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1 Úvod 

S rozvojem tržního hospodářství se oblast oceňování stává stále významnější oblastí 

finančního řízení podniků. Před zahájením celého postupu oceňování podniku si je nutné 

uvědomit, co vlastně oceňujeme a za jakým účelem se hodnota zjišťuje. Hlavním důvodem je 

skutečnost, že neexistuje jediné správně ocenění podniku, které by bylo využitelné pro 

všechny účely. Existuje celá řada podnětů pro ocenění podniku. Běžně se jedná o ocenění z 

důvodu koupě či prodeje, nepeněžitého vkladu do společnosti nebo v souvislosti s fúzí či 

změnou právní formy společnosti. Těmito podněty je ovlivněna volba optimální metody 

ocenění, čímž bude v konečném důsledku ovlivněna i výsledná hodnota podniku, která je 

nesmírně důležitým nástrojem nejen v manažerském řízení podniku, ale i významným 

kritériem při taktickém řízení firmy či dlouhodobých strategických rozhodnutí. 

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti ARMATURY Group, 

a.s. pomocí vybraných metod k 1. lednu 2011 za účelem případného prodeje společnosti. 

Ocenění bude provedeno dvoufázovými výnosovými metodami, a to metodou diskontovaných 

peněžních toků DCF - Entity a metodou ekonomické přidané hodnoty EVA - Entity. Nutné je 

však zdůraznit, že vlastníci prodej společnosti nepředpokládají, tudíž bude hodnota stanovena 

pouze z informativních důvodů. 

Diplomová práce je složena z pěti logicky navazujících kapitol, z nichž první je úvod 

a poslední závěr. 

Druhá kapitola bude zaměřena na popis základních metodologických postupů, na 

základě kterých bude stanovení hodnoty společnosti dosaženo. Nejprve dojde k vymezení 

základních pojmů a následně budou popsány jednotlivé fáze ocenění podniku, zejména 

strategická a finanční analýza, tvorba finančního plánu či stanovení nákladů kapitálu. Část 

kapitoly bude věnována charakteristice jednotlivých metod stanovení hodnoty s důrazem na 

popis metod výnosových a analýzu citlivosti. 

 Úvod třetí kapitoly bude věnován charakteristice oceňovaného podniku. Následně 

bude provedena podrobná strategická a finanční analýza a sestaven finanční plán pro období 

let 2011 - 2015. Po určení nákladů na celkový kapitál se přejde k samotnému stanovení 

hodnoty podniku, které bude pro jednotlivé metody provedeno zvlášť, jak pro metodu DCF - 

Entity, tak metodu EVA - Entity. U obou metod pak bude analyzována citlivost výsledné 

hodnoty na změny významných parametrů vstupujících do výpočtu. 

 Ve čtvrté kapitole proběhne zhodnocení a komparace dosažených výsledků, a to jak 

mezi sebou, tak ve vztahu k účetní hodnotě podniku. Na základe citlivostní analýzy pak 
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budou popsány způsoby, jak změny jednotlivých parametrů ovlivňují stanovenou hodnotu 

podniku. V závěru pak bude vymezen interval odhadu hodnoty společnosti při 

předpokládaném vývoji výchozích parametrů.  
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2 Přístupy a metody stanovení hodnoty podniku 

Tato kapitola bude zaměřena na popis základních metodologických postupů 

potřebných k dosažení konečného cíle práce, tj. stanovení hodnoty podniku.  

V první části kapitoly se budeme zabývat základním vymezením podniku a 

jednotlivými kategoriemi  hodnot. Následně bude obecně popsán postup ocenění podniku, na 

který budou postupně logicky navazovat podkapitoly přibližující jednotlivé fáze ocenění 

podniku. V rámci této části bude tedy popsán proces sběru vstupních dat, strategická a 

finanční analýza podniku a princip tvorby finančního plánu.  

V následující části kapitoly budou charakterizovány jednotlivé metody stanovení 

hodnoty podniku s důrazem na metody výnosové, jakožto metody využité pro potřeby této 

práce. Závěr kapitoly je pak vyčleněn pro popis postupu stanovení jednotlivých forem 

nákladů kapitálu a citlivostní analýzu. 

2.1 Vymezení podniku 

V literatuře je pojem „podnik“ vymezen celou řadou definicí. Pro účely oceňování má 

však největší význam popis uvedený v § 5 obchodního zákoníku1, kde se podnik definuje 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...“. Společnost se 

tedy neoceňuje jako právní subjekt, ale hromadně, jako soubor věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot.  

Podle některé skupiny autorů lze podnik rovněž definovat jako jedinečné, méně 

likvidní aktivum, pro které existují velmi málo účinné trhy. Tato definice odpovídá situaci a 

má významné důsledky pro vymezení hodnoty podniku, viz Mařík (2007). 

Z ekonomického hlediska je na podnik nutno nahlížet jako na funkční celek. Jeho 

funkce je uvedena v § 2 obchodního zákoníku2, kde se podnikáním rozumí „soustavná 

činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku“. 

2.1.1 Důvody ocenění podniku 

Ocenění je z jedné strany chápáno jako služba, kterou si zákazník objednává, jelikož 

mu přináší nějaký užitek. Tento užitek a jeho povaha se pak odvíjí od potřeb a cílů, kterým by 

                                                 
1 §5 zákona č. 513/1991 Sb. 
2 §2 zákona č. 513/1991 Sb. 
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mělo ocenění sloužit. Podnětů pro ocenění existuje celá řada, především je však lze uspořádat 

z pohledu, zda-li souvisí nebo nesouvisí s vlastnickými změnami podniku. K ocenění podniku 

souvisejícímu s vlastnickými změnami dochází např. při koupi a prodeji podniku, při 

nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti nebo v souvislosti s fúzí či rozdělením 

společnosti. Ocenění podniku, kdy nedochází k vlastnickým změnám, se provádí např. při 

změně právní formy společnosti, v souvislosti s poskytováním úvěru či v souvislosti se sanací 

podniku. „V každém případě by u každého ocenění mělo být jasně řečeno, z jakého podnětu 

vzniklo, o jakou kategorii se jedná, jaká úroveň (hladina) hodnoty má být určena a k jakému 

datu hodnota platí“, viz Mařík (2007, str. 36). 

2.1.2 Kategorie hodnoty podniku 

Stanovení hodnoty podniku je důležitým nástrojem řízení podniku, protože otázka 

hodnoty společnosti je významným kritériem při taktickém řízení firmy a pro řadu 

strategických rozhodnutí managementu, viz Dluhošová (2008). 

V rámci oceňování je důležité rovněž rozlišovat pojmy cena a hodnota. Cena 

vyjadřuje konkrétní zaplacenou částku za podnik v daném čase a místě. Hodnotou podniku se 

pak rozumí částka bez ohledu na okolnosti prodeje či nákupu. Jedná se o částku, kolem které 

by se cena měla pohybovat. 

Podnik je možné ocenit na dvou odlišných hladinách. Na hladině hodnoty brutto se 

stanovuje hodnota podniku jako celku, podnikatelské jednotky (entity). Jedná se o souhrn 

hodnot jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Ocenění pouze na úrovni vlastníků podniku pak 

vyjadřuje hodnota netto. 

Základní přístupy k oceňování podniku vycházejí z několika praktických otázek. Jedná 

se o otázky typu kolik je ochoten za podnik zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli 

dostat na trhu, jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího nebo jakou 

hodnotu lze považovat za nespornou. Z těchto hledisek se vyvinuly čtyři základní přístupy 

k oceňování podniku, a to hodnota tržní, subjektivní, objektivizovaná a komplexní přístup na 

základě Kolínské školy.  

Tržní hodnota je založena na představě, že existuje trh s podniky, případně trh 

s podíly na vlastním kapitálu podniků. Na tomto trhu se počítá s účastí většího počtu 

kupujících a prodávajících, kteří vytvářejí podmínky pro vznik tržní ceny. Předmětem odhadu 

je pak potencionální tržní cena, která je označována jako tržní hodnota (Market Value). Tržní 

hodnota je považována za jádro oceňovacích standardů a z pohledu Mezinárodních 

oceňovacích standardů (International Valuation Standards) je definována jako odhadnutá 
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částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a 

ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku, viz Mařík 

(2007). U stanovení tržní hodnoty mohou nastat komplikace, a to v případě, kdy nejsou 

splněny podmínky volného a konkurenčního trhu. V této situaci je pak znalec nucen nahradit 

tržní data odbornými odhady, které by simulovaly reálný vývoj trhu. Právě přesnost těchto 

odhadů pak ovlivní, zda-li bude tržní hodnota vyjádřena pomocí bodového (jako jedno číslo) 

nebo intervalového odhadu. Tento přístup se využívá při uvádění podniku na burzu nebo 

prodeji podniku, kdy není znám kupující a vlastník chce odhadnout pravděpodobnou cenu. 

Subjektivní (investiční) hodnota vyjadřuje hodnotu podniku z hlediska konkrétní 

osoby, jelikož je odvozena od individuálního názoru účastníka transakce. Hodnota je pak dána 

očekávanými užitky z majetku pro konkrétního kupujícího, prodávajícího či vlastníka. 

V Mezinárodních oceňovacích standardech je tato hodnota označena jako investiční a její 

definice je následující: „Investiční hodnota (Investment Value or Worth) je hodnota majetku 

pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní 

pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří 

mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva může být 

vyšší nebo nižší než tržní hodnota majetkového aktiva“, viz Mařík (2007, str. 26). Tento 

přístup bývá vhodný v situacích koupě či prodeje podniku, kdy daný subjekt potřebuje zjistit, 

zda je pro něj transakce výhodná nebo při rozhodování mezi sanací a likvidací podniku. 

Objektivizovaná hodnota by měla být v co největší míře postavena na všeobecně 

uznávaných datech a při jejím výpočtu by měly být dodržovány určité zásady a požadavky.  

Jedná se o zásady udržení substance, práce pouze s volným ziskem, rozdělování majetku na 

potřebný a nepotřebný či jednoznačnosti použitého postupu. Do výpočtu by měly vstupovat 

pouze skutečnosti, které jsou relevantní a respektující daný stav podniku k datu ocenění. 

Podle německých oceňovacích standardů je objektivizovaná hodnota definována následovně: 

Typizovaná a jinými subjekty přezkoumatelná výnosová hodnota, která je stanovena 

z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající 

daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat 

v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a 

dalších vlivů působících na hodnotu podniku, viz Mařík (2007). Tato hodnota by měla být 

výsledkem ocenění v situacích při poskytování úvěru nebo při zjišťování současné reálné 

bonity podniku. 
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Komplexní přístup na základě Kolínské školy zastává názor, že ocenění nemá 

smysl upravovat v závislosti na jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které má 

ocenění pro uživatele jeho výsledků. Podle Maříka (2007) jsou rozeznávány následující 

funkce:  

• poradenská, 

• rozhodčí, 

• argumentační, 

• komunikační a  

• daňová. 

Za nejvýznamnější je považována funkce poradenská, která poskytuje informace o 

maximální a minimální ceně, kterou ještě může kupující zaplatit, respektive kterou ještě může 

prodávající přijmout, aniž by na transakci prodělal. V rámci rozhodčí funkce by měl 

oceňovatel odhadnout hraniční hodnoty účastníku transakce a nalézt spravedlivou hodnotu 

v rámci odhadnutého rozpětí. Účelem argumentační funkce je nalezení takových argumentů, 

které by zlepšily jednací pozici dané strany. V rámci komunikační funkce jde o poskytnutí 

podkladů pro komunikaci s veřejností, především s investory a bankami. Daňová funkce pak 

poskytuje podklady pro daňové účely. 

2.2 Postup ocenění podniku 

Před celým procesem ocenění je nezbytně nutné stanovení důvodů, z jakých bude 

ocenění provedeno a jaká hodnota by měla být výsledkem konečného ocenění. Přestože 

existuje celá řada přístupů a metod ocenění vedoucí k rozdílným výsledkům, počáteční fáze 

ocenění budou pro všechny přístupy a metody totožné. 

Obecně je doporučeno postup rozdělit do několika navazujících fází. V první fázi se 

počítá se sběrem relevantních vstupních dat. Druhou fází je pak zpracování strategické a 

finanční analýzy podniku, na základě kterých je možno posoudit celkový stav podniku, 

postavení na trhu, konkurenční sílu, schopnost přežít a tvořit hodnotu. Po sestavení finančního 

plánu je pak v rámci poslední fáze možno přejít k samotnému ocenění podniku. Jednotlivým 

fázím budou věnovány následují podkapitoly. 

2.3 Sběr vstupních dat 

Pro konkrétní a přesné vyjádření hodnoty podniku je nutné získat dostatečné množství 

materiálů a dat, na základě kterých je oceňovatel schopen vyčíslit hledanou hodnotu podniku. 

Stanovení hodnoty podniku není možné bez dostatečných informačních vstupů.  
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Podle Dluhošové (2008) lze tyto vstupy v podstatě rozdělit na: 

• interní podnikové informace zahrnující finanční plány, účetní závěrku, technicko 

- ekonomické a vnitropodnikové informace, 

• odvětvové informace a prognózy týkající se analýzy trhu, stavu a vývoje 

ekonomiky a vlivu zahraničních trhů, 

• mikroekonomické informace obsahující legislativní předpisy a ratingové 

ohodnocení a  

• makroekonomické informace charakterizující stav a vývoj ekonomiky a vývoj 

finančních trhů. 

Stejně tak, jak je důležité jednotlivá data získat, je nutné ověřit jejich pravost a 

přesnost. Konečný výsledek a samotná hodnota společnosti založena na výpočtu pomocí 

nesprávných údajů by mohla negativně ovlivnit úsudek jak majitelů, tak rovněž i věřitelů. 

2.4 Strategická analýza podniku 

Základem pro formulování strategie podniku je nalezení souvislostí mezi podnikem a 

okolím. Proces formulace strategie je složitý proces, který vyžaduje systematický přístup pro 

identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a 

schopnostmi podniku. 

„Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. 

Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci vztahů 

mezi okolím podniku, zahrnující makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a 

zdrojovým potenciálem podniku“, viz Sedláčková (2006, str. 8).  

Hlavním cílem strategické analýzy je identifikace, analýza a ohodnocení všech 

relevantních faktorů, které mohou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. 

Rovněž je nezbytně nutné posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi danými faktory 

existují. S ohledem na cíle strategické analýzy je možné vymezit dva základní okruhy její 

orientace:  

• analýzu vnějšího okolí podniku, 

• analýzu vnitřních zdrojů a potenciálu podniku. 

 

Výsledky těchto analýz se pak promítají do dalších částí strategické analýzy, například 

do SWOT analýzy. 
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2.4.1 Analýza vnějšího okolí podniku 

Analýza vnějšího okolí identifikuje a zkoumá faktory působící v okolí podniku, které 

by mohly v současnosti či budoucí době ovlivňovat jeho strategické postavení. Soustřeďuje se 

především na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí. 

„Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje“, viz Sedláčková (2006, str. 16). Pod politickým rámcem si 

můžeme představit faktory jako stabilita zahraniční a národní politické situace či členství 

země v EU. Činnost podniku může dále ovlivnit řada daňových zákonů, regulace cen či 

zahraničního obchodu. 

Ekonomickým rámcem jsou míněny faktory vyjadřující makroekonomický stav 

ekonomiky jako je míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace či směnný kurz. 

Ekonomický růst například vede ke zvýšení spotřeby, což může zvýšit příležitosti na trhu. 

Úroková míra má vliv na skladbu použitých finančních zdrojů a ovlivňuje investiční politiku 

podniku. Její nízká úroveň dává podniku příležitost k realizaci jeho záměrů. Směnný kurz 

bude především ovlivňovat podniky vázané na export či import. U podniků exportujících na 

zahraniční trhy může vést posílení domácí měny ke snížení konkurenceschopnosti a naopak.   

Sociální faktory odrážejí vlivy spojené s postoji a životem obyvatelstva. Jedná se např. 

o změny v demografické struktuře, stárnutí obyvatelstva, změna životního stylu, vzdělání či 

náboženství. 

Pod technologickým rámcem si je možné představit aktivní inovační činnost, dobrou 

informovanost o technických a technologických změnách či vládní podporu výzkumu a 

vývoje. 

Analýza mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. 

Jejím cílem je identifikace sil a faktorů, které činí odvětví více či méně atraktivním. Analýza 

vychází ze základních charakteristik odvětví a jejími stěžejními částmi jsou vymezení 

hybných změnotvorných sil a klíčových faktorů úspěchu, které ovlivňují úspěšnost či 

neúspěšnost podniků v odvětví, viz Sedláčková (2006). 

Základní faktory odvětví, které by měly být sledovány, jsou identifikace fáze 

hospodářského cyklu a citlivost odvětví na jeho změny. Z tohoto pohledu lze definovat 

odvětví jako cyklická (odvětví kopírující hospodářský cyklus), anticyklická (odvětví 

rostoucím opačným tempem než hospodářský cyklus) nebo neutrální (odvětví nereagující na 

hospodářský cyklus). Důležitým faktorem je rovněž regulace odvětví, a to jak ve formě vládní 

regulace cen, tak ve formě vstupních a výstupních bariér odvětví.   
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Nedílnou součástí analýzy mikrookolí navazující na analýzu odvětví je analýza 

konkurenčních sil. Zde se do popředí zájmu dostávají hlavní konkurenční síly, jelikož se 

působením konkurence může podnik i v atraktivním odvětví dostat do závažných potíží. Do 

nejbližšího konkurenčního okolí je většinou zahrnuto samo odvětví podniku, existují však 

případy, kdy je nutné užší vymezení umožňující detailnější pohled na strukturu odvětví. 

2.4.2 Analýza vnitřních zdrojů a potenciálu podniku 

Analýza vnitřních zdrojů a potenciálu podniku představuje diagnózu, audit či 

vyhodnocení výchozí situace podniku, která umožňuje specifikovat jeho vnitřní zdroje a 

potenciál a současně odhadnout jejich vývoj do budoucna. Úkolem této analýzy je 

identifikovat strategicky významné zdroje a potenciál podniku a následně specifické přednosti 

podniku jako zdroje konkurenční výhody, viz Sedláčková (2006, str. 74).  

Při této analýze je potřebné nejprve identifikovat zdroje, identifikovat potenciál a 

následně odhadnout výnosnost potencionálních zdrojů a kvalit podniku.  

Pod zdroji si je možné představit hmotné zdroje (stroje, zařízení, pozemky budovy), 

lidské zdroje (počet zaměstnanců a struktura dle kvalifikace), finanční zdroje a nehmotné 

zdroje (patenty, licence, know-how atd.). 

Potenciálem je právě míněno umění využití stávajících zdrojů. Pokud by totiž podnik 

vlastnil důležité zdroje a neuměl jich využít, ztratily by význam. 

2.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem zaměřeným na charakteristiku klíčových 

faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Na základě předchozích analýz je možné 

identifikovat silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky podniku, a příležitosti 

(opportunities) a hrozby (threats) spojené s podnikatelským prostředím.  

Podstata celé analýzy se zakládá na zamyšlení se a v nalezení co nejvíce charakteristik 

a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemném porovnání. Dobře zpracovaná analýza 

pak může předejít různým rizikům, využít potenciál, včasně odstranit nedostatky či podchytit 

podnikatelské příležitosti. 

2.5 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku, 

viz Grünwald (1999). Je možné ji rovněž definovat jako nástroj, který umožňuje odhalovat 



 14 

působení ekonomických i neekonomických faktorů, ale i odhalovat jejich budoucí vývoj. 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují 

se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj“, viz 

Sedláček (2007, str. 3).  

Hlavními zdroji pro provedení finanční analýzy podniku jsou především výkazy 

finančního účetnictví, tudíž rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Dalšími 

využitelnými zdroji pak mohou být výkazy vnitropodnikového účetnictví, finanční informace 

v čele s výročními zprávami podniku a ostatní kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné 

nefinanční informace. Přesnost finanční analýzy se pak odvíjí od správnosti a úplnosti těchto 

dat. 

Metody finanční analýzy je možno rozdělit do dvou skupin, a to na deterministické 

metody a matematicko-stochastické metody. Deterministické metody se zabývají analýzou 

vývoje a odchylek pro menší počet časových období a jsou běžnou součástí finanční analýzy. 

Mezi tyto metody patří analýza trendů (horizontální analýza), analýza struktury (vertikální 

analýza), poměrová analýza či analýza citlivosti. „Matematicko-statistické metody vycházejí  

zpravidla z údajů delších časových řad, slouží především k posouzení determinantů a faktorů 

vývoje a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Jsou založeny na exaktních metodách, včetně 

vyhodnocení statistické spolehlivosti výsledků“, viz Dluhošová (2006, str. 69). Mezi tyto patří 

regresní analýza, diskriminační analýza čí analýza rozptylu. 

Pro další účely práce se budeme podrobněji zabývat horizontální a vertikální analýzou 

a analýzou poměrových ukazatelů. 

2.5.1 Horizontální a vertikální analýza 

Pro účely analýzy trendů neboli horizontální analýzy jsou nejčastěji využívána data 

z účetních výkazů. Jejím cílem je zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i 

kapitálu podniku. Tyto trendy je možné zachytit sledováním změn absolutních hodnot 

vykazovaných dat v čase stejně jako sledováním jejich relativních (procentních) změn. Změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, od čehož je odvozen i sám 

název horizontální analýza. Pro potřeby horizontální analýzy se hodnoty absolutních a 

relativních změn počítají následovně: 

absolutní změna ttt UUU ∆=−= −1 ,      (2.1) 

relativní změna
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,      (2.2) 



 15 

kde je Ut  hodnota ukazatele, t běžný rok a t-1 předchozí rok. 

Při konečném hodnocení je však nutné brát v potaz změny a vývoj ekonomických 

podmínek prostředí (např. daňová soustava, ceny vstupů, mezinárodní vliv), které by mohly 

konečnou interpretaci zkreslit. 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé složky majetku a kapitálu, tzv. struktura 

aktiv a pasiv. Ze struktury aktiv a pasiv vychází, jaké je složení hospodářských prostředků 

potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů (kapitálu) byly 

pořízeny, viz Sedláček (2007). Vertikální analýzou tedy vyjádříme podíl dílčí složky na jejím 

základě, v našem případě, na hodnotě celkových aktiv (pasiv) podniku, viz vzorec 2.3. 

∑
=

i

i

U

U
celkunaPodíl ,       (2.3) 

kde je Ui hodnota dílčího ukazatele a ∑ iU velikost absolutního ukazatele. 

2.5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou velmi oblíbeným a všeobecně uznávaným indikátorem 

finanční kondice firmy a nespornou součástí finanční analýzy. Jejich výhoda spočívá v jejich 

relativním vyjádření, čímž je možno poměřovat firmy různých velikostí navzájem. V případě, 

že existují průměrná data za určité odvětví, je možno rovněž konfrontovat dosažené výsledky 

společnosti s průměrem odvětví. 

Poměrových ukazatelů byla navržena celá řada. „Vzhledem k tomu, že systém 

finančního řízení zachycuje složité a někdy i protichůdné procesy, je užitečné pro lepší 

orientaci systém poměrových ukazatelů dekomponovat do několika základních oblastí“, viz 

Dluhošová (2006, str. 72). Klasickým uspořádáním je pak rozčlenění na ukazatele rentability, 

ukazatele likvidity, ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele aktivity a ukazatele 

vycházející z údajů kapitálového trhu. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) je ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi finančními prostředky 

plynoucími z naší aktivity a mezi prostředky, které jsme do této aktivity věnovali. Rentabilita 

je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Rentabilitu vloženého kapitálu lze tedy obecně vyjádřit jako poměr 

zisku a vloženého kapitálu. U této skupiny poměrových ukazatelů se vychází nejčastěji 
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z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Jelikož se vložený kapitál používá ve více vyjádřeních, jsou 

rozlišovány i jednotlivé ukazatele rentability.  

Podle typu použitého kapitálu se ukazatele rozlišují na rentabilitu aktiv (ROA - Return 

in Assets), rentabilitu vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) a rentabilitu dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed). 

Rovněž existují modifikace těchto ukazatelů, které se liší tím, jaký je při výpočtu 

použit zisk. V těchto případech je možno využít zisk před úhradou úroků a daní EBIT, zisk 

před zdaněním EBT nebo zisk po zdanění EAT. 

Dle Dluhošové (2006) bývá klíčovým měřítkem rentability ukazatel ROA, jelikož 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány. Rentabilita aktiv měří, jaký efekt připadá na jednotku majetku 

zapojeného do podnikatelské činnosti. Optimální výši ukazatele nelze jednoznačně určit, 

z pohledu podniku je však vhodné, aby jeho hodnota rostla. Tento ukazatel lze vypočíst 

následovně: 

aktiva

EBIT
ROA = ,        (2.4) 

kde EBIT znamená zisk před úhradou úroků a daní. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic 

neboli poměřuje zisk s kapitálem investovaným akcionáři a věřiteli. Lze takto hodnotit 

výnosnost vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. V čase by měl tento ukazatel 

vykazovat  rostoucí trend a jeho vyjádření je následující: 

dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE

+
= ,    (2.5) 

kde EBIT znamená zisk před úhradou úroků a daní. 

 

Dalším z klíčových ukazatelů je ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který 

vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů. Tento ukazatel vzájemně poměřuje čistý zisk 

s hodnotou vlastního kapitálu a vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku připadne na 1 Kč kapitálu 

investovaného vlastníkem nebo akcionářem. Hodnota tohoto ukazatele je však závislá na 

oboru činnosti dané firmy. Existují obory, kde výše tohoto ukazatele běžně dosahuje stovky 

procent (např. investiční společnosti) nebo jiné obory (např. hutnictví), kde se rentabilita 

vlastních zdrojů pohybuje v řádu jednotek. Jako v předchozích případech je žádoucí, aby jeho 

hodnota v čase rostla.  
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kapitálvlastní

EAT
ROE = ,       (2.6) 

kde EAT znamená zisk po zdanění. 

 

Stupeň ziskovosti vyjadřuje ukazatel rentability tržeb (ROS), který poměřuje čistý 

zisk s celkovými tržbami a udává výši zisku v Kč připadájící na 1 Kč tržeb. Jeho nízká úroveň 

dokumentuje chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem dobré práce managementu firmy 

a dobrého řízení firmy na trhu, vysoká úroveň ukazatele pak naznačuje nadprůměrnou úroveň 

firmy, viz Dluhošová (2006). V čase by měl tento ukazatel vykazovat  rostoucí trend a jeho 

vyjádření je následující: 

tržby

ziskčistý
ROS = .        (2.7) 

 

Rentabilita nákladů vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku podnik získá vložením 1 Kč 

celkových nákladů. Snahou podniku by mělo být co největší snižování nákladů. Ukazatel by 

měl v čase vykazovat  rostoucí trend a lze jej vyjádřit následovně: 

nákladycelkové

EAT
nákladůntabilita =Re ,     (2.8) 

kde EAT znamená zisk po zdanění. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky představuje vyjádření možnosti dané složky rychle a bez ztráty 

hodnoty se přeměnit na peněžní hodnotu, viz Růčková (2010). Pokud má být podnik likvidní, 

musí mít část svých prostředků vázaných v oběžných aktivech. Mezi nejlikvidnější majetek 

patří krátkodobý finanční majetek. Méně likvidními formami oběžného majetku pak jsou 

pohledávky a zásoby. V případě pohledávek může dojít k prodlení při úhradě závazku 

dlužníka a v případě zásob k prodlení z důvodu neprodejnosti. V rámci ukazatelů likvidity se 

budeme zabývat celkovou, pohotovou a okamžitou likviditou.  

Celková likvidita (Current ratio) vyjadřuje, kolikrát je ekonomický subjekt schopen 

uspokojit pohledávky v případě, že všechna oběžná aktiva promění v peněžní prostředky. 

Přiměřená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Hodnota nižší než 1 se 

považuje za problematickou. Ukazatel se počítá následovně: 

závazkykrátkodobé

OA
likviditacelková = ,     (2.9) 
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kde jsou OA oběžná aktiva. 

 

Pohotová likvidita (Quick ratio) z výpočtu vylučuje zásoby, jelikož je nelze pohotově 

přeměnit na peněžní prostředky. Rovněž je vhodné upravit čitatele o nedobytné pohledávky, 

či pohledávky, jejichž návratnost je pochybná. Doporučená hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. Hodnota se rovněž odvíjí od typu činnosti a odvětví podniku. 

Ukazatel se počítá následovně: 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová

−
= ,     (2.10) 

kde jsou OA oběžná aktiva. 

Ukazatel okamžité likvidity je významný z krátkodobého hlediska. Do výpočtu 

tohoto ukazatele vstupují pouze nejlikvidnější složky oběžných aktiv jako peníze v hotovosti, 

peníze na účtech a šeky. Tento ukazatel je poměrně nestabilní a jeho doporučená hodnota je 

v rozmezí 0,2 – 0,5. Jeho výpočet je následující: 

závazkykrátkodobé

PPP
likviditaOkamžitá = ,     (2.11) 

kde PPP vyjadřují pohotové platební prostředky. 

Všechny výše zmíněné ukazatele likvidity by měly vykazovat rostoucí trend. 

 

Vedle poměrových ukazatelů likvidity lze uvést rovněž rozdílové ukazatele likvidity. 

Jedním z představitelů je čistý pracovní kapitál (Net Working Capital). Jeho hodnota 

představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní 

prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění podnikových 

záměrů, viz Dluhošová (2006). Jde tedy o hodnotu oběžného majetku krytou dlouhodobými 

zdroji, viz vzorec 2.12. 

závazkykrátkodobéOAČPK −=        (2.12) 

Pomocí ČPK je možno konstruovat poměrový ukazatel likvidity, který vyjadřuje 

poměr ČPK na oběžných aktivech. Jeho hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 50 %. 

