlastníky společnosti OKD. Hodnota 

ukazatele ROE v prvním sledovaném roce dosáhla 5 %, což je hodnota asi čtyřikrát nižší než 

odvětvový průměr. V následujících letech však již můžeme pozorovat rostoucí trend ROE a 

v posledním sledovaném roce dosáhla výnosnost vlastního kapitálu 27,1 %, což je téměř 

dvojnásobně více než průměr v odvětví. Propad výnosnosti vlastního kapitálu v roce 2009 byl 

                                                 
49 Ukazatel vyjadřující úrokové krytí jako jediný z vybraných ukazatelů zadluženosti nevyužívá jako primární 
zdroj dat rozvahu, nýbrž výkaz zisku a ztráty. Společnost OKD v letech 2006 až 2008 sestavovala vždy dvě 
účetní závěrky, mezitímní v polovině a řádnou ke konci kalendářního roku. Příčinou sestavování mezitimních 
účetních závěrek byly prováděné restrukturalizace ve společnosti, např. odštěpení části obchodního jmění. VZZ 
v letech 2006 až 2008 jsou tedy vždy dvě v kalendářním roce a vyjadřují toky za pololetí. Vzhledem k tomu byly 
při výpočtu ukazatele úrokového krytí za roky 2006 až 2008 v rámci jednoho roku vypočteny vždy dvě hodnoty 
tohoto ukazatele a výsledná hodnota za daný rok je průměrem těchto dvou hodnot. 
50 Zdroj: Růčková (2011). 
51 V roce 2010 si společnost OKD vzala dlouhodobý úvěr od mateřské společnosti a získané prostředky použila k 
splacení všech dlouhodobých bankovních úvěrů ve svém portfoliu. Lze proto očekávat, že v roce 2011 budou 
vyplacené nákladové úroky již mnohem nižší a hodnota ukazatele úrokového krytí proto naopak ještě vyšší. 
52 Při výpočtu ukazatelů rentability za roky 2006 až 2008 byly v rámci jednoho roku vypočteny vždy dvě 
hodnoty a výsledná hodnota za daný rok je průměrem těchto dvou hodnot. Důvodem jsou dvě účetní závěrky, 
v pololetí a na konci kalendářního roku, v letech 2006 až 2008. 
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nejspíš způsoben finanční krizí a s ní související recesí. Stejný vývoj evidentně postihl celé 

odvětví. Tyto krátkodobé výkyvy však ještě nutně nemusejí znamenat problémy. Dosahované 

hodnoty je vždy nutné posuzovat v delším časovém kontextu. V případě společnosti OKD je 

evidentní rostoucí trend ukazatele ROE ve sledovaném období a to je pozitivní. 

Rentabilita aktiv (ROA) vyjadřuje výnosnost všech aktiv investovaných do podnikání.  

Použitá modifikace ukazatele ROA má v čitateli dosazen EBIT, proto ROA v tomto pojetí 

měří hrubou produkční sílu aktiv podniku. Vývoj hodnoty tohoto ukazatele se vyznačoval 

podobnými tendencemi, jako tomu bylo v případě předchozího ukazatele ROE. I zde byla 

nejnižší výnosnost vykázána v prvním sledovaném roce, přičemž pro následující rok již je 

typický rostoucí trend hodnoty ukazatele. V roce 2006 činila hodnota ukazatele 4,2 %, což je 

hluboko pod odvětvovým průměrem. V dalších letech však výnosnost rok od roku rostla, 

ovšem opět s výjimkou roku 2009, a v posledním sledovaném roce dosáhla 16 %, přičemž 

průměrná výnosnost aktiv v odvětví ve stejném roce dosahovala 10,2 %. 

Rentabilita tržeb (ROS), někdy označována rovněž jako ziskové rozpětí, 

charakterizuje zisk vztažený k tržbám, resp. vyjadřuje ziskovou marži. Vývoj výnosnosti tržeb 

zobrazuje Graf 4.16. V roce 2006 činila výnosnost tržeb společnosti OKD 10,3 %. Pokud 

bychom hodnoty vyjádřili absolutně, interpretace by zněla: v roce 2006 společnost OKD 

vyprodukovala 0,103 Kč zisku na 1 Kč tržeb. Celkově lze konstatovat, že ziskové rozpětí 

společnosti OKD, vyjádřené prostřednictvím ukazatele ROS, ve sledovaném období rostlo. 

Také u tohoto typu ukazatele výnosnosti byl v roce 2009 zaznamenán propad hodnoty, 

nicméně v roce 2010 už byla výnosnost tržeb mnohem vyšší a na téměř stejné úrovni jako 

odvětvový průměr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.16 Vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období 
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Ukazatele likvidity 

Pro analýzu likvidity společnosti OKD byly použity tři nejvýznamnější ukazatele 

z této oblasti: ukazatel okamžité likvidity (L1), ukazatel pohotové likvidity (L2) a ukazatel 

běžné likvidity (L3).  Vývoj ukazatelů likvidity ve sledovaném období zobrazuje Graf 4.17. 

Ukazatel okamžité likvidity (L1) vyjadřuje nejužší vymezení likvidity. Jak můžeme 

vidět v Grafu 4.17, v roce 2006 společnost OKD vykazovala velmi vysokou likviditu 1. 

stupně na hodnotě 3,6, přičemž odvětvový průměr ve stejném roce dosahoval hodnoty 1,23. 

Tato vysoká hodnota byla způsobena skutečností, že rok 2006 byl prvním rokem podnikání 

společnosti OKD pod současným IČ (v roce předchozím totiž fúzovala) a v tomto roce měla 

společnost OKD pouze nízkou hodnotu krátkodobých závazků a minimální krátkodobé 

bankovní úvěry. V dalších letech už byla hodnota krátkodobých závazků i bankovní úvěrů 

rostla, proto byla likvidita 1. stupně znatelně nižší. Doporučené je rozmezí hodnot 0,9 až 

1,1.53 V rámci doporučených hodnot se tedy okamžitá likvidita společnosti OKD pohybovala 

v letech 2006, 2008 a 2009. Podle jiného zdroje se uvádí doporučená hodnota okamžité 

likvidity vyšší než 0,2.54 Dle tohoto kritéria se okamžitá likvidita společnosti OKD 

pohybovala v doporučeném rozmezí ve všech sledovaných letech. 

Ukazatel pohotové likvidity (L2) vyjadřuje likviditu 2. stupně a zahrnuje v sobě pouze 

likvidnější část oběžných aktiv, tj. krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek 

podniku. V roce 2006 byla hodnota pohotové likvidity velmi vysoká a v dalších letech již 

podstatně nižší. Důvod tohoto vývoje již byl vysvětlen v předchozím odstavci. 

Ve sledovaném období se pohotová likvidita společnosti OKD nacházela mírně pod 

odvětvovými průměry. Doporučené rozmezí tohoto ukazatele uváděné v literatuře je 1,0 až 

1,5.55 Z porovnání výsledných hodnot s doporučenými na druhou stranu vyplývá, že pohotová 

likvidita společnosti OKD by měla být nižší, protože se ve všech sledovaných letech nachází 

nad doporučeným rozmezím. Odvětvové srovnání je patrně vhodnější, protože respektuje 

specifika daného oboru podnikání. 

Ukazatel běžné likvidity (L3) vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby hypoteticky proměnil veškerý oběžný majetek na hotovost. Porovnáme-li 

výsledné hodnoty běžné likvidity společnosti OKD ve sledovaném období s odvětvovými 

průměry, zjistíme, že se pohybují na víceméně stejné úrovni, což je pozitivní. Literatura 

                                                 
53 Zdroj: Růčková (2011). 
54 Zdroj: Sedláček (2011). 
55 Zdroj: Dluhošová (2011). 
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doporučuje hodnotu běžné likvidity vyšší než 1,5.56 Toto kritérium je splněno ve všech 

sledovaných letech. Platební schopnosti společnosti OKD jsou tedy patrně na velmi dobré 

úrovni a společnost v blízké budoucnosti nemá problém splácet své závazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ze skupiny ukazatelů aktivity bylo pro účely této práce vybráno a vypočteno šest 

následujících: obrat aktiv, obrat zásob, doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba inkasa 

pohledávek a doba úhrady krátkodobých závazků.57 

 Ukazatel obratu aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Obratovost aktiv je 

inverzí podoba vázanosti kapitálu v položkách aktiv. Vypočtené hodnoty tohoto ukazatele, 

uvedené v Příloze 15, jsou dvojího typu: jednou jsou v čitateli zlomku použity tržby a jednou 

celkové výnosy, resp. celkový obrat.58 Je zřejmé, že obratovost aktiv společnosti OKD ve 

sledovaném období rok od roku rostla, přičemž důvodem byly zejména rostoucí tržby. 

Rostoucí hodnota obratovosti aktiv naznačuje efektivnější využívání majetku. Odvětvový 

průměr naopak vykazuje trend opačný, tedy klesající obratovost aktiv v čase. 

Během posledního sledovaného roku se aktiva společnosti OKD obrátila v průměru právě 

jednou. Dle Kislingerové a Hnilici (2008, str. 30) je pro těžký průmysl spíše typická pomalejší 

obratovost aktiv, zatímco např. potravinářský průmysl vykazuje opačné tendence.  

 

                                                 
56 Zdroj: Sedláček (2011). 
57 Při výpočtu ukazatelů aktivity za roky 2006 až 2008 byly v rámci jednoho roku vypočteny vždy dvě hodnoty a 
výsledná hodnota za daný rok je průměrem těchto dvou hodnot. Důvodem jsou dvě účetní závěrky, mezitimní 
v pololetí a řádná ke konci kalendářního roku, v letech 2006 až 2008. 
58 V Grafu 4.9 byla použita druhá obdoba ukazatele, tj. s celkovými výnosy v čitateli. Důvodem byl záměr 
srovnatelnosti výsledné obratovosti aktiv s odvětvovými průměry, neboť statistiky MPO sledují obratovost aktiv 
právě s celkovými výnosy v čitateli. 

Graf 4.17 Vývoj ukazatelů likvidity ve sledovaném období 
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Ukazatel obratu zásob vyjadřuje počet obrátek zásob za rok, tj. kolikrát je během roku 

položka zásob prodána a znovu uskladněna. Intenzita využití zásob společnosti OKD je 

ve sledovaném období rostoucí. To je obecně pozitivní, neboť nedochází k zastarávání zásob. 

Z vertikální analýzy aktiv jsme ovšem zjistili, že zásoby jsou v bilanci společnosti OKD, což 

je v daném oboru podnikání ostatně obvyklé, pouze nevýznamnou položkou. Z toho důvodu 

je výslednou obratovost zásob vhodné považovat spíše za doplňující informací. Tento 

ukazatel v Grafu 4.18 uveden není. Totéž platí i pro ukazatel doby obratu zásob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel doby obratu aktiv odráží průměrný počet dní, po kterých trvá jedna obrátka 

aktiv. Je jasné, že zvyšovala-li se obratovost aktiv ve sledovaném období (tj. ukazatel obratu 

aktiv rostl), musel se adekvátně snižovat průměrný počet dní, po který jeden obrat trval. 

A opravdu, na vývoji doby obratu aktiv společnosti OKD lze ve sledovaném období sledovat 

spíše klesající trend. Tento vývoj lze hodnotit pozitivně. Během roku 2009 došlo 

k podstatnému snížení tržeb v přepočtu na den oproti minulému období, proto je doba obratu 

aktiv v tomto roce poněkud vyšší. 

Ukazatel doby inkasa pohledávek vyjadřuje průměrný počet dní mezi prodejem 

produktu, v případě společnosti OKD prodejem uhlí, a mezi inkasem peněz. Ve sledovaném 

období se doba, po kterou jsou společnosti OKD její odběratelé dlužni, pohybovala kolem 

šedesáti dnů, tj. kolem dvou měsíců. Z Grafu 4.18 je zřejmé, že se tato doba během 

sledovaného období mírně prodlužovala. Takový vývoj není obecně příliš pozitivní, nicméně 

v případě společnosti OKD, která má se svými odběrateli vesměs dlouholeté stabilní obchodní 

vztahy, to pravděpodobně neznamená problém.  

