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1 Úvod 

 

Podnikatelské prostředí se za posledních dvacet let a to zejména v České republice 

velmi změnilo. Od začátku 90. let 20. století se změnila nejen vlastnická struktura většiny 

podniků, ale zejména podnikatelské prostředí, které se stalo velmi turbulentní a rizikové. Za 

posledních několik málo let se všechny procesy globálně propojily a sloučily. I malá změna 

v malém lokálním měřítku může zapříčinit velké změny po celém světě.  

Evropu v nejbližší době čeká dlouhé období ekonomické a hospodářské stagnace ve 

všech ekonomických odvětvích. S poklesem poptávky a kupní síly obyvatel souvisí také 

nárůst počtu prodejů, krachů či spojování mnoha méně úspěšných firem, které nedokážou 

čelit složitějším podmínkám na trhu.  

Přechod národní ekonomiky od centrálně řízené k tržnímu uspořádání s sebou přinesl 

mnoho změn. Jedním z nutných postupů, které dnes hrají klíčovou roli, je oceňování majetku. 

Tato disciplína začala na oceňování pozemků a nemovitostí, ale postupně se promítla i do 

oceňování samotných podniků. 

Znát hodnotu a kvalitu své firmy je dnes, více než kdy jindy, velmi důležité. Nejen 

proto, že je nezbytná při změně majitele společnosti, ale může posloužit jako základní bod pro 

plánování budoucnosti a poměřování výsledků jednotlivých strategických rozhodnutí.  

Samotné oceňování a ohodnocení společnosti je velmi složitou a náročnou činností. 

Neexistuje totiž jeden absolutně a za každé příležitosti vhodný model jak hodnotu vypočítat. 

V současné době lze vybírat z velké škály známých metod jak ohodnotit společnost. Tyto 

metody se liší účelem použití, jeho cílem, ale také vstupními daty potřebnými k výpočtu. Tato 

fakta dělají z oceňování podniků určitou speciální disciplínu. 

Mnoho manažerů se mylně domnívá, že stačí znát základní účetní hodnotu 

společnosti. Velkou část hodnoty tvoří nemateriální složky podniku a s nimi účetní hodnota 

nepočítá. Nemateriální část podniku, ale velmi často představuje to zásadní, čím je podnik pro 

kupujícího či trh zajímavý a co má pro ně „hodnotu“. 

Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu obchodní akciové společnosti z 

Ostravy, která již dvacet let působí na českém trhu s hutními výrobky. Hodnota bude 
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vypočítána pomocí několika odlišných metod a konečné doporučení by mělo vytvořit jistý 

konsenzus ze zjištěných výsledků tak, aby společnost dostala co nejpřesnější výsledky, na 

základě kterých by měla rozvažovat své kroky v budoucnu tak, aby si tuto hodnotu uchovala 

nebo ještě lépe zvýšila.  

Základním východiskem pro samotné oceňování podniku jsou výsledky strategické a 

finanční analýzy, které dokreslují a v mnohém doplňují závěry při ohodnocení společnosti. 

Tyto se zabývají zejména klíčovými faktory v makro, mezo a mikroprostředí společnosti, ale 

také prostředím uvnitř společnosti. 

Firma zkoumaná v diplomové práci si nepřeje být z důvodu ochrany interních dat být 

jmenována. Pro její pojmenování jsem použil zkratky XYZ. 
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2 Teoretická východiska oceňování podniku 

V následující kapitole budou podrobně popsány a vysvětleny veškeré metody, vzorce a 

postupy z literatury, které budou dále použity pro vypracování praktické části diplomové 

práce. Stěžejními využitými odbornými publikacemi jsou Copeland (2000), Kislingerová 

(2001), Kašík (1998) a Mařík (2007). 

 

2.1 Hodnota podniku 

Hodnota je v dnešním světě chápána spíše jako ekonomická veličina, která je často 

zaměňována s cenou, ale mezi těmito dvěma pojmy je ve skutečnosti dosti veliký rozdíl. 

Hodnota předmětu je odhadem kvality a ocenění zboží v daném čase a na rozdíl od ceny není 

reálnou skutečností.  

Hodnotu podniku lze nejčastěji chápat jako: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, za 

kterou by se aktivum směňovalo k datu oceňování mezi koupěchtivým kupujícím a 

prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samotnými a nezávislými partnery po 

náležitém marketingu, přičemž každá strana by jednala se znalostí věci, rozumně a bez 

nátlaku.“
1
 

Soubor veškerých činností, jejich cílem je stanovení hodnoty neboli bonity všech 

finančních a nefinančních stránek, se nazývá oceňování podniku.  