Poměrový ukazatel likvidity
OA

závazkykrátkodobéOA −
= ,  (2.13) 

kde jsou OA oběžná aktiva. 
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 Jako doplňkové ukazatele likvidity je pak vhodné uvést ukazatele struktury oběžných 

aktiv. Mezi ně patří ukazatele podílu pohledávek a podílu zásob na oběžných aktivech. Jejich 

výpočet je následující: 

OA

pohledávky
OAnapohledávekPodíl = ,     (2.14) 

OA

zásoby
OAnazásobPodíl = ,      (2.15) 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. U této 

skupiny ukazatelů jsou poměřována podniková aktiva se zdroji jejich krytí. Zadluženost 

vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy 

dluh. Při analýze finanční stability se používá celá řada ukazatelů, které jsou především 

odvozeny z údajů v rozvaze.  

Do skupiny nejvýznamnějších ukazatelů finanční stability patří ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio). Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje podíl 

celkového majetku podniku krytého vlastními zdroji, čímž je vyjádřena výše finanční 

samostatnosti podniku. S rostoucí hodnotou ukazatele se upevňuje finanční stabilita podniku. 

Je tedy vhodné, aby se hodnota tohoto ukazatele zvyšovala. Ukazatel je vyjádřen následovně: 

celkemaktiva

kapitálvlastní
ratioEquity = .      (2.16) 

 

 Následuje ukazatel krytí stálých aktiv, který poměřuje dlouhodobý kapitál ke stálým 

aktivům. Dlouhodobý kapitál je složen z vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu. U 

tohoto ukazatele je možno pozorovat pravidlo, které tvrdí, že by dlouhodobý majetek měl být 

kryt dlouhodobými zdroji. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat alespoň 100 %. 

Výpočet ukazatele je následující: 

aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň = .     (2.17) 

  

Jako další z významných ukazatelů je možno uvést finanční páku (Financial 

Leverage) či majetkový koeficient. Významným úkolem finančního řízení je dosažení 

optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování. Nadměrné využití vlastních zdrojů 

může vést k finančnímu přetěžování podniku, jelikož jsou vlastní zdroje financování 
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v porovnání s cizími  dražší. U tohoto ukazatele je žádoucí dosahování stabilních, popřípadě 

neklesajících hodnot. Výpočet ukazatele je následující: 

kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový = .     (2.18) 

 

Podíl celkových dluhů na celkových aktivech představuje ukazatel celkové 

zadluženosti (Debt Ratio). Jeho hodnota vyjadřuje, kolik Kč cizího kapitálu připadá na 1 Kč 

celkových aktiv. Jeho hodnota by měla dlouhodobě klesat nebo být minimálně stabilní, 

jelikož se zvýšeným zadlužením roste i riziko věřitelů. Samotná zadluženost však není 

negativním rysem společnosti, jelikož není nezbytně nutné financování podniku pouze 

vlastními zdroji. Hodnota celkové zadluženosti se počítá následovně: 

aktivacelková

kapitálcizí
tizadluženoscelkovéUkazatel = .    (2.19) 

 

Obdobně, jako výše zmíněný ukazatel, lze formulovat i dlouhodobou a běžnou 

zadluženost. U těchto ukazatelů dochází pouze k rozčlenění čitatele na dlouhodobý cizí a 

krátkodobý cizí kapitál. Tyto ukazatele lze vyjádřit následovně:  

aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
tzadluženosDlouhodobá = ,   (2.20) 

Běžná zadluženost
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
= .    (2.21) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) znázorňuje podíl cizího 

kapitálu na vlastním kapitálu. Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu se odvíjí od fáze 

vývoje firmy a postoje vlastníků k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat 

přibližně v rozmezí 80 – 120 %, Dluhošová (2006). Ukazatel se počítá následovně: 

kapitálvlastní

kapitálcizí
kapitáluvlastníhotZadluženos = .    (2.22) 

Aby podnik zjistil, zda je pro něj únosné dluhové zatížení, je využíván ukazatel 

úrokového krytí. Tento ukazatel informuje kolikrát zisk před úhradou úroků a daní pokrývá 

úrokové náklady podniku. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. 

Jeho výpočet je následující: 

úroky

EBIT
krytíÚrokové = ,       (2.23) 
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kde EBIT je zisk před úhradou úroků a daní. 

 Ukazatel úvěrové zadluženosti je vhodné využít v případech, kdy jsou 

v podniku úvěry rozhodující formou cizích zdrojů při financování majetku. Jeho vývoj by měl 

být v čase stabilní. Ukazatel se počítá následovně: 

Úvěrová zadluženost
kapitálvlastní

loans
= ,     (2.24) 

kde loans vyjadřují hodnotu přijatých úvěrů.  

 

Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jakým způsobem podnik hospodaří s aktivy, 

s jejími jednotlivými složkami, a jaké má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu. 

 Ukazatel obrátky celkových aktiv vypovídá o rychlosti obratu aktiv a jejich 

přiměřenosti vzhledem k velikosti celkových výstupů podniku, viz Mařík (2007). Jeho 

hodnota je vyjadřována počtem obratů za jeden rok. S rostoucí hodnotou ukazatele roste 

efektivita využití majetku.  Obrátka celkových aktiv se počítá následovně: 

  
aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka = .    (2.25) 

 Obrácená hodnota zlomku pak vyjadřuje dobu obratu aktiv. Výsledná hodnota určuje 

dobu trvání obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Vhodná je co nejkratší doba obratu. 

Jeho výpočet je následující: 

tržby

aktivacelková
aktivobratuDoba

360⋅
= .     (2.26) 

 

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

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Tento ukazatel je vhodný pro 

mezipodnikové srovnání a pro jeho posouzení je rozhodující jeho vývoj v čase. Za optimální 

lze považovat klesající trend ukazatele, jelikož dochází ke snižování materiálových a 

finančních zdrojů vázaných v podniku, které mohou být využity jiným způsobem. Vypočet 

ukazatele je následující: 

tržby

zásoby
zásobobratuDoba

360⋅
= .      (2.27) 

 

Obdobným způsobem se počítá doba obratu pohledávek: 
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tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba

360⋅
= .    (2.28) 

Hodnota tohoto ukazatele naznačuje průměrnou dobu, za kterou jsou placeny faktury. 

Rovněž z něj lze odvodit sílu vyjednávací pozice firmy vůči zákazníkům. Přesahuje-li však 

jeho hodnota dobu splatnosti, měl by podnik přezkoumat platební kázeň odběratelů. Vývoj 

ukazatele by měl být v čase klesající. 

Ukazatel doby obratu závazků naopak naznačuje platební morálku podniku vůči 

dodavatelům. Jeho hodnota vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli podniku 

obchodní úvěr. Je vhodné, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než doba obratu 

pohledávek. Výpočet ukazatele je následující: 

tržby

závazky
závazkůobratuDoba

360⋅
= .     (2.29) 

 

Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu  

Při formulaci této skupiny ukazatelů se kromě účetních výkazů vychází i z údajů 

kapitálového trhu. Dle Dluhošové (2006) z toho plynou určitá omezení, jelikož ne každá 

firma, která vede podvojné účetnictví, má právní formu akciové společnosti a její akcie jsou 

volně obchodovatelné na kapitálových trzích . 

2.5.3 Souhrnné modely hodnocení finanční pozice 

Vedle klasických poměrových ukazatelů lze při hodnocení finanční pozice podniku 

využít i tzv. souhrnné indexy. Jejich základním smyslem je zachycení komplexní finanční 

situace a výkonnosti podniku pomocí pouze jednoho čísla. Cílem jejich konstruování byla 

včasná detekce příčin nestability podniku, které by mohly signalizovat úpadek podniku. U 

základního členění je možno tyto ukazatele rozdělit do dvou skupin, a to bankrotních a 

ratingových modelů.  

Jejich základním rozdílem je skutečnost, že bankrotní modely hodnotí možnost 

úpadku podniku, a ratingové modely hodnotí možnost zhoršení finanční úrovně podniku. 

Ratingových modelů existuje celá řada. V této kapitole však bude přiblížen model, který lze 

vhodně aplikovat v českém prostředí. 

Index IN95 (dle Inky a Ivana Neumaierových) je vhodný pro roční hodnocení 

finančního zdraví podniku. Je specifický v tom, že odráží zvláštnosti českých účetních výkazů 

a ekonomické situace v ČR. Jeho výpočet je následující: 
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T

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

T
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
VIN ⋅−

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 654321 ,         (2.30) 

kde jsou V1 až V6 váhy jednotlivých ukazatelů, A aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT znamená 

zisk před úhradou úroků a daní, U nákladové úroky, T tržby, OA oběžná aktiva, KZ 

krátkodobé závazky, KBU krátkodobé bankovní úvěry a ZPL závazky po lhůtě splatnosti. 

„Hodnota indexu IN větší než 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. 

Podnik s IN mezi 1 a 2 není „ani zdravý ani nemocný“, tzn. je to podnik, který by mohl mít 

problémy. IN menší než 1 znamená podnik finančně slabý“, viz Dluhošová (2006, str. 94). 

Index IN95 byl postupně rozvíjen, čímž vznikla řada jeho modifikací. Pro hodnocení 

podniku z pohledu toho, zda vytváří či nevytváří hodnotu, byl formulován index IN99. Jeho 

výpočet je následující: 

KCZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

CZ

A
IN ⋅+⋅+⋅+⋅−= 015,0481,0573,4017,099 ,            (2.31) 

kde jsou A aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT zisk před úhradou úroků a daní, OA oběžná 

aktiva a KCZ krátkodobé cizí zdroje. Podnikům tvořícím hodnotu vychází výsledek indexu 

IN99 vyšší než 1,59, podnikům netvořícím hodnotu vychází výsledek IN99 menší nebo roven 

než 1,22. V následující tabulce je uvedeno hodnocení pro dosažené výsledky. 

tabulka 2.1 Hodnocení indexem IN99 
Výsledek Hodnocení 

IN99 <2,070; ∞) Podnik tvoří hodnotu 
IN99 <1,590; 2,070> Podnik spíše tvoří hodnotu 
IN99 <1,220; 1,590> Šedá zóna 
IN99 <0,684; 1,220> Podnik spíše netvoří hodnotu 
IN99 (-∞; 0,684> Podnik netvoří hodnotu 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2011, str. 95. Vlastní zpracování 

  

Po dalších úpravách byl získán index IN05. Jedná se o modifikaci původního indexu 

IN95 a počítá se následovně: 

KCZ

OA

A

Výnosy

A

EBIT

U

EBIT

CZ

A
IN ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 09,021,097,304,013,005 ,         (2.32) 

kde A jsou aktiva, CZ cizí zdroje, EBIT zisk před úhradou úroků a daní, U nákladové 

úroky, OA oběžná aktiva a KCZ krátkodobé cizí zdroje.  

Hlavním cílem sestrojení tohoto indexu bylo zúžení šedé zóny, která se nyní nachází 

v rozmezí od 0,9 do 1,6. Pod šedou zónou se nachází interval výsledků bankrotních podniků, 

nad ní se nachází interval výsledků bonitních podniků. V následující tabulce je uvedeno 

hodnocení pro dosažené výsledky. 
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tabulka 2.2 Hodnocení indexem IN05 
Výsledek Hodnocení 

IN99 <1,6; ∞) Bonitní podnik 
IN99 <0,9; 1,6> Šedá zóna 
IN99 (-∞; 0,9> Bankrotní podnik 

Zdroj: VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2011, str. 95. Vlastní zpracování 

2.6 Finanční plán 

Finanční plánování prognózuje budoucí vývoj podniku zejména v kontextu s jeho cíli, 

popř. aktuálním stavem jejich plnění, trhem, konkurencí, legislativou, cykly ekonomiky atd. 

Modeluje budoucí stavy podniku, které může management za předpokladu aktivního, 

systematického a racionálního jednání, finančního řízení a rozhodování dosáhnout, viz Šiman 

(2010). Z nejširšího pohledu je účelem finančního plánu podpořit splnění cílů podniku. 

Z časového hlediska je možné rozlišit finanční plány na krátkodobé a dlouhodobé. 

Účelem zpracování dlouhodobého finančního plánu je prostřednictvím dlouhodobé 

tvorby zisku zajistit zhodnocení vloženého kapitálu. Jeho zpracování by mělo být založeno na 

tzv. posuvném principu, kdy by na počátku každého roku byla k dispozici perspektiva vývoje 

podniku v ucelené řadě na budoucí období. Obvykle se zpracovává na období 3 až 5 let, a to 

buď při zahájení podnikání jako součást podnikatelského záměru nebo v průběhu podnikání 

jako standardní nástroj řízení. Čím je plánované období delší, tím se zvyšuje nejistota ohledně 

budoucího vývoje podmínek podnikání. „U dlouhodobého finančního plánu se proto klade 

důraz nikoliv na přesnost výpočtu plánovaných ukazatelů, ale na podrobnou prezentaci a 

zdůvodnění všech předpokladů, na jejichž základě byly hodnoty ukazatelů naplánovány“, viz 

Šiman (2010, str. 159).  

Existuje celá řada způsobů, jakými lze jednotlivé hodnoty ukazatelů naplánovat. Mezi 

základní však patří metoda intuitivní, metoda statistická a metoda kauzální. 

Intuitivní metoda vychází z vědomostí a zkušeností autora finančního plánu. Jedná se 

pouze o jeho subjektivní odhad, čímž může dojít ke zjednodušení či nedodržení vazeb mezi 

jednotlivými veličinami.  

Princip statistické metody je založen na prodloužení vývoje časových řad do 

budoucna. Předpokládá se tedy proporcionální vývoj jednotlivých hodnot (majetek, náklady, 

kapitál atd.), většinou vzhledem k celkovým tržbám. Nevýhodou této metody je nereálný 

předpoklad, že se veličiny finančního plánu budou vyvíjet stejně jako v minulosti. 

Za nejvhodnější je považována metoda kauzální, která vychází ze čtyř veličin. První 

veličinou jsou vstupní údaje, do které patří údaje o majetku, hospodářském výsledku či 

prognózy vývoje makroekonomických veličin. Druhou skupinou jsou žádoucí veličiny, které 
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vyjadřují žádoucí hodnoty vybraných ukazatelů, např. v oblasti likvidity (běžná likvidita), 

obratovosti (obrat zboží, pohledávek) či nákladovosti. Výstupní veličiny jsou ty, které nejsou 

zahrnuty v předchozích dvou skupinách a tvoří součást plánovaných výkazů. Poslední 

skupinou jsou kontrolní veličiny, pomocí kterých se sleduje, zda výsledek hospodaření 

vypočtený ve výkazu zisku a ztrát odpovídá výsledku hospodaření z plánované rozvahy. 

 

Sestavení finančního plánu je základem pro ocenění podniku, zejména pak pro ocenění 

podniku pomocí výnosových metod. V dlouhodobém finančním plánu se klade důraz na 

stanovení prognózy hodnoty tržeb a z ní vycházející prognózy hodnoty zisku, objemu a 

struktury dlouhodobého majetku a objemu a struktury dlouhodobého kapitálu. Lze jej tudíž 

vyjádřit jako soustavu vzájemně vyvážených dílčích plánů. Podle Maříka (2007) zde patří 

především: 

• plány prodeje v takovém členění, aby umožňovaly odhad budoucích výnosů, 

• plány produkce a navazující odhad budoucích nákladů, 

• plány kapacit, které se promítají do plánů investic, plánu pracovního kapitálu a 

plánu odpisů, 

• plány pracovních sil a navazující odhad osobních nákladů, 

•  plán provozního výsledku hospodaření sestavený na základě plánu provozních 

výnosů a nákladů, 

• plán celkového peněžního toku sestaveného na základě plánu provozního 

výsledku hospodaření a pracovního kapitálu a plánu investic a  

• plán financování, který zahrnuje předpokládané úvěry, jejich splátky, případně 

navýšení vlastního kapitálu. 

Závěrečným dokumentem finančního plánu je plánovaná rozvaha sestavená pro 

zvolený časový horizont.  

2.7 Metody stanovení hodnoty podniku 

Tato podkapitola se bude zabývat popisem jednotlivých metod stanovení hodnoty 

podniku. Výběr správné metody rozhodujícím způsobem určuje, jestli bude naplněn cíl 

oceňování. „Volba metod je také silně ovlivněna účelem ocenění a subjektivním postojem 

oceňovatele. V zásadě lze jednotlivé přístupy k oceňování členit dle konceptu ocenění a dle 

způsobu zohlednění neurčitosti a rizika“, viz Dluhošová (2008, str. 147). Z pohledu konceptu 

ocenění lze metody rozdělit na výnosové, majetkové, komparativní a kombinované. 
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 K ocenění podniku může dojít i za podmínek rizika, a to v případech, kdy je hodnota 

podniku odvozena z budoucích finančních toků, jejichž vývoj je rizikový a nejistý. U této 

skupiny se pak rozlišuje aktivní a pasivní přístup. U pasivního přístupu se v budoucnu 

nepředpokládají aktivní zásahy managementu, tudíž je tedy možno ocenit podnik pomocí 

metody upraveného nákladu kapitálu a metody jistotních ekvivalentů. Aktivní přístup 

připouštějící budoucí zásahy managementu je poměrně nový a je založen na aplikaci 

metodologie reálných opcí. Přehledné členění jednotlivých metod je znázorněno v Graf 2.1. 

Graf 2.1 Přehled metod stanovení hodnoty firmy 

 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2008. str. 148, vlastní zpracování 

Pro další účely této práce se budeme detailně zabývat výnosovými metodami, 

především pak metodou diskontovaných peněžních toků a metodou ekonomické přidané 

hodnoty. Dále budou přiblíženy jednotlivé majetkové metody, metody kombinované, 

komparativní a fázové. 

2.7.1 Výnosové metody 

U výnosových metod se vychází z důsledného využití poznatku, že je hodnota statku  

určena očekávaným užitkem pro jeho držitele. U podniku jsou tímto užitkem očekávané 

výnosy, za které by měly být nejsprávněji považovány skutečné příjmy plynoucí 

z oceňovaného statku jeho držiteli. Dle Maříka (2007) je možné za základ ocenění použít i 

jinak chápané výnosy. A podle toho, jaká je veličina pod výnosy konkrétně myšlena, rozlišují 

se i jednotlivé výnosové metody. Jedná se o metodu diskontovaných peněžních toku DCF, 

metodu kapitalizovaných zisků a metodu ekonomické přidané hodnoty EVA. Následující 

podkapitoly týkající se metod diskontovaných peněžních toků byly zpracovány převážně na 

základě publikace Finanční řízení a rozhodování podniku (Dluhošová, 2010). 

METODY 
OCEŇOVÁNÍ 

Podle konceptu 
ocenění 

Za rizika 

Výnosové Komparativní Kombinované Majetkové Aktivní 

Flexibilní – 
metodologie 
reálných opcí 

Pasivní 

Metoda jistotních 
ekvivalentů 

Metoda 
upraveného 

nákladu kapitálu 

Metody 
diskontovaných 
peněžních toků 

Metody 
kapitalizovaných 

zisků 

Metoda EVA 

Substanční 
hodnota 

Účetní hodnota 

Likvidační 
hodnota 

Metoda 
multiplikátoru 
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Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

Metoda diskontovaných peněžních toků je nejběžněji používanou metodou 

v podmínkách České republiky. Je založena na odhadu budoucích peněžních toků, které 

plynou z podnikatelské činnosti. Budoucí volný peněžní tok je tedy jedním z měřítek 

používaných při oceňování podniku, jelikož s rostoucím příjmem roste i hodnota firmy. 

Základním úkolem této metody je správné vymezení budoucích peněžních toků vhodných 

k ocenění a stanovení nákladu kapitálu. Následně se pak stanovuje hodnota podniku pomocí 

vybrané metody ocenění.  

Metody diskontovaných peněžních toků je možno rozčlenit na čtyři základní metody 

ocenění, a to podle toho, zda je oceňován celkový nebo pouze vlastní kapitál, a podle toho, 

jakým způsobem jsou definovány finanční toky a náklady kapitálu, viz Dluhošová (2008). 

Jedná se o: 

• metodu DCF - Entity, 

• metodu DCF - Equity, 

• metodu DDM (Dividend Discount Model) a  

• metodu APV (Adjusted Present Value). 

 

Metodou DCF - Entity je oceňován celkový kapitál podniku. Pro tento výpočet je 

nutno určit volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele FCFF, které se následně diskontují 

náklady celkového kapitálu WACC. Výpočet touto metodou se provádí pomocí následujícího 

vzorce:    

WACC

FCFF
V = .         (2.33) 

V případech, kdy je tato metoda použita, je vysoce pravděpodobné, že bude ocenění 

pro jiné oceňovatele, či v dané oblasti přiměřeně vzdělané čtenáře, bez problémů srozumitelné 

a pochopitelné. Další výhodou této metody je využití v situacích, kdy má být oceněna pouze 

část podniku, na kterou není alokován žádný konkrétní úročený cizí kapitál. 

 

Metoda DCF - Equity je založena na ocenění pouze vlastního kapitálu podniku. Při 

výpočtu se vychází z peněžních toků, které jsou k dispozici jen vlastníkům podniku (FCFE). 

Diskontní míra musí odpovídat těmto peněžním tokům a je tedy stanovena na úrovni nákladů 

vlastního kapitálu (RE). Výpočet touto metodou se provádí následovně: 

ER

FCFE
V = .         (2.34) 
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Metodou diskontovaného dividendového modelu (DDM) dochází k ocenění 

vlastního kapitálu. Peněžní tok je zde vyjádřen dividendou, tudíž peněžním tokem pro 

vlastníky. „Dividendový model je v podstatě modifikovaný model DCF, kdy se používá místo 

FCF dividenda. V tržních ekonomikách s vyspělým kapitálových trhem se používá poměrně 

často. Existuje verze s konstantními FCF a s konstantně rostoucími FCF, což je tzv. Gordonův 

model“, viz Dluhošová (2008, str. 150). Výpočet tímto modelem se provádí pomocí 

následujících vzorců: 

ER

DIV
V =    nebo 

gR

DIV
V

E −
= ,      (2.35) 

kde DIV znamená dividendu v běžném období a g očekávanou míru růstu dividend do 

nekonečna.  

Tato metoda je využitelná pouze v případech, kdy podnik dosahuje zisk a stabilně 

vyplácí dividendy. 

 

Metodou upravené současné hodnoty (APV) se oceňuje celkový kapitál podniku. 

Její postup je rozdělen do dvou částí. V první části se vypočte výnosová hodnota nezadlužené 

firmy na základě peněžních toků do firmy FCFE, které jsou diskontovány nezadluženými 

náklady vlastního kapitálu RU. V případě, že se jedná o zadlužený podnik, který je částečně 

financován úročenými cizími zdroji, dochází v druhé části k přičtení hodnoty daňového štítu. 

Zde jsou peněžní toky tvořeny úsporami na daních v jednotlivých letech (TS) následně 

diskontovány náklady dluhu RD. Výpočet pomocí metody APV je následující: 

DU R

TS

R

FCFE
V += .        (2.36) 

 

Fázové metody DCF 

Klíčovým prvkem celého ocenění podniku je odhad budoucího vývoje ekonomických 

efektů, jako jsou zisk a volné peněžní toky. U metod DCF je ocenění založeno na současné 

hodnotě volných peněžních toků FCF. Hodnotu podniku pak lze vyjádřit následovně: 

  ∑
=

−+⋅=
T

t

t
t RFCFV

1

)1( ,       (2.37) 

kde FCF jsou volné peněžní toky, R náklady kapitálu a t jednotlivé roky. 

 

V podnikatelské praxi se zpravidla počítá s trváním podniku v neomezeném horizontu, 

tzv. going koncern. Pro neomezené časové období je však plánování peněžních toků nesmírně 
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obtížné, viz Dluhošová (2011). Během své činnosti podnik prochází mnoha různými fázemi 

vývoje, a podle toho, kolik jich je při oceňování určeno, se metody rozlišují na jednofázové, 

dvoufázové a vícefázové metody. 

Jednofázová metoda se využívá v případech, v níž se po celé období předpokládá 

stejné chování podniku, aniž by trvání firmy bylo omezeno. Při konstantních volných 

peněžních tocích FCF se hodnota podniku určuje následovně: 

R

FCF
V = .         (2.38) 

Pokud se pracuje s tempem růstu, pak: 

gR

FCF
V

−
= ,         (2.39) 

kde 
t

tt

FCF

FCFFCF
g

−
= +1  , );1( Rg −∈  a zároveň Rg t ≠ . Pokud );0( Rg ∈ , pak jde o 

růst, pokud g = 0, firma neroste, pokud )0;1(−∈g , pak jde o pokles firmy. 

Existuje celá řada způsobů odhadu tempa růstu, především lze odhad provést na 

základě analýzy časových řad z historických růstových měr nebo na základě vnitřních, tzv. 

fundamentálních faktorů. 

 

Jelikož je stejné chování podniku po celou dobu trvání málo pravděpodobné, bývá 

běžněji využívána dvoufázová metoda, která reálněji, vzhledem k možnostem stanovení 

peněžních toků, trvání podniku rozděluje na dvě fáze. První fáze je obvykle plánována na 

období 4 až 6 let. V tomto období se předpokládá lepší předvídatelnost situace, na základě 

které je možný přesný odhad a plán volných peněžních toků FCF. Druhá fáze na první 

bezprostředně navazuje, a trvá do nekonečna.  

Hodnota podniku se pak určuje jako součet hodnot podniku za první a druhou fázi,   

21 VVV += ,         (2.40) 

kde je V1 hodnota podniku za první fázi a V2 hodnota podniku za druhou fázi. První 

fázi lze vypočíst následovně: 

∑
=

−+⋅=
T

t

t
t RFCFV

1
11 )1( ,       (2.41) 

kde T vyjadřuje délku první fáze a R1 náklady kapitálu v první fázi. 

„V druhé fázi se pokračuje pouze s trendem volných finančních toků. Zde se pracuje 

s tzv. pokračující hodnotou PH (Continual Value), což je hodnota podniku za druhou fázi 
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k počátku druhé fáze“, viz Dluhošová (2011, str. 182). Za předpokladu konstantních 

peněžních toků v druhé fázi se pokračující hodnota počítá následovně: 

2

1

R

FCF
PH T += ,        (2.42) 

kde jsou R2 náklady kapitálu v druhé fázi. Pokud se však předpokládá konstantní růst 

peněžních toků g, pak se pokračující hodnota počítá následovně: 

gR

FCF
PH T

−
= +

2

1 .        (2.43) 

Po vyčíslení pokračující hodnoty lze přejít ke stanovení hodnoty podniku za druhou 

fázi, která se počítá takto: 

TRPHV −+⋅= )1( 12 .        (2.44) 

 

Vícefázové metody se využívají v případech, kdy je činnost podniku rozdělena do 

více než dvou fází s různým vývojem volných peněžních toků FCF, přičemž poslední fáze má 

neomezené trvání. Touto metodou se hodnota podniku stanovuje následovně: 

nVVVVV ++++= ...321 .       (2.45) 

Tento zápis je možné vyjádřit pomocí fázových hodnot FH, které představují hodnotu 

firmy za danou fázi k počátku dané fáze. Pro zjištění hodnoty za danou fázi Vi je nutné 

diskontovat fázovou hodnotu k momentu ocenění, viz Dluhošová (2011). 

1221 )1()1(...)1()1( 1223121
−− −

−

−

−

−− +⋅++⋅+++⋅++⋅+= nn T
n

T
nn

TT RPHRFHRFHRFHFHV ,     (2.46) 

kde Ti délka od momentu oceňování po konec i-té fáze. Obecně je fázová hodnota 

určena následovně: 

t
i

t
TTQ

t
ti

R

g
FCFFH
iii

)1(

11

1
1

+

+
⋅= ∑

−−=

=

− ,      (2.47) 

kde je 1−−= iii TTQ délka fáze. Pro g kromě poslední fáze platí, že it Rg ≠ . 

 

Vymezení volných peněžních toků 

Pro potřeby ocenění metodou DCF je nutné vymezit volné peněžní toky (Free Cash 

Flow - FCF) obvykle představující rozdíl mezi příjmy a výdaji, které jsou vytvářeny 

majetkem podniku a vztahují se ke stanovenému druhu kapitálu. Podle toho, k jakému druhu 

kapitálu se vztahují, rozlišujeme peněžní toky pro vlastníky a věřitele FCFF, volné peněžní 

toky pro vlastníky FCFE a volné peněžní toky pro věřitele FCFD. Vztah mezi nimi je 

následující: 
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FCFDFCFEFCFF += .       (2.48) 

Volné peněžní toky pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) představují toky 

z pohledu vlastníků a jsou tvořeny peněžními toky z provozní, investiční a finanční činnosti. 

Tyto volné peněžní toky představují teoretické dividendy, případně výplaty podílů na zisku 

vlastníkům, viz Mařík (2011). FCFE je možno vypočíst následovně: 

SINVČPKodpisyziskčistýFCFE +−∆−+= ,    (2.49) 

kde je ∆ČPK změna stavu čistého pracovního kapitálu, S saldo dluhu a INV vyjadřují 

investiční výdaje. Saldo dluhu je chápáno jako rozdíl mezi čerpáním dluhu SC a splátkou 

dluhu SS, tedy SC SSS −= . 

Volné peněžní toky pro věřitele (Free Cash Flow to the Debt) plynou věřitelům, 

například komerčním bankám a podle Dluhošové (2011) jsou určeny následovně: 

StúrokyFCFD −−⋅= )1( ,       (2.50) 

kde je t sazba daně z příjmu a –S saldo z pohledu banky (rozdíl mezi příjmy 

z inkasovaných splátek a výdaji na poskytnuté dluhy). 

Volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow to the Firm) 

představují veškeré peněžní toky, které plynou jak vlastníkům, tak úročeným věřitelům. FCFF 

lze tedy jednoduše vyjádřit jako součet výše uvedených volných peněžních toků, viz vzorec 

2.48. Z tohoto vzorce vyplývá, že se volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele FCFF 

počítají následujícím způsobem: 

)1( túrokyINVČPKodpisyziskčistýFCFF −⋅+−∆−+= ,  (2.51) 

s pomocí ukazatele EBIT pak jako: 

INVČPKodpisytEBITFCFF −∆−+−⋅= )1( .    (2.52) 

Pokud se stanovují volné peněžní toky u nezadluženého podniku, platí, že volné 

peněžní toky vlastního kapitálu FCFEU a celkového kapitálu FCFFU jsou identické.  

 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Klasické pojetí ukazatele ekonomické přidané hodnoty pochází od firmy Stern 

Steward, která tuto metodu objasnila v roce 1990 a to společně s vazbou na hodnotu přidanou 

trhem (MVA – Market Value Added). Jedná se o veličinu, kterou lze využít jako nástroj 

finanční analýzy, řízení a oceňování podniku. Ekonomická přidaná hodnota je měřítkem 

výkonnosti a její nesmírnou výhodou je skutečnost, že překonává nedostatky dosud běžně 

používaných ukazatelů výkonnosti podniku. Především se jedná o ukazatele rentability (ROA, 
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ROE apod.), jejichž nedostatky tkví v tom, že nezohledňují časovou hodnotu peněž a riziko 

investorů a umožňují ovlivňování výše vykázaného zisku i pomocí legálních postupů. 

Podle ukazatele EVA je hlavním cílem podniku maximalizace ekonomického, nikoliv 

účetního zisku. Ekonomický zisk je rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, které vedle 

účetních nákladů ještě zahrnují oportunitní náklady. Pod oportunitními náklady si je možné 

představit ušlou mzdu nebo úroky u vlastního kapitálu, viz Vochozka (2011). Pokud podnik 

vykazuje kladný účetní zisk, vykazuje rovněž i ekonomický zisk v případě, že je tento účetní 

zisk větší než náklady na vložený vlastní kapitál. Pokud však podnik vykazuje kladný účetní 

zisk, který není natolik vysoký, aby kompenzoval všechna rizika vlastníků, pak vlastníci 

nedosahují ekonomického zisku, ale ztráty. 

Podle Dluhošové (2008) vychází EVA ze základního pravidla, že podnik musí 

vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků. Tyto 

náklady kapitálu nebo požadovaná míra výnosnosti se týkají jak vlastního kapitálu, tak dluhu.  

 

Konkrétní výpočty je pak možno provádět dvěma základními koncepty, a to na bázi 

provozního zisku a hodnotového rozpětí. Výpočet na bázi provozního zisku je označován jako 

EVA - Entity, která je vyjádřena vztahem: 

WACCCapitalNOPATEVA ⋅−= ,      (2.53) 

kde NOPAT znamená čistý provozní zisk po zdanění, Capital hodnotu celkového 

kapitálu podniku a WACC náklady na celkový kapitál. 

Na bázi hodnotového rozpětí je pak EVA možné vypočíst následovně: 

CapitalWACCROCEVA ⋅−= )( ,      (2.54) 

kde ROC vyjadřuje výnosnost investovaného kapitálu, WACC náklady na celkový 

kapitál a Capital hodnotu celkového kapitálu podniku. 

Na základě tohoto konceptu je pak možno vyjádřit i zúžené pojetí hodnotového rozpětí 

označované jako EVA - Equity, a to následujícím způsobem: 

ERROEEVA E ⋅−= )( ,       (2.55) 

kde ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, RE náklady vlastního kapitálu a E 

vlastní kapitál. 

 

Jak již bylo řečeno, základními prvky pro výpočet EVA - Entity jsou NOPAT, Capital 

a WACC. 
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NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) je operační výsledek hospodaření po 

odpočtu daní. „Je třeba zdůraznit, že NOPAT je sice v principu provozní výsledek 

hospodaření (tj. zejména před odpočtem nákladových úroků), není jej však možné vždy zcela 

ztotožnit s provozním výsledkem hospodaření podle českých účetních předpisů“, viz Mařík 

(2007, str. 284). Z tohoto důvodu musí ve výpočtech dojít k úpravám. 

Capital je chápán jako hodnota vázaná v aktivech nutných pro dosažení operačního 

zisku. Pro potřeby metody EVA se na tuto hodnotu nahlíží ze strany aktiv a bývá označována 

jako čistá operační aktiva (NOA - Net Operating Assets). Vymezení čistých operačních aktiv 

závisí na povaze podnikatelské činnosti podniku a bývá v konkrétních situacích různé. „Je 

však třeba věnovat pozornost zachování vazby mezi operačními aktivy a výsledkem 

hospodaření z operační činnosti, tj. NOPAT by měl obsahovat ty výnosy a náklady, které 

souvisejí s aktivy, která jsou součástí NOA“, viz Mařík (2007, str. 285). Z tohoto důvodu musí 

opět dojít k úpravám ve výpočtech. 

 

Propočet NOA 

Výpočet NOA vychází z rozvahy, jejíž položky musí být následně upraveny. Úpravy 

se především týkají následujících okruhů: 

• z celkových aktiv je třeba oddělit neoperační aktiva, 

• snížení aktiv o neúročený cizí kapitál, čímž se předejde problémům s odhadem 

nákladů na tento kapitál, 

• vyloučení mimořádných položek, 

• zahrnutí všech aktiv, která podnik využívá, ale nejsou zachycena v účetnictví, 

• účetní aktiva je třeba převést na „skutečná“ aktiva, aby vyjadřovala ekonomickou 

realitu podniku. 

 

Obecně platí zásada, že pokud je jen trochu možné, mělo by být rozdělení aktiv 

oceňovaného podniku na operační a neoperační provedeno. Hlavními důvody pro vyčlenění 

neoperačních aktiv jsou ty, že se jedná o část majetku, který není využívaný a neplynou z něj 

žádné nebo jen malé příjmy. Jedná se tedy o majetek, který není nezbytně nutný pro 

provozování podnikatelské činnosti. Mezi nejběžnější neoperační aktiva patří krátkodobý 

finanční majetek, dlouhodobý finanční majetek a ostatní  neoperační aktiva. 

 V krátkodobém finančním majetku jsou zahrnuty peníze, účty v bankách a krátkodobé 

cenné papíry. Každý podnik musí udržovat stav peněžních prostředků na takové úrovni, aby 
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zajistil svůj provoz. Tento stav je nutno přezkoumat a případný přebytek od operačních aktiv 

oddělit. Například Mařík (2007) jako hranici doporučuje ukazatel pohotové likvidity na 

úrovni 20 %. Tato výše by se však odvíjet od specifik činností jednotlivých podniků. Dalším 

z této skupiny mohou být cenné papíry, které nejsou považovány za dlouhodobé uložení 

peněz. Jejich prodej může být proveden v blízké době, aniž by ovlivnil provozní činnost 

podniku.   

 Do dlouhodobého finančního majetku jsou zahrnuty investice do majetkových podílů, 

půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám, dluhové cenné papíry aj. Zde je základním 

kritériem pro jejich vyčlenění účel, z jakého byly tyto investice realizovány. Pokud se 

investice týkala podniku se stejnou nebo podobnou hlavní činností, je doporučeno, aby taková 

investice zůstala ponechána v operačních aktivech. Pokud se však jedná o investici spojenou 

s podnikem, jehož činnost s analyzovaným podnikem nesouvisí, je doporučeno její vyčlenění. 

 Do ostatních neoperačních aktiv pak patří nemovitosti, které neslouží základnímu 

účelu podniku, pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku či málo využitelný majetek 

jako nepotřebné zásoby nebo nedobytné pohledávky. 

  

Do skupiny neúročeného cizího kapitálu patří především krátkodobé neúročené 

závazky, zejména pak dodavatelské úvěry. Předpokládá se, že náklady spojené s těmito úvěry 

jsou již zastoupené v nákupních cenách. Z tohoto důvodu by došlo k nekonzistenci mezi 

NOPAT a NOA, jejichž oprava je proveditelná dvěma způsoby, viz Mařík (2011), a to: 

• opravou výsledku hospodaření, tedy zvýšením NOPAT o implicitní úroky nebo 

• opravou vykázaných aktiv, tedy snížením NOA o neúročené závazky. 

 

Kvůli těžce proveditelnému odhadu implicitních úroků se doporučuje postup opravy 

vykázaných aktiv, tedy snížení NOA o neúročené závazky. Do těchto závazků patří položky 

krátkodobých závazků a časové rozlišení pasivní. 

Vyloučení  mimořádných položek z rozvahy je spojeno s vyloučením mimořádných 

výnosů a nákladů z výsledku hospodaření. 

 

Do hodnoty NOA by měla být rovněž zahrnuta všechna aktiva, která nejsou 

zachycena v účetnictví. Jedná se především o položky typu leasing, goodwill či aktivace 

nákladů s dlouhodobými předpokládanými účinky. 

V případech, pokud je majetek pořízen na leasing, je vhodné jej zařadit jako součást 

NOA. Dojde tedy k navýšení aktiv o hodnotu majetku pořízeného na leasing. S touto změnou 
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pak dojde k úpravě i na straně pasiv, která se navýší o hodnotu závazků vůči leasingové 

společnosti. Tato úprava je možná u majetku pořízeného jak na finanční, tak operativní 

leasing. 

Pokud je v rozvaze hodnota goodwillu již nějakým způsobem vykázána, měla by jako 

součást NOA zůstat. Pokud však byl odepisován, ale přitom je tvořen aspekty podniku, které 

neztrácejí hodnotu, měl by být v NOA vykázán v původní neodepsané hodnotě, viz Mařík 

(2007). 

Pokud podnik vynakládá prostředky s dlouhodobým účinkem, které jsou vykazovány 

jako náklady běžného období, mělo by se na tyto výdaje nahlížet jako na investice. Místo 

ročních nákladů by se mělo v NOA vykázat pořízení nehmotného majetku, a následně tento 

majetek odepisovat. Na straně pasiv by rovněž mělo dojít k úpravě, a to k navýšení vlastního 

kapitálu ve formě ekvivalentů vlastního kapitálu. Nejběžnějšími případy jsou například 

náklady spojené se vstupem na nové trhy, marketingové náklady či náklady spojené se 

školením pracovníků.   

Cílem přecenění majetku je zreálnění hodnoty aktiv a vyjádření ekonomické reality 

podniku. Přecenění se týká celého majetku a oproti účetním hodnotám by měl být například  

dlouhodobý majetek vyjádřen v reprodukčních hodnotách snížených o opotřebení. Cenné 

papíry by pak měly být v tržních hodnotách. Přecenění majetku se opět promítne do pasiv, a 

to v položce ekvivalentů vlastního kapitálu. 

 

Propočet NOPAT 

Hlavní zásadou při určení NOPAT je dosažení symetrie mezi NOA a NOPAT. Touto 

symetrií je myšlena skutečnost, že pokud je určitá činnost a jí odpovídající aktivum zařazeno 

do NOA, je nezbytně nutné, aby její náklady a výnosy byly zařazeny do výpočtu NOPAT. 

Jako základ pro výpočet NOPAT je pak možno vzít buď: 

• výsledek hospodaření za běžnou činnost 

• nebo provozní výsledek hospodaření. 

 

 Využití obou postupů není nijak omezené a dosažené výsledky by při správném 

postupu měly být shodné. Pro svou praktičnost se však doporučuje jako základ provozní 

výsledek hospodaření, jelikož je již očištěn o položky týkající se finanční činnosti. Schéma 

pro výpočet NOPAT z výsledku hospodaření z provozní činnosti uvádí následující tabulka. 
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tabulka 2.3 Propočet NOPAT z VH z provozní činnosti 
1)  VH z provozní činnosti 
2) (-)  provozní výnosy z neoperačního majetku 
 (+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

 (+) provozní náklady na neoperační majetek 

3) (+) odpisy goodwillu, má-li trvalý charakter 

4) (+) původní náklady s investičním charakterem 

 (-)  odpisy nehmotného majetku  

5) (+) leasingová platba  
 (-) odpisy majetku pronajatého na leasing 

6) (-) neobvyklé zisky 
 (+) neobvyklé ztráty 

7) Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

8) Úprava daní na úroveň NOPAT 
Zdroj: MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku. 2007, str. 291. vlastní zpracování 

 Po určení NOA a NOPAT se následně přejde k vyčíslení ukazatele EVA za jednotlivé 

roky. Tuto hodnotu je možno vypočíst dvěma způsoby, jejichž výsledky by měly být shodné. 

Na bázi hodnotového rozpětí (Value Spread) se EVA počítá následovně: 
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EVA ,     (2.56) 

kde t vyjadřuje sledovaný  a t-1 předchozí rok. 

 Druhým postupem pro stanovení EVA je výpočet na bázi nákladů na kapitál (Capital 

Charge), který se počítá následovně: 

tttt WACCNOANOPATEVA ⋅−= −1 .      (2.57) 

 

Pro konečné ocenění metodou ekonomické přidané hodnoty lze, podobně jako u 

metody DCF, použít varianty EVA - Entity a  EVA - Equity. 

V rámci metody EVA - Entity se stanovuje hodnota vlastního kapitálu, přičemž 

diskontní faktor zůstává stejný jako u DCF, tedy průměrné vážené náklady kapitálu. 

Nejběžněji je využívána dvoufázová metoda, a její vyjádření je následující: 
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kde Vn vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu, EVAt EVA v roce t, NOA0 čisté operační 

aktiva k datu ocenění, NOAt-1 čistá operační aktiva ke konci předchozího roku, NOPAT 

operační výsledek hospodaření v roce t, T počet explicitně plánovaných EVA, WACC 

průměrné vážené náklady kapitálu, D0 hodnotu úročených dluhů k datu ocenění a A0 ostatní, 

tj. neoperační aktiva k datu ocenění.  
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V rámci metody EVA - Equity se rovněž stanovuje hodnota vlastního kapitálu, 

diskontním faktorem se však stávají náklady na vlastní kapitál. Výpočet pomocí dvoufázové 

metody EVA - Equity je následující: 
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kde je E0 hodnota vlastního kapitálu k datu ocenění vypočítána jako NOA0 - CK0 a RE 

jsou náklady vlastního kapitálu. 

 

 Vztah mezi metodou EVA a metodou DCF 

Přestože se v rámci metod DCF a EVA oceňuje na bázi peněžních toků, respektive 

účetního výsledku hospodaření, platí, že by po splnění určitých podmínek měly být dosažené 

výsledky totožné. Podle Maříka (2007) se jedná o následující podmínky: 

• V obou metodách musí být využity stejné průměrné vážené náklady kapitálu. 

• Musí být použit stejný zisk, tj. výpočet volných peněžních toků u metody DCF 

nevychází z účetního provozního zisku, ale z NOPAT. 

• Investovaný provozně nutný kapitál je u metody DCF stejný jako NOA u metody 

EVA. 

Je nutné tedy upravit hodnoty z rozvahy a výkazu zisku a ztrát a následně pro obě 

metody čerpat ze stejných vstupních dat. Zde je právě jedna z předností EVA, která umožňuje 

pracovat s výsledky hospodaření a přitom poskytuje stejný výsledek jako ocenění pomocí 

peněžních toků. 

 

Metoda kapitalizovaných zisků 

Jednou z dalších výnosových metod je metoda kapitalizovaných zisků. Jedná se o 

vypočet hodnoty „netto“, tzn. že je hodnota počítána z výnosů pouze pro vlastníky. Tato 

metoda je založena na principu současné hodnoty budoucích zisků, které jsou odhadovány 

z historických dat. Základem pro výpočet hodnoty podniku pomocí této metody je určení tzv. 

trvale udržitelného zisku. Jedná se o účetní zisk, který je modifikován řadou úprav. Jedná se 

především o úpravy odpisů o reálné opotřebení, vylučování mimořádných výnosů a nákladů 

přechodného charakteru, vylučování výnosů a nákladů, které nesouvisí s hlavní činností 

podniku, průměrování nepravidelných výnosů či vylučování nepravidelných rezerv. Trvale 

udržitelný zisk se počítá následovně: 
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t

T

t
t ZwZ ⋅=∑

=1

,        (2.60) 

kde jsou wt váhy přiřazené jednotlivých obdobím, Zt je zisk minulých období upravený 

o korekce a T počet let zahrnutých do výpočtu.   

Po určení trvale udržitelného zisku je možné přejít ke konečnému stanovení hodnoty 

podniku, který se v případě perpetuity počítá následovně: 

R

Z
V = ,         (2.61) 

kde Z vyjadřuje trvale udržitelný zisk a R náklady kapitálu. 

2.7.2 Majetkové metody 

Smysl majetkových metod spočívá v ocenění jednotlivých složek aktiv, závazků a 

dluhů. Mezi majetkové metody patří metoda účetní, metoda substanční a metoda likvidační 

hodnoty. 

Účetní metoda vychází z informací uvedených v rozvaze. Základem je ocenění 

fixního majetku, oběžného majetku, závazků a dluhů v nominálních hodnotách. Výhodou této 

metody je snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet, kde se hodnota vlastního kapitálu 

získá jako rozdíl účetní hodnoty aktiv a účetní hodnoty závazků a dluhů. Hlavním 

nedostatkem této metody je, že vychází z neaktuálních historických cen. 

„Základem ocenění substance by měla být reprodukční pořizovací cena jednotlivých 

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

pokračování podniku v jeho činnosti“, viz Dluhošová (2011, str. 178). Výhodou této metody 

oproti účetní je to, že reflektuje tržní podmínky, jelikož jsou použity reprodukční ceny. Hlavní 

nevýhodou je to, že při výpočtu nebere v úvahu vliv současné a budoucí výnosnosti podniku. 

Základem metody likvidační je zjištění hodnoty majetku k určitému datu. Je zde 

základní předpoklad, že se očekává ukončení činnosti podniku a veškerá jeho aktiva budou 

rozprodána a budou splaceny veškeré závazky podniku. Tuto hodnotu není lehké určit, jelikož 

se výnosy z prodeje majetku budou odvíjet od mnoha nespecifikovatelných okolností. 

2.7.3 Komparativní metody 

Komparativní metody je možno rovněž označit jako metody tržního srovnání či 

relativního oceňování. Podstatou těchto metod je odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu 

z dostupných dat srovnatelných podniků. Nejběžněji jsou tyto metody používány u ocenění 
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těch podniků, s jejichž podíly se veřejně obchoduje na finančních trzích. Hodnotu podniku je 

možné vyjádřit následovně: 

⋅= firmaásrovnatetormultiplikáV ln ukazateloceňovaná firma    (2.62) 

Významným prvkem celého postupu je vymezení multiplikátorů. Lze je stanovit 

různě, například pro odvětví na bázi průměrných hodnot.  

Pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu podniku je možno využít multiplikátor P/E, 

který se vyjadřuje podílem tržní ceny akcie na čistém zisku akcie. Pro stanovení hodnoty 

aktiv podniku se používá multiplikátor MV/BV, který vyjadřuje podíl tržní hodnoty firmy na 

účetní hodnotě firmy. Z tohoto pohledu se hodnota celkových aktiv počítá následovně: 

⋅= firmaásrovnateA BVMVtormultiplikáV ln/ účetní hodnota aktivoceňovaná firma (2.63) 

Využití komparativních metod je na českém trhu velmi omezené, jelikož se 

využitelnost této metody odvíjí od počtu uskutečněných prodejů obdobných podniků. Dalším 

nedostatkem je obtížnost nalezení srovnatelného podniku, jelikož je každý podnik specifický 

svou strukturou, typem a fází vývoje. 

2.7.4 Kombinované metody 

U kombinovaných metod je konečná hodnota podniku dosažena průměrováním hodnot 

vypočtených pomocí výše uvedených metod, tj. metod výnosových, majetkových a 

komparativních. Obecně lze hodnotu podniku vypočíst jako: 

i
i

i VwV ⋅=∑ ,         (2.64) 

kde wi vyjadřuje váhy přiřazené jednotlivým metodám a Vi hodnotu propočtenou podle 

jednotlivých metod, za podmínek [ ]1;0∈iw  a 1=∑
i

iw . 

V praxi bývá nejběžněji využívaná kombinace výnosového a substančního ocenění, 

jelikož je při tomto ocenění zohledněna majetková i výnosová stránka podniku. V takových 

případech je hodnota podniku stanovena jako aritmetický průměr těchto dvou metod. Výpočet 

je pak následující: 

2/)( VS VVV += ,        (2.65) 

kde je VS hodnota podniku vypočtená metodou substance a VV hodnota podniku 

vypočtená výnosovou metodou. 
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2.8 Stanovení nákladů kapitálu 

Náklady kapitálu jsou chápany jako veškeré náklady, které musí podnik vynaložit na 

získání jednotlivých složek podnikového kapitálu. Představují minimální požadovanou míru 

výnosnosti kapitálu. Náklady kapitálu je možné posuzovat ze dvou pohledů, a to z pohledu 

investora a z pohledu podniku. Investor vnímá náklady na kapitál jako požadovanou 

výnosnost, které musí podnik dosáhnout, aby nedošlo k poklesu hodnoty pro investora. Jde 

tedy o takové vnitřní výnosové procento kapitálu, aby se tržní hodnota daného aktiva rovnala 

současné hodnotě finančních toků, které aktivum generuje. Z pohledu podniku jsou náklady 

kapitálu chápány jako cena za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti, viz Dluhošová (2011). 

Obecně lze náklady kapitálu rozdělit do tří skupin, a to do nákladů na celkový kapitál WACC, 

nákladů na cizí kapitál RD a nákladů na vlastní kapitál RE. 

 

Náklady na celkový kapitál (Weighted Average Cost of Capital), označovány rovněž 

jako vážené průměrné náklady kapitálu, jsou kombinací nákladů na vlastní a cizí kapitál a 

jejich výpočet je následující: 

ED

ERDtR
WACC ED
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=

)1(
,      (2.66) 

kde jsou RD náklady na úročený cizí kapitál, RE náklady vlastního kapitálu, t je sazba 

daně z příjmu, D úročený cizí kapitál a E vlastní kapitál. 

 

Náklady na cizí kapitál (Cost of Debt) představují úroky nebo kupónové platby, které 

je podnik povinen platit věřitelům. Východiskem pro stanovení úrokové míry je situace na 

finančním trhu, existuje však řada faktorů, které její výši ovlivňují. 

V případech, kdy je podniku poskytnut úvěr s dlouholetou dobou splatnosti, úroková 

míra poroste. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je dlouhodobá vázanost prostředků a  

zvyšující se riziko pro věřitele, který s rostoucí dobou splatnosti čelí nesplacení celé části 

poskytnutého úvěru. Dalším faktorem je očekávaná efektivnost projektu, u které platí, že s 

rostoucí efektivností rostou i záruky na splacení úvěru, což se projeví na snížení úrokové 

sazby a opačně. Z pohledu hodnocení bonity dlužníka pak platí, že s rostoucí bonitou se 

úrokové sazby snižují. 

Jelikož jsou nákladové úroky daňově uznatelnými náklady, budou se náklady na cizí 

kapitál vyjadřovat v formě úroků snížených o daňový štít, a tedy: 

)1( tiRD −⋅= ,        (2.67) 
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kde i je úroková míra z dluhu a t sazba daně. 

 Uživatelé, kteří nemají přístup k detailním podnikovým informacím, mohou pro určení 

úrokové míry použít následující odhad: 

  
BU

úrokynákladové
i

ø
= ,        (2.68) 

 kde ø BU znamená průměrný stav bankovních úvěrů. 

 

Náklady na vlastní kapitál (Cost of Equity) jsou určeny výnosovým očekáváním 

příslušných investorů, které je nutné odvozovat z možného alternativního výnosu kapitálu 

s přihlédnutím k riziku, viz Mařík (2007). Platí však, že v porovnání s náklady dluhu jsou pro 

podnik náklady na vlastní kapitál vyšší. Tento rozdíl je ovlivněn dvěmi skutečnostmi. 

 První je riziko vlastníka vkládajícího prostředky do podniku, které je vyšší než riziko 

věřitele. Důvodem je to, že věřitel má narozdíl od vlastníka zaručený pravidelný úrokový 

výnos a vkládá prostředky na přesně vymezenou dobu, ze kterou se mu vrátí. Vlastník naopak 

vkládá prostředky na dobu neomezenou a jeho výnos se odvíjí od hospodářské situace 

podniku, tudíž není dopředu zaručen. 

 Druhou skutečností je, jak již bylo řečeno, daňová uznatelnost nákladových úroků, 

čímž se snižuje základ pro výpočet daně z příjmu. 

 Podle Dluhošové (2011) se pro odhad nákladů na vlastní kapitál se používají čtyři 

základní metody, a těmi jsou: 

• model oceňování kapitálových aktiv – CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

• arbitrážní model oceňování – APM (Arbitrage Pricing Model), 

• dividendový růstový model a  

• stavebnicový model. 

 

První tři modely stanovují náklady na vlastní kapitál na bázi tržních přístupů. Jelikož 

se pro účely práce budou stanovovat náklady kapitálu podniku v ČR, tedy ekonomice 

s nedokonale rozvinutým kapitálovým trhem, bude v následujícím textu detailně popsán 

pouze model vycházející z účetních dat, tedy model stavebnicový. 

 Model oceňování kapitálových aktiv představuje tržní přístup ke stanovení nákladů 

na vlastní kapitál. Jedná se o rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv a rovnováha je 

dána tím, že mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny investory stejný. Jedná 

se o jednofaktorový model. Náklady kapitálu se určují následovně: 
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[ ]FMEFE RRERRE −⋅+= )()( β ,      (2.69) 

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

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia a E(RM) 

očekávaný výnos tržního portfolia. 

 

Arbitrážní model oceňování představuje alternativní model oceňování aktiv. Na 

rozdíl od modelu oceňování kapitálových aktiv patří mezi vícefaktorové modely, které berou 

v úvahu více rizikových faktorů. Rovnovážnou podmínkou je nemožnost arbitráže, tzn. že 

žádný z investorů nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. Základní tvar modelu je následující: 

[ ]∑ −⋅+=
j

FJEjFE RRERRE )()( β ,     (2.70) 

kde je βEj koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

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

 

Dividendový model se využívá pro oceňování akcií, kdy je tržní cena akcie dána 

současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. Hodnota nákladů 

na vlastní kapitál se počítá následovně, viz Dluhošová (2011): 

P

DIV
RE =  nebo g

P

DIV
RE += ,      (2.71) 

kde je DIV dividenda v běžném období, P tržní cena akcie a g tempo růstu dividendy.  

 

Pomocí stavebnicových modelů se náklady na vlastní kapitál odvozují z účetních dat. 

Tyto modely jsou využívány v ekonomikách s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou 

dobou fungování tržní ekonomiky, kde nelze použít modely na bázi tržních přístupů. Obecně 

lze stavebnicovými modely náklady na vlastní kapitál vyjádřit jako součet výnosnosti 

bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Podle algoritmu stanovení a vyčíslení rizikových 

přirážek je pak možno definovat řadu variant stavebnicových modelů. 

Stavebnicový model využívaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se jmenuje 

INFA3. Jeho poslední verze vychází z předpokladu MM II. Základem pro stanovení nákladů 

na vlastní kapitál je určení nákladů celkového kapitálu nezadlužené firmy (WACCU), které 

jsou stanoveny následovně: 

 LAfinstabsképodnikatelFU RRRRWACC +++= ,     (2.72) 

                                                 
3 Na zkratku INFA mají Inka a Ivan Neumaierovi registrovanou ochranou známku. 
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kde je RF bezriziková sazba, Rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské 

riziko, Rfinstab riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a RLA riziková přirážka 

za velikost podniku. 

Bezriziková sazba RF je Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR stanovena jako 

výnos 10letých státních dluhopisů. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku Rpodnikatelské je navázána na 

ukazatel produkční síly (EBIT/A), její dostatečnou velikost a předmět činnosti podniku. Tento 

ukazatel bývá porovnáván s ukazatelem X1 vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu 

vlastním kapitálem. Ukazatel X1 se počítá následovně: 

OBU

Ú

A

OBUVK
X

+
⋅

++
=

)(
1 ,      (2.73) 

kde je VK vlastní kapitál, BU jsou bankovní úvěry, O obligace, A aktiva a Ú nákladové 

úroky. 

Pokud 1X
A

EBIT
> , pak skéodvetvipodnikatelsképodnikatel RR min= . Pokud 0<

A

EBIT
, pak 

%00,10=sképodnikatelR . Pokud 10 X
A
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≤≤ , pak .1,0

1

/1
2

⋅






 −
=

X

AEBITX
R sképodnikatel  

Riziková přirážka za finanční stabilitu Rfinstab charakterizuje vztahy životnosti aktiv 

a pasiv, je navázána na likviditu L3. 

DBUKBUKZ

OA
L

−+
=3 ,       (2.74) 

kde jsou KBU krátkodobé bankovní úvěry výpomoci a DBU dlouhodobé bankovní 

úvěry, přičemž jsou stanoveny mezní hodnoty likvidity odvětví, XL1, XL2. Pro průmysl 

v roce 2010 jsou hodnoty 25,11 =XL  a 55,12 =XL . Pokud je 13 XLL ≤ , pak %10=finstabR . 

Pokud 23 XLL ≥ , pak %0=finstabR . Pokud 231 XLLXL << , pak 

1,0
12

32
2

⋅








−

−
=

XLXL

LXL
R finstab  

Riziková přirážka za velikost podniku RLA je navázána na velikost úplatných zdrojů 

podniku (UZ), tj. součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Pokud jsou 

KčmldUZ .3≥ , tak %00,0=LAR . Naopak pokud jsou KčmldUZ .1,0≤ , pak 

%00,5=LAR . Pokud je hodnota UZ v rozmezí 0,1 až 3 mld. Kč, pak 

2,168/).3( 2UZKčmldRLA −= . 
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Na základě vypočtených nákladů celkového kapitálu nezadluženého podniku 

(WACCU) je možno v souladu s MM II náklady na vlastní kapitál vyjádřit takto: 

A

VK
A

VK

A

UZ
UM

Z

CZ

A

UZ
WACC

R
U

E









−⋅⋅−⋅

= ,    (2.75) 

kde  je CZ čistý zisk, Z hrubý zisk, CZ/Z daňová redukce, UM úroková míra, VK 

vlastní kapitál. Celkové náklady zadluženého podniku pak vyjádřit takto: 

)1( t
A

D
WACCWACC U ⋅−⋅= ,      (2.76) 

kde je t daňová sazba a VKUZD −= . 