Graf 4.18 Vývoj ukazatelů aktivity ve sledovaném období 

Pozn.: U ukazatele obratu aktiv je v čitateli použit celkový roční obrat, resp. celkové roční 
výnosy. Hodnoty téhož ukazatele s tržbami v čitateli jsou uvedeny v Příloze 15. 
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Ukazatel doby úhrady krátkodobých závazků udává průměrný počet dní, který uplyne 

od příjmu zboží či služby do jeho splacení dodavateli. Ve sledovaném období se tato doba 

pohybovala přibližně stejně jako v případě doby inkasa pohledávek, tj. v průměru kolem dvou 

měsíců. Stabilní vývoj ve sledovaném období značí dobrou platební disciplínu společnosti 

OKD vůči svým dodavatelům.  

4.2.3 Souhrnné zhodnocení finanční analýzy 

Výše uvedená finanční analýza byla provedena pro účely ocenění společnosti OKD. 

Na základě této analýzy lze společnost OKD hodnotit jako stabilizovanou. Finanční analýza 

byla prováděna na údajích z výkazů za roky 2006 až 2010. V letech 2006 až 2008 přitom ve 

společnosti OKD probíhala restrukturalizace, např. odštěpení části obchodního jmění, a 

zásadní organizační změny. Nelze však exaktně stanovit, jak moc tyto změny ve společnosti 

výstupy finanční analýzy ovlivnily. V posledních dvou sledovaných letech, tj. 2009 a 2010, 

však již k zásadním organizačním změnám ve společnosti nedocházelo. Z toho důvodu mají 

závěry finanční analýzy z těchto posledních dvou sledovaných let z hlediska důležitosti a 

vypovídací schopnosti největší váhu.  

Výsledky základních skupin poměrových ukazatelů je možno souhrnně posoudit 

pomocí spider analýzy. Jedná se o využití tzv. paprskového grafu, který obsahuje dvě křivky. 

První křivka vyjadřuje relativní výši vybraných ukazatelů konkrétního podniku, tj. společnosti 

OKD. Druhá křivka představuje linii odvětví, která slouží jako základna (100 %) pro výpočet 

polohy podnikové křivky hodnot. Poslední dva sledované roky mají z hlediska významnosti 

nejvyšší váhu, z toho důvodu byly pro spider analýzu použity hodnoty vybraných 

poměrových ukazatelů právě za roky 2009 a 2010. 

Pro hodnocení spider grafu platí, že čím více jsou výsledné hodnoty nad kružnicí 

100 %, tím je na tom srovnávaný podnik vzhledem k odvětvovému průměru lépe. Na druhou 

stranu, příliš vysoké hodnoty ukazatelů rovněž nejsou žádoucí. Z Grafu 4.19 je na první 

pohled zřejmé, že v roce 2010 na tom společnost OKD byla lépe než v roce 2009, a to 

zejména v oblasti rentability. V roce 2009 byla výnosnost společnosti OKD pod odvětvovým 

průměrem, ale pozitivně lze hodnotit, že v roce 2010 už byla mnohem vyšší a odvětvové 

průměry dokonce výrazně předčila. Zadluženost společnosti OKD se v obou letech 

pohybovala na úrovni u podniků v odvětví obvyklé. Úroveň likvidity společnosti OKD lze 

hodnotit pozitivně. V roce 2010 lze sice pozorovat nižší úroveň okamžité likvidity, ale 

občasné výkyvy v případě prvního stupně likvidity nejsou ničím neobvyklým. Co se týče 
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ukazatele obratovosti aktiv, společnost OKD zřejmě využívá majetek efektivněji než podniky 

v odvětví.  

 

Celkově lze konstatovat, že finanční situace společnosti OKD, a. s. je na uspokojivé 

úrovni a společnost je stabilizovaná. Vyhlídky do budoucna jsou optimistické, takže lze 

počítat s dlouhodobou existencí společnosti OKD. Tím je splněna podmínka pro použití 

výnosových metod ocenění podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.19 Spider analýza vybraných ukazatelů společnosti OKD a odvětví v letech 2009 a 2010 
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4.3 SWOT analýza podniku 

SWOT analýza je analytická metoda, jejímž smyslem je zrekapitulovat příležitosti a 

ohrožení v okolí podniku a silné a slabé stránky podniku, které již byly identifikovány 

v předchozích dílčích analýzách, především ve strategické analýze. Záměrem této analýzy 

není identifikovat a uvést všechny silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby, nýbrž zmínit 

pouze ty nejvýznamnější. Pouze tak bude zachován požadavek názornosti. 

SWOT analýza uvedená v Tabulce 4.3 dává názornou představu o strategické pozici 

společnosti OKD, která je v rámci této práce předmětem ocenění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.3 SWOT analýza společnosti OKD 

Silné stránky podniku:
• vysoká kvalita černého uhlí,

• silná tržní pozice na středoevropském trhu,

• nejzkušenější báňští inženýry v ČR,

• stabilizované finanční poměry,

• kvalitní majetková struktura, opora v silné mateř. spol.,

• diverzifikované produkty (koksárenské i energet. uhlí),

• výhodná geografická poloha z logistického hlediska,

• stabilní odběratelská základna, dlouhodobé vztahy.

Slabé stránky podniku:
• nutnost vysokých investic do výroby a modernizace,

• nedostatek kvalitikovaných horníků,

• horší geologické podmínky pro těžbu oproti konkurenci,

• špatná pověst mezi veřejnosti,

• silná pozice zaměstananeckých odborů.

Příležitosti okolí podniku:
• ekonomický, resp. průmyslový růst ve střední Evropě,

• široké možnosti budoucího využití černého uhlí,

• možnost exportu do dalších zemí EU,

• rostoucí poptávka po elektrické energii a teplu,

• oslabení české koruny vůči  euru.

Hrozby okolí podniku:
• závislost na malé skupině hlavních odběratelů,

• zhodnocování české koruny vůči euru,

• nepříznivý ekonomický vývoj v regionu střední Evropy,

• klesající poptávka po černém uhlí ve střední Evropě,

• změny ve státní regulaci a ekologických normách,

• neočekávaný vývoj míry inflace,

• vyčerpání rezerv a zdrojů černého uhlí,

• rostoucí daňová zátěž,

• privatizace těžebního průmyslu v Polsku a na Ukrajině,

• hrozba substitutů, např. obnov. zdroje energie,

• snižující se "popularita" uhlí jako paliva.
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5 Aplikace jednotlivých metod ocenění na konkrétní 

podnik  

Před samotnou aplikací vybraných oceňovacích metod je nutné sestavit dlouhodobý 

finanční plán a stanovit náklady kapitálu společnosti OKD. Dlouhodobý finanční plán je 

zdrojem informací pro výpočet volných peněžních toků v budoucnu a náklady kapitálu budou 

posléze využity k diskontování těchto toků. Po stanovení nákladů kapitálu bude následovat 

samotné ocenění, resp. odhad hodnoty, společnosti OKD dvoufázovou metodou DCF-Entity a 

metodou EVA-Entity. Součástí obou metod bude rovněž citlivostní analýza. 

5.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán tvoří základní východisko pro většinu oceňovacích metod, 

především pro oceňování pomocí výnosových metod. Nejprve se sestaví dílčí plány (tj. plán 

tržeb, provozní ziskové marže, čistého pracovního kapitálu, investic a financování), přičemž 

v rámci této fáze jsou formulovány předpoklady, na základě kterých budou plánované (neboli 

pro-forma) výkazy posléze sestaveny. Plánované finanční výkazy jsou sestavovány na základě 

hodnot a předpokladů z dílčích plánů. Celý systém je na závěr nutné vybilancovat, protože 

jednotlivé položky výkazů se navzájem ovlivňují. 

Pro účely ocenění podniku postačí sestavit plánované výkazy v agregovanější podobě. 

Detailnější rozpis plánovaných finančních výkazů se obvykle zpracovává v případě 

krátkodobého finančního plánu. 

Veškeré předpoklady v této kapitole uvedené jsou výsledkem analýzy vývoje 

hospodaření společnosti OKD v minulosti. Zdrojem informací a dat jsou výhradně veřejně 

dostupné prameny, především výroční zprávy. Interní informace týkající se hospodaření 

společnosti OKD nebyly při formulaci výchozích hypotéz a následném sestavování plánu 

k dispozici. Finanční plán je sestaven v nominálním vyjádření, tj. v běžných cenách. 

Plánované tržby 

Plán tržeb společnosti OKD na období let 2011 až 2015 již byl zpracován v rámci 

strategické analýzy (viz kapitola 4.1.3).  Prognóza tržeb byla odvozena od prognózovaného 

vývoje příslušného odvětví, přičemž budoucí vývoj odvětví byl odhadnut v návaznosti 

na oficiální prognózu vývoje hrubého domácího produktu ČR zveřejňovanou MF ČR.  



- 70 - 

Prognózované tržby hrají při sestavovaní dlouhodobého finančního plánu klíčovou 

roli, proto je v Tabulce 5.1 uvedena jejich rekapitulace z kapitoly 4.1.3. V níže uvedené 

tabulce jsou mimo prognózovaných tržeb v absolutních hodnotách uvedeny rovněž tempa 

růstu v jednotlivých letech. Budoucí vývoj tržeb společnosti OKD je odhadnut v návaznosti 

na predikovaný vývoj HDP ČR (viz kapitola 4.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní zisková marže 

Provozní zisková marže se počítá jako poměr upraveného provozního zisku k tržbám. 

Z průměrné hodnoty provozní ziskové marže, tj. podílu upraveného provozního zisku 

na celkových tržbách, je odhadnuta úroveň upraveného provozního zisku v plánovaném 

časovém horizontu. Obecným cílem analýzy provozní ziskové marže je zjistit vztah mezi 

změnami nákladů a objemem výroby. 

V upraveném provozním zisku jsou zahrnuty pouze náklady a výnosy související 

s hlavní podnikatelskou činnosti podniku, tzn. náklady a výnosy související s těžbou černého 

uhlí. Provozní zisk je snížen o tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a navýšen 

o změnu stavu rezerv a opravných položek a o hodnotu odpisů z dlouhodobého majetku.  

Průměrná hodnota provozní ziskové marže společnosti OKD ve sledovaném období 

2006 až 2010 v minulosti dosáhla 24,7 %. Upravený provozní zisk rostl ve sledovaném 

období v průměru o 33 % ročně, nicméně jeho vývoj byl v souvislosti s vývojem v 

makroprostředí značně proměnlivý (např. během roku 2009 se upravený provozní zisk snížil o 

63 %, načež v roce 2010 vzrostl o 88 %). Nyní musíme odhadnout, jak se bude provozní 

zisková marže vyvíjet v letech 2011 až 2015. Budeme vycházet především ze závěrů 

strategické analýzy z kapitoly 4.1.  

mil. Kč tempo růstu

2006 34 805 -

2007 38 761 11%

2008 49 526 28%

2009 31 100 -37%

2010 44 079 42%

2011 39 763 -10%

2012 40 753 2%

2013 41 612 2%

2014 43 111 4%

2015 45 323 5%
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Tržby OKD
Období
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Tabulka 5.1 Prognóza tržeb společnosti OKD - rekapitulace 
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Prognózovaný vývoj ekonomického prostředí pro nejbližší nadcházející roky je 

poměrně nejistý, a to zejména vzhledem k probíhající dluhové krizi v eurozóně. Bude záležet, 

jak rychle se problémy některých zemí eurozóny podaří vyřešit. Oficiální prognóza Evropské 

komise ohledně hospodářského vývoje EU je však pozitivní a předpokládá se postupný růst 

HDP. Prognózovaný vývoj HDP ČR je obdobný. Česká ekonomika je díky svému 

proexportnímu zaměření silně závislá na ekonomickém vývoji EU. Z analýzy mikroprostředí 

vyplynulo, že konkurenční pozice společnosti OKD je v rámci cílového středoevropského 

regionu silná a stabilní.  