 

2.1.1 Důvody oceňování podniku 

Výkonnost, konkurenceschopnost a přeneseně také i hodnota podniku není dnes 

informace, která je prioritně určená manažerům daného podniku, či jeho zaměstnancům. Díky 

transformaci ekonomiky našeho státu v minulých letech se do obchodně-vlastnických vztahů 

ve firmě dostaly i jiné externí subjekty. Tito všichni se nyní nezajímají pouze o to, jaká je 

hodnota účetní, ale především hodnota tržní. Hodnota podniku se stala zajímavou informací 

především pro vlastníky společnosti – většinou akcionáře, investory či věřitele, což bývají 

z největší části banky, či jiné finanční instituce. 

                                                 
1
 Kašík, 1998, s.111 
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Dle literatury lze chápat podnik při oceňování jako určitý druh zboží, které je primárně 

určeno ke směně, a proto je důležité znát a zjistit jeho aktuální a skutečnou hodnotu. Každý 

druh zboží má zároveň dva druhy hodnoty:
2
 

1. užitná hodnota – vyjadřuje vlastnost objektu být v určitém čase využitelný a 

produkovat užitek, 

2. směnná hodnota – každý objekt lze směňovat a hodnota zboží je vyjádřena 

cenou při směně. 

Díky tomuto rozdělení není vždy cena podniku a jeho hodnota totožná a rovnají se 

pouze ve výjimečných případech. Hodnota podniku je vždy subjektivní a záleží pouze na tom, 

kdo hodnotu vyjadřuje, jak tato hodnota bude vysoká. 

V praxi je nutnost stanovit hodnotu podniku zejména v případech:
3
 

 prodej a koupě podniku,  

 ukončení účasti společníka ve společnosti,  

 pronájem podniku jako celku nebo jeho části, 

 sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,  

 změna právní formy podnikání, 

 převedení společnosti na jiného majitele, 

 vstup podniku na burzu, 

 dědění společnosti atd. 

 

2.1.2 Právní úprava oceňování podniku 

Způsoby oceňování podniku jsou podle našeho právního řádu upraveno především 

v obchodním zákoníku. Stěžejním zákonem je zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl mnohokrát novelizován a upravován. Největší 

změny prodělal novelizací, která vstoupila v platnost začátkem roku 2001, kdy byly 

poupraveny způsoby oceňování především obchodních společností. 

 

                                                 
2
 Kislingerová, 2001, s.7 

3
 Kašík, 1998, s. 111 
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Nepřímo o oceňování podniku pojednávají i jiné zákony obsaženy v obchodním 

zákoníku a to především
4
: 

 „§ 69a odst. 6 – Přeměna společnosti na základě fúze. Při splynutí akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je každá ze splývajících 

stran povinna si nechat ocenit své jmění.“
5
 

 „§ 69c odst. 5 – Rozdělení společnosti. V den účetní uzávěrky se musí provést 

také ocenění majetku, který má přejít na jednotlivé nástupnické podnikatelské 

subjekty.“
6
 

 „§ 69 d odst. 8 – Změna právní formy. Znalec musí posoudit, zda výše 

vlastního kapitálu je dostatečná jako základní kapitál nově vzniklé 

společnosti.“
7
 

 „§ 59 odst. 3 a 4 – Oceňování nepeněžitého vkladu společníka. V tomto zákoně 

jsou upraveny způsoby jmenování znalců oceňování a také výčet náležitostí, 

které musí odborný posudek obsahovat.“
8
 

 

2.1.3 Hladiny hodnoty podniku 

Hodnotu podniku lze vnímat na dvou od sebe odlišných hladinách:
9
 

1. Hodnota brutto – toto hledisko bere podnik jako jeden celek tzv. corporate 

entity. Tato hodnota slouží především pro vlastníky, ale i pro věřitele podniku. 

Podle obchodního zákoníku se tato hodnota nazývá obchodní majetek a rozumí 

se tím veškeré věci, pohledávky, a jiná práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty. 

Pokud je podnikatel zároveň právnickou osobou, pak brutto hodnotou se 

rozumí veškerý jeho majetek. 

 

2. Hodnota netto – tato hladina hodnoty pojímá podnik pouze na úrovni 

vlastníků podniku. Tato hodnota v jádru vyjadřuje vlastní kapitál společnosti a 

jsou to zdroje financování obchodního majetku podnikatele. 

 

                                                 
4
 Kislingerová, 2001, s.12 

5
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění, 2009. 

6
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění, 2009. 

7
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění, 2009. 

8
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění, 2009. 

9
 Mařík, 2007, s.16 
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2.1.4 Standardy hodnoty 

Jednotlivé typy hodnoty podniku lze rozdělit do několika standardů. Toto rozdělení 

vychází z ochoty zájemce zaplatit za podnik, dále z hlediska konkrétního kupujícího a jakou 

hodnotu lze považovat za nespornou. Z těchto podmínek se definovaly čtyři typy hodnoty 

podniku:
10

 

1. tržní hodnota, 

2. subjektivní hodnota, 

3. objektivizovaná hodnota, 

4. komplexní přístup na základě Kolínské školy. 