2.9 Analýza citlivosti 

Důvodem pro sestavení analýzy citlivosti je skutečnost, že není možné s naprostou 

přesností odhadnou budoucí vývoj všech parametrů vstupujících do procesu oceňování. 

Citlivostní analýza tedy přibližuje to, jakým způsobem mohou být konečné výsledky 

stanovené hodnoty podniku ovlivněny změnami jednoho nebo více důležitých parametrů. 

Smysl spočívá v tom, že dojde postupně ke změnám (+/- v %) sledovaných parametrů. 

Následně pak budou posuzovány vlivy jednotlivých změn na konečné hodnoty podniku. 

U metody DCF jsou hlavními parametry volné peněžní toky FCF a náklady na kapitál 

R. Se změnami se bude počítat až ve druhé fázi u pokračující hodnoty. Pokračující hodnota 

při změně FCF bude následující: 

R

FCF
PH

)1(
1

α
α

+⋅
=+ ,       (2.77) 

při změně nákladů kapitálu R pak: 

)1(1
β

β
+⋅

=+ R

FCF
PH ,        (2.78) 

kde α a β vyjadřují relativní odchylku parametrů. 

Obdobným způsobem pak proběhne analýza citlivosti i u metody EVA. U této metody 

jsou hlavními parametry NOA, NOPAT a WACC. Hodnota ukazatele EVA po zapracované 

změně čistých operačních aktiv bude následující: 

tttt WACCNOANOPATEVA ⋅⋅+−= −+ 1)1(
)1(

α
α

.    (2.79) 

Hodnota ukazatele EVA po zapracované změně čistého operačního výsledku 

hospodaření pak bude následující: 
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tttt WACCNOANOPATEVA ⋅−⋅+= −+ 1)1(
)1(

β
β

.    (2.80) 

Hodnota ukazatele EVA po zapracované změně nákladů na celkový kapitál pak bude 

následující: 

)1(1)1(
γ

γ
+⋅⋅−= −+ tttt WACCNOANOPATEVA .    (2.81) 
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3 Aplikace vybraných metod ocenění 

Jednotlivá metodologická východiska a postupy pro stanovení hodnoty podniku 

popsána v předchozí kapitole budou nyní aplikována na konkrétním případě. Jak již bylo 

řečeno, cílem této práce je stanovení hodnoty podniku ARMATURY Group, a.s. k 1. lednu 

2011 pomocí vybraných výnosových metod (DCF - Entity a EVA - Entity). Úvod této 

kapitoly se bude věnovat základním charakteristikám a historickému vývoji oceňovaného 

podniku. Pro dosažení cíle, tj. stanovení hodnoty podniku ARMATURY Group, a.s. bude 

provedena detailní strategická a finanční analýza, na jejichž základě bude sestaven finanční 

plán podniku. Stanovení hodnoty podniku pak bude provedeno pro jednotlivé metody zvlášť, 

včetně citlivostní analýzy nejvýznamnějších parametrů vstupujících do výpočtu. 

3.1 Charakteristika podniku 

V této podkapitole budou popsány základní charakteristiky oceňovaného podniku. 

Společnost ARMATURY Group, a.s. je významným českým výrobcem průmyslových 

armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství a poskytovatelem servisních služeb a 

poradenství. Společnost byla zapsána dne 23. srpna 1999 do obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2572. 

tabulka 3.1 Základní údaje o společnosti ARMATURY Group, a.s. 
Základní údaje 

Datum zápisu 23. srpna 1999 
Obchodní firma ARMATURY Group, a.s. 
Sídlo Kravaře, Bolatická 39, PSČ 747 21 
Identifikační číslo 255 72 881 
Právní forma Akciová společnost 
Základní kapitál 501 200 000 Kč, splaceno 100 % 

Vlastní zpracování 

 Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti jako koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace v oblasti 

strojírenské technologie, obstaravatelská činnost, truhlářství, zámečnictví, kovoobráběčství, 

nástrojařství, konstrukční práce ve strojírenství včetně stanovení technologických postupů, 

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, projektování a konstrukce strojů a 

zařízení - armatur, ubytovací služby, půjčování osobních motorových vozidel, montáž a 

opravy vyhrazených plynových zařízení, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených 

elektrických zařízení, vedení účetnictví, výroba armatur a čerpadel, pronájem nebytových 

prostor včetně poskytování jiných služeb než základních, inženýrská činnost v investiční 

výstavbě a poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 
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Společnost ARMATURY Group, a.s. zahájila svou činnost v roce 2000, kdy došlo 

k fúzi tří společností působících na českém a slovenském trhu. Jednalo se o společnosti 

Eko.Prima, s.r.o., MSA SERVIS, s.r.o. a Armatury Servis Kravaře, a.s., které se na základním 

kapitálu společnosti podílejí rovnoměrně, tedy 33,3 %.  

Tradice této dynamicky se rozvíjející společnosti však vychází z již více jak 

padesátileté historie výroby armatur v hlučínském regionu. Základní činnost se týká výroby 

průmyslových armatur, do které se řadí výroba kulových kohoutů, hutních armatur, klapek, 

šoupátek, ventilů a speciálních armatur do náročných technologických provozů (vysokotlaké 

armatury, armatury do jaderných elektráren, turbínové armatury). Další významnou činností 

společnosti je výroba potrubí a jeho součástí, a to v různých materiálových provedeních dle 

norem a jiných světových standardů včetně uložení a konečné povrchové úpravy. Ročně se 

jedná o produkci přibližně 80 tis. tun armatur a 500 tis. položek potrubí. 

Jednotlivé výrobky či technologické celky jsou dodávány do významných 

průmyslových oblastí, nejběžněji se však jedná o podniky působící v klasické a jaderné 

energetice, chemii a petrochemii, hutnictví, plynárenství, ropném průmyslu a vodárenství.  

Z celého podílu výroby je přibližně 60 % určeno pro export, přičemž stále 

významnější postavení zaujímají země východního teritoria, a to Rusko, Turecko, Indie, Čína 

a Írán. Pro podporu odbytu na tomto teritoriu společnost v roce 2004 otevřela obchodní 

zastoupení v Moskvě, první mimo území bývalého Československa. Dalšími významnými 

exportními trhy společnosti jsou Německo, Norsko, Rakousko, Egypt atd. 

ARMATURY Group, a.s. svou činnost provádí v provozovnách v Dolním Benešově, 

Hranicích, Ústí nad Labem a Kravařích. Další informace přibližující činnost podniku budou 

uvedeny v podkapitole 3.2.2. 

3.2 Strategická analýza podniku 

V této podkapitole se budeme zabývat analýzou a ohodnocením všech relevantních 

faktorů, které ovlivňují konečnou volbu cílů a strategie podniku. V první části bude 

provedena analýza vnějšího okolí a analýza vnitřních zdrojů a potenciálu podniku. Na jejím 

základě bude následně sestavena SWOT analýza, z jedné strany identifikující silné a slabé 

stránky podniku, z druhé vnější příležitosti a hrozby plynoucí z konkrétního odvětví. 

3.2.1 Analýza vnějšího okolí podniku 

U analýzy vnějšího okolí podniku je nutné rozlišit vliv a trend faktorů makrookolí a 

mikrookolí. Jak již bylo řečeno, makrookolí je možné rozdělit do politického, ekonomického, 
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sociálního a technologického rámce. V této práci se budeme pro svou významnost soustředit 

především na ekonomické faktory vyjádřené pomocí makroekonomických ukazatelů jako 

hrubý domácí produkt, míra inflace, vývoj úrokových sazeb, nezaměstnanost či směnný kurz. 

Z dalších okruhů pak budou přiblíženy faktory jako podpora výzkumu ze strany státu či 

demografické změny. 

Prvním sledovaným ukazatelem výkonnosti ekonomiky je hrubý domácí produkt 

(dále HDP), který vyjadřuje celkovou hodnotu statků a služeb nově vytvořených v daném 

období na určitém území, v našem případě na území ČR. Historický vývoj ukazatele 

zachycuje tabulka 3.2, ve které je uvedena i predikce Ministerstva financí ČR do roku 2015. 

tabulka 3.2 Vývoj a predikce HDP v letech 2006-2015 

Ukazatel (v mld. Kč) 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Odhad Predikce Výhled 
HDP (reálný)  3 335 3 526 3 635 3 465 3 560 3 622 3 630 3 689 3 787 3 925 
změna v % 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 0,2 1,6 2,7 3,6 

HDP (v b. c.)  3 353 3 663 3 848 3 739 3 775 3 833 3 917 4 010 4 175 4 416 
změna v % 7,6 9,2 5,1 -2,8 1,0 1,5 2,2 2,4 4,1 5,8 

Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

Vývoj reálného HDP bude komentován od roku 2006, kdy byla jeho hodnota 3 335 

mld. Kč. V tomto roce došlo k růstu ekonomiky přibližně o 7 %, což zařadilo Českou 

republiku v celoevropském měřítku k nejrychleji rostoucím ekonomikám. Oproti minulému 

roku však došlo ke změně struktury růstu. Zatímco v roce 2005 byla hlavní silou zlepšená 

zahraniční politika, v roce 2006 byly klíčové výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého 

kapitálu. Výdaje na konečnou spotřebu rostly nominálně o 7 %, a tedy rychleji než 

disponibilní důchody, které se zvýšily o 5,8 %. Růst hrubého fixního kapitálu (7,3 %) byl 

především podpořen investicemi do dopravních prostředků, strojů a zařízení. V rámci 

zahraničního obchodu došlo k přebytku obchodní bilance 44,4 mld. Kč. 

V roce 2007 byl patrný nastolený trend růstu ekonomiky, který reálně vzrostl 5,7 % a 

jeho absolutní výše byla přibližně 3 526 mld. Kč. Z pohledu nominálního růstu se dokonce 

jednalo o nejvyšší růst (9,2 %) v historie České republiky. Příčinou byla opět rostoucí 

poptávka. Výdaje na celkovou spotřebu vzrostly reálně o 5,7 %. Tvorba hrubého kapitálu o 

6,1 % byla opět podpořena investicemi do dopravních prostředků, strojů, zařízení a obydlí. 

V mezinárodním obchodě došlo jak k přebytku obchodní bilance 117,5 mld. Kč, tak bilance 

služeb 48,4 mld. Kč. 

Reálný HDP se v roce 2008 zvýšil o 3,1 %, což bylo o 0,4 p.b. méně oproti původním 

předpokladům. Jeho absolutní hodnota byla 3 635 mld. Kč. K růstu HDP o 1,5 p.b. přispěly 

výdaje na konečnou spotřebu, které vzrostly o 2,2 % a zahraniční obchod (1,9 p.b.). Na tvorbě 

fixního kapitálu se podílely opět investice do dopravních prostředků, naopak byl zaznamenám 
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pokles investic do obydlí (-11,7 %). Pokud bychom sledovali vývoj za jednotlivá čtvrtletí, je 

s přicházející finanční krizí jasně patrné zpomalení ekonomiky ve 3. a 4. čtvrtletí, spojeného 

se snižováním zahraniční, a později domácí poptávky. 

V roce 2009 se již hospodářský pokles a útlum ekonomiky projevil naplno. Došlo 

k rozšíření celosvětových pesimistických nálad, což zapříčinilo propad domácí ekonomiky 

reálně o 4,7 %. Důvod negativního vývoje a dopad krize byl zapříčiněn především recesí 

v Evropské unii, která je nejvýznamnějším odbytištěm domácí produkce. Hodnota reálného 

HDP byla v tomto roce 3 465 mld. Kč. Nejvýznamněji zasažené oblasti byly stavebnictví, 

zpracovatelský průmysl a odvětví obchodu a podnikatelských služeb. Záporný vliv na vývoj 

HDP v rozsahu 4,5 p.b. měl pokles tvorby hrubého kapitálu, který meziročně klesl reálně o 

17,9 %. Vývoj výdajů na konečnou spotřebu byl rovněž zpomalen, ale stále rostoucí (1,2 %). 

Hodnota salda zahraničního obchodu zboží a služeb klesla přibližně o 9,9 %. 

Úhrn reálného HDP byl za rok 2010 v meziročním srovnání vyšší o 2,7 %, tedy 3 560 

mld. Kč  Došlo k postupnému obnovení zahraniční konjunktury a s tím související poptávky, 

což poskytlo prostor proexportně orientovaným odvětvím. Růst ekonomiky zajistila odvětví 

zpracovatelského průmyslu jako strojírenství a elektrotechnický průmysl. U stavebnictví byl 

naopak stále zaznamenáván pokles objemu produkce. Došlo však ke změně struktury růstu. 

Spotřeba domácností a tvorba fixního kapitálu již neměla takový vliv, dokonce byla klesající. 

Hlavními nositel růstu byl zahraniční obchod, jehož obrat se zvýšil přibližně o 17,6 %. 

 Z pohledu vývoje do následujících let Ministerstvo financí ČR očekává v roce 2012 

pokračující pesimismus, ztrátu důvěry a obavy z dopadů dluhové krize eurozóny. Očekává se 

pokračující stagnace a minimální meziroční růst ekonomiky o 0,2 %. V roce 2013 by pak 

mohlo dojít k zotavení na úroveň 1,6 %. Případné vychýlení jsou očekávána směrem dolů, a 

to zejména v případě zostření dluhové krize eurozóny. 

Graf 3.1 Vývoj a predikce HDP v letech 2006-2015 
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Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 
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Následujícím významným makroekonomickým ukazatelem ovlivňujícím činnost 

podniku je míra inflace. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase či 

snížení kupní síly peněz. Její vyjadřování vychází z měření čistých cenových změn pomocí 

indexu spotřebitelských cen. Z pohledu podniku je důležitá její stabilní a nízká úroveň a 

podstatný je rovněž způsob, jakým na její změny dokáže podnik reagovat. Průměrná míra 

inflace a její predikce Ministerstva financí ČR do roku 2015 je vyjádřena v následující 

tabulce. 

tabulka 3.3 Vývoj a predikce průměrné míry inflace v letech 2006-2015 

Ukazatel 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
Odhad Predikce Výhled 

Průměrná míra inflace v % 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,2 1,5 2 2,1 
Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

V letech 2006 došlo k navýšení míry inflace o 0,6 p.b. na úroveň 2,5 %. Vyšší cenový 

růst ovlivnil především růst cen bydlení (6,3 %), potravin a nealkoholických nápojů (0,8 %). 

Na růst cenové hladiny rovněž působily vyšší ceny v dopravě, telekomunikacích a ubytování. 

K mírnému nárůstu došlo i v roce 2007, kdy byla míra inflace na úrovni 2,8 %. 

Hlavními příčinami růstu byly opět rostoucí ceny potravin a nealkoholických nápojů (4,7 %), 

dopravy a ubytování (3,4 %). Protichůdně pak na vývoj inflace působily ceny položek 

zemního plynu (-5 %), domácích spotřebičů či vybraných potravin (vepřové maso, čokoláda, 

kakao, čaj, atd.). Nadále však bylo možné považovat úroveň míry inflace za nízkou a poměrně 

stabilní. 

V roce 2008 došlo k výraznému nárůstu míry inflace, a to na úroveň 6,3 %. Jednalo se 

o nejvyšší zaznamenanou hodnotu míry inflace za posledních deset let. Tento vývoj byl 

především ovlivněn daňovými intervencemi, kdy byla zvýšena snížená sazba daně z přidané 

hodnoty (DPH) z 5 % na 9 % u vybraného zboží a zvýšena spotřební daň u tabákových 

výrobků. Dalším faktorem bylo zvýšení cen energií, regulovaného nájemného a zavedení 

regulačních poplatků ve zdravotnictví. 

Míra inflace v roce 2009 klesla na historickou hranici 1 %, což byla druhá nejnižší 

hodnota od roku 1989. Hlavními příčinami byl pokles cen potravin a nealkoholických nápojů 

(-3,9 %), pohonných hmot (-11,8 %) a automobilů (-9,2 %). V následujícím roce nastolený 

trend vývoje míry inflace pokračoval a dosáhl úrovně 1,5 %, což opět patřilo mezi historicky 

nejnižší hodnoty. 

Průměrná míra inflace v roce 2011 dosáhla 1,9 %.  V prvních třech čtvrtletích byl její 

vývoj poměrně stabilní v rozmezí 1,6 - 2,0 %, ve 4. čtvrtletí se však zvýšil na 2,4 %, což bylo 
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pravděpodobně způsobeno předčasným promítnutím zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 

14 %, ke kterému došlo v následujícím roce. 

V roce 2012 se předpokládá dopad této změny na inflaci ve výši 1,1 p.b. Dalším 

proinflačním faktorem bude směnný kurz CZK vůči EUR a USD, kdy se předpokládá 

oslabení CZK o 4,0 %, resp. 10,2 %. MF ČR tedy předpokládá průměrnou výši inflace 3,2 %. 

Následně se pak počítá s ustálením inflace v těsné blízkosti 2 % cíle ČNB. 

Dalším z faktorů patřící do ekonomického rámce jsou úrokové sazby. Jejich vývoj 

ovlivňuje celkovou výnosnost podniku a určuje cenu kapitálu, čímž ovlivňuje skladbu 

použitých finančních prostředků. Jejich vývoj je pevně spjat s vývojem inflace. Pokud by 

věřitel očekával pokles kupní síly peněz, bude od dlužníka požadovat náhradu právě ve formě 

zvýšení úrokových sazeb. Pro vyjádření vývoje úrokových sazeb v ČR byly zvoleny 3M 

PRIBOR a úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům. 3M PRIBOR4 je pražská 

mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem 

poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Jelikož společnost ARMATURY Group a.s. 

získává velkou část zdrojů pomocí bankovních úvěrů, je rovněž důležité sledovat vývoj 

nominálních a reálných úrokových sazeb z úvěrů nefinančním podnikům5. Jejich vývoj a 

predikce MF ČR do roku 2013 je znázorněn v následujícím grafu, viz Graf 3.2. 

Graf 3.2 Vývoj a predikce úrokových sazeb v letech 2006-2013 
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Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

 
 Z grafu je patrný rostoucí trend sazby 3M PRIBOR, a to do roku 2008, kdy byla její 

hodnota 4,04 %. Tohoto maxima bylo především dosaženo kvůli zvyšující se nedůvěře mezi 

bankami. V následujících letech se ČNB snažila o oživení ekonomiky a navýšení 

důvěryhodnosti mezibankovního trhu, což se projevilo ve snížení sazby až na 1,31 %. V roce 

2011 se sazba držela na predikované úrovni 1,2 %. Do budoucích let se očekává mírné 

navýšení na 1,3 %. 

                                                 
4 Zkratka Prague InterBank Offered Rate 
5 Reálná sazba je definována meziročním růstem deflátoru hrubých domácích výdajů ve 4. čtvrtletí příslušného 
roku 
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 Úrokové sazby z úvěrů reagují na vývoj mezibankovních sazeb s mírným zpožděním. 

V období let 2006 – 2009 se úvěry nabízely za sazbu přibližně o 2 p.b. vyšší, než 3M 

PRIBOR, v následujících letech se tento rozdíl navýšil na 3 p.b. Pro rok 2012 se předpokládá, 

že průměrné sazby z úvěru nefinančním podnikům budou ovlivněny napětím na finančních 

trzích a dosáhnou 4,1 %. V dalším roce se počítá s růstem na 4,4 %. 

 Společnost ARMATURY Group a.s. směřuje významnou část své produkce do 

zahraničí, tudíž bude rovněž posuzován vývoj směnných kurzů. Jelikož jsou významnými 

exportními trhy Evropská unie a asijské země, bude analyzován vývoj kurzu CZK vůči EUR a 

USD, viz Graf 3.3. 

 V roce 2006 se roční průměr pohyboval na hranici 28,34 CZK/EUR a 22,59 

CZK/USD. Během následujících dvou let se kurz snižoval tak výrazně, že se česká koruna 

stala jednou z nejrychleji posilující měnou v Evropě. Následně došlo k mírné redukci a po 

sérií výkyvů se na začátku roku 2011 ustálila na úrovni přibližně 25 CZK/EUR a 19 

CZK/USD. Ke konci roku 2011 koruna razantně oslabila vlivem napjaté situace na finančních 

trzích a narůstající averze k riziku, což bylo vnímáno pozitivně, jakožto podpora exportérům 

v době zpomalené zahraniční poptávky. Z pohledu MF ČR se v roce 2012 předpokládá 

ustálení kurzu na 25,6 CZK/EUR a v následných obdobích zhodnocování přibližně o 1,3 % 

ročně. 

Graf 3.3 Vývoj a predikce kurzu CZK/EUR a CZK/USD v letech 2006-2015 
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Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

 Posledním analyzovaným ekonomickým faktorem je nezaměstnanost vyjádřena 

pomocí míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl neumístěných uchazečů 

o zaměstnání vůči celkové pracovní síle. Její vývoj je pevně spjat s vývojem celé ekonomiky. 

Vztah mezi změnou míry nezaměstnanosti a změnou ekonomické výkonnosti je inverzní a o 

několik měsíců opožděný. Vývoj ukazatele prezentován Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR je uveden v následující tabulce, viz tabulka 3.4. 
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tabulka 3.4 Vývoj a predikce nezaměstnanosti v letech 2006-2015 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 2013 2014 2015 

Odhad Predikce Výhled 
Nezaměstnanost (v tis.) 475 392 324 465 528 507 505 513 505 487 
Míra nezaměstnanosti v % 8,1 6,6 5,5 8,0 9,0 8,6 8,6 8,7 8,5 8,2 

Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

  V období let 2006 - 2008 se ekonomická výkonnost projevila na klesajícím trendu 

míry nezaměstnanosti, kdy bylo dosaženo dlouholetého minima (5,5 %). Zvlášť dobrých 

výsledků bylo dosaženo u dlouhodobé nezaměstnanosti6, která se snížila meziročně o 12,5 %. 

Její podíl na celkové nezaměstnanosti byl 46,5 %. Ke konci roku 2008 se začala na výsledcích 

nezaměstnanosti projevovat přicházející krize, která vyvrcholila v roce 2009. Pouze v 1. 

čtvrtletí roku 2009 došlo k navýšení nezaměstnanosti o 1,3 p.b., což bylo rekordním nárůstem 

od roku 1993. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok byla 8,0 %. Podíl dlouhodobé 

nezaměstnanosti se snížil na 34,7 %, hlavní příčinou byl ale nárůst nových nezaměstnaných 

osob. V roce 2010 nastolený trend pokračoval, mírného snížení bylo dosaženo až v roce 2011. 

Do následujících let se předpokládá stabilita nebo mírný meziroční pokles o 0,2 p.b. 

 Jedním z dalších vnějších faktorů, kterým musí ekonomika a podnik čelit, jsou 

demografické změny. Rozvinuté státy v posledních letech čelí fenoménu stárnutí obyvatel a 

snižování počtu obyvatel v produktivním věku. Tímto se podnik může dostat do nenadálých 

problémů při výběru vhodného uchazeče, jelikož se jeho možnosti budou postupně snižovat. 

Přestože počet obyvatel v ČR od roku 2006 vzrostl přibližně o 300 tis., počet obyvatel 

v produktivním věku pouze o 100 tis. A v následujících letech se očekává ještě výraznější 

„rozevírání“ nůžek. Zatímco podíl obyvatel v produktivním věku na celkovém počtu obyvatel 

byl v roce 2006 přibližně 71,15 %, v roce 2015 se předpokládá 68,5 %. 

Graf 3.4 Vývoj počtu obyvatel ČR v letech 2006-2015 
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Zdroj: MF ČR, Makroekonomická predikce České republiky, vlastní zpracování 

 Jako jeden z faktorů technologického rámce je možné pozorovat podporu vědy a 

výzkumu ze strany státu. Věda a výzkum představují hybný prvek zvyšování produktivity, 

                                                 
6 Podíl počtu osob nezaměstnaných déle než jeden rok na celkovém počtu nezaměstnaných. 
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ekonomického růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. Využití jejich výsledků hraje 

důležitou roli ve všech oblastech života společnosti. Podporu vědy a výzkumu ze strany státu 

je možné vyjádřit pomocí procentuálního vyjádření celkových výdajů na celkovém HDP. 

Díky relativnímu vyjádření lze výsledek porovnávat i s jinými zeměmi.  

tabulka 3.5 Podpora vědy a výzkumu v ČR v letech 2006-2010 
Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl na HDP v % - ČR celkem 1,49 1,48 1,41 1,48 1,56 
Podíl na HDP v % - vládní sektor 0,28 0,31 0,29 0,32 0,30 

Zdroj: Eurostat, Research and development expenditure. Dostupné na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Věda a výzkum jsou v České republice podporovány ze čtyř základních oblastí. Jedná 

se o podporu ze strany podnikatelského, vládního, vysokoškolského a neziskového sektoru. 

V rámci celé ČR je podpora mírně rostoucí a v roce 2010 dosáhla 1,56 % HDP, přesto se však 

při srovnání s průměrem celé EU (2,01 %) jedná o podprůměrnou hodnotu. Státy s nejvyšší 

podporou vědy a výzkumu, bez ohledu z jakého sektoru plyne, jsou Finsko (3,87 %), Švédsko 

(3,42 %) a Dánsko (3,06 %). 

Podpora vědy a výzkumu ze strany vládního sektoru je v posledním období stabilní na 

úrovni 0,3 % HDP, což je mírně nadprůměrná hodnota v porovnání s průměrem celé EU  

(0,27 %). Mezi země s nejvyšší vládní podporou vědy a výzkumu patří Německo (0,41 %), 

Francie (0,38 %) a Slovinsko (0,37 %). 

Druhou součástí analýzy vnějšího prostředí je analýza mikrookolí. V této části budou 

především analyzovány charakteristiky odvětví a konkurenčního prostředí.  

  Zařazení společnosti do odvětví lze v současné době provést pomocí klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE7, která v roce 2009 nahradila původní členění odvětví 

pomocí OKEČ. Z pohledu této klasifikace je možné společnost ARMATURY Group a.s. 

zařadit do sekce C – Zpracovatelský průmysl a oddílu CZ-NACE 28, tj. Výroba strojů a 

zařízení jinde neuvedených. Tento oddíl zahrnuje velmi širokou paletu zařízení, která 

mechanicky nebo tepelně působí na materiály nebo na materiálech provádí výrobní procesy, 

včetně výroby jejich mechanických komponentů, které produkují a využívají sílu. Patří sem 

také speciálně vyrobené díly na tyto stroje a zařízení. Do tohoto oddílu dále patří pevná, 

pohyblivá nebo ručně ovládaná zařízení bez ohledu na to, zda jsou určená pro průmysl, 

řemesla, stavebnictví, zemědělství nebo použití v domácnostech. Pro přesnější zatřídění je 

možné uvést podskupinu CZ-NACE 28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, 

respektive CZ-NACE 28.14, což je Výroba ostatních potrubních armatur. Přestože se 

společnost ARMATURY Group, a.s. zabývá řadou různorodých činností patřících do jiných 

                                                 
7 Zkratka NACE je odvozena z francouského názvu „Nomenclature générale des Activités économiques dans les 
Communautés Européennes“ 
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oddílů členění CZ-NACE, platnou metodikou pro zatřídění subjektu dle klasifikace 

ekonomických činností byla zařazena do CZ-NACE 28.1, jelikož právě z této podskupiny 

činností plyne společnosti největší efekt. 

 Zpracovatelský průmysl patří v České republice k rozhodujícím zdrojům tvorby HDP. 

V posledních letech se díky relativně příznivému hospodářskému klimatu dynamicky rozvíjel, 

což lze doložit jak na dlouhodobém růstu jeho tržeb, tak jeho obchodní výměny. Příznivý 

vývoj byl narušen v druhé polovině roku 2008, kdy se začaly projevovat symptomy 

přicházející ekonomické recese. Naplno se recese ve zpracovatelském průmyslu projevila 

v roce 2009, kdy došlo k meziročnímu snížení jak tržeb, tak zaměstnanosti. Známky oživení 

se projevily v roce 2010, především díky obnově ekonomického růstu v EU a mezinárodnímu 

obchodu. Na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu se nejvíce podílí výroba 

motorových vozidel (20,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (8,9 %) a 

výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (8,0 %). Právě na podskupině tohoto oddílu budou 

představeny základní informace o odvětví, ve kterém působí sledovaná společnost 

ARMATURY Group, a.s. 

 Podskupinu CZ-NACE 28.1 lze jako většinu zpracovatelského průmyslu definovat 

jako odvětví cyklické a je možné jej považovat za indikátor stavu a dalšího vývoje českého 

hospodářství. V odvětví neexistují vládní limity či omezení ve formě regulace cen nebo bariér 

vstupu do odvětví pomocí vládních licencí. Za bariéru však lze považovat vysoké nároky na 

vstupní kapitál potřebný k zahájení činnosti. Vývoj tržeb v odvětví je patrný v následující 

tabulce, viz tabulka 3.6. 

tabulka 3.6 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví CZ-NACE 28.1 Výroba strojů a zařízení 
pro všeobecné účely v letech 2006-2010 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 
CZ-NACE 28 (v mil. Kč) 245 989 295 141 288 671 224 945 257 432 
CZ-NACE 28.1 (v mil. Kč) 55 560 67 585 69 295 57 944 63 006 
Podíl na CZ-NACE 28 22,6% 22,9% 24,0% 25,8% 24,5% 

Zdroj: MPO ČR, Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2010, vlastní zpracování 

 Vývoj odvětví bude posuzován dle dosažených tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb. V roce 2006 bylo v odvětví utrženo 55,6 mld. Kč, což byl meziroční nárůst o necelých 

17 %. Na této hodnotě se podílelo dohromady 483 podniků. Pokračující pozitivní trend byl 

zaznamenán i v roce 2007, kdy hodnota celkových tržeb vrostla o 21,6 %. Díky zvýšené 

produktivitě práce a navýšení počtu výrobních podniků na 493 se tržby ustálily na 67,6 mld. 