Historický vývoj provozní ziskové marže v letech 2006 až 2010 a taktéž 

prognózovaný vývoj na roky 2011 až 2015 se nachází v Tabulce 5.2.   

Plán provozní ziskové marže je pro roky 2011 až 2013 nastaven na konstantní relativní 

výši odpovídající historickému průměru této marže, tj. 24,7 %.  Pro roky 2014 a 2015 je 

předpokládána provozní zisková marže mírně vyšší na úrovni 25 %. Z prognózované provozní 

marže a prognózovaných tržeb se následně dopočte upravený provozní zisk na období let 

2011 až 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán čistého pracovního kapitálu 

Výsledkem plánu čistého pracovního kapitálu (dále také jako ČPK) je stanovení výše 

zásob, pohledávek a neúročených krátkodobých závazků pro roky 2011 až 2015. Cílem tohoto 

plánu je zjistit náročnost tržeb na jednotlivé složky pracovního kapitálu.  

Prvním krokem při plánování ČPK je analýza náročnosti tržeb na jeho jednotlivé 

složky v minulosti. Vazbu mezi tržbami a složkami pracovního kapitálu lze zachytit např. 

pomocí ukazatele doby obratu ve dnech. Po analýzy historického vývoje přichází na řadu 

Tabulka 5.2 Plán provozní ziskové marže na období let 2011 až 2015 

Provozní zisk UPRAVENÝ Provozní zisková marže Ø PZM
tis. Kč % %

2006 7 089 155 20,4%

2007 9 433 071 24,3%

2008 16 578 509 33,5%

2009 6 080 850 19,6%
2010 11 430 181 25,9%

2011 9 821 518 24,7%

2012 10 066 021 24,7%

2013 10 278 083 24,7%

2014 10 777 839 25,0%

2015 11 330 706 25,0%
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24,7%
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stanovení předpokladů ohledně budoucnosti a samotný odhad vývoje náročnosti tržeb na 

jednotlivé položky pracovního kapitálu v budoucích letech. 

Z analýzy dosavadního vývoje je zřejmé, že vývoj doby obratu zásob byl v minulosti 

relativně stejný, průměrná doba obratu zásob v minulosti se pohybovala kolem 9 dnů. To 

znamená, že zásoby rostly přibližně stejným tempem jako tržby a náročnost tržeb na zásoby 

se výrazně neměnila. Plánovaný vývoj zásob pro roky 2011 až 2015 tedy vychází z odhadnuté 

doby obratu zásob odpovídající výše uvedené průměrné době obratu zásob v minulosti.  

Hodnota doby obratu pohledávek se v minulosti pohybovala v průměru okolo 45 dní.59 

Do tohoto průměru však nebyl započítáván poslední sledovaný rok 2010, neboť v tomto roce 

byla doba obratu pohledávek výrazně vyšší než v předchozích letech.60 Pro další období 

budeme při plánování pohledávek předpokládat stabilní úroveň doby obratu pohledávek 

odpovídající průměru v minulosti. 

Doba obratu krátkodobých neúročených závazků se v minulosti pohybovala průměrně 

kolem 50 dnů. Do budoucna se nepředpokládají výrazně změny vyjednávací pozice 

společnosti OKD vůči svým dodavatelům, proto s touto průměrnou hodnotou doby obratu 

budeme počítat i v rámci prognózovaného období. 

Při analýze náročnosti tržeb na krátkodobý finanční majetek nevycházíme z ukazatele 

doby obratu jako v případě zásob, pohledávek či závazků, nýbrž z ukazatele okamžité 

likvidity. V rámci výpočtu bychom neměli brát v úvahu celkovou výši peněžních prostředků, 

nýbrž pouze takovou výši, která je z hlediska provozu nutná. Vzhledem k tomu, že údaje 

tohoto charakteru ze strany společnosti OKD nejsou veřejnosti přístupná, budeme při 

stanovení provozně potřebné výše peněžních prostředků v letech 2011 až 2015 vycházet 

z historického odvětvového průměru, který je na úrovni 1,52.61  

Položky časového rozlišení dle Maříka (2011) obvykle není účelné prognózovat, 

neboť by neměly hodnotu podniku výrazně ovlivnit. Změny v těchto položkách obvykle 

nepředstavují reálné peněžní toky, nýbrž pouze účetní operace. Položky časového rozlišení je 

možné ponechat ve stejné absolutní výši, jakou mají k datu ocenění, popř. jejich budoucí 

vývoj odhadnout podílem na tržbách.  

                                                 
59 Nejedná se o totožné doby obratu pohledávek jako ty z kapitoly 4.2 – Finanční analýza. V rámci finanční 
analýzy bylo počítáno s celkových pohledávek (tj. dlouhodobými i krátkodobými), kdežto pro účely plánu ČPK 
je počítáno s pohledávkami pouze krátkodobými. 
60 Během roku 2010 došlo k výraznému nárůstu krátkodobých pohledávek. V rámci rozvahu šlo konkrétně o 
položku „pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“. Šlo o prostředky sdružované 
v rámci cash poolingu s mateřskou společností NWR ve výši téměř 5 mld. Kč.  
(195 887 tis. eur) k 31. 12. 2010, 
61 Odvětvový průměr ukazatele okamžité likvidity byl zjišťován v rámci kapitoly Finanční analýza (viz. kapitola 
4.2). 
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Tabulka 5.3 zobrazuje historický a prognózovaný vývoj ČPK a jeho jednotlivých 

složek. V minulém období byl vývoj ČPK značně proměnlivý, avšak stále v kladných 

hodnotách, což je pozitivní. V rámci prognózovaného období je předpokládán mírný růst 

hodnoty pracovního kapitálu. 

 

Plán dlouhodobého majetku a investic 

V plánu investic se odrážejí záměry investiční výstavby a plán kapacit vzhledem 

k růstu tržeb. Nejprve je tedy nutné naplánovat dlouhodobý majetek, a to včetně odpisů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že při sestavování plánu investic jsou k dispozici výhradně 

veřejně dostupné informace, plán investic bude sestaven odhadem dle koeficientu investic. 

Tento koeficient vyjadřuje náročnost růstu tržeb na růstu dlouhodobého majetku a vyjádří se 

jako podíl změny dlouhodobého majetku, resp. investic, a změny tržeb ve sledovaném období. 

Předpokládáme přitom, že čistý přírůstek dlouhodobého majetku nutný na 1 Kč přírůstku 

tržeb bude v období 2011 – 2015 stejný jako ve výchozím období 2006 – 2010. Celkový 

přírůstek prognózovaných tržeb v období 2011 – 2015 pak vynásobíme tímto koeficientem, 

čímž odhadneme investice (netto) pro následující pětileté období celkem. Dále 

předpokládáme, že výše odpisů je odvozena od historického vývoje a stanovena podílem na 

tržbách. Pro účely finančního plánu jsou účetní odpisy ztotožňovány s daňovými. Tabulka 5.4 

zobrazuje plánovaný vývoj dlouhodobého majetku společnosti OKD a plánovaných investic 

na období let 2011 až 2015. Na základě historického vývoje hodnoty dlouhodobého majetku 

v kontextu s tržbami v období 2006 – 2010 byl zjištěn koeficient investic roven 0,183. 

S pomocí tohoto koeficientu a prognózovaných tržeb byla následně odhadnuta výše celkových 

investic (netto) pro období 2010 – 2015, a to ve výši 1,019 miliard Kč, což je zhruba 

204 milionů za rok. Platí, že investice by neměly být pod úrovní odpisů, což je v našem 

případě dodrženo. 

Tabulka 5.3 Plán čistého pracovního kapitálu na období let 2011 až 2015 

Zásoby Pohledávky
Krát. fin. 

majetek

Krát. závazky 

neúročené

Čas. rozlišení 

aktiv

Čas. rozlišení 

pasiv
ČPK

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2006 899 141 4 511 766 27 037 891 4 675 379 391 606 13 742 28 151 283

2007 611 369 5 091 483 5 957 988 5 019 620 313 676 26 592 6 928 304

2008 1 406 222 5 636 851 10 597 728 4 623 467 240 857 11 750 13 246 441

2009 1 095 242 3 555 235 13 359 853 5 776 687 209 119 1 417 12 441 345

2010 922 040 10 270 107 3 348 029 6 378 553 66 257 25 245 8 202 635

2011 1 003 107 4 862 226 8 312 213 5 468 561 66 257 25 245 8 749 996

2012 1 028 079 4 983 269 8 519 142 5 604 699 66 257 25 245 8 966 803

2013 1 049 737 5 088 252 8 698 616 5 722 774 66 257 25 245 9 154 843

2014 1 087 570 5 271 632 9 012 114 5 929 022 66 257 25 245 9 483 305

2015 1 143 358 5 542 049 9 474 405 6 233 161 66 257 25 245 9 967 663
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Pro kontrolu plánu investic jsou v Tabulce 5.4 rovněž uvedeny podíly dlouhodobého 

majetku na tržbách v minulosti a v rámci prognózovaného období 2011 – 2015. Tento podíl 

byl v minulosti průměrně 80 % a v rámci plánovaného období pak 78 %, což je pozitivní, 

neboť je zřejmé, že se tento poměr oproti minulosti výrazně nesnížil ani nezvýšil. 

 

Plán financování 

Plán financování navazuje na plán investic, neboť plánované investiční výdaje, resp. 

plánovaný objem výroby, musí být z interních či externích zdrojů uhrazeny. Jedině tak bude 

zachována požadovaná bilanční rovnost pro-forma výkazů.  

Během posledního sledovaného roku, tj. roku 2010, společnost OKD předčasně 

splatila všechny své dlouhodobé bankovní úvěry v celkové hodnotě 9,7 mld. Kč. Z toho 

důvodu byl ke konci roku 2010 stav dlouhodobých bankovních úvěrů vykázaný v rozvaze 

nulový a hodnota krátkodobého bankovního úvěru pouze zanedbatelná (šlo o úvěry 

z kreditních karet). Současně společnost OKD v roce 2010 čerpala dlouhodobý 

vnitroskupinový úvěr od mateřské společnosti NWR v celkové hodnotě cca 14,6 mld. Kč. 

Tabulka 5.4 Plán dlouhodobého majetku a investic na období let 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

Přírůstek tržeb v období 2006 - 2010: 9 273 485 tis. Kč

Přírůstek dl. majetku v období 2006 - 2010: 1 700 439 tis. Kč

Koeficient investic: 0,183

plánované investice (netto)

Přírůstek tržeb v období 2011 - 2015: 5 559 591 tis. Kč ↓ ↓

Plánovaný přírůstek dl. majetku v období 2011-2015: 1 019 438 tis. Kč / 5 = 203 888 tis. Kč / rok

HISTORIE 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 34 805 275 38 761 080 49 525 686 31 099 883 44 078 760

Dlouhodobý majetek (netto) 30 662 013 29 274 101 29 715 941 32 261 739 32 362 452

Investice (netto) - -1 387 912 441 840 2 545 798 100 713

Odpisy 3 469 380 3 579 555 3 152 032 3 440 123 3 602 717

Investice (brutto) - 2 191 643 3 593 872 5 985 921 3 703 430

podíl dl. majetku na tržbách 88% 76% 60% 104% 73%

Ø podíl dl. majetku na tržbách 80%

PROGNÓZA 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 39 763 232 40 753 122 41 611 671 43 111 355 45 322 824

Dlouhodobý majetek (netto) 32 566 340 32 770 227 32 974 115 33 178 003 33 381 890

Investice (netto) 203 888 203 888 203 888 203 888 203 888

Odpisy 3 562 963 3 651 661 3 728 591 3 862 969 4 061 127

Dlouhodobý majetek (brutto) 36 129 302 36 421 888 36 702 706 37 040 972 37 443 017

Investice (brutto) 3 766 850 3 855 549 3 932 479 4 066 857 4 265 014

podíl dl. majetku na tržbách 82% 80% 79% 77% 74%

Ø podíl dl. majetku na tržbách 78%
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Pro plánované období 2011 – 2015 se předpokládá zachování nastolené politiky 

financování z roku 2010. Společnost OKD v tomto období nebude čerpat žádné dlouhodobé 

bankovní úvěry62 a plánovaný objem výroby a investice budou financovány z interních zdrojů 

a prostřednictvím vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti NWR. Dále se 

předpokládá, že výše nákladových úroků bude odvozena od historického vývoje a stanovena 

podílem na tržbách.  

5.1.1 Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát společnosti OKD na období let 2011 až 2015 je 

zobrazen v Tabulce 5.5, přičemž součástí tabulky je rovněž výchozí období roku 2010.  

 

Při sestavování plánovaného VZZ se vycházelo zejména z prognózovaných tržeb a 

prognózované provozní ziskové marže, což jsou položky, které byly na období let 2011 až 

2015 již stanoveny v předchozím textu práce.  

                                                 
62 V plánované rozvaze bude v rámci bankovních úvěrů plánovaná položka krátkodobé bankovní úvěry, a to 
v konstantní hodnotě z výchozího roku 2010 (cca 167 tis. Kč). Jedná se o krátkodobé úvěry z kreditních karet. 

Tabulka 5.5 Plánovaný výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TRŽBY 44 078 760 39 763 232 40 753 122 41 611 671 43 111 355 45 322 824

Provozní zisková marže 25,9% 24,7% 24,7% 24,7% 25,0% 25,0%

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 178 965 7 031 177 7 206 215 7 358 029 7 623 212 8 014 257

Výkonová spotřeba 14 934 558 13 184 071 13 512 283 13 796 947 14 294 189 15 027 433

Osobní náklady 8 328 434 8 619 363 8 833 938 9 020 043 9 345 126 9 824 499

Daně a poplatky 180 965 162 523 166 568 170 078 176 207 185 246

Odpisy 3 602 717 3 562 963 3 651 661 3 728 591 3 862 969 4 061 127

Tržby z prodeje DM a materiálu 246 535 268 036 274 709 280 496 290 605 305 512

ZC prodaného DM a materiálu 184 300 178 899 183 353 187 216 193 963 203 913

Změna stavu rezerv a OP -287 155 0 0 0 0 0

Ostatní provozní výnosy 2 290 477 1 382 555 1 416 973 1 446 824 1 498 968 1 575 860

Ostatní provozní náklady 2 684 317 2 826 433 2 896 796 2 957 823 3 064 423 3 221 617

Provozní VH 7 889 699 6 347 692 6 505 716 6 642 772 7 011 512 7 371 179

Provozní VH upravený pro účely PZM * 11 430 181 9 821 518 10 066 021 10 278 083 10 777 839 11 330 706

Výnosové úroky 24 561 151 633 155 407 158 681 164 400 172 833

Nákladové úroky 439 906 481 950 493 948 504 354 522 531 549 335

Ostatní finanční výnosy 750 608 840 814 861 746 879 900 911 612 958 374

Ostatní finanční náklady 815 425 1 244 349 1 275 327 1 302 194 1 349 125 1 418 331

Finanční VH -677 692 -733 853 -752 122 -767 967 -795 644 -836 458

Daň z příjmů za běžnou činnost 781 333 1 066 629 1 093 183 1 116 213 1 181 015 1 241 597

VH za běžnou činnost 6 430 674 4 547 210 4 660 411 4 758 593 5 034 853 5 293 124

Mimořádný VH -107 605 0 0 0 0 0

VH za účetní období 6 323 069 4 547 210 4 660 411 4 758 593 5 034 853 5 293 124

VH před zdaněním 7 104 402 5 613 839 5 753 594 5 874 806 6 215 868 6 534 721

* Provozní VH UPRAVENÝ  = provozní VH - tržby z prodeje DM + ZC prodaného DM + odpisy
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Jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty byly odvozeny z historického vývoje a 

stanoveny podílem na tržbách. Položky jako „změna stavu rezerv a opravných položek“ a 

„mimořádný výsledek hospodaření“ predikovanány nejsou. Mimořádný výsledek hospodaření 

naplánovat nelze a změny stavu rezerv a opravných položek představují především účetní 

operace a na hodnotu podniku zpravidla nemají podstatný vliv.  

Sazba daně z příjmu právnických osob je na celé predikované období předpokládána 

na konstantní úrovni 19 %. 

Společnost OKD v minulosti rovněž vyplácela dividendy a podíly na zisku. 

Předpokládaná dividendová politika pro období 2011 – 2013 je založena na výplatním poměru 

22 % z výsledku hospodaření po zdanění, což je průměrná úroveň tohoto poměru v období 

2006 až 2010.  Pro období 2014 – 2015 je předpokládán výplatní poměr o něco málo vyšší, a 

to 25 % z výsledku hospodaření po zdanění. 

5.1.2 Plánovaný přehled o peněžních tocích 

Plánovaný přehled o peněžních tocích společnosti OKD na období let 2011 až 2015 je 

zobrazen v Tabulce 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.6 Plánovaný výkaz cash flow (v tis. Kč) 

Pozn: PSPP = počáteční stav peněžních prostředků, 
 KSPP = konečný stav peněžních prostředků. 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015

PSPP 3 348 029 8 312 213 8 519 142 8 698 616 9 012 114

EAT 4 547 210 4 660 411 4 758 593 5 034 853 5 293 124

odpisy 3 562 963 3 651 661 3 728 591 3 862 969 4 061 127

změna rezerv 0 0 0 0 0

změna zásob -81 067 -24 972 -21 659 -37 833 -55 789

změna pohledávek 5 407 881 -121 043 -104 983 -183 381 -270 417

změna krát. závazků -909 992 136 138 118 075 206 249 304 139

změna čas. rozlišení aktiv 0 0 0 0 0

změna čas. rozlišení pasiv 0 0 0 0 0

CF provozní činnost 12 526 996 8 302 195 8 478 617 8 882 858 9 332 184

změna dl. majetku -3 766 850 -3 855 549 -3 932 479 -4 066 857 -4 265 014

CF z investiční činnosti -3 766 850 -3 855 549 -3 932 479 -4 066 857 -4 265 014

změna vl. kapitálu -2 393 942 -3 338 585 -3 439 370 -3 392 068 -3 453 803

změna dl. cizích zdrojů -394 819 131 142 126 727 148 279 172 206

změna bankovních úvěrů 0 0 0 0 0

výplata dividend * -1 007 200 -1 032 274 -1 054 021 -1 258 713 -1 323 281

CF z finanční činnosti -3 795 961 -4 239 717 -4 366 665 -4 502 503 -4 604 878

CF 4 964 184 206 929 179 473 313 498 462 291

KSPP 8 312 213 8 519 142 8 698 616 9 012 114 9 474 405

* Plánované výplatní poměry: 22% 22% 22% 25% 25%
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Při sestavování plánovaného výkazu cash flow se vycházelo z dílčích plánů a 

předpokladů uvedených v předchozím textu práce a dále z údajů z plánovaného výkazu zisku 

a ztráty a z plánované rozvahy (ta je uvedena v následující kapitole 5.1.3).  

Ve všech plánovaných letech je celkový peněžní tok společnosti OKD předpokládán 

kladný. Stav peněžních prostředků ke konci daného roku (viz. KSPP v Tabulce 5.6) musí 

vždy odpovídat peněžním prostředkům uvedeným v rámci oběžných aktiv v plánované 

rozvaze.  

5.1.3 Plánovaná rozvaha 

Plánovaná rozvaha společnosti OKD na období let 2011 až 2015 je zobrazena 

v Tabulce 5.7, přičemž součástí tabulky je rovněž výchozí období roku 2010.  

 

Při sestavování plánované rozvahy se vycházelo z dílčích plánů a z hodnot zjištěných 

v plánovaném výkazu zisků a ztráty a plánovaném výkazu cash flow. Je zřejmé, že bilanční 

pravidlo (suma aktiv = suma pasiv) je v jednotlivých letech plánu splněno a všechny tři 

plánované finanční výkazy se podařilo vzájemně vybilancovat.  

Tabulka 5.7 Plánovaná rozvaha (v tis. Kč) 

Struktura aktiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA CELKEM 47 266 358 47 107 615 47 664 447 48 174 450 48 913 048 49 905 433

Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobý majetek 32 362 452 32 566 340 32 770 227 32 974 115 33 178 003 33 381 890

Dlouhodový nehmotný majetek 156 787 158 428 160 069 161 710 163 351 164 991

Dlouhodobý hmotný majetek 32 101 998 32 304 245 32 506 492 32 708 738 32 910 985 33 113 232

Dlouhodový finanční majetek 103 667 103 667 103 667 103 667 103 667 103 667

Oběžná aktiva 14 837 649 14 475 018 14 827 963 15 134 078 15 668 789 16 457 286

Zásoby 922 040 1 003 107 1 028 079 1 049 737 1 087 570 1 143 358

Dlouhodobé pohledávky 297 473 297 473 297 473 297 473 297 473 297 473

Krátkodobé pohledávky 10 270 107 4 862 226 4 983 269 5 088 252 5 271 632 5 542 049

Krátkodobý finanční majetek 3 348 029 8 312 213 8 519 142 8 698 616 9 012 114 9 474 405

Časové rozlišení 66 257 66 257 66 257 66 257 66 257 66 257

Struktura pasiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVA CELKEM 47 266 358 47 107 615 47 664 447 48 174 450 48 913 048 49 905 433

Vlastní kapitál 23 349 892 24 495 960 24 785 512 25 050 714 25 434 785 25 950 825

Základní kapitál 8 401 000 8 401 000 8 401 000 8 401 000 8 401 000 8 401 000

Kapitálové fondy 5 281 841 5 281 841 5 281 841 5 281 841 5 281 841 5 281 841

RF, NF a ost. fondy ze zisku 3 343 982 3 343 982 3 343 982 3 343 982 3 343 982 3 343 982

VH MÚO 0 2 921 927 3 098 278 3 265 298 3 373 109 3 630 878

VH BÚO 6 323 069 4 547 210 4 660 411 4 758 593 5 034 853 5 293 124

Cizí zdroje 23 891 221 22 586 410 22 853 690 23 098 491 23 453 018 23 929 363

Rezervy 2 891 164 2 891 164 2 891 164 2 891 164 2 891 164 2 891 164

Dlouhodobé závazky 14 621 337 14 226 518 14 357 660 14 484 386 14 632 665 14 804 871

Krátkodobé závazky 6 378 553 5 468 561 5 604 699 5 722 774 5 929 022 6 233 161

Bankovní úvěry a výpomoci 167 167 167 167 167 167

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 167 167 167 167 167 167

Časové rozlišení 25 245 25 245 25 245 25 245 25 245 25 245
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Předpokládá se, že kapitálová struktura, tj. poměr vlastního a cizího kapitálu 

k celkovému investovanému kapitálu, bude v rámci plánovaného horizontu let 2011 až 2015 

neměnná. Pro plánované období let 2011 až 2015 se předpokládá následující kapitálová 

struktura: podíl vlastních zdrojů na celkovém kapitálu 52 %, podíl cizích zdrojů na celkovém 

kapitálu 48 %. Jako výchozí byla použita průměrná kapitálová skladba společnosti OKD za 

poslední tři roky (tj. 2008 až 2010).63 

5.2 Stanovení nákladů kapitálu 

Stanovení průměrných nákladů kapitálu, kterými se diskontují budoucí peněžní toky, 

tvoří významný prvek většiny oceňovacích metod. Správnost výsledného ocenění totiž z velké 

části závisí právě na správnosti stanovení diskontní sazby. V diskontní sazbě se odráží faktor 

času a rizika, které je spojeno s investicí do daného podniku. Při zvýšené míře pociťovaného 

rizika se zvyšuje požadavek na očekávaný výnos, který se odráží v diskontní míře. 

Vhodným odhadem diskontní míry podniku jsou průměrné vážené náklady kapitálu 

(WACC). Průměrné kapitálové náklady vyjadřují náklady celkového kapitálu investovaného 

do podniku, přičemž zároveň respektují kapitálovou strukturu daného podniku. Z jiného úhlu 

pohledu WACC vyjadřují minimální požadovanou procentní výnosnost, která zabezpečí 

úhradu nákladů na kapitál věřitelům a zároveň odměnu vlastníkům. 