Kč. Recese se v CZ-NACE 28.1 projevila o několik měsíců později a s nižším účinkem. 

Zatímco celkové tržby v CZ-NACE 28.1 stále mírným tempem rostly, oddíl CZ-NACE 28 již 

byl v propadu. Růst byl podpořen především skutečností, že produkce CZ-NACE 28.1 



 56 

zajišťovala subdodávky do vyšších investičních celků, které již byly dlouhodobě sjednané. 

V roce 2009 se recese projevila naplno. Kvůli omezení výroby došlo k poklesu celkových 

tržeb o 16,4 % na úroveň 57,9 mld. Kč, přesto se však jednalo o nejnižší propad ze všech 

podskupin oddílu CZ-NACE 28. Paradoxně došlo k navýšení počtu výrobních podniků na 

511. V roce 2010 došlo k postupnému oživení, stále však nebyla dosažena hodnota tržeb 

z roku 2007. Celkové tržby vzrostly o 8,7 % na 60 mld. Kč. Změny ve vývoji tržeb jsou 

uvedeny v následujícím grafu, viz Graf 3.5.  

Graf 3.5 Vývoj tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v letech 2006-2010 
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Zdroj: MPO ČR, Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2010, vlastní zpracování 

 Z pohledu zahraničního obchodu jsou od roku 2003 zaznamenávána pozitivní salda. 

Především přílivem zahraničních investorů, nových know-how a technologií docházelo ke 

zvýšení konkurenceschopnosti výrobků CZ-NACE 28.1, což se projevilo na vývoji exportní 

výkonnosti. Ta pokračovala i přes doznívající hospodářskou krizi a zpevňování kurzu koruny. 

V roce 2009 bylo dosaženo salda zahraničního obchodu 27,1 mld. Kč, při hodnotě exportu 

81,9 mld. Kč. V roce 2010 export vrostl na 96,7 mld. Kč a saldo pokleslo na 25,9 mld. Kč. 

Následující grafy vyjadřují nejvýznamnější vývozní a dovozní teritoria v roce 2010. 

Graf 3.6 Vývozní teritoria v roce 2010 oddílu CZ-NACE 28 

 
Zdroj: MPO ČR, Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2010 
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Graf 3.7 Dovozní teritoria v roce 2010 oddílu CZ-NACE 28 

 
Zdroj: MPO ČR, Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2010 

 V následujících letech bude vývoj odvětví ovlivněn řadou připravovaných projektů. 

Jelikož významná část produkce společnosti ARMATURY Group, a.s. směřuje do oblasti 

klasické a jaderné energetiky, připravované uzavření jaderných elektráren v Německu se 

může stát příležitostí pro získání nových zakázek. S touto situací nastane tlak na dostavbu 

stávajících jaderných elektráren a jejich modernizaci, případně výstavby nových, jak 

tepelných, tak jaderných elektráren. 

 Při analýze konkurenčních sil společnosti ARMATURY Group, a.s. bude posuzována 

struktura jejich dodavatelů, odběratelů a konkurence. 

 Pro zajištění plnohodnotné výroby je společnost nucena spolupracovat s řadou 

drobných i významných dodavatelů. Jejich výběr je prováděn pečlivě prostřednictvím 

výběrových řízení s cílem zajištění bezproblémových dodávek materiálu a služeb. U dodávek 

materiálu se spolupracuje s mnoha společnostmi, především ale z domácího trhu. Při obnově 

vozového parku se spolupracuje se Škoda Auto, a.s. a v oblasti telekomunikací s T-Mobile 

Czech Republic, a.s. 

 Mezi nejvýznamnější odběratele na českém trhu patří společnosti působící v oblasti 

energetiky, petrochemie, hutnictví a plynárenství. V posledních letech lze jako 

nejvýznamnější uvést zakázku pro společnost ČEZ, které bylo dodáno 5200 kusů armatur pro 

rekonstrukci elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéřov a Počerady. Dále se jedna o TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, kterým bylo dodáno 912 kusů kulových kohoutů a uzavíracích ventilů pro 

koksovnu. V chemickém průmyslu se jednalo o dodávku kulových kohoutů a potrubních dílů 

pro CB&I Lummus. Mezi další odběratele patří společnosti jako ArcelorMittal a Synthos 

Kralupy. Dále společnost získala řadu zakázek na dodání armatur, potrubí a příslušenství pro 

výstavbu čističek odpadních vod, opravu vysokých pecí, modernizaci podzemních zásobníků 

či jaderných elektráren. 
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 Mezi nejvýznamnější zahraniční zakázky patří dodávky do jaderné elektrárny 

Kalininská a tepelných elektráren Kaliningradská TEC2 a Kurganská TEC. Rovněž byly 

dodávány klapky pro vodní elektrárny v Norsku a společnost Siemens v Německu, Brazílii a 

Indii. Nejvýznamnějšími exportními trhy jsou Rusko, Slovensko, Norsko, Rakousko, 

Turecko, Srbsko, Estonsko, Írán, Indie a Čína. 

 Díky dlouholeté tradici strojírenství na českém území je konkurence ve výrobě 

průmyslových armatur, potrubí a technologických celků velmi široká. Jelikož se celková 

výroba ARMATURY Group, a.s. přibližně z 65 % orientuje na výrobu průmyslových armatur 

(ventily, klapky, šoupátka, kulové kohouty atd.), bude zde nejprve představena konkurence 

z oblasti této výroby. Jedná se především o společnosti jako Jihomoravská armaturka, s.r.o., 

ARMATURY KLAD, s.r.o., HAWLE ARMATURY, s.r.o., ARAKO, s.r.o., Armaturka 

Vranová Lhota, a.s. či LDM, s. r.o. V této oblasti společnost ARMATURY Group, a.s. 

pokrývá přibližně 40 % domácího trhu. Ve výrobě potrubí a příslušenství jsou největšími 

konkurenty společnosti ArcellorMittal Tubus Products Ostrava, a.s. a Válcovna trub TŽ, a.s.  

3.2.2 Analýza vnitřních zdrojů a potenciálu podniku 

V této části analýzy budou představeny základní vnitřní zdroje a potenciálu 

společnosti ARMATURY Group, a.s. Jedná se o zaměstnance, výrobní kapacity a specifické 

schopnosti podniku. 

Společnost v současné době zaměstnává 407 zaměstnanců, z čehož se 25 podílí na 

jeho řízení. Z celkového počtu zaměstnanců je vysokoškolsky vzděláno přibližně 10 %, 

středoškolsky s maturitou 50 % a středoškolsky bez maturity 35 % zaměstnanců. 

Jelikož na pracovním trhu chybí potřební odborníci typu obráběč, horizontář či 

obsluha CNC strojů, ARMATURY Group, a.s. se podílí na jejich budoucím vývoji. 

Spolupracuje s řadou základních a středních škol v regionu, především pak se Střední školou 

technickou v Opavě. Pro její nejlepší žáky byl připraven stipendijní program Junior pro 

přípravu a postupné začlenění na pracovní pozici. 

Pro zvýšení kvality a vědomostí současných zaměstnanců byl v roce 2010 s podporou 

Evropského strukturálního fondu uveden projekt „Zvyšování konkurenceschopnosti 

společnosti ARMATURY Group, a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním 

klíčových kompetencí jejich zaměstnanců“. Jeho hlavním cílem je zvyšování tzv. měkkých 

dovedností zaměstnanců, a to jak v oblasti obchodních a prodejních dovedností, týmové 

práce, cizích jazyků, práce s konstrukčním softwarem a v oblasti nedestruktivních kontrol. 
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 Činnost zaměstnanců je zajištěna v několika provozech. Jelikož se společnost neustále 

dynamicky rozvijí a rozšiřuje portfolio svých výrobků, docházelo v posledních letech 

k rozšiřování výrobních kapacit. Po zahájení výroby v továrně v Dolním Benešově v roce 

2000 byla nakoupena nová technologická centra pro vývoj nových produktových řad. 

Následně se rozšířila výroba na velké kulové kohouty a armatury pro energetiku. Byla 

vybudována nová průmyslová hala v Dolním Benešově a expediční hala v Kravařích. Došlo 

k rozšíření výroby na hutní armatury a vysokotlaké armatury pro jadernou energetiku. 

V současné době je celková výroba umístěna na ploše 14 000 m2. 

Záměrem společnosti je nadále rozvíjet vlastní technické a výrobní know-how, tj. 

návrh, vývoj, konstrukci, technologii a realizaci vlastních výrobkových řad s důrazem na 

bezpečnost a životnost vyráběných produktů. Tento záměr je podpořen oddělením vlastního 

výzkumu a vývoje, ve kterém 30 zkušených konstruktérů využívá nejmodernější softwarové a 

hardwarové vybavení typu 3D CAD systém SolidWorks, systém výpočtů SOLIDWORKS 

SIMULATION a elektronický archiv PDM Works. 

Během své činnosti získala společnost ARMATURY Group, a.s. ucelený komplex 

certifikátů potřebných k výrobě, exportu a provozu armatur v náročných podmínkách na 

tuzemském i zahraničním trhu. Jedná se o následující certifikáty: 

• Certifikát řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, 

• Certifikát systému environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2004, 

• Certifikát systému kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2, 

• Certifikát API SPEC 6D pro petrolejářský průmysl, 

• Oprávnění společnosti ČEZ k dodávkách do JE dle vyhlášky č. 132/2008 pro 

bezpečnostní třídu 3 a 2, 

• Certifikát Ruského mořského lodního registru – opravňuje dodávat armatury na 

ropné plošiny, 

• Certifikát TA-Luft pro bezemisní provoz, 

• Certifikát ATEX pro výbušné prostředí, 

• vývozní certifikáty GOST-R pro Rusko, Ukrajinu a Bělorusko, 

• a řada dalších certifikátů a osvědčení (FIRE SAFE, Antistatic). 

3.2.3 SWOT analýza 

Na základě vypracované strategické analýzy lze sestavit tzv. SWOT analýzu. Jejím 

cílem je z jedné strany identifikovat silné a slabé stránky podniku, z druhé příležitosti a 
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hrozby plynoucí z odvětví, ve kterém se ARMATURY Group, a.s. pohybuje. Tato analýza je 

uvedena v níže. 

Obrázek 3.1 SWOT analýza společnosti ARMATURY Group, a.s. 
Silné stránky podniku Slabé stránky podniku 

• dlouhodobá tradice společnosti a výroby armatur 

v regionu 

• jasná a stabilní vlastnická struktura 

• široké portfolio výrobků – průmyslové armatury, 

potrubí a příslušenství, technologické celky 

• nejmodernější vybavení – stroje, hardware, software 

• vlastní oddělení vývoje a výzkumu 

• vlastní servisní služba (24 hodin denně) 

• kvalifikovaní zaměstnanci 

• spolupráci se základními a středními školami 

v regionu 

• široké portfolio zahraničních odběratelů (až 60 zemí 

světa) 

• velmi dobré jméno ve východním teritoriu (Rusko, 

Indie, Turecko) 

• certifikáty kvality jako ČSN EN ISO 9001:2009, EN 

ISO 3834-2 a řada dalších 

• vysoká závislost na ceně vstupů (ropa, ocel) 

• minimální spolupráce s tradičními vysokými 

školami v regionu (především technické obory 

VŠB-TU Ostrava) 

• z krátkodobého hlediska platební neschopnost 

(okamžitá likvidita 0,003) 

 

Příležitosti podniku Hrozby podniku 
• důraz na využití stále nových technologií a postupů 

• obhajoba či získání nových certifikací 

• získání nových vysocekvalifikovaných odborníků 

díky spolupráci s vysokými školami 

• zvýšení orientaci na rychle se rozvíjející trhy 

východního teritoria 

• uzavření jaderných elektráren v Německu a s tím 

spojená výstavba a modernizace elektráren v ČR 

• zvyšování kvalifikace současných zaměstnanců díky 

efektivnímu využívaní zdrojů z prostředků 

Evropského strukturálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

• zvyšování počtu konkurenčních podniků 

• závislost odvětví na hospodářském vývoji 

• odliv stávajících kvalifikovaných zaměstnanců za 

lepšími mzdovými podmínkami do zemí západní 

Evropy  

• nestabilní politická situace – časté změny 

v legislativě 

•  růst cen oceli a ropy 

• výrazné posilování domácí měny vůči EUR a USD 

• rostoucí zadlužení podniku 

 

Vlastní zpracování 

3.3 Finanční analýza podniku 

V této podkapitole budou analyzovány účetní výkazy společnosti ARMATURY 

Group, a.s. za období let 2006 - 2010. Bude provedena horizontální a vertikální analýza a 

následně analýza poměrových ukazatelů. V závěru pak bude provedeno souhrnné ohodnocení 

finanční pozice společnosti. 
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3.3.1 Horizontální a vertikální analýza 

V této podkapitole budou vyjádřeny dosažené výsledky horizontální a vertikální 

analýzy společnosti ARMATURY Group, a.s. a okomentován jejich vývoj v letech 2006 až 

2010. Pro konečné výpočty byla využita data z finančních výkazů společnosti za zmíněné 

období. 

Horizontální analýza rozvahy 

 Horizontální analýza aktiv zachycující vývoj jednotlivých položek aktiv je uvedena 

v následující tabulce, viz tabulka 3.7. Z této analýzy vyplývá, že hodnota celkových aktiv 

měla kromě roku 2009 tendenci růst. Pokud se na změny celkových aktiv díváme selektivně 

z pohledu dlouhodobého a oběžného majetku, je ihned vidět jejich rozdílný vývoj. Zatímco 

hodnota dlouhodobého majetku v posledních dvou letech klesala přibližně o 5 % ročně, 

hodnota oběžného majetku kromě roku 2009 rostla. V roce 2010 byl tento nárůst necelých 40 

%. Vývoj jednotlivých složek dlouhodobého majetku je mnohem vyrovnanější a u řady z nich 

nedochází k meziročním změnám vyšším jak 10 % ročně (např. pozemky, stavby a 

samostatné movité věci). K výrazným změnám dochází u položek ostatního dlouhodobého 

majetku a finančního majetku, v absolutním vyjádření jsou však jejich hodnoty minimální. 

tabulka 3.7 Horizontální analýza aktiv 
 Horizontální analýza - Aktiva 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 Aktiva celkem 18,15% 12,24% -9,76% 29,91% 

B. Dlouhodobý majetek -0,05% 13,63% -5,14% -4,35% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -40,67% -5,31% -44,42% 59,08% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 10,47% 11,72% -4,93% -6,70% 

  Pozemky 0,00% 4,44% 2,60% 0,00% 

  Stavby 9,64% 2,65% 7,52% -2,19% 

  Samostatné movité věci a soubory malých věcí 9,98% 5,68% -16,52% -8,98% 

  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 277,41% 660,55% -60,93% -86,84% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -91,98% 327,91% 9,65% 51,10% 

C. Oběžná aktiva 23,87% 12,02% -11,25% 39,49% 

C. I. Zásoby 17,89% 3,68% -11,35% 28,05% 

  Materiál -20,84% -4,85% 12,95% 13,89% 

  Nedokončená výroba 129,65% -1,72% -35,02% 38,47% 

  Výrobky 60,12% -6,03% 9,63% -40,66% 

  Zboží 58,28% 26,97% -27,84% 25,74% 

  Poskytnuté zálohy na zásoby -36,16% -33,37% 2,79% 500,15% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% -44,07% -25,35% 0,57% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 41,70% 31,54% -10,67% 56,11% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -70,80% -45,23% 37,51% -44,20% 

D. Časové rozlišení 40,09% -24,34% 90,78% 27,05% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Oběžná aktiva vykazují vyšší kolísavost. V roce 2007 zásoby vrostly o 17,89 %, 

následně se růst zastavil a v roce 2009 došlo k poklesu o 11,35 %. Následující rok jejich 

hodnota opět vzrostla o 28,05 % díky navýšení zásob materiálu a zboží. Nejvýznamnějšího 

nárůstu dosáhly poskytnuté zálohy na zásoby, které vzrostly v roce 2010 o 500,15 %, což 
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může signalizovat tvrdší politiku dodavatelů vůči podniku. Jednou z významných příčin růstu 

oběžných aktiv je nárůst krátkodobých závazků, které v letech 2007, 2008 a 2010 rostly 

průměrně o 40 % ročně. Dlouhodobé pohledávky měly stejně jako krátkodobý finanční 

majetek naopak klesající tendenci. 

Graf 3.8 Vývoj aktiv v letech 2006-2010 
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Vlastní zpracování 

Horizontální analýza pasiv je viditelná v následující tabulce, viz tabulka 3.8, ze které 

vyplývá stabilní mírný růst vlastního kapitálu na průměrné úrovni 3 % ročně.  

tabulka 3.8 Horizontální analýza pasiv 
 Horizontální analýza - Pasiva 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
 Pasiva celkem 18,15% 12,24% -9,76% 29,91% 

A. Vlastní kapitál 2,99% 3,98% 2,28% 3,58% 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II. Kapitálové fondy -95,34% -479,20% 12,35% 66,76% 

A.III. Rezervní fondy -21,64% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3142,15% 57,05% 38,03% 20,53% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 359,96% 4,70% -25,50% 42,86% 

B. Cizí zdroje 62,89% 27,67% -28,08% 86,88% 

B.I. Rezervy - 82,43% 0,86% -39,76% 

B.II. Dlouhodobé závazky -24,21% -31,25% -45,54% -25,42% 

B.III. Krátkodobé závazky 46,24% 12,07% -22,09% 73,90% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1050,60% 112,89% -49,69% 266,18% 

  Dlouhodobé úvěry - - -32,17% -23,72% 

  Krátkodobé úvěry 1050,60% 72,97% -53,73% 364,28% 

C.I. Časové rozlišení - -100,00% - - 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Tento růst byl především podpořen výsledkem hospodaření minulých let, který rostl 

v roce 2007 o 3142 % a v roce 2008 o 57,05 %. Především v roce 2007 došlo k výraznému 

skokovému nárůstu čistého zisku. Hodnota cizích zdrojů měla výraznou rostoucí tendenci a 

v roce 2007 se zvýšila o 62,89 %, následně o 27,67 % a přes pokles v 2009 opěr rostla o 86,88 

% v roce 2010. Pokud bychom sledovali dlouhodobé a krátkodobé závazky selektivně, je opět 

vidět jejich rozdílný vývoj. Z pohledu dlouhodobých závazků je jasně patrný jejich meziroční 

pokles, který průměrně dosahoval přibližně 30 %. Růst zadlužení je nejlépe viditelný na 

vývoji krátkodobých závazků a krátkodobých úvěrů. Krátkodobé závazky rostly v roce 2007 

o 46,24 %, v roce 2008 o 12,07 %, následně došlo k poklesu o 22,09 % a v posledním roce 
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opět vzrostly o 73,9 %. Ještě výraznější nárůst je zaznamenám u krátkodobých úvěrů, které 

v roce 2007 vzrostly o 1050,6 %, následně o 112,89 % a v roce 2010 o 266,18 %. Hlavní 

položky pasiv jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Graf 3.9 Vývoj pasiv v letech 2006-2010 
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Vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza rozvahy 

 Při vertikální analýze aktiv budou posuzovány jednotlivé složky podílející se na 

celkovém majetku podniku v letech 2006 - 2010. Strukturu aktiv je možné vidět v následující 

tabulce, viz tabulka 3.9. 

tabulka 3.9 Vertikální analýza aktiv 
 Vertikální analýza - Aktiva 2006 2007 2008 2009 2010 

 Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Dlouhodobý majetek 24,12% 20,40% 20,66% 21,72% 15,99% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,73% 0,37% 0,31% 0,19% 0,23% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 21,28% 19,89% 19,80% 20,86% 14,98% 

  Pozemky 0,54% 0,45% 0,42% 0,48% 0,37% 

  Stavby 14,49% 13,44% 12,29% 14,65% 11,03% 

  Samostatné movité věci a soubory malých věcí 6,18% 5,75% 5,41% 5,01% 3,51% 

  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,08% 0,25% 1,67% 0,72% 0,07% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2,11% 0,14% 0,55% 0,66% 0,77% 

C. Oběžná aktiva 75,61% 79,27% 79,12% 77,82% 83,56% 

C. I. Zásoby 48,05% 47,95% 44,29% 43,52% 42,89% 

  Materiál 24,76% 16,59% 14,07% 17,61% 15,44% 

  Nedokončená výroba 4,93% 9,59% 8,39% 6,04% 6,44% 

  Výrobky 4,38% 5,94% 4,98% 6,04% 2,76% 

  Zboží 10,36% 13,88% 15,70% 12,55% 12,15% 

  Poskytnuté zálohy na zásoby 3,62% 1,95% 1,16% 1,32% 6,10% 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 3,10% 2,63% 1,31% 1,08% 0,84% 

C. III. Krátkodobé pohledávky 23,79% 28,53% 33,44% 33,10% 39,78% 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 0,66% 0,16% 0,08% 0,12% 0,05% 

D. Časové rozlišení 0,27% 0,32% 0,22% 0,46% 0,45% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Na struktuře celkových aktiv se největší mírou podílí oběžný majetek, jehož podíl byl 

v roce 2006 75,61 %. V následujících letech se tento podíl pravidelně zvyšoval až na úroveň 

83,56 %. Zatím, co podíl jednotlivých druhů zásob byl klesající, nárůst podílu oběžného 

majetku byl ovlivněn především podílem krátkodobých pohledávek, který byl neustále 
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rostoucí (39,78 % v roce 2010). Tento nárůst signalizuje zhoršující se platební schopnost 

odběratelů. Tento závěr je viditelný i na položce poskytnutých záloh, jejichž podíl se zvýšil 

v roce 2010 přibližně pětinásobně.  

 Podíl dlouhodobého majetku se na struktuře aktiv snižuje, v roce 2006 byl 24,12 %, 

v roce 2010 již pouze 15,99 %. Dominantně se na něm podílí dlouhodobý hmotný majetek 

(14,98 %), což je dáno oborem působnosti ARMATURY Group, a.s., která ke své činnosti 

potřebuje pozemky (0,37 %), výrobní haly (11,03 %) a stroje (3,51 %). Do hodnoty 

nehmotného majetku je zařazen pouze software, jehož podíl se mírně snižoval (0,23 %). 

 Podíl časového rozlišení je zanedbatelný a činní průměrně 0,35 %. Pro přehlednost je 

struktura aktiv vyjádřena v následujícím grafu, viz Graf 3.10. 

Graf 3.10 Struktura aktiv v letech 2006-2010 
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 Při vertikální analýze pasiv budou posuzovány jednotlivé složky podílející se na 

celkových zdrojích podniku v letech 2006 - 2010. Strukturu pasiv je možné vidět v následující 

tabulce, viz tabulka 3.10.  

tabulka 3.10 Vertikální analýza pasiv 
 Vertikální analýza - Pasiva 2006 2007 2008 2009 2010 

 Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 74,71% 65,13% 60,34% 68,39% 54,52% 

A.I. Základní kapitál 47,75% 40,42% 36,01% 39,91% 30,72% 

A.II. Kapitálové fondy -3,21% -0,13% 0,43% 0,53% 0,68% 

A.III. Rezervní fondy 29,55% 19,60% 17,46% 19,35% 14,90% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0,12% 3,33% 4,66% 7,13% 6,61% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,49% 1,90% 1,77% 1,46% 1,61% 

B. Cizí zdroje 25,29% 34,87% 39,66% 31,61% 45,48% 

B.I. Rezervy 0,00% 2,53% 4,11% 4,60% 2,13% 

B.II. Dlouhodobé závazky 6,00% 3,85% 2,36% 1,42% 0,82% 

B.III. Krátkodobé závazky 18,75% 23,21% 23,17% 20,01% 26,78% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,54% 5,28% 10,02% 5,59% 15,74% 

  Dlouhodobé úvěry 0,00% 0,00% 1,88% 1,41% 0,83% 

  Krátkodobé úvěry 0,54% 5,28% 8,14% 4,17% 14,92% 

C.I. Časové rozlišení 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Z tohoto vývoje je patrné, že stále důležitější roli při financování celkového kapitálu 

hrají cizí zdroje. Zatímco poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech byl 
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v roce 2006 74,71 % ku 25,29 %, v roce 2010 byl tento poměr již 54,52 % ku 45,48 %. 

Nejvýznamnější složkou vlastního kapitálu byl základní kapitál, jehož podíl se z 47,75 % 

v roce 2006 snížil na 30,72 % v roce 2010, ačkoliv jeho absolutní hodnota zůstala po celé 

období konstantní (501,2 mld. Kč). Zvýšení podílu dosáhla položka výsledku hospodaření 

minulých období, jelikož se na ni rozhodnutím valné hromady každým rokem převáděl 

dosažený zisk běžného období. Na struktuře cizích zdrojů mají hlavní podíl krátkodobé 

závazky a bankovní úvěry. Jejich podíl v součtu vzrostl z hranice 19 % v roce 2006 na hranici 

42 % v roce 2010. U podílu rezerv docházelo v posledních dvou obdobích ke snížení, jelikož 

byly v roce 2010 z poloviny využity na opravy hmotného majetku. Pro přehlednost je 

struktura pasiv vyjádřena v následujícím grafu. 

Graf 3.11 Struktura pasiv v letech 2006-2010 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 U této analýzy budou za sledované období let 2007 - 2010 vyjádřeny podíly 

jednotlivých složek výkazu zisku a ztrát na celkových tržbách. Jelikož je činnost společnosti 

ARMATURY Group a.s. různorodá, budou celkové tržby vyjádřeny jako součet tržeb za 

prodej zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků, tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu a tržeb z prodeje cenných papírů. Pro svou obsáhlost je tato analýza uvedena 

v přílohách jako příloha 4. Vývoj tržeb znázorňuje následující tabulka, viz tabulka 3.11. 

tabulka 3.11 Podíl na celkových tržbách v letech 2007-2010 
Položka 2007 2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 58,74% 57,61% 50,47% 38,70% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 32,50% 32,97% 35,58% 37,50% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8,76% 9,33% 13,95% 23,80% 
Tržby z prodeje cenných papírů 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

 Z této tabulky je patrné, že dochází ke změně ve struktuře tržeb. Zatímco tržby 

z prodeje zboží zaujímaly v roce 2007 podíl necelých 59 %, během sledovaného období došlo 
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k poklesu tohoto podílu na 38,7 %. Z druhé strany roste objem tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu, jehož podíl se zvýšil v roce 2010 na 23,8 % oproti 8,76 % z roku 2006. 

Je nutné zdůraznit, že na tržbách této položky se dominantně podílí tržby z prodeje materiálu 

(99,8 % v roce 2010). K poklesu tržeb z prodeje zboží dochází především kvůli výpadku 

prodeje na tuzemském trhu, který se v roce 2010 snížil o necelých 43 %. Růst tržeb z prodeje 

materiálu byl podpořen jak na domácím trhu, tak především však na exportních trzích. Růst 

domácího prodeje byl v roce 2010 okolo 49 %, zahraničního dokonce 920 %. Podíl prodeje 

vlastních výrobků byl ve sledovaném období mírně rostoucí a pohyboval se na průměrné 

úrovní 35 %. Podíl tržeb z cenných papírů byl ve sledovaném období zanedbatelný a pouze 

v roce 2008 se na celkových tržbách podílel 0,09 %. Tyto skutečnosti jsou viditelné na 

následujícím grafu, viz Graf 3.12. 

Graf 3.12 Podíl na celkových tržbách v letech 2007-2010 
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 Následující tabulka bude vyjadřovat podíl nejvýznamnějších nákladových položek na 

celkových tržbách, viz tabulka 3.12. 

tabulka 3.12 Podíl jednotlivých nákladů na celkových tržbách v letech 2007-2010 
Položka 2007 2008 2009 2010 
Náklady vynaložené na prodané zboží 41,47% 43,81% 37,80% 30,06% 
Výkonová spotřeba 58,22% 52,25% 45,35% 45,04% 
Osobní náklady 11,51% 12,63% 12,47% 12,42% 
Ostatní provozní náklady 3,10% 2,33% 2,47% 1,76% 
Ostatní finanční náklady 4,69% 8,96% 6,79% 4,33% 
Nákladové úroky 0,24% 0,37% 0,31% 0,41% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

 Z této tabulky je patrný pozitivní trend snižování podílu nákladů na celkových tržbách, 

a to jak v relativním, tak v absolutním vyjádření. Největší část nákladů tvoří výkonová 

spotřeba, ve které jsou zahrnuty spotřeba materiálu a energie a přijaté služby. Právě spotřeba 

materiálu a energií měla podstatný vliv na snížení celkové položky, jelikož klesla z úrovně 

48,12 % z roku 2007 na úroveň 35,30 %. Podíl služeb byl stálý na úrovni 10 %. Růst podílu 

osobních nákladů byl zaznamenán pouze v roce 2008 (12,63 %), což se dá vysvětlit přijetím 
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74 nových zaměstnanců (435 celkem). Následně došlo v roce 2009 a 2010 k mírné redukci 

osobních nákladů, což kopírovalo vývoj zaměstnanosti ve společnosti (12,42 % při 407 

zaměstnancích). Hodnota nákladových úroku roste především z důvodu velkého nárůstu 

přijatých bankovních úvěrů. 

 Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření je uveden v Graf 3.13. Vývoj výsledků 

hospodaření byl ovlivněn rokem 2009, jakožto následek přicházející ekonomické krize. 