Proces stanovení průměrných nákladů kapitálu64 společnosti OKD lze rozčlenit 

do následujících dílčích kroků: určíme podíly úročených cizích zdrojů na celkovém kapitálu a 

vlastních zdrojů na celkovém investovaném kapitálu, určíme náklady na úročený cizí kapitál, 

určíme náklady na vlastní kapitál a nakonec zjištěné hodnoty dosadíme do rovnice (2.19) 

z teoretické části práce, čímž zjistíme vážený průměr nákladů na kapitál společnosti OKD. 

Stanovení vah jednotlivých složek kapitálu 

Náklady celkového kapitálu podniku jsou ovlivněny jednak náklady na získání 

jednotlivých druhů kapitálu a jednak podílem jednotlivých druhů kapitálu na celkovém 

kapitálu, tj. váhami jednotlivých složek kapitálu ( CE , CD ). Při určení těchto vah se 

doporučuje vyjádření v tržních hodnotách. Předpokladem vyčíslení na základě tržních hodnot 

je však rozvinutý kapitálový trh, který poskytuje informace s dostatečnou vypovídací 

                                                 
63 Pro plánované období byla zvolena výše uvedená kapitálová struktura s ohledem na fakt, že teprve 
v posledních třech letech nedochází v kapitálové struktuře společnosti OKD k významným změnám.  
64 S ohledem na fakt, že dlouhodobý finanční plán společnosti OKD (viz kapitola 5.1) byl vypracován v běžných 
cenách, tak i stanovená diskontní míra bude v nominálním vyjádření. 
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schopností. V podmínkách ČR však vyjádření tržních hodnot značně komplikované, zejména 

u společností neobchodovatelných na kapitálovém trhu (Kislingerová, 2001). Použití účetních 

hodnot jednotlivých složek kapitálu by však mohlo vést ke zkreslení výsledného odhadu 

tržního ocenění podniku. Nabízí se proto vycházet z cílových poměrů s využitím informací 

z dlouhodobého finančního plánu společnosti OKD (viz kapitola 5.1) nebo lze využít údaje 

o kapitálové struktuře podobných společností.  

V dlouhodobém finančním plánu společnosti OKD na období let 2011 až 2015 je 

předpokládána stabilní kapitálová struktura. V plánu jsou však poměřovány veškeré cizí 

zdroje, nikoli pouze úplatné, proto je nutné provést korekci a neúplatné zdroje do celkového 

kapitálu nezahrnovat.65 Po této korekci jsou průměrné plánované poměry z období let 2011 až 

2015 následující: CE  66 %, CD  34 % (viz Tabulka 5.8, sloupek „z účetních hodnot“). 

Stále se však jedná o poměry vycházející z účetních hodnot, a jelikož akcie OKD nejsou na 

kapitálovém trhu veřejně obchodovány, jejich tržní hodnotu je složité určit. Budeme proto 

vycházet z údajů za odvětví. Zdrojem dat jsou přehledy sestavené profesorem 

A. Damodaranem.66 Průměrný podíl CD  vycházející z tržních hodnot (market debt to 

capital ratio) u osmnácti evropských společností z odvětví těžby uhlí činí 30 %. Je zřejmé, že 

tento poměr se příliš neliší od poměru CE  zjištěného konkrétně pro společnost OKD 

z účetních hodnot. Rozdíl je nejspíš dán tím, že nominální hodnota vlastního kapitálu 

vykázaná v účetnictví je nižší než hodnota tržní. Průměrný tržní podíl CE  získáme 

dopočtem do sta, tj. cca 70 % (viz Tabulka 5.8, sloupec „z tržních hodnot“). Pro výpočet 

průměrných nákladů kapitálu společnosti OKD budou použity tyto průměrné tržní váhy 

jednotlivých složek kapitálu za odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Vlastní kapitál E je rozšířen o nákladové rezervy a z cizích zdrojů D je nezbytné vyloučit složky, ze kterých 
podnik neplatí úrok (kupř. závazky z obchodního styku). Musí platit: C = E + D. 
66 Zdroj: Materiály prof. A. Damodarana, konkrétně soubor „Debt Ratio Trade Off Variables by Industry“, data 
ke 12. 1. 2012, dostupné z: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/dbtfundEurope.xls (převzato 30. 3. 
2012). 

Tabulka 5.8 Váhy jednotlivých složek kapitálu 

* Jedná se o podíly z účetních hodnot z dl. finančního plánu OKD, 
korigovaný celkový invest. kapitál zde nezahrnuje neúplatné zdroje. 
** Jedná se o průměrné odvětvové podíly v tržním vyjádření, zdrojem 
dat jsou materiály prof. Damodarana (viz pozn. 66). 

 z účetních hodnot* z tržních hodnot **

E/C 66% 70%

D/C 34% 30%
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Odhad nákladů cizího kapitálu 

Náklady na úročený cizí kapitál lze propočíst různými způsoby. Východiskem je 

stávající struktura cizích zdrojů k 1. 1. 2011. Společnost OKD neemitovala žádné dluhopisy, 

bankovní úvěry tvoří pouze zanedbatelnou položku (jedná se o krátkodobé úvěry z kreditních 

karet), nemá žádný majetek najatý formou finančního leasingu a je financována zejména 

prostřednictvím vnitroskupinových úvěrů. Tyto úvěry jsou v rozvaze vykazovány v rámci 

položky dlouhodobé závazky (závazky k účastníkům sdružení), popř. v rámci položky 

krátkodobé závazky. Přehled vnitroskupinových úvěrů společnosti OKD k 1. 1. 2011 

zobrazuje Tabulka 5.9. 

  

 

Náklady na cizí úročený kapitál určíme jako vážený aritmetický průměr z úrokových 

sazeb uvedených v Tabulce 5.9. Jelikož jsou některé ze sazeb navázány na 6M sazbu 

PRIBOR, jejich budoucí vývoj je složité určit. Abychom však průměrnou úrokovou sazbu 

představující náklady cizího kapitálu nějakým způsobem určili, můžeme zjednodušeně 

předpokládat, že hodnota 6M sazby PRIBOR bude v budoucnu rovna průměru této sazby 

za rok 2010, tj. 1,6 %.67 Parametr dr  v nominálním vyjádření před daní na základě váženého 

aritmetického průměru by pak činil 6,46 %. Je však třeba zmínit, že úroky vždy nemusí být 

dostatečně přesným vyjádřením nákladů cizího kapitálu, zejména jsou-li úrokové sazby 

pohyblivé a navíc stanovovány nikoli tržně, ale v rámci holdingu, což je právě případ OKD. 

Alternativní způsob odhadu parametru dr  vychází z dat z kapitálového trhu. Výpočet 

provedeme dle rovnice (2.20) z teoretické části práce, k čemuž potřebujeme znát bezrizikovou 

sazbu fr  a rizikovou přirážku pr . K odhadu bezrizikové sazby je pro roky 2011 až 2014 

použit výnos 10letých státních dluhopisů ČR a pro rok 2015 výnos 30-letých státních 

                                                 
67 Zdroj: ARAD – Systém časových řad ČNB (dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm, 
převzato 30. 3. 2012). 

Tabulka 5.9 Přehled vnitroskupinových úvěrů společnosti OKD k 1. 1. 2011 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti OKD za rok 2010. 

 úroková míra splatnost částka v tis. Kč

dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru:

 - vnitroskupinový úvěr - tranše 1 8,12% 2018 5 683 895

 - vnitroskupinový úvěr - tranše 2 6M PRIBOR + 4,125% 2016 1 299 150

 - vnitroskupinový úvěr - tranše 3 6M PRIBOR + 4,125% 2016 3 909 360

krátkodobá část vnitroskupinového úvěru 868 085

∑ 11 760 490
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dluhopisů ČR.68  Rizikovou přirážku nákladů cizího kapitálu pr  stanovíme tak, že vypočteme 

ukazatel úrokového krytí společnosti OKD, na základě hodnoty tohoto ukazatele je společnost 

přiřazena do ratingové skupiny, přičemž každé ratingové skupině přísluší odpovídající 

riziková přirážka.69  

Výsledný odhad tržní výnosnosti úvěrů přijatých společností OKD zobrazuje Tabulka 

5.10. Parametr dr  před daní v nominálním vyjádření dle dat z kapitálového trhu byl pro roky 

2011 až 2014 odhadnut na 4,65 % a pro rok 2015 na 5,29 %. Pro výpočet průměrných 

nákladů kapitálu společnosti OKD budou použity hodnoty parametru dr  vypočtené touto 

alternativou.  

 

 

 

 

 
 

Odhad nákladů vlastního kapitálu 

Pro odhad nákladů vlastního kapitálu er  použijeme model CAPM, konkrétně beta 

verzi tohoto modelu. Výpočet bude proveden dle vztahu (2.21) z teoretické části práce. 

Hodnoty bezrizikové sazby fr  v letech 2011 až 2015 již jsme odhadli v rámci nákladů cizího 

kapitálu. Koeficient β  konkrétně pro společnost OKD je složité určit, neboť akcie 

společnosti nejsou veřejně obchodovatelné, navíc český kapitálový trh není dostatečně 

rozvinutý. U podniků neobchodovatelných na kapitálovém trhu lze koeficient β  stanovit 

náhradním způsobem – lze využít jeho průměrnou hodnotu za odpovídající odvětví, 

tj. v našem případě odvětví těžby uhlí v rámci evropského regionu. Jelikož se podniky liší 

                                                 
68 Pro roky 2011 až 2014 je jako bezriziková sazba použita průměrná výnosnost 10-letých státních dluhopisů ČR 
za období let 2011 až 2013, přičemž hodnoty roku 2012 a 2013 jsou oficiálně prognózovány MF ČR. Jedná se 
o průměr hodnot: 3,51 % (r. 2011), 3,4 % (r. 2012) a 3,6 (r. 2013). Výsledná bezriziková sazba pro období let 
2011 až 2014 činí 3,5 %. Pro rok 2015 je jako bezriziková sazba použita průměrná výnosnost 30-letých státních 
dluhopisů ČR v roce 2011, tj. 4,14 %. 
69 Stanovení ratingové skupiny na základě ukazatele úrokového krytí je provedeno dle tabulek z materiálů prof. 
A. Damodarana, konkrétně se jedná o soubor „Ratings, Spreads and Interest Coverage Ratios“, data 
ke 12. 1. 2012, dostupné z: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/ratings.xls (převzato 30. 3. 2012). Příslušná 
riziková přirážka cizího kapitálu společnosti OKD určená výhradně dle ukazatele úrokového krytí by činila 
0,65%. Avšak s přihlédnutím k výsledné relativní hodnotě nákladů cizího kapitálu dle váženého aritmetického 
průměru úrokových sazeb, která byla rovna 6,46%, je vhodné výsledný rating úvěrů společnosti OKD o jeden 
ratingový stupeň snížit (tj. ze skupiny AAA na AA). Výsledná riziková přirážka činí 1,15 %. 

Tabulka 5.10 Odhad tržní výnosnosti úvěrů přijatých společností OKD 

 2011 2012 2013 2014 2015

ukazatel úrok. krytí 12,65 12,65 12,65 12,90 12,90

 rf 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 4,14%

 rp 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%

 rd 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 5,29%
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kapitálovou strukturou, nejprve zjistíme hodnotu tzv. unlevered70 (nezadluženého) koeficientu 

beta pro odvětví těžby uhlí v rámci Evropy, která činí 0,71. Tzv. levered (zadlužený) beta 

koeficient konkrétně pro společnost OKD přepočteme podle vzorce (2.22) uvedeného 

v teoretické části práce. Prémie za tržní riziko [ ]fm rrE −)(  zahrnuje základní prémii za riziko 

5 % a přirážku za riziko selhání země (country risk premium), která je v případě České 

republiky 1,28 %.71 Celková prémie za tržní riziko tedy činí 6,28 %. 

Výsledný odhad nákladů vlastního kapitálu společnosti OKD s využitím beta verze 

modelu CAPM zobrazuje Tabulka 5.11. Parametr er  v nominálním vyjádření zjištěn dle 

modelu CAPM byl pro roky 2011 až 2014 odhadnut na 9,47 % a pro rok 2015 na 10,11 %.  
 

 

 

 

 

 

 

Odhad průměrných nákladů celkového kapitálu 

Jelikož už známe všechny potřebné parametry k výpočtu průměrných nákladů 

celkového investovaného kapitálu společnosti OKD, stačí už jen dosadit do vzorce (2.19) 

z teoretické části práce.  

Tabulka 5.12 zobrazuje dílčí parametry i výslednou hodnotu průměrných nominálních 

nákladů kapitálu WACC. Průměrné náklady celkového investovaného kapitálu společnosti 

OKD jsou na roky 2011 až 2014 odhadnuty na 7,76 %, v roce 2015 jsou o něco vyšší 

na odhadnuté relativní úrovni 8,36 %. 

 

 

 

                                                 
70 Zdrojem hodnot koeficientu beta unlevered za odvětví těžby uhlí v rámci Evropy jsou materiály prof. A. 
Damodarana, konkrétně soubor „Levered and Unlevered Betas by Industry“, data ke 12. 1. 2012, dostupné z: 
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pc/datasets/betaEurope.xls (převzato 30. 3. 2012). 
71 Zdrojem přirážky za riziko selhání země jsou materiály prof. A. Damodarana, konkrétně soubor „Risk 
Premiums for Other Markets“ s využitím dat ratingové agentury Moody’s (ČR je přiřazena do ratingové skupiny 
A1), data ke 12. 1. 2012, dostupné z: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls (převzato 
30. 3. 2012). 

Tabulka 5.11 Odhad tržní výnosnosti vlastního kapitálu společnosti OKD 

 2011 2012 2013 2014 2015

rf 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 4,14%

β UNLEVERED 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

[E(rm)-rf] 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28%

β LEVERED 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

E(re) 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 10,11%
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5.3 Aplikace metody DCF – Entity 

V této části práce bude odhadnuta hodnota společnosti OKD s využitím dvoufázové 

metody DCF na bázi Entity, a to ke dni ocenění 1. 1. 2011. Účelem ocenění je odhad hodnoty 

společnosti OKD v situaci, kdy tato hodnota není závislá na konkrétním subjektu. Odhadnutá 

hodnota bude vyčíslena pouze z informativních důvodů pro případného investora. 

Doba trvání první fáze je stanovena jako čtyřletá, konkrétně od roku 2011 do roku 

2014, a odpovídá prvním čtyřem letům dlouhodobého finančního plánu. Druhá fáze začíná 

posledním plánovaným rokem, tj. rokem 2015, a pokračuje do nekonečna. Pro druhou fázi je 

předpokládáno stabilní tempo růstu FCFF, tj. koeficient g, na relativní úrovni 1,6 %. Hodnota 

tempa růstu g je stanovena na relativní úrovni 1,6 %. Při odvozování tempa růstu g se 

vycházelo z dlouhodobého prognózovaného tempa růstu tržeb společnosti OKD (tj. v průměru 

kolem 3 procent ročně, viz dlouhodobý finanční plán v kapitole 5.1). Klíčový je však při 

stanovování koeficientu g pohled trhu, takže musíme přihlédnout také k výstupům strategické 

analýzy (viz kapitola 4.1). S ohledem na prognózovaný vývoj HDP bude uplatněna korekce 

směrem dolů. Výsledné tempo růstu pro druhou fázi je přepokládáno na relativní úrovni 

1,6 %. Údaje potřebné pro výpočet volných peněžních toků pro vlastníky i věřitele (FCFF) 

pro obě fáze jsou uvedeny v dlouhodobém finančním plánu v kapitole 5.1 a hodnoty 

průměrných nákladů kapitálu WACC k diskontování FCFF byly stanoveny v kapitole 5.2.  

Volné peněžní toky (FCFF) stanovíme dle vzorce (2.23) uvedeného v teoretické části 

práce. Tabulka 5.13 zobrazuje hodnoty dílčích parametrů i výsledné FCFF v letech 2011 až 

2015. Při konstrukci FCFF bereme v úvahu investice do provozně nutného dlouhodobého 

majetku, ty zjistíme z plánu investic, který je uveden v rámci kapitoly 5.1. 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015

 rd 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 5,29%

(1-t) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

D/C 30% 30% 30% 30% 30%

re 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 10,11%

E/C 70% 70% 70% 70% 70%

WACC 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% 8,36%

Tabulka 5.12 Odhad průměrných nákladů celkového kapitálu společnosti OKD 
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Nyní již známe všechny parametry pro stanovení hodnoty společnosti OKD 

dvoufázovou metodou DCF-Entity. FCFF uvedené v Tabulce 5.13 musíme diskontovat, tedy 

převést na současnou hodnotu, k čemuž slouží průměrné náklady kapitálu WACC. Odhad 

hodnoty společnosti OKD v první fázi bude vypočten dle vzorce (2.24). Odhad hodnoty 

v druhé fázi bude vypočten dle vzorce (2.25). Jedná se o diskontování pokračující hodnoty 

k datu ocenění, tj. k 1. 1. 2011. Výsledný odhad hodnoty společnosti OKD bude vyčíslen na 

základě vzorce (2.26) z teoretické části práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 5.14 zobrazuje postupný propočet výsledného odhadu hodnoty. Hodnota 

podniku v první fázi představuje součet diskontovaných FCFF za roky 2011 až 2014. 

Výsledná hodnota společnosti OKD za první fázi byla odhadnuta na 15,350 mld. Kč. 

Významnou roli při určování hodnoty podniku metodou DCF hraje pokračující hodnota, která 

byla, na základě Gordonova vzorce při tempu růstu g ve výši 1,6 %, odhadnuta na 74,678 

mld. Kč. Hodnotu podniku za druhou fázi vypočteme tak, že odhadnutou pokračující hodnotu 

diskontujeme k momentu ocenění. Výsledná hodnota společnosti OKD za druhou fázi byla 

odhadnuta na 55,386 mld. Kč. Celková hodnota podniku za obě fáze se určí jako součet 

hodnoty za první fázi a hodnoty za druhou fázi. Celková hodnota společnosti OKD na bázi 

entity byla dvoufázovou výnosovou metodou DCF odhadnuta na 70,736 mld. Kč. To však 

Tabulka 5.13 Stanovení FCFF na období let 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

2. FÁZE

 2011 2012 2013 2014 2015

EBIT 6 095 789 6 247 542 6 379 159 6 738 398 7 084 055

uprav. daň * 1 158 200 1 187 033 1 212 040 1 280 296 1 345 971

EBIT (1-t) 4 937 589 5 060 509 5 167 119 5 458 103 5 738 085

odpisy 3 562 963 3 651 661 3 728 591 3 862 969 4 061 127

změna čpk 547 361 216 807 188 040 328 462 484 358

investice 3 766 850 3 855 549 3 932 479 4 066 857 4 265 014

FCFF 4 186 340 4 639 814 4 775 191 4 925 753 5 049 839

* upravená daň = EBIT • sazba daně (19 %)

1. FÁZE

Tabulka 5.14 Stanovení FCFF na období let 2011 až 2015 (v tis. Kč) 

2. FÁZE

 2011 2012 2013 2014 2015

FCFF 4 186 340 4 639 814 4 775 191 4 925 753 5 049 839

WACC 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% 8,36%

Diskontní faktor 0,9280 0,8612 0,7992 0,7417 14,7881

Diskontované FCFF 3 884 955 3 995 797 3 816 322 3 653 240 74 677 747
↑

PH

2. FÁZE

Celkem fáze 55 385 600

Hodnota podniku

1. FÁZE

1. FÁZE

15 350 314

70 735 915 tis. Kč
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za předpokládaného růstu g po čtvrtém plánovaném roce, tj. roce 2014, až do nekonečna na 

úrovni 1,6 %. Jedná se o odhad hodnoty celkového kapitálu společnosti OKD, tedy hodnoty 

pro vlastníky i věřitele, k datu ocenění 1. 1. 2011. 

5.4 Aplikace metody EVA – Entity 

Jako druhá metoda k odhadu hodnoty společnosti OKD byla zvolena dvoufázová 

výnosová metoda EVA na bázi entity. Odhad hodnoty bude proveden k 1. 1. 2011. Účelem 

ocenění je vyčíslení odhadu hodnoty společnosti OKD pro potencionálního investora.  

Princip výpočtu je obdobný jako v případě metod DCF, avšak rozdíl je v tom, že tento 

model nepracuje s volnými peněžními toky FCF, nýbrž s ukazatelem ekonomické přidané 

hodnoty EVA, resp. s peněžními toky EVA. I v tomto modelu je počítáno s dvěma fázemi, 

přičemž délka fází je shodná s vymezením u metody DCF v kapitole 5.3. Obdobný je i princip 

převodu peněžní toků EVA na současnou hodnotu, i u tohoto modelu jsou k diskontování 

použity průměrné náklady kapitálu WACC pro vlastníky i věřitele (viz kapitola 5.2). 

Pro výpočet hodnoty EVA v jednotlivých plánovaných letech 2011 až 2015 podle 

vzorce (2.27) z teoretické části práce je nejprve třeba vyčíslit zisk z operační činnosti podniku 

po zdanění, resp. peněžní tok z provozu (NOPAT) a hodnotu provozně nutného investovaného 

kapitálu (C), který je součtem stálých aktiv a čistého pracovního kapitálu (tyto položky 

nalezneme v dlouhodobém finančním plánu uvedeném v kapitole 5.1). NOPAT není třeba 

upravovat o mimořádné položky, neboť ty nebyly v rámci dlouhodobého finančního plánu 

na období let 2011 až 2015 plánovány. Peněžní tok EVA poté převedeme na současnou 

hodnotu diskontováním prostřednictvím WACC, čímž získáme diskontované peněžní toky 

EVA pro jednotlivé plánované roky.  

Při odhadu hodnoty podniku metodou EVA-Entity se vychází z výchozí hodnoty 

investovaného kapitálu k datu ocenění (C0), ke které se přičte tržní přidaná hodnota MVA dle 

vzorce (2.28). Ukazatel MVA představuje současnou hodnotu očekávaných budoucích 

ekonomických zisků, resp. peněžních toků EVA, a vypočte se podle vztahu (2.29) z teoretické 

části práce. Další postup stanovení hodnoty podniku modelem EVA-Entity využitím 

dvoufázové varianty je obdobný jako v případě dvoufázového modelu DCF-Entity, jehož 

propočet je uveden výše, a vychází ze vzorců (2.24) až (2.26) z teoretické části práce. 

Tabulka 5.15 zobrazuje postup propočtu a výsledný odhad hodnoty společnosti OKD 

zjištěný dvoufázovou metodou EVA-Entity, který je součtem výchozí hodnoty investovaného 
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kapitálu a tržní přidané hodnoty MVA. Ukazatel MVA je tvořen součtem současné hodnoty 

očekávaných budoucích peněžních toků EVA za obě fáze. Hodnotu podniku za druhou fázi 

vypočteme tak, že odhadnutou pokračující hodnotu diskontujeme k momentu ocenění. 

Předpoklady ohledně druhé fáze, které jsme udělali pro účely ocenění metodou DCF-Entity 

(viz kapitola 5.3) musí platit i při použití metody EVA-Entity. I zde bude pokračující hodnota 

vypočtena na základě Gordonova vzorce s předpokládaným tempem růstu (g) 1,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hodnota společnosti OKD na bázi entity byla dvoufázovou výnosovou 

metodou EVA odhadnuta na 70,798 mld. Kč. To za předpokládaného růstu g po čtvrtém 

plánovaném roce, tj. roce 2014, až do nekonečna na úrovni 1,6 %. Výše uvedený odhad 

hodnoty se týká celkového kapitálu společnosti OKD, tedy hodnoty pro vlastníky i věřitele, 

k datu ocenění 1. 1. 2011. 