V tomto roce došlo k omezení výroby a prodeje, přičemž výše nákladů klesala nižším 

tempem. Podíl výsledku hospodaření za účetní období na celkových tržbách byl v roce 2009 

1,28 %, zatímco v předchozím roce 1,50 % a v následujícím roce 1,76 %. Ztráta finančního 

výsledku hospodaření se stále snižovala a v roce 2010 dosáhla nejnižší hodnoty ve 

sledovaném období (-0,07 %). 

Graf 3.13 Vývoj výsledků hospodaření v letech 2007-2010 
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3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V této podkapitole budou vyjádřeny hodnoty ukazatelů finančního zdraví společnosti 

ARMATURY Group, a.s. a okomentován jejich vývoj v letech 2006 až 2010. Pro konečné 

výpočty byla využita data z finančních výkazů společnosti za zmíněné období. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Základním ukazatelem je rentabilita aktiv (ROA), která 

poměřuje dosažený zisk s celkovými aktivy. Hodnota tohoto ukazatele by měla v čase růst, 

v tomto případě je patrné jeho kolísání. Výchozí hodnota ukazatele v roce 2006 byla 0,68 %. 

V následujícím roce bylo dosaženo maxima 2,42 %, což je přibližně třikrát vyšší hodnota 

proti předchozímu roku. Tohoto maxima bylo dosaženo díky rapidnímu navýšení EBIT. 

V následujících letech došlo k poklesu ukazatele na úroveň 1,65 %, kdy byla hodnota zisku na 
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druhé nejnižší úrovni za sledované období, přičemž hodnota celkových aktiv byla stabilní. 

V roce 2010 došlo k navýšení zisku přibližně o 56 %, což se pozitivně projevilo i na 

rentabilitě aktiv. 

Vývoj hodnot ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) výrazně kopíruje 

vývoj rentability aktiv, jelikož jsou výsledky rovněž ovlivněny kolísáním hodnoty EBIT. Je 

zde patrný pokles v roce 2009 zapříčiněný jak poklesem EBIT o 35 %, tak růstem hodnoty 

vlastního kapitálu a rezerv. Maxima bylo dosaženo v roce 2010 díky poklesu dlouhodobých 

závazků. 

tabulka 3.13 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
ROA 2.4 0,68% 2,42% 2,29% 1,65% 1,98% 
ROCE 2.5 0,85% 3,38% 3,33% 2,18% 3,40% 
ROE 2.6 0,65% 2,92% 2,94% 2,14% 2,95% 
ROS 2.7 0,57% 1,56% 1,51% 1,29% 1,76% 
Rentabilita nákladů 2.8 0,50% 1,31% 1,25% 1,22% 1,87% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Totožný vývoj je zaznamenám i u ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), který 

vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů. Jelikož je vývoj hodnoty vlastního kapitálu stabilní, 

hlavní příčinou změn ukazatele bylo kolísání hodnoty EAT. Maxima bylo dosaženo v roce 

2010 (2,95 %), kdy hodnota čistého zisku činila 26 257 tis. Kč.  

Rentabilita tržeb (ROS) by měla vykazovat rostoucí trend. Ten je patrný pouze 

v posledním roce, avšak za celé sledované období je opět viditelná kolísavost. Maxima bylo 

opět dosaženo v roce 2010 (1,76 %), což bylo zapříčiněno výrazným nárůstem čistého zisku, 

přičemž celkové tržby zůstaly na předchozí úrovni.  

Ukazatel rentability nákladů vykazuje rostoucí trend, což je z pohledu podniku 

vhodné. Znamená to, že meziročně za každou vloženou Kč nákladů podnik generuje větší 

čistý zisk. Pro přehlednost jsou zmíněné ukazatele znázorněny graficky, viz Graf 3.14. 

Graf 3.14 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006-2010 
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Ukazatele likvidity 

Likvidita je chápána jako schopnost podniku dostát svým závazkům či schopnost 

rychlé přeměny dané složky na peněžní prostředky. V práci jsme se zabývali ukazateli běžné, 

pohotové a okamžité likvidity. Jejich hodnoty jsou vyjádřeny v následující tabulce, viz 

tabulka 3.14. 

tabulka 3.14 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Běžná likvidita 2.9 3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 
Pohotová likvidita 2.10 1,43 1,10 1,11 1,42 0,98 
Okamžitá likvidita 2.11 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 
Čistý pracovní kapitál (tis.Kč) 2.12 591 074 629 725 665 414 673 691 683 040 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Z této tabulky je možno vyčíst, že hodnoty běžné likvidity mají v čase klesající 

tendenci, což je v rozporu s doporučeným vývojem. Přiměřená hodnota tohoto ukazatele byla 

stanovena v rozmezí 1,5 – 2,5. Tohoto rozmezí bylo dosaženo pouze v roce 2010 (2,00). 

K poklesu ukazatele dochází především z důvodu navyšování krátkodobých přijatých úvěrů, 

jejichž hodnota je oproti roku 2006 přibližně dvojnásobná. Jediným výkyvem byl rok 2009, 

ve kterém došlo ke snížení stavu položek oběžného majetku, především zásob a zboží. 

Při výpočtu pohotové likvidity byla vyloučena hodnota zásob, jakožto nejméně 

likvidní složka oběžného majetku. Ukazatel má mírně klesající tendenci a jeho hodnoty se 

během sledovaného období pohybují v doporučením rozmezí 1,0 - 1,5. K nárůstu ukazatele 

došlo pouze v roce 2009 (1,42), kdy podnik dokázal snížit stav zásob a objem krátkodobých 

závazků. 

Hodnota ukazatele okamžité likvidity je ve sledovaném téměř nulová a nepohybuje se 

v doporučeném rozmezí. Hlavní příčinou je nízký stav prostředků na účtech v bankách a 

hotovosti, který se v jednotlivých letech snižoval. Z krátkodobého hlediska podniku hrozí 

problémy s platební neschopností. Vývoj ukazatelů je možno vidět v následujícím grafu. 

Graf 3.15 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006-2010 
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Pozitivní vývoj je viditelný u hodnoty čistého pracovního kapitálu, jehož hodnota 

během období stále roste. Část oběžného majetku je financována z dlouhodobých zdrojů, 

čímž jsou krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobé závazky. Díky tomu je zajištěna likvidita 

podniku.  

Jako doplňkové ukazatele likvidity jsou uvedeny ukazatele struktury oběžných aktiv. 

Z tabulka 3.15 je patrné, že se dominantní měrou na oběžných aktivech podílejí zásoby a 

pohledávky. 

tabulka 3.15 Doplňkové ukazatele likvidity v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Podíl pohledávek na OA 2.14 35,57% 39,31% 43,92% 43,93% 48,61% 
Podíl zásob na OA 2.15 63,56% 60,49% 55,98% 55,92% 51,33% 
Poměrový ukazatel likvidity 2.13 74,48% 64,06% 60,43% 68,93% 50,10% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Hodnota poměrového ukazatele likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 50 %, 

což bylo v roce 2010 splněno. V předchozích letech byla velká část oběžných aktiv kryta 

dlouhodobými zdroji, což vedlo k vysokým výsledkům ukazatele. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

U skupiny ukazatelů finanční stability jsou poměřována podniková aktiva se zdroji 

jejich krytí. Ukazatel Equity Ratio poměřuje vlastní kapitál a aktiva podniku a jeho trend je 

oproti doporučenému vývoji opačný, tedy klesající. Nejvyšší finanční stabilitu podnik dosáhl 

v roce 2006 (74,71 %), následně pak došlo k jejímu snížení až na úroveň 54,52 % v roce 

2010. Snižování podílu vlastního kapitálu bylo zapříčiněno rychlým růstem objemu cizích 

zdrojů, jejichž hodnota se během sledovaného období ztrojnásobila. K nárůstu ukazatele došlo 

v roce 2009 (68,39 %), kdy došlo ke snížení hodnoty aktiv, přičemž hodnota vlastního 

kapitálu byla stabilní, viz tabulka 3.16. 

tabulka 3.16 Vývoj ukazatelů zadluženosti a finanční stability v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Equity Ratio 2.16 74,71% 65,13% 60,34% 68,39% 54,52% 
Stupeň krytí stálých aktiv 2.17 334,61% 338,02% 312,58% 327,95% 351,30% 
Majetkový koeficient 2.18 133,85% 153,55% 165,73% 146,23% 183,41% 
Celková zadluženost 2.19 25,29% 34,87% 39,66% 31,61% 45,48% 
Dlouhodobá zadluženost 2.20 6,00% 3,85% 4,24% 2,83% 1,65% 
Běžná zadluženost 2.21 19,29% 28,49% 31,31% 24,18% 41,70% 
Zadluženost vlastního kapitálu 2.22 33,85% 53,54% 65,73% 46,23% 83,40% 
Úrokové krytí 2.23 9,75 8,29 5,30 4,62 5,33 
Úvěrová zadluženost 2.24 0,73% 8,11% 16,60% 8,17% 28,88% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv naznačuje, zda-li je dlouhodobý majetek kryt 

dlouhodobými zdroji. V případě společnosti ARMATURY Group, a.s. je hodnota ukazatele 
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vysoká a vykazuje kolísavost. Od roku 2008 je však viditelný růst ukazatele, což naznačuje 

zvýšení finanční stability podniku. Příčinou změn byl především růst hodnoty vlastního 

kapitálu. 

Důležitým ukazatelem je rovněž majetkový koeficient, který udává poměr mezi 

celkovými aktivy a vlastním kapitálem. Z vývoje lze vyčíst stoupající tendenci, což 

signalizuje zvyšující se zadluženost podniku. Tuto skutečnost však nelze hodnotit jako 

nežádoucí, jelikož částečně přispívá k rostoucí rentabilitě, viz tabulka 3.13. Grafické 

znázornění komentovaných ukazatelů leží níže, viz Graf 3.16. 

Graf 3.16 Vývoj ukazatelů finanční stability v letech 2006-2010 
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 Vlastní zpracování 

Při analýze zadluženosti jsme se zabývali ukazateli celkové, dlouhodobé, běžné a 

úvěrové zadluženosti a zadluženosti vlastního kapitálu. Celková zadluženost vyjadřuje podíl 

celkových dluhů na celkových aktivech a její vývoj by měl mít klesající tendenci. V našem 

případě, až na výjimku v roce 2009, neustále roste a v období mezi roky 2006 (25,29 %) a 

2010 (45,48 %) se zvýšila přibližně o 20 p.b. Tyto změny jsou dány skutečností, že tempo 

růstu cizích zdrojů roste mnohem rychleji než tempo růstu celkových aktiv. Nejrychleji 

rostoucí složkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky. 

Doplňujícími ukazateli celkové zadluženosti jsou ukazatele běžné (krátkodobé) a 

dlouhodobé zadluženosti. Běžná zadluženost kopíruje vývoj celkové zadluženosti, protože  

jsou v tomto případě krátkodobé cizí zdroje dominantní složkou cizího kapitálu a na jeho 

struktuře se podílí přibližně z 80 %, v roce 2010 dokonce z 90 %. Dlouhodobá zadluženost 

má klesající tendenci a z úrovně 6 % v roce 2006 se snížila na hranici 1,65 % v roce 2010. 

Vývoj úvěrové zadluženosti potvrzuje zvyšující se účast bankovních úvěrů a 

výpomocí na struktuře cizích zdrojů. Nejčastěji se jednalo o krátkodobé bankovní úvěry, 

jejichž výše se v období od roku 2007 (65 492 tis. Kč) do roku 2010 (243 353 tis. Kč) zvýšila 

téměř o 300 %. 
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Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje podíl cizího kapitálu na vlastním kapitálu a 

měla by se pohybovat v rozmezí 80 - 120 %. Proti doporučenému trendu je ukazatel rostoucí, 

i tak jsou jeho hodnoty stále nízké. Pouze v roce 2010 (83,4 %) dosáhla hodnota 

doporučených hodnot. Hodnoty zmíněných ukazatelů jsou vyjádřeny graficky v Graf 3.17. 

Graf 3.17 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2006-2010 
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Vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového krytí informuje o tom, kolikrát zisk před úhradou úroků a daní 

pokrývá úrokové náklady podniku. Tento ukazatel je klesající, jelikož z počtem přijatých 

úvěrů roste i výše úroků, které musí podnik uhradit. 

 

Ukazatele aktivity 

Tuto skupinu ukazatelů podnik využívá při řízení aktiv a jejich hodnoty jsou 

znázorněny v následující tabulce. 

tabulka 3.17 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Obrátka aktiv 2.25 0,86 1,22 1,18 1,14 0,91 
Doba obratu aktiv 2.26 420,44 295,16 305,45 314,70 394,33 
Doba obratu zásob 2.27 202,04 141,53 135,30 136,94 169,14 
Doba obratu pohledávek 2.28 113,07 91,97 106,14 107,59 160,16 
Doba obratu závazků 2.29 106,33 95,44 108,58 85,02 170,91 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Ukazatel obrátky aktiv udává, kolikrát se za rok „obrátí“ celková aktiva. Ukazatel má 

klesající tendenci, což naznačuje sníženou efektivitu využívání podnikového majetku. 

Hodnota aktiv v tomto případě roste rychleji než celkové tržby. 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dní se „obrátí“ celková aktiva. U tohoto 

ukazatele není patrný požadovaný klesající trend, naopak dochází od roku 2007 (295,16 dní) 

k postupnému nárůstu ukazatele až na úroveň 394 dní v roce 2010. Důvodem je opět rozdílný 

růst celkových aktiv a tržeb. 

Hodnoty ukazatele doby obratu zásob mají roku 2007 opět rostoucí tendenci, jelikož 

se stav zásob ve sledovaném období neustále zvyšoval. Doba obratu zásob v roce 2010 trvala 
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169 dní. Tento vývoj se nedá považovat za dobrý, jelikož dochází ke zvyšování materiálových 

a finančních zdrojů vázaných v podniku. 

Ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků je vhodné posuzovat 

současně a ve vzájemné součinnosti. Doba obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu, za 

kterou odběratelé zaplatí podniku faktury a doba obratu závazků průměrnou dobu, za kterou 

podnik zaplatí faktury dodavatelům. Vývoj obou ukazatelů byl mírně kolísavý, pouze 

v posledním roce došlo k jejich nárůstu přibližně o 60, respektive 100 %. Hlavním důvodem 

byl růst jak krátkodobých pohledávek, tak krátkodobých závazků, přičemž tržby zůstaly 

konstantní. Důležitá je však skutečnost, že je doba obratu pohledávek v jednotlivých letech 

kratší než doba obratu závazků. Této situace bylo dosaženo v letech 2007, 2008 a 2010, z 

čehož plyne, že podnik inkasuje pohledávky rychleji, než sám platí dodavatelům. Pouze 

v roce 2009 bylo dosaženo opačného výsledku. Doba obratu pohledávek a závazků se 

pohybovala průměrně kolem 100 dní. Vývoj zmíněných ukazatelů je vyjádřen v následujícím 

grafu, viz Graf 3.18. 

Graf 3.18 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006-2010 
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Vlastní zpracování 

 Z širšího pohledu nelze dosažené výsledky finanční analýzy společnosti ARMATURY 

Group, a.s. a vývoj jednotlivých ukazatelů hodnotit příliš kladně. Je zde patrná vysoká 

kolísavost výsledků a tendence k opačnému vývoji než doporučenému, a to u všech skupin 

ukazatelů. Částečně je možno kolísavost výsledků přisoudit odeznívající recesi, nelze ji však 

brát jako jediný faktor. Ukazatele rentability dosahují poměrně nízkých hodnot, z jedné strany 

ovlivněné oborem činnosti podniku, s druhé však naznačující nízkou efektivitu. Přestože je 

likvidita stále dostatečná, dochází k jejímu postupnému snižování, tudíž by při pokračujícím 

trendu mohly v dalších letech nastat problémy se základní existencí podniku. Pozitivní je však 

dlouhodobý nárůst čistého pracovního kapitálu. Se zadlužeností podnik problémy nemá. 

Přestože podíl dluhu na celkovém kapitálu stále roste, není však zatím na takové úrovni, aby 
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negativně ovlivnil chod podniku, spíše naopak. Do budoucna by se však podnik měl dalšího 

výrazného zadlužení vyvarovat. 

 

Souhrnný model hodnocení finanční pozice 

Pro souhrnné ohodnocení finančního zdraví podniku byly využity indexy IN, které lze 

vhodně aplikovat v českém prostředí. 

Pro výpočet indexu IN95 je nutné definovat hodnotu vah jednotlivých ukazatelů V1 až 

V6, jejichž hodnoty se liší dle odvětví působení společnosti. Jednou ze základních činností 

společnosti ARMATURY Group, a.s. je práce s kovy, jejich obrábění a výroba armatur. Proto 

se v tomto případě bude pracovat s váhami přiřazenými k odvětví výroba kovů (OKEČ DJ). 

Hodnoty vah jsou uvedeny v následující tabulce: 

tabulka 3.18 Váhy přiřazené k indexu IN95 pro odvětví výroby kovů 
OKEČ Název V1 V2 V3 V4 V5 V6 
DJ Výroba kovů 0,24 0,11 10,55 0,46 0,1 9,74 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. vlastní zpracování 

Konečný vývoj souhrnného ukazatele v jednotlivých letech je pak následující: 

tabulka 3.19 Vývoj indexu IN95 v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Index IN95 2.30 2,30 2,22 1,84 2,20 1,13 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s.(2006-2010), vlastní výpočty 

Z dosažených výsledků je patrné, že ve sledovaném období docházelo k průběžnému 

zhoršování finančního zdraví podniku. V letech 2006 a 2007 bylo možné podnik považovat za 

finančně zdravý. V následujícím roce hodnota indexu klesla na hodnotu 1,84, což podnik 

zařadilo do skupiny ani zdravých, ani nemocných podniků. K pozitivní změně došlo v roce 

2009, kdy došlo k nárůstu indexu na hodnotu 2,20. Nejhoršího výsledku ve sledovaném 

období bylo dosaženo v roce 2010, kdy byla hodnota indexu 1,13. Dle této hodnoty se již 

může považovat podnik za poměrně finančně slabý. Takto vysoký pokles hodnoty indexu byl 

především zapříčiněn vysokým nárůstem závazků po lhůtě splatnosti. Dílčí výsledky 

ukazatele je možno nalézt v přílohách, viz příloha 5.   

Index IN99 hodnotí podnik z pohledu toho, zda vytváří či nevytváří hodnotu. 

Konečné hodnoty indexu za sledované období v letech 2006 - 2010 jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

tabulka 3.20 Vývoj indexu IN99 v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Index IN99 2.31 0,43 0,69 0,67 0,62 0,52 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

Z dosažených výsledků je patrné, že za celé sledované období podnik nevytváří 

hodnotu. Pouze v roce 2007 byla hodnota indexu natolik vysoká, že bylo možno podnik 
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zařadit do skupiny, který spíše nevytváří hodnotu. Od tohoto roku má vývoj indexu IN99 stále 

klesající tendenci, což znamená, že se situace z pohledu vlastníků neustále zhoršuje. Dílčí 

výsledky ukazatele je možno opět nalézt v přílohách, viz příloha 5.   

Podle dosažených hodnot indexu IN05 se podnik ARMATURY Group a.s. zařadil do 

oblasti šedé zóny, tedy mezi skupinu podniků, které nelze definovat jako finančně zdravé, ani 

jako nemocné podniky. Hodnoty indexu ve sledovaném období uvádí následující tabulka. 

tabulka 3.21 Vývoj indexu IN05 v letech 2006-2010 
Ukazatel Vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 
Index IN05 2.32 1,46 1,31 1,11 1,19 0,95 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010), vlastní výpočty 

 Z dosažených výsledků se opět potvrzuje, že dochází k postupnému zhoršování 

finanční situace podniku. Zatímco hodnota indexu IN05 byla v roce 2006 na úrovni 1,46, 

v roce 2010 již byla zaznamenána hodnota 0,95, což je hodnota na samé hranici intervalu 

nejhůře hodnocených podniků, tj. bankrotních podniků.  

3.4 Finanční plán podniku 

Základem pro ocenění společnosti pomocí výnosových metod je sestavení finančního 

plánu. Ten vychází z dlouhodobé koncepce podniku, z jeho vize a jasné strategie. 

Dlouhodobý plán je sestaven pro období let 2011 – 2015 a zahrnuje plánovaný výkaz zisku a 

ztrát a plánovanou rozvahu. Budoucí vývoj nejdůležitějších položek finančního plánu byl 

konzultován s představiteli společnosti ARMATURY Group, a.s., část pak byla odhadnuta  na 

základě vývoje účetních dat minulých období. 

3.4.1 Plán výkazu zisku a ztrát 

Plánovaný výkaz zisku a ztrát poskytuje uživateli informace o výši a způsobu tvorby 

jednotlivých složek výsledku hospodaření podniku. Tyto výsledky jsou tvořeny rozdílem 

předpokládaných výnosových a nákladových položek zahrnutých ve výkazu zisku a ztrát. Pro 

potřeby ocenění byl výkaz zisku a ztrát sestaven na období let 2011 – 2015, vývoj jeho 

základních položek je pak uveden v následujících tabulkách. 

Stěžejní položkou tohoto výkazu jsou výkony, které jsou vyjádřeny jako součet tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, změny stavu zásob a aktivace. Jelikož společnosti 

plynou tržby i z jiných činností, budou v další části práce plánovány tržby z prodeje zboží a 

tržby z prodeje materiálu. 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou stěžejním východiskem pro sestavení 

plánu, proto byl jejich vývoj stanoven na základě konzultace s představiteli ARMATURY 
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Group, a.s. Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb se odvíjí od plánu prodeje a již 

smluvených objednávek. V roce 2011 se počítá s mírným oživením ekonomiky a s tím 

spojený nárůst tržeb o 8 %. V následujícím roce se předpokládá pokračující trend a nárůst o 

10,5 %. V roce 2013 se plánuje rozšíření výrobní haly v Dolním Benešově, čímž by se zvýšila 

výrobní kapacita především vysokotlakých ventilů a kulových kohoutů. S touto změnou a 

rozšířením výroby se předpokládá nárůst tržeb o 21 %. V následujících letech se zvyšuje 

riziko nepřesnosti odhadu, podnik však počítá s růstem tržeb v rozmezí 8 - 12 % . Proto se 

v roce 2014 plánuje s 12 % růstem, v roce 2015 pouze s 8 % růstem. 

Položka změna stavu zásob se plánovat nebude, jelikož byla i v předchozích letech 

nulová. 

Položka aktivace byla stanovena na základě minulého vývoje a odvíjí se od vývoje 

tržeb. V jednotlivých letech se vždy jedná o 12 % podíl z celkových tržeb. Tabulka 

s plánovanými výkony je uvedena níže. 

tabulka 3.22 Plánované výkony pro období 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 603 250 666 591 806 576 903 365 975 634 
 Změna stavu zásob 0 0 0 0 0 
 Aktivace 182 239 190 599 207 780 221 458 235 514 
 Výkony 785 490 857 190 1 014 355 1 124 823 1 211 148 
Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Vývoj tržeb za prodej zboží byl opět konzultován s představiteli podniku a 

předpokládá se jejich další pokles. Pro rok 2011 se počítá s poklesem o 15 %, v následujících 

letech je pak tento pokles mírnější. V roce 2012 se očekává pokles o 10 %, v roce 2013 o 8 %, 

v roce 2014 o 6 %. Položka nákladu na prodej zboží byla stanovena na základě poměru v roce 

2010, tudíž se rovná 79 % podíl z tržeb za prodej zboží. 

tabulka 3.23 Plánovaná marže v letech 2011-1015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 489 928 440 935 405 660 381 321 381 321 
Náklady na prodej zboží 382 144 343 930 316 415 297 430 297 430 
Obchodní marže 107 784 97 006 89 245 83 891 83 891 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Výkonová spotřeba se rovná součtu položky spotřeby materiálu a energie a položky 

služeb. Vývoj těchto položek je odvozen z plánu tržeb. Podíl spotřeby materiálu a energie je 

stanoven na základě podílu v minulých letech a rovná se v roce 2011 36,5 % z tržeb. 

V následujících letech jsou zapracovány stále se zvyšující ceny elektrické energie a oceli. Pro 

roky 2012 a 2013 byl podíl navýšen na 37 %, v letech 2014 a 2015 pak na 37,5 %. Služby 

jsou pro celé období stanoveny jako 10 % z tržeb. Vývoj výkonové spotřeby je patrný 

v následující tabulce.    
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tabulka 3.24 Výkonový spotřeba v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba materiálu a energie 554 312 587 680 640 654 692 058 735 983 
Služby 151 866 158 832 173 150 184 549 196 262 
Výkonová spotřeba 706 178 746 512 813 804 876 606 932 245 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Mezi významné nákladové položky podniku patří osobní náklady. Tato skupina 

zahrnuje mzdové náklady, odměny členům orgánu společnosti, náklady na sociální a 

zdravotní pojištění a sociální náklady. Mzdové náklady v této skupině zahrnují dominantní 

část, proto budou osobní náklady plánovány jako celek. Podíl osobních nákladů na celkových 

tržbách byl v posledních dvou letech 24 %, z pohledu Personálního oddělení ARMATURY 

Group, a.s. podniku se neočekává změna, a proto bude predikce osobních nákladů pro 

následující období odvozena totožným způsobem, viz tabulka 3.25. 

Daně a poplatky  jsou opět stanoveny na základě historického podílu vůči celkovým 

tržbám (0,04 %). 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vycházejí z plánu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je uveden v kapitole 3.4.2. Na základě 

historického vývoje byly odpisy stanoveny jako 12 % podíl z dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. 

U položek ostatních provozní výnosů a nákladů se opět předpokládá vztah 

k celkovým tržbám. Ostatní provozní výnosy byly predikovány na základě podílu v roce 

2010, a jejich hodnota je vyjádřena jako 1,53 % z celkových tržeb. Plánované ostatní 

provozní náklady se pak rovnají 1,76 % z celkových tržeb. Vývoj popsaných položek je 

znázorněn v následující tabulce. 

tabulka 3.25 Plánované nákladové a výnosové položky v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Osobní náklady 182 239 190 599 207 780 221 458 235 514 
Daně a poplatky 607 635 693 738 785 
Odpisy dlouhodobého majetku 30 642 31 734 36 059 37 427 39 113 
Ostatní provozní výnosy 23 236 24 301 26 492 28 236 30 028 
Ostatní provozní náklady 26 728 27 954 30 474 32 481 34 542 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Jednou z činností, kterou se společnost ARMATURY Group, a.s. zabývá, je prodej 

materiálu. Jelikož se tržby z této činnosti významně podílí na celkových tržbách, tudíž i na 

výsledku hospodaření, je nutné se zabývat i plánem tržeb z prodeje materiálu. 

Předpokládaný vývoj těchto tržeb je obtížně určit, proto budou převzaty z plánů společnosti. 

Během posledních let tyto tržby průměrně meziročně rostly o 30 %, v následující letech však 

podnik předpokládá výrazně nižší a stále klesající nárůst. Pro rok 2011 s nárůstem o 20 %, 

v roce 2012 o 13 % a následně v dalších letech o 8 %. Na základě vztahu z minulých let pak 
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byla zůstatková cena prodaného materiálu stanovena pro roky 2011 a 2012 jako 85 %, 

následně jako 89 % podíl z těchto tržeb, viz tabulka 3.26.   

tabulka 3.26 Plánované tržby z prodeje materiálu v letech 2011-1015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby z prodeje materiálu 425 484 480 797 519 261 560 802 605 666 
Zůstatková cena prodaného materiálu 361 661 408 677 462 142 499 113 539 042 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Výše uvedené položky tvoří provozní výsledek hospodaření. Do finančního výsledku 

jsou zahrnuty položky výnosových a nákladových úroků, dále pak ostatní finanční výnosy 

a náklady. Jejich vývoj je opět odvozen z plánu celkových tržeb. 

tabulka 3.27 Plán finančních výnosů a nákladů v letech 2011-2015 
Položka ( v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosové úroky 304 318 346 369 393 
Nákladové úroky 6 227 6 512 8 138 8 674 9 224 
Ostatní finanční výnosy 93 048 97 317 106 089 113 073 120 250 
Ostatní finanční náklady 94 043 98 357 107 223 114 282 121 535 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Pro stanovení provozního výsledku hospodaření je nutné odečíst položky provozních 

nákladů od položek provozních výnosů. U tohoto výsledku hospodaření se plánuje postupný 

nárůst. Největší nárůst, jak v absolutním, tak relativním vyjádření byl dosažen v roce 2013. 

Finanční výsledek hospodaření je v plánovaném období záporný a stále se zvyšující. 

Mimořádný výsledek hospodaření plánován nebyl. Výsledek hospodaření před zdaněním je 

pak získán součtem provozního a finančního výsledku hospodaření. Po odečtení daně se 

dostaneme k výsledku hospodaření za účetní období. Po celé období 2011 - 2015 se počítá 

s 19 % sazbou daně z příjmu právnických osob.  

tabulka 3.28 Plán výsledků hospodaření v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní výsledek hospodaření 33 937 53 183 98 402 129 928 149 491 
Finanční výsledek hospodaření -6 918 -7 235 -8 926 -9 513 -10 117 
Výsledek hospodaření před zdaněním 27 019 45 948 89 476 120 414 139 374 
Daň z příjmu 5 134 8 730 17 000 22 879 26 481 
Výsledek hospodaření za účetní období 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

3.4.2 Plán rozvahy 

Rozvaha je základním účetním výkazem, jenž zachycuje stav majetku podniku a dává 

přehled o zdrojích jeho krytí, nejčastěji pak k poslednímu dni účetního období. Při 

sestavování rozvahy je nutné dodržet základní bilanční pravidlo, což znamená, že hodnota 

aktiv musí být v jednotlivých letech totožná s hodnotou pasiv. Pro účely ocenění byla 

plánovaná rozvaha podniku sestavena pro období 2011 - 2015.  Vývoj významných položek 

rozvahy byl konzultován s představiteli společnosti ARMATURY Group, a.s. 
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Hodnota aktiv je tvořena součtem dlouhodobého majetku, oběžného majetku a 

časovým rozlišením. Do dlouhodobého majetku vstupuje hmotný a nehmotný majetek, a 

dlouhodobý finanční majetek. 