Nutno zmínit, že odhad hodnoty metodami DCF-Entity a EVA-Entity by měl 

poskytnout přibližně shodné výsledky. Tento předpoklad však v praxi často neplatí, a to 

především kvůli nutnosti úprav účetních dat v modelu EVA-Entity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.15 Odhad hodnoty společnosti OKD metodou EVA-Entity (v tis. Kč) 

2. FÁZE

 2011 2012 2013 2014 2015

NOPAT 4 937 589 5 060 509 5 167 119 5 458 103 5 738 085

C 41 316 336 41 737 030 42 128 958 42 661 308 43 349 554

WACC 7,76% 7,76% 7,76% 7,76% 8,36%

WACC • Ct-1 3 146 945 3 205 225 3 237 862 3 268 267 3 567 413

EVA 1 790 644 1 855 283 1 929 257 2 189 836 2 170 672

Diskontní faktor 0,9280 0,8612 0,7992 0,7417 14,7881

Diskontované EVA 1 661 731 1 597 766 1 541 858 1 624 117 32 100 211

↑

PH

2. FÁZE

Celkem fáze 23 807 486

MVA

C0

Hodnota podniku 70 798 045 tis. Kč

1. FÁZE

1. FÁZE

6 425 471

30 232 958 tis. Kč

40 565 087 tis. Kč
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6 Zhodnocení a komparace výsledků 

V této kapitole bude provedena analýza citlivosti hodnoty společnosti OKD na změnu 

vybraných faktorů, jejíž odhadnutá výše byla vyčíslena v rámci předcházející kapitoly 

metodami DCF-Entity a EVA-Entity k datu ocenění 1. 1. 2011. Po citlivostní analýze bude 

následovat závěrečné zhodnocení a komparace výsledků ocenění předmětného podniku. 

6.1 Analýza citlivosti hodnoty podniku 

Cílem analýzy citlivosti hodnoty podniku je najít faktory, které mají na konečnou 

hodnotu podniku zásadní dopad, a kvantifikovat jejich vliv. Za důležité lze považovat 

zejména ty faktory, jejichž změny vedou ke značným změnám v hodnotě podniku (zpravidla 

pokud změna daného faktoru o 1 procento vede ke změně hodnoty podniku o víc jak 1 

procento). To značí, že citlivost hodnoty podniku na změny těchto faktorů je vysoká. 

V této práci bude použita jednofaktorová analýza citlivosti, kdy se zjišťují dopady 

izolovaných změn jednotlivých faktorů na hodnotu podniku, přičemž ostatní faktory zůstávají 

na svých výchozích hodnotách.72 Citlivost hodnoty společnosti OKD na změny faktorů bude 

testována v první i ve druhé fázi. 

V rámci analýzy citlivosti budou analyzovány zvlášť faktory mající vliv na hodnotu 

podniku stanovenou metodou DCF-Entity a zvlášť faktory mající vliv na hodnotu podniku 

stanovenou metodou EVA-Entity. Tyto faktory zde představují vstupní parametry uvedených 

metod, viz vzorce (2.23) až (2.29) z teoretické části práce. V následujícím textu jsou uvedeny 

výsledky provedené citlivostní analýzy zejména v grafickém vyjádření, dílčí výpočty týkající 

se citlivostní analýzy k metodě DCF-Entity jsou uvedeny v Příloze 16 a k metodě EVA-Entity 

v Příloze 17. 

Analýza citlivosti hodnoty podniku stanovené metodou DCF – Entity 

Na úvod analýzy citlivosti musíme definovat faktory ovlivňující odhad hodnoty 

společnosti OKD zjištěný metodou DCF-Entity v kapitole 5.3. Těmito faktory je následujících 

šest vstupní parametrů: náklady kapitálu (WACC), provozní zisk před úroky a zdaněním 

(EBIT), daňová sazba (t), odpisy (ODP), změna čistého pracovního kapitálu (∆ ČPK) a 

investice (INV). 

                                                 
72 V ekonomické teorii je tento předpoklad označován výrazem „ceteris paribus“. 
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V Tabulce 6.1 je zobrazena citlivost výchozí hodnoty společnosti OKD, jejíž výše byla 

v kapitole 5.3 odhadnuta metodou DCF-Entity, stanovená jako přírůstek této hodnoty vlivem 

změny jednotlivých faktorů, a to v absolutním i relativním vyjádření. Výpočet přírůstků 

faktorVα∆  byl proveden dle vztahu (2.31) z teoretické části práce. Dílčí výpočty hodnot při 

změně daného faktoru faktorV α+1  jsou uvedeny v Příloze 16. 

Analýzou citlivosti hodnoty společnosti OKD odhadnuté metodou DCF-Entity 

na změnu hodnoty zvolených šesti faktorů bylo zjištěno, že tuto hodnotu významně ovlivňuje 

zejména změna provozního zisku EBIT a změna nákladů kapitálu WACC. 

 

Pro vyšší názornost jsou výše zjištěné hodnoty citlivosti zobrazeny rovněž graficky 

v Grafu 6.1 (v pravé části je zobrazen spojnicový graf, v levé části pak tzv. tornádo graf).  

U spojnicového grafu platí, že čím je sklon přímky odpovídající danému faktoru větší, 

tím je hodnota podniku na změny tohoto faktoru citlivější. Z grafického znázornění je tedy 

zřejmé, že nejvýznamnějším faktorem v souvislosti s hodnotou společnosti OKD je provozní 

zisk EBIT a náklady kapitálu WACC. Naopak nejméně citlivá je hodnota společnosti OKD 

na změnu faktoru ∆ ČPK. Ze sklonu přímek lze vyčíst, že negativně hodnotou společnosti 

OKD ovlivňuje zvýšení hodnoty nákladů kapitálu, daňové sazby, ∆ ČPK a investic. Naopak 

pozitivně na hodnotu společnosti OKD působí zvýšení hodnoty faktoru EBIT a odpisů.  

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

-5,0% 4 645 495 6,6% -4 941 480 -7,0% 938 881 1,3% -2 841 888 -4,0% 320 045 0,5% 2 987 646 4,2%

-4,5% 4 153 600 5,9% -4 447 332 -6,3% 844 993 1,2% -2 557 699 -3,6% 288 040 0,4% 2 688 881 3,8%

-4,0% 3 668 097 5,2% -3 953 184 -5,6% 751 105 1,1% -2 273 510 -3,2% 256 036 0,4% 2 390 117 3,4%

-3,5% 3 188 864 4,5% -3 459 036 -4,9% 657 217 0,9% -1 989 322 -2,8% 224 031 0,3% 2 091 352 3,0%

-3,0% 2 715 779 3,8% -2 964 888 -4,2% 563 329 0,8% -1 705 133 -2,4% 192 027 0,3% 1 792 587 2,5%

-2,5% 2 248 725 3,2% -2 470 740 -3,5% 469 441 0,7% -1 420 944 -2,0% 160 022 0,2% 1 493 823 2,1%

-2,0% 1 787 587 2,5% -1 976 592 -2,8% 375 552 0,5% -1 136 755 -1,6% 128 018 0,2% 1 195 058 1,7%

-1,5% 1 332 253 1,9% -1 482 444 -2,1% 281 664 0,4% -852 566 -1,2% 96 013 0,1% 896 294 1,3%

-1,0% 882 614 1,2% -988 296 -1,4% 187 776 0,3% -568 378 -0,8% 64 009 0,1% 597 529 0,8%

-0,5% 438 564 0,6% -494 148 -0,7% 93 888 0,1% -284 189 -0,4% 32 004 0,0% 298 765 0,4%

0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0,5% -433 180 -0,6% 494 148 0,7% -93 888 -0,1% 284 189 0,4% -32 004 0,0% -298 765 -0,4%

1,0% -861 075 -1,2% 988 296 1,4% -187 776 -0,3% 568 378 0,8% -64 009 -0,1% -597 529 -0,8%

1,5% -1 283 780 -1,8% 1 482 444 2,1% -281 664 -0,4% 852 566 1,2% -96 013 -0,1% -896 294 -1,3%

2,0% -1 701 390 -2,4% 1 976 592 2,8% -375 552 -0,5% 1 136 755 1,6% -128 018 -0,2% -1 195 058 -1,7%

2,5% -2 113 996 -3,0% 2 470 740 3,5% -469 441 -0,7% 1 420 944 2,0% -160 022 -0,2% -1 493 823 -2,1%

3,0% -2 521 688 -3,6% 2 964 888 4,2% -563 329 -0,8% 1 705 133 2,4% -192 027 -0,3% -1 792 587 -2,5%

3,5% -2 924 553 -4,1% 3 459 036 4,9% -657 217 -0,9% 1 989 322 2,8% -224 031 -0,3% -2 091 352 -3,0%

4,0% -3 322 676 -4,7% 3 953 184 5,6% -751 105 -1,1% 2 273 510 3,2% -256 036 -0,4% -2 390 117 -3,4%

4,5% -3 716 141 -5,3% 4 447 332 6,3% -844 993 -1,2% 2 557 699 3,6% -288 040 -0,4% -2 688 881 -3,8%

5,0% -4 105 029 -5,8% 4 941 480 7,0% -938 881 -1,3% 2 841 888 4,0% -320 045 -0,5% -2 987 646 -4,2%

Δ V α
faktor

alfa WACC INVEBIT t ODP Δ ČPK

Tabulka 6.1 Vliv faktorů na přírůstek hodnoty společnosti OKD stanovené dle DCF-Entity 
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Druhý typ grafu, tzv. tornádo graf, zachycuje na horizontální ose relativní změnu 

hodnoty společnosti OKD v závislosti na změně jednotlivých faktorů o ± 1 procento (tj. 

parametr α), výše změny hodnoty podniku je znázorněna pomocí horizontálního pruhu. 

Podstatou tohoto typu grafu je, že faktory jsou zde seřazeny podle citlivosti sledované 

veličiny na jejich změnu. Také z tohoto grafu vyplývá, že hodnota společnosti OKD 

odhadnutá na základě metody DCF-Entity je nejcitlivější na změnu provozního zisku73 EBIT 

a na změnu nákladů kapitálu WACC.  

 

Analýza citlivosti hodnoty podniku stanovené metodou EVA – Entity 

V rámci analýzy citlivosti hodnoty společnosti OKD stanovené metodou EVA-Entity 

byl zkoumán vliv změny hodnoty následujících čtyř faktorů: nákladů kapitálu (WACC), 

provozního zisku před úroky a zdaněním (EBIT), daňové sazba (t) a celkového investovaného 

kapitálu (C). 

V Tabulce 6.2 je zobrazena citlivost výchozí hodnoty společnosti OKD, jejíž výše byla 

v kapitole 5.4 odhadnuta metodou EVA-Entity, stanovená jako přírůstek této hodnoty vlivem 

změny jednotlivých faktorů. Výpočet přírůstků faktorVα∆  byl proveden dle vztahu (2.31) 

z teoretické části práce. Dílčí výpočty hodnot při změně daného faktoru faktorV α+1  jsou uvedeny 

v Příloze 17. 

 

                                                 
73 Vzroste-li výchozí (plánovaná) hodnota provozní zisku EBIT o 1 %, odhadnutá hodnota společnosti OKD dle 
metody DCF-Entity v souvislosti s růstem tohoto faktoru vzroste o 1,4 % (to platí i obráceně: klesne-li výchozí 
hodnota provozního zisku o 1 %, odhadnutá hodnota OKD klesne o 1,4 %). Obdobným způsobem lze 
interpretovat i ostatní faktory. 

Graf 6.1 Grafické znázornění citlivosti hodnoty společnosti OKD stanovené dle DCF-Entity na faktory  
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Analýza citlivosti hodnoty společnosti OKD odhadnuté metodou EVA-Entity 

na změnu hodnoty zvolených čtyř faktorů ukazuje, že tuto hodnotu v největší míře ovlivňuje, 

stejně jako v případě metody DCF-Entity, změna provozního zisku a nákladů kapitálu.  

 

Názornější pohled na citlivost hodnoty společnosti OKD vzhledem ke změnám 

jednotlivých faktorů, které ji ovlivňují, umožňuje znázornění v Grafu 6.2. Z grafického 

znázornění je zřejmé, že nejvýznamnějším faktorem v souvislosti s hodnotou společnosti 

OKD je provozní zisk EBIT a náklady kapitálu WACC. Naopak nejméně citlivá je hodnota 

společnosti OKD na změnu hodnoty daňové sazby. Negativně hodnotou společnosti OKD 

ovlivňuje zvýšení nákladů kapitálu, daňové sazby a investovaného kapitálu. Jediným 

faktorem, jehož zvýšení působí na hodnotu společnosti OKD pozitivně je provozní zisk EBIT.  

Tabulka 6.2 Vliv faktorů na přírůstek hodnoty společnosti OKD 
stanovené dle EVA-Entity 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

-4,5% 4 650 552 6,6% -4 941 480 -7,0% 938 881 1,3% 2 344 931 3,3%

-4,0% 4 158 120 5,9% -4 447 332 -6,3% 844 993 1,2% 2 110 438 3,0%

-3,5% 3 672 089 5,2% -3 953 184 -5,6% 751 105 1,1% 1 875 945 2,6%

-3,0% 3 192 333 4,5% -3 459 036 -4,9% 657 217 0,9% 1 641 452 2,3%

-2,5% 2 718 733 3,8% -2 964 888 -4,2% 563 329 0,8% 1 406 959 2,0%

-2,0% 2 251 170 3,2% -2 470 740 -3,5% 469 441 0,7% 1 172 466 1,7%

-1,5% 1 789 530 2,5% -1 976 592 -2,8% 375 552 0,5% 937 972 1,3%

-1,0% 1 333 701 1,9% -1 482 444 -2,1% 281 664 0,4% 703 479 1,0%

-0,5% 883 573 1,2% -988 296 -1,4% 187 776 0,3% 468 986 0,7%

0,0% 439 041 0,6% -494 148 -0,7% 93 888 0,1% 234 493 0,3%

0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

1,0% -433 651 -0,6% 494 148 0,7% -93 888 -0,1% -234 493 -0,3%

1,5% -862 010 -1,2% 988 296 1,4% -187 776 -0,3% -468 986 -0,7%

2,0% -1 285 174 -1,8% 1 482 444 2,1% -281 664 -0,4% -703 479 -1,0%

2,5% -1 703 237 -2,4% 1 976 592 2,8% -375 552 -0,5% -937 972 -1,3%

3,0% -2 116 291 -3,0% 2 470 740 3,5% -469 441 -0,7% -1 172 466 -1,7%

3,5% -2 524 425 -3,6% 2 964 888 4,2% -563 329 -0,8% -1 406 959 -2,0%

4,0% -2 927 727 -4,1% 3 459 036 4,9% -657 217 -0,9% -1 641 452 -2,3%

4,5% -3 326 281 -4,7% 3 953 184 5,6% -751 105 -1,1% -1 875 945 -2,6%

5,0% -3 720 173 -5,3% 4 447 332 6,3% -844 993 -1,2% -2 110 438 -3,0%

0,0% -4 109 482 -5,8% 4 941 480 7,0% -938 881 -1,3% -2 344 931 -3,3%

Δ V α
faktor

alfa WACC EBIT t C

Graf 6.2 Grafické znázornění citlivosti hodnoty společnosti OKD stanovené dle EVA-Entity na faktory 
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6.2 Shrnutí a komparace výsledků 

Samotné aplikaci zvolených oceňovacích metod předcházela řada kroků, které jsou 

nezbytnou součástí každého ocenění. Nejprve byl charakterizován předmětný podnik, tedy 

společnost OKD. Následně byla provedena strategická a finanční analýza podniku. Důraz byl 

kladen zejména na strategickou analýzu, která zkoumala perspektivitu relevantního trhu a 

konkurenční pozici hodnoceného podniku a jejímž výstupem byla prognóza podnikových 

tržeb. Na základě historického vývoje a prognózovaných tržeb byl poté sestaven dlouhodobý 

finanční plán na období let 2011 až 2015. Významným dílčím krokem oceňovacího procesu 

bylo rovněž stanovení nákladů kapitálu společnosti OKD.  

Ocenění společnosti OKD bylo provedeno pomocí dvou výnosových metod: metody 

DCF-Entity a metody EVA-Entity. V obou případech se jednalo o dvoufázovou verzi, přičemž 

první fáze byla stanovena na období čtyř let (2011 až 2014) a druhá fáze od pátého roku dál 

(od 2015 do nekonečna, předpoklad tempa růstu g 1,6 %). Odhadnuté hodnoty celkového 

kapitálu společnosti OKD vypočtené zvolenými metodami jsou zachyceny v Tabulce 6.3. 

 

 

 

 
 

Tržní hodnota společnosti OKD k datu ocenění 1. 1. 2011 byla pomocí metody DCF-

Entity odhadnuta na 70 735 915 tis. Kč. V porovnání s účetní hodnotou celkového kapitálu 

společnosti OKD vykázanou v rozvaze k 31. 12. 2010, která byla ve výši 47 266 358 tis. Kč, 

představuje rozdíl 23 469 557 tis. Kč.  

Tržní hodnota společnosti OKD k datu ocenění 1. 1. 2011 dle metody EVA-Entity byla 

odhadnuta na 70 766 980 tis. Kč. Oproti účetně vykazované hodnotě celkového kapitálu 

společnosti OKD dle rozvahy k 31. 12. 2010 byla odhadnutá tržní hodnota společnosti vyšší 

o částku 23 531 687 tis. Kč. 

Odhad hodnoty metodami DCF-Entity a EVA-Entity by měl poskytnout přibližně 

shodné výsledky. Tento předpoklad však v praxi často neplatí, především kvůli nutnosti úprav 

účetních dat v modelu EVA-Entity. Námi odhadnutá hodnota předmětného podniku 

uvedenými metodami se liší o 62 130 tis. Kč, přičemž vyšší hodnota byla odhadnuta metodou 

DCF-Entity. Výsledný odhad společnosti OKD k 1. 1. 2011 stanovený jako průměr z těchto 

dvou hodnot dle DCF-Entity a EVA-Entity činí 70 766 980 tis. Kč. 

Tabulka 6.3 Výsledný odhad hodnoty spol. OKD dle jednotlivých metod 

Metoda

DCF -Entity 70 735 915 tis. Kč

EVA -Entity 70 798 045 tis. Kč

Ø 70 766 980 tis. Kč

Výsledný odhad hodnoty podniku
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést ocenění a odhadnout tržní hodnotu vybraného 

podniku ke dni ocenění 1. 1. 2011. Odhadnutá hodnota byla vyčíslena pouze z informativních 

důvodů pro případného investora. K ocenění byla použita dvoufázová metoda diskontovaných 

peněžních toků a metoda ekonomické přidané hodnoty, obě na bázi entity. 

Diplomová práce byla strukturována do pěti kapitol. První kapitola obsahovala úvod. 

V druhé kapitole byla uvedena teoretická východiska oceňování podniku a byl zde teoreticky 

popsán postup ocenění. Ve třetí kapitole byla charakterizována oceňovaná společnost. 

Zmíněna byla zejména relevantní fakta, o kterých se předpokládalo, že mají, či mohou mít, 

vliv na odhad výsledné hodnoty podniku. Čtvrtá kapitola byla zaměřena na strategickou a 

finanční analýzu podniku. Důraz byl kladen zejména na strategickou analýzu, neboť ta by 

měla být jedním ze základních pilířů celého ocenění. Náplní páté kapitoly byla aplikace 

vybraných oceňovacích metod na konkrétní podnik. Nejprve však byl sestaven dlouhodobý 

finanční plán na období let 2011 až 2015 a byly stanoveny náklady kapitálu. Šestá kapitola 

byla věnována zhodnocení zjištěných výsledků a jejich komparaci, součástí byla rovněž 

citlivostní analýza hodnoty podniku na zvolené faktory.  

Ocenění společnosti OKD, a. s. bylo provedeno pomocí metod DCF-Entity a EVA-

Entity. V obou případech se jednalo o dvoufázovou verzi, přičemž první fáze byla stanovena 

na období čtyř let (2011 až 2014) a druhá fáze od pátého roku dál (od roku 2015 

do nekonečna). V druhé fázi bylo počítáno s tempem růstu g na úrovni 1,6 %. Tržní hodnota 

společnosti OKD k datu ocenění 1. 1. 2011 byla pomocí metody DCF-Entity odhadnuta na 70 

735 915 tis. Kč a pomocí metody EVA-Entity na 70 766 980 tis. Kč. Výsledný odhad 

společnosti OKD k 1. 1. 2011 stanovený jako průměr z těchto dvou hodnot činil 70 766 980 

tis. Kč.  

Součástí ocenění byla také analýza citlivosti, ze které vyplynulo, že hodnota 

společnosti OKD je nejcitlivější na změnu hodnoty provozního zisku a na změnu hodnoty 

nákladů kapitálu. Pozitivně je hodnota předmětného podniku ovlivňována provozním ziskem 

a odpisy. Naopak negativně na hodnotu společnosti OKD působí všechny ostatní analyzované 

faktory, tj. náklady kapitálu, daňová sazba, změna ČPK, investice. 

Nutno zmínit, že uvedený odhad hodnoty nelze brát jako jediný správný. Ocenění bylo 

provedeno na základě jakéhosi předpokládaného scénáře budoucího vývoje, avšak při změně 

výchozích předpokladů by se pravděpodobně změnil také výsledný odhad hodnoty podniku. 
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Seznam zkratek a symbolů 

A   aktiva 

APM   arbitrážní model oceňování 

AUT   Rakousko 

CAPM   model oceňování kapitálových aktiv 

CK   cizí kapitál 

ČNB    Česká národní banka 

ČPK    čistý pracovní kapitál 

ČR    Česká republika 

ČSÚ    Český statistický úřad 

CZE   Česká republika 

CZK    česká koruna 

DCF   diskontované peněžní toky 

DFM   dlouhodobý finanční majetek 

EAT    čistý zisk 

EBIT    zisk před úroky a zdaněním 

EBT    zisk před zdaněním 

ECB   Evropská centrální banka 

EURIBOR  Euro Interbank Offered Rate 

EVA    ekonomická přidaná hodnota 

EVS   evropské oceňovací standardy 

EU   Evropská unie 

EUR    euro 

FCF    volné peněžní toky 

FCFD    volné peněžní toky pro věřitele 

FCFE    volné peněžní toky pro vlastníky 

FCFF    volné peněžní toky pro vlastníky i věřitele 

GER   Německo 

HDP    hrubý domácí produkt 

IČ   identifikační číslo 

IDW S    německé oceňovací standardy 

IVS    mezinárodní oceňovací standardy 

Kč    korun českých 

KFM    krátkodobý finanční majetek 

KZ   krátkodobé závazky 

MVA    tržní přidaná hodnota 
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MF ČR   Ministerstvo financí České republiky 

MPO ČR  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

NOA    čistá operační aktiva 

NOPAT   zisk z operační činnosti po dani 

OA    oběžná aktiva 

ODP    odpisy 

P    pasiva 

PH    pokračující hodnota 

POHL   pohledávky 

POL   Polsko 

PP    peněžní prostředky 

PV   současná hodnota 

PS PP   počáteční stav peněžních prostředků 

PZM    provozní zisková marže 

PRIBOR   Prague Interbank Offered Rate 

rd    náklady na cizí kapitál 

re    náklady na vlastní kapitál 

rf    bezriziková úroková míra 

ROA    rentabilita aktiv 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS    rentabilita tržeb 

rp   riziková přirážka 

T   tržby 

Ú   úroky nákladové 

UK   Velká Británie 

USD    americký dolar 

USPAP   americké oceňovací standardy 

VK    vlastní kapitál 

VOJ   vnitřní organizační jednotka 

VZZ   výkaz zisků a ztrát 

WACC   průměrné náklady na celkový kapitál 

ZÁS   zásoby 

ZK   základní kapitál 
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