Vývoj nehmotného majetku byl v minulých letech značně kolísající, v následujících 

letech se však předpokládají pravidelné investice do vylepšení softwaru, tudíž se plánuje 

meziroční nárůst o 7,5 %. 

Do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku vstupují hodnoty pozemků, staveb, 

samostatných movitých věcí a ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Hodnota pozemku byla 

v posledních dvou letech stejná, proto se nepracuje se změnou ani v následujících letech. 

Pouze roce 2013 dojde k navýšení o 300 tis. Kč spojených s nákupem pozemku pro rozšíření 

výroby. Hodnota staveb po celé sledované období poroste o 4,5 %, pouze se v roce 2013 

projeví výstavba nové haly v Dolním Benešově. Hodnota samostatných movitých věcí ve 

sledovaném období klesala, tento trend je předpokládán i nadále. Ke snižování dochází 

především kvůli vyřazování nepotřebných strojů a zařízení. Bude se jednat o meziroční pokles 

v řádu 9,75 %, pouze v roce 2013 dojde k navýšení přibližně o 10 mil. Kč, které vyjadřují 

plánovanou investici do strojů potřebných k rozšíření výroby. Hodnota ostatního 

dlouhodobého majetku se vyvíjela nevyrovnaně, do budoucna se pak počítá s jejím nárůstem.  

U dlouhodobého finančního majetku se pak nepočítá se změnami. 

tabulka 3.29 Vývoj dlouhodobého majetku v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý majetek 267 649 277 045 313 094 324 488 338 541 
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 104 4 412 4 743 5 099 5 481 

Dlouhodobý hmotný majetek 251 246 260 034 295 752 306 791 320 460 

Pozemky 6 029 6 029 6 329 6 329 6 329 
Stavby 188 061 196 524 220 107 230 012 240 362 
Samostatné movité věci 55 829 54 433 62 567 61 003 62 475 
Ostatní dlouhodobý majetek 1 327 3 048 6 749 9 447 11 294 

Dlouhodobý finanční majetek 12 599 12 599 12 599 12 599 12 599 
Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami 

a krátkodobým finančním majetkem.  

Zásoby jsou tvořeny zásoby materiálu, nedokončené výroby, výrobky, zboží atd. Pro 

potřeby plánu budou vyjádřeny souhrně. Hodnota zásob se v minulosti průměrně meziročně 

navyšovala o 9,5 %, stejný trend předpokládá společnost i nadále. V letech 2011 - 2013 se 

počítá s nárůstem o 9,5 %, následně pak s nárůstem o 9 %.  

Hodnota dlouhodobých pohledávek zůstane na úrovni roku 2010, tudíž 13 672 tis. 

Kč. Krátkodobé pohledávky se v minulých letech poměrně výrazně navyšovaly, na čem se 

podílela i zhoršená situace mezi odběrateli podniku ARMATURY Group, a.s. Dle podniku 
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bude tento jev pokračovat, postupně však bude toto zvyšování hodnoty závazků klesat. Růst 

finančního majetku byl stanoven ve výši 2 %. Vývoj položek oběžného majetku je uveden 

níže. U časového rozlišení se podle minulého vývoje plánuje nárůst o 25 %, posledním roce 

pak se 40 % nárůstem.  

tabulka 3.30 Plánovaný vývoj oběžného majetku v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Oběžná aktiva 1 618 376 1 808 409 1 974 047 2 116 839 2 260 390 
Zásoby 766 305 839 104 918 819 1 001 513 1 099 909 
Dlouhodobé pohledávky 13 672 13 672 13 672 13 672 13 672 
Krátkodobé pohledávky 837 215 954 425 1 040 324 1 100 398 1 145 527 
Krátkodobý finanční majetek 1 184 1 208 1 232 1 257 1 282 
Časové rozlišení 7 337 9 171 11 464 14 330 20 062 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Pasiva dávají přehled o zdrojích podniku a jsou tvořena vlastním kapitálem, cizím 

kapitálem a časovým rozlišením. 

Do výpočtu vlastního kapitálu vstupuje hodnota základního kapitálu, kapitálových 

fondů, rezervních fondů, výsledek hospodaření běžného období a výsledky hospodaření 

minulých let. 

V době založení společnosti ARMATURY Group, a.s. byla hodnota základního 

kapitálu podniku 501,2 mil. Kč, doposud zůstala totožná a v plánovaném období se 

nepředpokládá její změna. Stejně tak se nepředpokládá změna kapitálových fondů, jejich 

hodnota bude tedy stejná jako v roce 2010, tudíž 11,1 mil. Kč. Hodnota rezervních fondů činí 

243,1 mil. Kč. Jejich hodnota již v minulosti klesala a dle předpokladu podniku se bude i v 

budoucnu nadále snižovat. Pro rok 2011 a 2012 byla ponechána totožná hodnota, v dalších 

letech pak již dochází k čerpání rezerv, a to na úrovni 10 % v roce 2013 a 25 % v roce 2015. 

Výsledky hospodaření byly převzaty z plánovaného výkazu zisku a ztrát. V prvních letech se 

vzhledem k nevýrazným výsledkům hospodaření nepředpokládá rozdělování zisku, v roce  

2014 se však plánuje rozdělení ve výši 15 mil. Kč, následně pak 30 mil. Kč. Vývoj vlastního 

kapitálu je patný v následující tabulce.  

tabulka 3.31 Plánovaný vývoj vlastního kapitálu v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 911 462 948 680 996 849 1 035 632 1 074 773 
Základní kapitál 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 
Kapitálové fondy 11 133 11 133 11 133 11 133 11 133 
Rezervní fondy 243 067 243 067 218 760 175 008 131 256 
VH minulých let 134 177 156 062 193 280 250 756 318 291 
VH běžného účetního období 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

Stále zvyšující se podíl na celkovém kapitálu má cizí kapitál, který je tvořen 

rezervami, dlouhodobými a krátkodobými závazky a dlouhodobými a krátkodobými úvěry.  
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Hodnota rezerv byla sledovaném v minulém období kolísavá, průměrně však v období 

2006 - 2010 meziročně rostla přibližně o 10 %. Následující odhad se bude odvíjet od této 

hodnoty. V prvních dvou letech se bude jednat o nárůst přibližně o 10 %, následně pak o 15 

%. Hlavní součástí dlouhodobých závazků je odložený daňový závazek. U této položky byl 

po konzultaci se zástupci podniku stanoven meziroční nárůst o 15 %. Hodnota krátkodobých 

závazků byla v minulých letech nejvýznamněji rostoucí položkou cizího kapitálu, v průměru 

se jednalo přibližně o 30 % ročně. Jedná se především o závazky z obchodních vztahů, 

závazky vůči zaměstnancům a státu. Základem však jsou závazky z obchodních vztahů. 

Z pohledu podniku se očekává pokračují trend růstu, postupně se však odhaduje růst nižší. 

V roce 2011 se odhaduje růst o 29 %, v roce 2012 o 10 %, následně pak o 5 % ročně. Hodnota 

dlouhodobých úvěrů se plánuje stejná jako v roce 2010. V roce 2013 se plánuje investice do 

nové výrobní haly, tudíž bude hodnota navýšena o 30 mil. Kč. S průběžnými splátkami úvěru 

se nepočítá. Hodnota krátkodobých úvěrů v minulých letech dynamicky rostla, v posledních 

třech letech průměrně o 127 % ročně. V následujících letech se odhaduje výrazné omezení 

tohoto trendu. V roce 2011 je předpoklad růstu o 44 %, následující rok o 29 %. V dalších 

letech pak průměrně o 15 %.  Hodnota časového rozlišení zůstává na úrovni roku 2010, tedy 

25 tis. Kč.  

tabulka 3.32 Plánovaný vývoj cizího kapitálu v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Cizí zdroje 982 175 1 145 920 1 301 731 1 420 001 1 544 195 
Rezervy 39 224 42 680 49 415 56 846 56 846 
Dlouhodobé závazky 15 320 17 618 20 261 23 300 24 465 
Krátkodobé závazky 563 673 620 041 651 043 683 595 717 774 
Bankovní úvěry a výpomoci 363 957 465 582 581 012 656 260 745 109 
Dlouhodobé úvěry 13 529 13 529 43 529 43 529 43 529 
Krátkodobé úvěry 350 428 452 053 537 483 621 731 701 580 
Časové rozlišení 25 25 25 25 25 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

3.5 Stanovení nákladu kapitálu 

Pro účely ocenění jak metodou diskontovaných peněžních toků DFC, tak metodou 

ekonomické přidané hodnoty EVA, je nutné stanovit náklady kapitálu. Jelikož stanovujeme 

hodnotu podniku pomocí metod DCF a EVA na bázi entity, budou určeny náklady na celkový 

kapitál, které se využijí při následném diskontování budoucích výnosů. Náklady na vlastní 

kapitál budou stanoveny pomocí stavebnicové metody využívané Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR. Princip této metody vychází z toho, že se náklady na celkový kapitál rovnají 

součtu bezrizikové sazby a rizikových přirážek. 
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Bezriziková sazba RF je stanovena jako výnos desetiletých státních dluhopisů. Podle 

informací na webu Ministerstva financí ČR se při poslední emisi státních dluhopisů v roce 

2012 jednalo o sazbu ve výši 3,875 %. S touto hodnotou se bude pracovat po celé období. 

Pro vyjádření rizikové přirážky za podnikatelské riziko podniku Rpodnikatelské  je 

nutné vyčíslit ukazatele ROA (vzorec 2.4) a X1 (vzorec 2.73) a následně jejich hodnoty 

porovnat. Ve všech letech hodnota ROA převyšuje vypočtenou hodnotu X1, tudíž je hodnota 

rizikové přirážky stanovena jako nejnižší doporučená hodnota přirážky odvětví. Ve Finanční 

analýze podnikové sféry zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jde o přirážku ve 

výši 2,75 %. 

tabulka 3.33 Výpočet přirážky za podnikatelské riziko 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

X1 1,15% 0,94% 0,96% 0,91% 0,86% 
EBIT/A 1,43% 2,19% 3,89% 4,90% 5,32% 
Rpodnikatelské 2,750% 2,750% 2,750% 2,750% 2,750% 

Vlastní zpracování 

Při výpočtu rizikové přirážky za finanční stabilitu Rfinstab  se porovnává ukazatel 

celkové likvidity L3 (vzorec 2.74) s mezními hodnotami likvidity odvětví. Mezní hodnoty 

likvidity průmyslu pro rok 2010 byly stanoveny pro XL1 1,25 a 1,55 pro XL28. Ve všech 

případech celková likvidita podniku překračuje horní mezní hodnotu odvětví, tudíž je ve 

všech případech riziková přirážka za finanční stabilitu nulová. 

tabulka 3.34 Výpočet přirážky za finanční stabilitu 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

L3 1,80 1,71 1,72 1,69 1,64 
Mezní hodnoty likvidity (dolní) XL1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Mezní hodnoty likvidity (horní) XL2 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 
Rfinstab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vlastní zpracování 

 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA je vázána na velikost úplatných zdrojů 

podniku (UZ). Pozoruje se, zdali je jejich hodnota v rozmezí 0,1 – 3 mld. Kč. Úplatné zdroje 

se rovnají součtu vlastního kapitálu a bankovních úvěrů. Jelikož se jejich hodnota pohybuje 

v rozmezí 0,1 – 3 mld. Kč, hodnota rizikové přirážky se počítá jako 

2,168/).3( 2UZKčmldRLA −= . V roce 2011 tedy RLA činí 1,77 %, v následujících letech se 

pak snižuje až na 0,83 %, viz tabulka 3.35. 

 

 

                                                 
8 Údaje převzaty z Finanční analýzy podnikové sféry 2010, MPO ČR. Dostupné na: www.mpo.cz 
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tabulka 3.35 Výpočet přirážky za velikost podniku 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

UZ v tis. Kč 1 275 420 1 414 262 1 577 861 1 691 892 1 819 882 
UZ v mld. Kč 1,28 1,41 1,58 1,69 1,82 
RLA 1,77% 1,49% 1,20% 1,02% 0,83% 

Vlastní zpracování 

Na základě stanovení bezrizikové sazby a rizikových přirážek je možné přejit ke 

stanovení nákladu na celkový kapitál. Nejprve bude vyčíslena hodnota nákladů na celkový 

kapitál nezadluženého podniku WACCU (vzorec 2.72). Jelikož je společnost ARMATURY 

Group, a.s. zadluženým podnikem, budou pomocí vzorce 2.76 následně vypočteny náklady na 

celkový kapitál zadluženého podniku WACCL.  

tabulka 3.36 Náklady na celkový kapitál v letech 2011-2015 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

RF 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 
Rpodnikatelské 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 
Rfinastab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
RLA 1,77% 1,49% 1,20% 1,02% 0,83% 
WACCU 8,39% 8,12% 7,83% 7,65% 7,46% 
WACCL 8,07% 7,77% 7,45% 7,25% 7,05% 

Vlastní zpracování 

Z těchto výsledků je patrné, že se náklady na celkový kapitál budou v jednotlivých 

letech snižovat. Abychom ale zohlednili riziko, budou stanovené náklady na celkový kapitál 

v roce 2015, tudíž pro druhou fázi podniku, navýšeny o 1 p.b. na 8,05 %. 

3.6 Ocenění společnosti metodou DCF - Entity 

Jednou z metod, kterými bude stanovena hodnota společnosti ARMATURY Group, 

a.s. je metoda diskontovaných peněžních toků na bázi entity. Princip této metody spočívá 

v tom, že dojde k vyčíslení budoucích peněžních toků, které budou následně diskontovány. 

Podnik bude oceněn jako celek, tudíž bude oceněn celkový kapitál podniku. Ocenění se 

provádí k 1. lednu 2011 dvoufázovou metodou DCF, přičemž první fáze začíná v roce 2011 a 

trvá čtyři roky, tedy 2011 - 2014, následujícím rokem 2015 začíná druhá fáze, přičemž se 

počítá s nekonečným trváním podniku. V této podkapitole budou nejprve vyčísleny volné 

peněžní toky, následně pak dojde k samotnému stanovení hodnoty podniku. V závěru pak 

bude provedena citlivostní analýza nejvýznamnějších vstupních parametrů 

3.6.1 Vymezení volných peněžních toků 

Pro potřeby stanovení hodnoty podniku metodou DCF na bázi entity je nutné stanovit 

volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele FCFF. Pro jejich výpočet byla využita data 
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z plánovaných účetních výkazů. Volné peněžní toky byly vypočteny na období 2011 - 2015 

pomocí vzorce 2.51, viz tabulka 3.37. 

tabulka 3.37 Vymezení volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele na období 2011 - 2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Čistý zisk 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 
Odpisy 30 642 31 734 36 059 37 427 39 113 
Změna ČPK 21 235 32 041 49 205 34 993 20 521 
Investice 7 085 9 096 36 049 11 394 14 052 
Úroky(1-t) 4 797 5 018 6 311 6 727 7 154 
FCFF 29 005 32 832 29 592 95 302 124 586 

Vnitřní zdroje podniku, vlastní zpracování 

 Vývoj volných peněžních toků zachycuje následující graf, viz Graf 3.19. Z tohoto 

grafu je patrný stabilní vývoj FCFF v období 2011 - 2013. Přestože hodnota čistého zisku 

roste, protichůdně na hodnotu volných peněžních toků působí růst změny čistého pracovního 

kapitálu. Přestože v roce 2013 došlo k výraznému navýšení čistého zisku, nedošlo k nárůstu 

FCFF, především kvůli investičním výdajům spojených s výstavbou výrobní haly. 

V posledním plánovaném roce hodnota volných peněžních toků vzrostla přibližně na 124 mil. 

Kč. 

Graf 3.19 Vývoj FCFF v letech 2011-2015 
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3.6.2 Stanovení hodnoty společnosti metodou DCF - Entity 

Po stanovení nákladů na vlastní kapitál WACC a vyčíslení volných peněžních toků pro 

vlastníky a věřitele FCFF je možné přejít ke konečnému stanovení hodnoty podniku. Jak již 

bylo několikrát řečeno, jedná se o dvoufázovou metodu DCF na bázi entity. Základní postup 

ocenění je uveden v následující tabulce. 
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tabulka 3.38 Stanovení hodnoty společnosti ARMATURY Group, a.s. metodou DCF - Entity 

Položka (v tis. Kč) 
1. fáze 2.fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 
FCFF 29 005 32 832 29 592 95 302 124 586 
WACC 8,07% 7,77% 7,45% 7,25% 8,05% 
Diskont 0,925 0,856 0,799 0,745  
Diskontované FCFF 26 835 28 183 23 641 70 986  
1.fáze 149 646     
Pokračující hodnota 1 547 651     
2.fáze 1 152 782     
Hodnota 1 302 428     

Vlastní zpracování 

Z dosažených výsledků je patrné, že vypočtená hodnota podniku za první fázi činí 149 

646 tis. Kč (vzorec 2.41). Pokračující hodnoty pak 1 547 651 tis. Kč (vzorec 2.42). Hodnota 

podniku za druhou fázi k počátku první fáze byla vypočtena pomocí vzorce 2.44, a činí 1 152 

782 tis. Kč. Celková hodnota ARMATURY Group, a.s. stanovená k 1. lednu 2011 pomocí 

dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků na bázi entity tedy je 1 302 428 tis. Kč 

(vzorec 2.40).  

3.6.3 Analýza citlivosti vybraných parametrů 

V této podkapitole bude přiblížena skutečnost, jakou by mohly případné změny 

významných vstupních parametrů ovlivnit konečnou hodnotu podniku. Samotné stanovení 

hodnoty podniku vychází z finančního plánu podniku, který byl pro potřeby této práce 

sestaven na 5 let dopředu. S prodlužujícím se časovým horizontem se zvyšuje riziko 

nepřesnosti odhadu, což je hlavním důvodem pro sestavení této analýzy. Jelikož je riziko 

odhadu a možnost případných změn jednotlivých parametrů v první fázi (2011 - 2014) 

poměrně nízké, bude se analýza citlivosti týkat parametrů v druhé fázi (2015 až nekonečno). 

U metody DCF - entity bude analýza provedena pro parametry volných peněžních toků pro 

vlastníky a věřitele FCFF a nákladů na celkový kapitál WACC. 

V tabulka 3.39 jsou uvedeny výsledky analýzy citlivosti při změně volných peněžních 

toků v druhé fázi. Jedná o změny parametru v rozmezí +/- 6 %.   

tabulka 3.39 Analýza citlivosti hodnoty podniku při změně FCFF 
Změna α -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 
FCFF.(1+α) 117 111 119 603 122 094 124 586 127 078 129 569 132 061 
Hodnota podniku (tis. Kč) 1 233 261 1 256 316 1 279 372 1 302 428 1 325 483 1 348 539 1 371 595 
Změna hodnoty podniku -5,31% -3,54% -1,77% 0,00% 1,77% 3,54% 5,31% 

Vlastní zpracování 

Z těchto výsledků vyplývá, že pokud dojde ke snížení hodnoty volných peněžních 

toků o 6 %, sníží se hodnota podniku o 5,31 %. Za těchto okolností by tedy hodnota podniku 
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byla 1 233 261 tis. Kč. A naopak, pokud by se hodnota volných peněžních toků zvýšila o 6 %, 

hodnota podniku by vzrostla o 5,31 %, tudíž by činila 1 371 595 tis. Kč. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky analýzy citlivosti při změně nákladů na 

celkový kapitál v druhé fázi. Bude se opět jednat o změny v rozmezí +/- 6 %. 

tabulka 3.40 Analýza citlivosti hodnoty podniku při změně WACC 
Změna β -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 
WACC.(1+β) 7,57% 7,73% 7,89% 8,05% 8,21% 8,37% 8,53% 
Hodnota podniku (tis. Kč) 1 376 010 1 350 460 1 325 954 1 302 428 1 279 824 1 258 090 1 237 176 
Změna hodnoty podniku 5,65% 3,69% 1,81% 0,00% -1,74% -3,40% -5,01% 

Vlastní zpracování 

Dosažené výsledky naznačují, že při snížení nákladů na celkový kapitál o 6 % 

stanovená hodnota podniku vzroste o 5,65 %, tudíž bude 1 376 010 tis. Kč. Naopak při 

zvýšení nákladů na celkový kapitál o 6 %, stanovená hodnota podniku klesne o 5,01 %. 

Výsledná hodnota podniku by v tomto případě byla 1 237 176 tis. Kč. 

Změny parametrů na stanovenou hodnotu podniku působí inverzně, což potvrzuje i 

následující graf. 

Graf 3.20 Analýza citlivosti vybraných parametrů u metody DCF - Entity 
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3.7 Ocenění společnosti metodou EVA – Entity 

Druhou metodou využitou pro stanovení hodnoty společnosti ARMATURY Group, 

a.s. je metoda ekonomické přidané hodnoty na bázi entity (EVA - Entity). Základem pro 

stanovení hodnoty podniku touto metodou je vymezení ekonomické přidané hodnoty EVAt za 

jednotlivé roky, která bude následně diskontována náklady na celkový kapitál WACC. Pro 

výpočet EVAt je nutné upravit celková aktiva na čistá operační aktiva NOA a provozní 

výsledek hospodaření na čistý operační výsledek hospodaření NOPAT. Těmito úpravami se 

bude zabývat následující podkapitola. Ocenění bude provedeno k 1. lednu 2011 dvoufázovou 

metodou EVA na bázi entity, přičemž první fáze začíná opět v roce 2011 a trvá čtyři roky, 

rokem 2015 začíná druhá fáze, přičemž se opět počítá s nekonečným trváním podniku. Na 
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závěr pak bude provedena citlivostní analýza významných parametrů vstupujících do 

výpočtu. 

3.7.1 Stanovení NOA a NOPAT 

V této podkapitole bude vypočtena hodnota čistých operačních aktiv NOA a čistého 

operačního výsledku hospodaření NOPAT pro jednotlivé roky, na jejichž základě bude možné 

vyjádřit ekonomickou přidanou hodnotu EVAt.. 

Čistá operační aktiva NOA byla získána takovým způsobem, že se od celkové hodnoty 

aktiv odečte hodnota neoperačních aktiv, cizích neúročených závazků a mimořádných 

položek. Postup stanovení NOA je uveden v následující tabulce, viz tabulka 3.41. V majetku 

společnosti se nacházejí i budovy, které nejsou využívány pro hlavní činnost podniku, proto 

byla část tohoto majetku vyloučena z operačních aktiv. V jednotlivých letech se jedná o 2 % 

z hodnoty dlouhodobého majetku. Hodnota nevyužitých zásob pak byla rovněž vyloučena, a 

to jako 2 % podíl z celkové hodnoty zásob. Úprava se týkala neúročených cizích závazků, 

tudíž byly vyloučeny krátkodobé a dlouhodobé závazky. NOA bylo rovněž upraveno o 

rezervy a časové rozlišení pasiv. 

tabulka 3.41 Stanovení NOA v letech 2010-2015 
Položka (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AKTIVA celkem 1 631 550 1 893 663 2 094 626 2 298 605 2 455 658 2 618 993 
Neoperační budovy 3 599 3 761 3 930 4 402 4 600 4 807 
Neoperační zásoby 13 996 15 326 16 782 18 376 20 030 21 998 
Krátkodobé závazky 436 956 563 673 620 041 651 043 683 595 717 774 
Dlouhodobé závazky 13 322 15 320 17 618 20 261 23 300 24 465 
Časové rozlišení pasiv 25 25 25 25 25 25 
Rezervy 34 788 39 224 42 680 49 415 56 846 56 846 
NOA 1 128 863 1 256 333 1 393 549 1 555 083 1 667 261 1 793 076 

Vlastní zpracování 

Základem pro výpočet NOPAT je provozní výsledek hospodaření, který byl převzat 

z plánovaného výkazu zisku a ztrát. Provozní výsledek hospodaření byl vybrán z toho 

důvodu, že již neobsahuje nákladové a výnosové položky týkající se finanční činnosti 

podniku. Základní úprava spočívá v tom, že se provozní výsledek hospodaření sníží o 

vypočtenou daň. Je vhodné zdůraznit, že se jedná o zjednodušený postup výpočtu NOPAT. 

Postup je uveden v následující tabulce. 

tabulka 3.42 Stanovení NOPAT v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní výsledek hospodaření 33 937 53 183 98 402 129 928 149 491 
Daň (19 %) 6 448 10 105 18 696 24 686 28 403 
NOPAT 27 489 43 078 79 705 105 241 121 088 

Vlastní zpracování 
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Na základě těchto výsledků a již dříve stanovených nákladů na celkový kapitál WACC 

je možné přejít k výpočtu ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA, který se počítá 

pomocí vzorce 2.57. 

tabulka 3.43 Stanovení ukazatele EVA v letech 2011-2015 
Položka (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NOA 1 128 863 1 256 333 1 393 549 1 555 083 1 667 261 1 793 076 
NOPAT - 27 489 43 078 79 705 105 241 121 088 
WACCL - 8,07% 7,77% 7,45% 7,25% 8,05% 
EVA - -63 800 -54 628 -24 135 -7 569 -13 127 

Vlastní zpracování 

 Hodnota ukazatele EVA je po celé sledované období záporná, což znamená, že 

společnost ARMATURY Group, a.s. nebude pro své vlastníky vytvářet dostatečnou hodnotu, 

přestože bude po celou dobu generovat účetní zisk. Pozitivní stranou je ale skutečnost, že se 

tato ztráta meziročně snižuje. Největší podíl na této změně na především rostoucí NOPAT. 

3.7.2 Stanovení hodnoty společnosti metodou EVA - Entity 

Po vyčíslení všech vstupních parametrů (NOA, NOPAT, WACC a EVA) je možné přejít 

k samotnému stanovení hodnoty podniku. Konkrétně se tedy bude jednat o dvoufázovou 

metodu ekonomické přidané hodnoty na bázi entity. Další doplňující informace již byly 

uvedeny v úvodu podkapitoly 3.7. Postup pro stanovení hodnoty podniku ARMATURY 

Group, a.s. je uveden v následující tabulce. 

tabulka 3.44 Stanovení hodnoty podniku pomocí metody EVA - Entity 
Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

EVA -63 800 -54 628 -24 135 -7 569 -13 127 
WACC 8,07% 7,77% 7,45% 7,25% 8,05% 
Diskont 0,925 0,859 0,799 0,745  
Diskontovaná EVA -59 026 -46 894 -19 281 -5 638  
1.fáze - 130 839     
PH -163 066     
2.fáze -121 462     
= MVA -252 301     
+NOA0 1 128 863     
+A0 502 687     
Hodnota brutto 1 379 249     

Vlastní zpracování 

Hodnota společnosti stanovená metodou EVA - Entity činí za první fázi -130 839 tis. 

Kč. Pokračující hodnota se rovná -163 066 tis. Kč, tudíž je hodnota společnosti za druhou fází 

k počátku první fáze stanovena jako -121 462 tis. Kč. Součtem hodnoty podniku za první a 

druhou fázi získáme tržní přidanou hodnotu MVA, která činí -250 597 tis. Kč. Celková tržní 

hodnota podniku pak bude stanovena jako součet tržní přidané hodnoty, čistých operačních 

aktiv v roce 2010 a neoperačních aktiv v roce 2010, viz vzorec 2.58. Celková tržní hodnota 
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společnosti ARMATURY Group, a.s. stanovená metodou ekonomické přidané hodnoty k datu 

1. leden 2011 činí 1 379 249 tis. Kč. 

3.7.3 Analýza citlivosti vybraných parametrů 

V této podkapitole bude vyjádřena skutečnost, jak bude hodnota podniku stanovená 

metodou EVA - Entity ovlivněna případnými změnami nejvýznamnějších parametrů 

vstupujících do výpočtu. Analýza citlivosti bude v tomto případě provedena pro parametry 

nákladů na celkový kapitál WACC, čistých operačních aktiv NOA a čistého operačního 

výsledku hospodaření NOPAT. Stejně jako u předchozí analýzy citlivosti se s případnými 

změnami parametrů bude předpokládat až v druhé fázi (2015 až nekonečno). 

V tabulka 3.45 je uvedena analýza citlivosti při změně nákladů na celkový kapitál 

v druhé fázi. Opět jsou stanoveny hodnoty podniku při změně parametru v rozmezí +/- 6 %. 

tabulka 3.45 Analýza citlivosti hodnoty podniku při změně WACC 
Změna α -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 
WACC.(1+α) 7,57% 7,73% 7,89% 8,05% 8,21% 8,37% 8,53% 
Hodnota podniku (tis. Kč) 1 450 765 1 425 933 1 402 115 1 379 249 1 357 281 1 336 157 1 315 830 
Změna hodnoty podniku 5,19% 3,38% 1,66% 0,00% -1,59% -3,12% -4,60% 

Vlastní zpracování 

Z těchto výsledků je možno dojít k závěrům, že při snížení hodnoty nákladů na 

celkový kapitál v druhé fázi o 6 % dojde k navýšení stanovení hodnoty podniku o 5,19 %. Za 

těchto okolností by stanovená hodnota podniku byla 1 450 765 Kč. Naopak v případě, kdy by 

došlo k navýšení nákladů na celkový kapitál o 6 %, hodnota podniku by klesla na 1 315 830 

tis. Kč, což je o 4,60 % nižší hodnota oproti výchozí. 

Druhým významným parametrem vstupujícím do výpočtu hodnoty podniku jsou čistá 

operační aktiva NOA. Jelikož hodnota NOA v druhé fázi již do výpočtu nevstupuje, bude se 

analýza citlivosti zabývat změnami tohoto parametru ve čtvrtém plánovaném roce, tudíž 

v roce 2014. Vliv změn tohoto parametru na konečnou hodnotu podniku uvádí následující 

tabulka.  

tabulka 3.46 Analýza citlivosti hodnoty podniku při změně NOA 
Změna β -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 
NOA.(1+β) v tis. Kč 1 567 226 1 600 571 1 633 916 1 667 261 1 700 607 1 733 952 1 767 297 
Hodnota podniku (tis. Kč) 1 453 762 1 428 924 1 404 087 1 379 249 1 354 412 1 329 575 1 304 737 
Změna hodnoty podniku 5,40% 3,60% 1,80% 0,00% -1,80% -3,60% -5,40% 

Vlastní zpracování 

Dosažené výsledky naznačují, že snížením hodnoty čistých operačních aktiv o 6 % 

stanovená hodnota podniku vzroste o 5,40 %, tudíž bude 1 453 762 tis. Kč. V opačném 

případě, zvýšením hodnoty čistých operačních aktiv o 6 % stanovená hodnota podniku klesne 

o 5,40 %. Za těchto okolností by výsledná hodnota podniku činila 1 304 737 tis. Kč. 
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Posledním analyzovaným parametrem v rámci stanovení hodnoty podniku metodou 

ekonomické přidané hodnoty je čistý operační výsledek hospodaření NOPAT. U tohoto 

parametru se vrátíme k původním předpokladům, kde se předpokládají změny parametrů až v 

druhé fázi podniku. Stejně jako v předchozích případech budou analyzovány změny 

parametru v rozmezí +/- 6 %.  Hodnotu podniku při změně NOPAT uvádí následující tabulka. 

tabulka 3.47 Analýza citlivosti hodnoty podniku při změně NOPAT 
Změna γ -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 
NOPAT.(1+γ) v tis. Kč 113 822 116 244 118 666 121 088 123 509 125 931 128 353 
Hodnota podniku (tis. Kč) 1 312 025 1 334 433 1 356 841 1 379 249 1 401 658 1 424 066 1 446 474 
Změna hodnoty podniku -4,87% -3,25% -1,62% 0,00% 1,62% 3,25% 4,87% 

Vlastní zpracování 

Pokud by došlo k případnému poklesu NOPAT o 6 %, výsledná hodnota podniku by 

klesla o 4,87 % na 1 312 025 tis. Kč. V opačném případě by růst hodnoty NOPAT o 6 % 

zvýšil hodnotu podniku na 1 446 474 tis. Kč, což je opět změna o 4,87 %. 

V následujícím grafu je viditelné působení změn jednotlivých parametrů na konečnou 

hodnotu. V případech, kdy dochází k růstu WACC a NOA, hodnota podniku klesá. Vztah 

NOPAT je vůči předchozím parametrům inverzní, tudíž s jeho rostoucí hodnotou roste i 

stanovená hodnota podniku. 

Graf 3.21 Analýza citlivosti vybraných parametrů u metody EVA - Entity 
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4 Komparace a zhodnocení dosažených výsledků 

V rámci této práce jsme se zabývali stanovením hodnoty společnosti ARMATURY 

Group, a.s. které bylo provedeno metodami DCF a EVA na bázi entity, což znamená, že došlo 

ke stanovení tržní hodnoty celkového kapitálu podniku. Dosažené hodnoty jsou pak 

v následující tabulce porovnány s účetní hodnotou stanovenou ke dni ocenění, tj. k počátku 

roku 2011. 

tabulka 4.1 Konečné hodnoty podniku stanovené pomocí vybraných metod 
Použitá metoda Hodnota celkového kapitálu (v tis. Kč) Rozdíl od účetní hodnoty 
DCF - Entity 1 302 428 -20,17 % 
EVA - Entity 1 379 249 -15,46 % 

Účetní hodnota2010 1 631 550 - 
Vlastní zpracování 

 Základem ocenění metodou DCF - Entity je predikce volných peněžních toků 

vycházející z výkazů finančního plánu, které jsou následně diskontovány náklady na celkový 

kapitál. Stanovená hodnota společnosti touto metodou k 1. lednu 2011 činila 1 302 428 tis. 

Kč, což je částka o 329 122 tis. Kč nižší než její účetní hodnota ke stejnému datu. Jednou z  

příčin toho, že je tržní hodnota nižší než účetní, je nízká rentabilita aktiv, kdy při stávající 

hodnotě investovaného kapitálu není společnost schopna generovat dostačující zisky, tudíž 

ani volné peněžní toky. Tato skutečnost je však spojena i s oborem působení společnosti, kde 

jsou vysoké nároky na vstupní kapitál a rentabilita se pohybuje na nízké úrovni. Tržní 

hodnota společnosti byla rovněž v rámci zohlednění rizika ovlivněna navýšením nákladů na 

celkový kapitál o 1 p.b. v roce 2015, tj. pro celou druhou fázi podniku. 

 Ocenění metodou EVA - Entity vychází z vymezení ekonomické přidané hodnoty 

podniku pro jednotlivé roky, kdy jsou stejně jako u předchozí metody diskontovány náklady 

na celkový kapitál. Hodnota společnosti stanovená metodou EVA - Entity k 1. lednu 2011 

byla 1 379 249 tis. Kč, což je rozdíl ve výši 252 301 tis. Kč oproti účetní hodnotě. Zmíněných                

-252 301 tis. Kč vyjadřuje tržní přidanou hodnotu podniku, která se rovná sumě EVAt 

v jednotlivých letech. Z těchto výsledků lze dojít k závěru, že vlastníci dosahují ekonomické 

ztráty, jelikož účetní zisk v jednotlivých letech není natolik vysoký, aby kompenzoval 

všechna rizika vlastníků. 

 Za jistých podmínek by výsledné hodnoty podniku stanovené pomocí metod DCF a 

EVA měly být totožné, viz podkapitola 2.7.1. V našem případě je hodnota stanovená pomocí 

metody DCF nižší o 76 822 tis. Kč. Podmínka využití stejných nákladů na celkový kapitál 

byla dodržena, hlavní příčinou rozdílu jsou tedy provedené úpravy aktiv na čistá operační 

aktiva a využití zdaněného provozního výsledku hospodaření při úpravě NOPAT v rámci 

metody EVA. 
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 V rámci ocenění byla rovněž předpokládána možná fluktuace významných parametrů 

vstupujících do výpočtu, jejichž vliv byl zachycen v analýze citlivosti. Analýza se týkala 

parametrů ve druhé fázi, jakožto nejobtížněji predikovatelných veličin. U metody DCF byly 

analyzovány změny volných peněžních toků FCFF a nákladů na celkový kapitál WACC. Bylo 

potvrzeno, že stanovená hodnota podniku na změny FCFF a WACC reaguje inverzně, 

přičemž s rostoucími FCFF hodnota podniku roste, a s rostoucími WACC hodnota podniku 

klesá. Pokud se porovnává síla těchto změn, je nutné opět rozlišit vliv těchto parametrů. Na 

pokles hodnoty podniku bude mít větší vliv pokles FCFF oproti nárůstu WACC. V případě, 

kdy dojde k poklesu FCFF o 6 % či nárůstu WACC o 6 %, dojde ke snížení hodnoty podniku 

o 5,31 %, respektive  o 5,01 %. Naopak na růst hodnoty podniku má větší vliv pokles WACC 

oproti nárůstu FCFF. Z této analýzy vyplývá, že by se při předpokládané změně jednoho z 

parametrů v rozmezí +/-6 % hodnota společnosti pohybovala v intervalu od 1 233 261 tis. Kč 

(při poklesu FCFF o 6 %) do 1 376 010 tis. Kč (při poklesu WACC o 6 %), viz tabulka 4.2. 

 U metody EVA byly analyzovány náklady na celkový kapitál WACC, čistá operační 

aktiva NOA a čistý operační výsledek hospodaření NOPAT. Potvrdilo se, že stanovená 

hodnota podniku reaguje na změny WACC a NOA totožně, tj. s růstem těchto parametrů 

hodnota podniku klesá. S růstem NOPAT naopak dochází ke růstu hodnoty podniku. Hodnota 

podniku je nejcitlivější na změny parametru NOA, přičemž při předpokládané změně o +/- 6 

% se hodnota podniku pohybuje souměrně o +/- 5,40 %. Hodnota podniku je naopak nejméně 

citlivá na změny parametrů WACC a NOPAT. Na základě citlivostní analýzy u metody EVA 

by se hodnota společnosti při předpokládané změně jednoho z parametru měla pohybovat 

v intervalu od 1 304 737 tis. Kč (při nárůstu NOA o 6 %) do 1 453 762 tis. Kč (při poklesu 

NOA o 6 %). Intervaly stanovené hodnoty podniku po zapracování jednotlivých změn 

parametrů jsou uvedeny v následující tabulce.  

tabulka 4.2 Hodnota podniku při maximální předpokládané změně (+/- 6 %) vybraných parametrů 
Metoda Parametr Minimální hodnota (v tis. Kč) Maximální hodnota (v tis. Kč) 

DCF 
FCFF 1 233 261 1 371 595 

WACC 1 237 176 1 376 010 

EVA 
WACC 1 315 830 1 450 765 
NOA 1 304 737 1 453 762 
NOPAT 1 312 025 1 446 474 

Vlastní zpracování 

 Na základě výše uvedených údajů a kombinací výsledků dosažených metodami DCF a 

EVA lze tržní hodnotu společnosti ARMATURY Group, a.s. předpokládat v rozmezí od 

1 233 261 tis. Kč do 1 453 762 tis. Kč. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty společnosti ARMATURY Group, a.s. 

pomocí vybraných výnosových metod k 1. lednu 2011. Důvodem ocenění byl případný prodej 

společnosti. Ocenění bylo provedeno dvoufázovou metodou DCF - Entity a dvoufázovou 

metodou EVA - Entity.  

Diplomová práce byla složena z pěti logicky navazujících kapitol, z nichž první byl 

úvod a poslední závěr. 

Druhá kapitola byla zaměřena na popis teoretických východisek a základních 

metodologických postupů, které byly využity pro stanovení hodnoty společnosti. V úvodu 

kapitoly byly vymezeny základní pojmy a následně popsány jednotlivé fáze ocenění podniku, 

a to strategická analýza, finanční analýza, tvorba finančního plánu či stanovení nákladů 

kapitálu. Část kapitoly byl věnován charakteristice jednotlivých metod stanovení hodnoty, 

s důrazem na popis metod výnosových. V závěru kapitoly byl popsán princip analýzy 

citlivosti vybraných parametrů. 

 V úvodu třetí kapitoly byl charakterizován oceňovaný podnik ARMATURY Group, 

a.s., jakožto významný výrobce průmyslových armatur v regionu. Následně byla provedena 

detailní strategická analýza. Na základě výsledků finanční analýzy nelze podnik hodnotit 

pozitivně, dle souhrnných modelů byl zařazen do skupiny finančně slabých podniků. Po 

konzultaci s představiteli podniku a částečně na základě minulého vývoje účetních dat byl 

sestaven finanční plán pro období let 2011 - 2015. Náklady na celkový kapitál byly stanoveny 

pomocí stavebnicové metody, přičemž byla v rámci zohlednění rizika hodnota v roce 2015 

(druhá fáze) navýšena o 1 p.b. na 8,05 %. Po určení nákladů na celkový kapitál se přešlo 

k samotnému stanovení hodnoty podniku, které bylo pro jednotlivé metody provedeno zvlášť.  

Tržní hodnota podniku stanovená pomocí metody DCF - Entity činí 1 302 428 tis. Kč. Při 

analýze citlivosti bylo zjištěno, že hodnota podniku pozitivně reaguje na změny FCFF a 

negativně na změnu WACC. Tržní hodnota podniku stanovená pomocí metody EVA - Entity 

činí 1 379 249 tis. Kč. Z citlivostní analýzy pak vyplývá, že mezi změnami hodnoty podniku 

a změnami NOPAT existuje pozitivní závislost a naopak, že vztah vývoje NOA a WACC je 

vůči vývoji hodnoty podniku inverzní. 

 Ve čtvrté kapitole proběhla komparace dosažených výsledků a bylo zjištěno, že rozdíl 

mezi hodnotou podniku stanovenou DCF - Entity a EVA - Entity činí 76 822 tis. Kč. 

Hlavními příčinami tohoto rozdílu byly úpravy u čistých operačních aktiv a rozdíl ve 

výchozím výsledku hospodaření použitém u obou metod. U analýzy citlivosti v rámci metody 
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DCF byla zjištěna rozdílná citlivost parametrů, a to taková, že na pokles hodnoty podniku 

bude mít větší vliv pokles FCFF oproti nárůstu WACC. Při předpokládané změně jednoho 

z parametrů v rozmezí +/- 6 % byla hodnota společnosti stanovena v intervalu od 1 233 261 

tis. Kč (při poklesu FCFF o 6 %) do 1 376 010 tis. Kč (při poklesu WACC o 6 %). U metody 

EVA byla největší citlivost v obou směrech zaznamenána u parametru NOA. Při 

předpokládané změně tohoto  parametru v rozmezí +/- 6 % byla hodnota společnosti 

stanovena v intervalu od 1 304 737 tis. Kč do 1 453 762 tis. Kč. 

Kombinací výsledků dosažených metodami DCF - Entity a EVA - Entity tedy lze tržní 

hodnotu společnosti ARMATURY Group, a.s. předpokládat v rozmezí od 1 233 261 tis. Kč 

do 1 453 762 tis. Kč. Hodnota společnosti ARMATURY Group, a.s. byla stanovena z 

podnětu hypotetického prodeje společnosti a slouží pouze pro vnitřní potřeby vlastníků. 
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Seznam zkratek  

 

% procent 

§ paragraf 

∞ nekonečno 

a.s. akciová společnost 

CZK Česká koruna 

ČNB Česká národní banka 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před úhradou úroků a daní 

EUR Euro 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

FCFE volné peněžní toky pro vlastníky 

FCFF volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč Korun českých 

MF Ministerstvo financí 

mil. milion 

mld. miliarda 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MVA tržní přidaná hodnota 

NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes 

např. například 

NOA čistá operační aktiva 

NOPAT čistý operační výsledek hospodaření 

OA oběžná aktiva 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

p.a. per annum 
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p.b. procentní bod 

PH pokračující hodnota 

PSČ poštovní směrovací číslo 

R náklady kapitálu 

RD náklady na cizí kapitál 

RE náklady na vlastní kapitál 

RF bezriziková sazba 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

Sb. sbírka 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

str. strana 

tis.  tisíc 

USD americký dolar 

UZ úplatné zdroje 

VH výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

WACC náklady na celkový kapitál 
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Přílohy 

Příloha 1: Rozvaha - vybrané položky aktiv 2006 - 2010 

 v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

 Aktiva celkem 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 253 155 253 024 287 514 272 741 260 864 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 686 4 560 4 318 2 400 3 818 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 223 316 246 687 275 592 262 003 244 447 

  Pozemky 5 626 5 626 5 876 6 029 6 029 

  Stavby 152 045 166 697 171 110 183 984 179 963 

  Samostatné movité věci a soubory malých věcí 64 835 71 307 75 356 62 907 57 260 

  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 810 3 057 23 250 9 083 1 195 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 22 153 1 777 7 604 8 338 12 599 

C. Oběžná aktiva 793 558 983 003 1 101 206 977 370 1 363 349 

C. I. Zásoby 504 367 594 605 616 465 546 502 699 822 

  Materiál 259 917 205 745 195 776 221 136 251 843 

  Nedokončená výroba 51 761 118 871 116 828 75 912 105 116 

  Výrobky 46 019 73 686 69 246 75 912 45 048 

  Zboží 108 713 172 071 218 470 157 638 198 220 

  Poskytnuté zálohy na zásoby 37 957 24 232 16 145 16 595 99 595 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 32 560 32 560 18 211 13 595 13 672 

C. III. Krátkodobé pohledávky 249 697 353 813 465 421 415 748 649 004 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 6 934 2 025 1 109 1 525 851 

D. Časové rozlišení 2 856 4001 3027 5775 7337 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010) 

 

Příloha 2: Rozvaha - vybrané položky pasiv 2006 - 2010 

 v tis. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 

 Pasiva celkem 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 

A. Vlastní kapitál 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

A.I. Základní kapitál 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 

A.II. Kapitálové fondy -33 657 -1 567 5 942 6 676 11 133 

A.III. Rezervní fondy 310 193 243 067 243 067 243 067 243 067 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 274 41 305 64 870 89 541 107 920 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

B. Cizí zdroje 265 436 432 374 551 997 397 023 741 948 

B.I. Rezervy 0 31 385 57 255 57 745 34 788 

B.II. Dlouhodobé závazky 62 952 47 711 32 802 17 863 13 322 

B.III. Krátkodobé závazky 196 792 287 786 322 511 251 264 436 956 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 692 65 492 139 429 70 151 256 882 

  Dlouhodobé úvěry 0 0 26 148 17 736 13 529 

  Krátkodobé úvěry 5 692 65 492 113 281 52 415 243 353 

C.I. Časové rozlišení 0 85 0 0 25 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010) 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát 2006 - 2010 

 VZZ (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

 Tržby celkem  933 649 1 512 455 1 640 281 1 436 656 1 489 521 

I. Tržby za prodej zboží 484 229 888 469 944 980 725 139 576 386 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 378 273 627 245 718 577 543 126 447 752 

+ Obchodní marže 105 956 261 224 226 403 182 013 128 634 

II. Výkony 504 111 888 377 915 830 763 656 742 085 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 334 096 491 561 540 819 511 126 558 565 

II.2 Změna stavu zásob 6 690 102 126 -2 840 -34 475 -244 

II.3 Aktivace 163 325 294 690 377 851 287 005 183 764 

B. Výkonová spotřeba 484 915 880 477 857 085 651 502 670 819 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 363 171 727 835 699 478 495 749 525 792 

B.2 Služby 121 744 152 642 157 607 155 753 145 027 

+ Přidaná hodnota 125 152 269 124 285 148 294 167 199 900 

C. Osobní náklady 102 920 174 140 207 198 179 100 185 027 

D. Daně a poplatky 449 413 776 402 588 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 948 30 548 33 931 32 395 32 889 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 82 764 132 425 153 012 200 391 354 570 

F Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 63 673 107 638 128 067 167 867 320 049 

G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 111 46 246 24 953 82 850 -21 303 

IV. Ostatní provozní výnosy 29 683 42 238 34 762 26 846 22 738 

H Ostatní provozní náklady 34 490 46 869 38 260 35 527 26 181 

* Provozní výsledek hospodaření 8 008 37 933 39 737 23 263 33 398 

V. Tržby z prodeje cenných papírů 32 560 0 1 470 0 0 

I. Prodané cenné papíry 32 560 0 809 0 0 

J.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 1 098 513 790 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -821 3 000 0 -3 000 0 

X. Výnosové úroky 255 155 387 1 109 275 

P. Nákladové úroky 772 3 616 6 010 4 499 6 078 

XI. Ostatní finanční výnosy 23 115 69 469 143 039 94 857 68 529 

O. Ostatní finanční náklady 23 517 70 948 147 051 97 480 64 541 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -98 -7 940 -7 876 -2 500 -1 025 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 051 6 429 7 190 2 384 6 116 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 859 23 564 24 671 18 379 26 257 

* Mimořádný výsledek hospodaření -736 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 5123 23564 24671 18379 26257 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 7174 29993 31861 20763 32373 
Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010) 
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Příloha 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2006 - 2010 

 Vertikální analýza VZZ (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

 Tržby celkem  933 649 100,00% 1 512 455 100,00% 1 640 281 100,00% 1 436 656 100,00% 1 489 521 100,00% 

I. Tržby za prodej zboží 484 229 51,86% 888 469 58,74% 944 980 57,61% 725 139 50,47% 576 386 38,70% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 378 273 40,52% 627 245 41,47% 718 577 43,81% 543 126 37,80% 447 752 30,06% 

+ Obchodní marže 105 956 11,35% 261 224 17,27% 226 403 13,80% 182 013 12,67% 128 634 8,64% 

II. Výkony 504 111 53,99% 888 377 58,74% 915 830 55,83% 763 656 53,16% 742 085 49,82% 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 334 096 35,78% 491 561 32,50% 540 819 32,97% 511 126 35,58% 558 565 37,50% 

II.2 Změna stavu zásob 6 690 0,72% 102 126 6,75% -2 840 -0,17% -34 475 -2,40% -244 -0,02% 

II.3 Aktivace 163 325 17,49% 294 690 19,48% 377 851 23,04% 287 005 19,98% 183 764 12,34% 

B. Výkonová spotřeba 484 915 51,94% 880 477 58,22% 857 085 52,25% 651 502 45,35% 670 819 45,04% 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 363 171 38,90% 727 835 48,12% 699 478 42,64% 495 749 34,51% 525792 35,30% 

B.2 Služby 121 744 13,04% 152 642 10,09% 157 607 9,61% 155 753 10,84% 145 027 9,74% 

+ Přidaná hodnota 125 152 13,40% 269 124 17,79% 285 148 17,38% 294 167 20,48% 199 900 13,42% 

C. Osobní náklady 102 920 11,02% 174 140 11,51% 207 198 12,63% 179 100 12,47% 185 027 12,42% 

D. Daně a poplatky 449 0,05% 413 0,03% 776 0,05% 402 0,03% 588 0,04% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 948 2,99% 30 548 2,02% 33 931 2,07% 32 395 2,25% 32 889 2,21% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 82 764 8,86% 132 425 8,76% 153 012 9,33% 200 391 13,95% 354 570 23,80% 

F Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu 63 673 6,82% 107 638 7,12% 128 067 7,81% 167 867 11,68% 320 049 21,49% 

G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 111 0,01% 46 246 3,06% 24 953 1,52% 82 850 5,77% -21 303 -1,43% 

IV. Ostatní provozní výnosy 29 683 3,18% 42 238 2,79% 34 762 2,12% 26 846 1,87% 22 738 1,53% 

H Ostatní provozní náklady 34 490 3,69% 46 869 3,10% 38 260 2,33% 35 527 2,47% 26 181 1,76% 

* Provozní výsledek hospodaření 8 008 0,86% 37 933 2,51% 39 737 2,42% 23 263 1,62% 33 398 2,24% 

V. Tržby z prodeje cenných papírů 32 560 3,49% 0 0,00% 1 470 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 

I. Prodané cenné papíry 32 560 3,49% 0 0,00% 809 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 

J.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 1 098 0,07% 513 0,04% 790 0,05% 

K. Náklady z finančního majetku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -821 -0,09% 3 000 0,20% 0 0,00% -3 000 -0,21% 0 0,00% 

X. Výnosové úroky 255 0,03% 155 0,01% 387 0,02% 1 109 0,08% 275 0,02% 

P. Nákladové úroky 772 0,08% 3 616 0,24% 6 010 0,37% 4 499 0,31% 6 078 0,41% 

XI. Ostatní finanční výnosy 23 115 2,48% 69 469 4,59% 143 039 8,72% 94 857 6,60% 68 529 4,60% 

O. Ostatní finanční náklady 23 517 2,52% 70 948 4,69% 147 051 8,96% 97 480 6,79% 64 541 4,33% 

XII. Převod finančních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

P. Převod finančních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

* Finanční výsledek hospodaření -98 -0,01% -7 940 -0,52% -7 876 -0,48% -2 500 -0,17% -1 025 -0,07% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 051 0,22% 6 429 0,43% 7 190 0,44% 2 384 0,17% 6 116 0,41% 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 859 0,63% 23 564 1,56% 24 671 1,50% 18 379 1,28% 26 257 1,76% 

* Mimořádný výsledek hospodaření -736 -0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 5123 0,55% 23 564 1,56% 24 671 1,50% 18 379 1,28% 26 257 1,76% 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 7174 0,77% 29 993 1,98% 31 861 1,94% 20 763 1,45% 32 373 2,17% 

Zdroj: výroční zprávy ARMATURY Group, a.s. (2006-2010) 
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Příloha 5: Dílčí ukazatele indexů IN95, IN99 a IN05 

tabulka 3 Dílčí ukazatele IN95 
Ukazatel Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A/CZ 0,24 3,95 2,87 2,52 3,16 2,20 
EBIT/U 0,11 9,75 8,29 5,30 4,62 5,33 

EBIT/A 10,55 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
T/A 0,46 0,86 1,22 1,18 1,14 0,91 
OA/(KZ+KBU) 0,1 3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 
ZPL/T 9,74 0,06 0,05 0,04 0,01 0,08 
Index IN95  2,30 2,22 1,84 2,20 1,13 

Vlastní zpracování 

tabulka 4 Dílčí ukazatele IN99 
Ukazatel Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A/CZ -0,017 3,95 2,87 2,52 3,16 2,20 
EBIT/A 4,573 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
T/A 0,481 0,86 1,22 1,18 1,14 0,91 
OA/(KZ+KBU) 0,015 3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 
Index IN99  0,43 0,69 0,67 0,62 0,52 

Vlastní zpracování 

tabulka 5 Dílčí ukazatele IN05 
Ukazatel Váha 2006 2007 2008 2009 2010 

A/CZ 0,13 3,95 2,87 2,52 3,16 2,20 
EBIT/U 0,04 9,75 8,29 5,30 4,62 5,33 
EBIT/A 3,97 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
T/A 0,21 0,86 1,22 1,18 1,14 0,91 
OA/(KZ+KBU) 0,09 3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 
Index IN05  1,46 1,31 1,11 1,19 0,95 

Vlastní zpracování 
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Příloha 6: Plán rozvahy 2011 - 2015 

 Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 
 AKTIVA 1 893 663 2 094 626 2 298 605 2 455 658 2 618 993 
B. Dlouhodobý majetek 267 949 277 045 313 094 324 488 338 541 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 104 4 412 4 743 5 099 5 481 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 251 246 260 034 295 752 306 791 320 460 
  Pozemky 6 029 6 029 6 329 6 329 6 329 
  Stavby 188 061 196 524 220 107 230 012 240 362 
  Samostatné movité věci 55 829 54 433 62 567 61 003 62 475 
  Ostatní dlouhodobý majetek 1 327 3 048 6 749 9 447 11 294 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 12 599 12 599 12 599 12 599 12 599 
C. Oběžná aktiva 1 618 376 1 808 409 1 974 047 2 116 839 2 260 390 

C. I. Zásoby 766 305 839 104 918 819 1 001 513 1 099 909 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 13 672 13 672 13 672 13 672 13 672 
C. III. Krátkodobé pohledávky 837 215 954 425 1 040 324 1 100 398 1 145 527 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 184 1 208 1 232 1 257 1 282 
 D. Časové rozlišení 7 337 9 171 11 464 14 330 20 062 

  Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 
 PASIVA 1 893 662 2 094 626 2 298 605 2 455 658 2 618 993 
A. Vlastní kapitál 911 462 948 680 996 849 1 035 632 1 074 773 

A.I. Základní kapitál 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 
A.II. Kapitálové fondy 11 133 11 133 11 133 11 133 11 133 
A.III. Rezervní fondy 243 067 243 067 218 760 175 008 131 256 
A.IV. VH minulých let 134 177 156 062 193 280 250 756 318 291 
A.V. VH běžného účetního období 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 
B. Cizí zdroje 982 175 1 145 920 1 301 731 1 420 001 1 544 195 

B.I. Rezervy 39 224 42 680 49 415 56 846 56 846 
B.II. Dlouhodobé závazky 15 320 17 618 20 261 23 300 24 465 
B.III. Krátkodobé závazky 563 673 620 041 651 043 683 595 717 774 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 363 957 465 582 581 012 656 260 745 109 
  Dlouhodobé úvěry 13 529 13 529 43 529 43 529 43 529 
  Krátkodobé úvěry 350 428 452 053 537 483 612 731 701 580 

C.I. Časové rozlišení 25 25 25 25 25 
Vlastní zpracování 
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Příloha 7: Plán výkazu zisku a ztrát 2011 - 2015 

 Položka (v tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 
I. Tržby za prodej zboží 489 928 440 935 405 660 381 321 381 321 

A. Náklady na prodej zboží 382 144 343 930 316 415 297 430 297 430 
+ Obchodní marže 107 784 97 006 89 245 83 891 83 891 

II. Výkony 785 490 857 190 1 014 355 1 124 823 1 211 148 
II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 603 250 666 591 806 576 903 365 975 634 
II.2 Změna stavu zásob 0 0 0 0 0 
II.3 Aktivace 182 239 190 599 207 780 221 458 235 514 

B. Výkonová spotřeba 706 178 746 512 813 804 876 606 932 245 
B.1 Spotřeba materiálu a energie 554 312 587 680 640 654 692 058 735 983 
B.2 Služby 151 866 158 832 173 150 184 549 196 262 
+ Přidaná hodnota 187 096 207 684 289 797 332 107 362 794 
C. Osobní náklady 182 239 190 599 207 780 221 458 235 514 
D. Daně a poplatky 607 635 693 738 785 
E. Odpisy dlouhodobého majetku   30 642 31 734 36 059 37 427 39 113 
F Tržby z prodeje materiálu 425 484 480 797 519 261 560 802 605 666 
G Zůstatková cena prodaného materiálu 361 661 408 677 462 142 499 113 539 042 
IV. Ostatní provozní výnosy 23 236 24 301 26 492 28 236 30 028 

H Ostatní provozní náklady 26 728 27 954 30 474 32 481 34 542 
* Provozní výsledek hospodaření 33 937 53 183 98 402 129 928 149 491 

X. Výnosové úroky 304 318 346 369 393 
P. Nákladové úroky 6 227 6 512 8 138 8 674 9 224 
XI. Ostatní finanční výnosy 93 048 97 317 106 089 113 073 120 250 

O. Ostatní finanční náklady 94 043 98 357 107 223 114 282 121 535 
* Finanční výsledek hospodaření -6 918 -7 235 -8 926 -9 513 -10 117 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5 134 8 730 17 000 22 879 26 481 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 21 885 37 218 72 475 97 535 112 893 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 27 019 45 948 89 476 120 414 139 374 

Vlastní zpracování 

 