 

2.1.4.1 Tržní hodnota  11 

 Tržní hodnota podniku vyjadřuje cenu, jakou je ochoten zaplatit průměrný neboli 

běžný zájemce o podnik na trhu. Tento způsob je založen na ideji, že existuje jistý trh 

s firmami nebo alespoň trh s jejich vlastními kapitály. Samozřejmě je představa, že současně 

existuje více nakupujících a více prodávajících. Tito hráči mezi sebou utvářejí tzv. tržní 

hodnotu společnosti. 

 Hodnota aktiv společnosti je v rámci trhu vnímána spíše ze strany její následné další 

použitelnosti a využitelnosti. Tuto použitelnost lze dále rozdělit na použitelnost vnímanou 

celým trhem nebo vnímanou pouze jistým jiným podnikem. Zde se tvoří individuální a tržní 

použitelnost podnikových aktiv. 

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

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými 

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

rozumně a bez nátlaku.“
12

 

 Nejpravděpodobnější výklad definic o tržní hodnotě je, že tržní hodnota je určitým 

odhadem ceny vyrovnávající nabídku a poptávku na trhu. Tato částka je ale pouze okamžitou 

cenou a je nepřetržitě v čase měnitelná. Z tohoto důvodu je nejpřesnější určit tržní hodnotu 

určitým intervalem cen, nežli jednou konkrétní částkou, která již v další hodině nemusí být 

platná. 

                                                 
10

 Mařík, 2007, s.22 
11

 Mařík, 2007, s.22 
12

 Mařík, 2007, s.22 
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2.1.4.2 Subjektivní hodnota  13 

Jelikož fixní aktiva každého podniku jsou jedinečná a na trhu neopakovatelná, je nutno 

pohlížet při oceňování na každý podnik individuálně. Konečná směnná hodnota podniku není 

většinou stejná jako ta tržní, ale vyjadřuje jakýsi individuální kompromis mezi stranami toho 

konkrétního prodeje a koupě podniku.  

Hodnota podniku odráží konkrétní užitek pro tu kterou stranu směny. Užitek a 

využitelnost aktiv podniku je individuální a mění se podle úhlu pohledu jednotlivých stran. 

Proto subjektivní neboli investiční hodnota odráží, jakou hodnotu má podnik pro toho 

konkrétního kupujícího, bez ohledu na mínění trhu. 

Základními charakteristikami investiční hodnoty jsou budoucí peněžní toky na základě 

představ manažerů a také diskontní míra, která je dána na základě alternativ, do kterých lze 

mimo podnik investovat. 

 

2.1.4.3 Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota je chápána jako jistý protiklad k hodnotě subjektivní. 

Objektivní, nebo alespoň objektivizovaná hodnota je profesionálně zjištěná hodnota a dává 

jistý podklad pro jednání o směně.  Na rozdíl od subjektivní, kterou si může vypočítat nebo 

odhadnout téměř každý. 
14

 

V německy psaných standardech o oceňování je tato hodnota definována jako: 

„Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou 

výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny 

vlastníků), neomezeně podléhajícím 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.“
15

 

Objektivizovaná hodnota tedy představuje odpověď na otázku, která hodnota podniku 

lze být považována za nespornou. Nesporná hodnota tvoří určitou spodní mez, pod kterou by 

prodávající neměl při směně jít.  

 

                                                 
13

 Mařík, 2007, s.26 
14

 Mařík, 2007, s.27 
15

 Mařík , 2007, s.27  
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2.1.4.4 Komplexní přístup na základě Kolínské školy 

Tento přístup je založen na subjektivním vnímání hodnoty podniku jak na straně 

prodávajícího, tak na straně kupujícího. Kolínská škola přišla s názorem, že oceňování by se 

nemělo měnit podle podnětů k oceňování, nýbrž podle určitých obecných funkcí, které má pro 

jejího uživatele. 

Kolínská škola rozdělila funkce na:
16

 

 funkci poradenskou, 

 funkci rozhodčí, 

 funkci argumentační, 

 funkci komunikační, 

 funkci daňovou. 

 

Tyto funkce vyjadřují, pro jaký účel byla hodnota spočítána. Nejdůležitější je funkce 

poradenská, která předkládá:
17

 

1. Cenu maximální, kterou si smí kupující dovolit zaplatit, aniž by byl na 

transakci ztratný – tzv. hraniční cena pro kupujícího. 

2. Cenu minimální, kterou ještě může prodávající přijmout, aby nebyl ztratný on 

– tzv. hraniční cena pro prodávajícího. 

Při syntéze obou hraničních cen se otevírá interval, který vymezuje prostor pro jednání 

o konečné hodnotě podniku a jeho prodejní ceně. 

 

2.1.4.5 Další netržní kategorie hodnoty 

V německých oceňovacích standardech lze dále objevit několik tzv. netržních 

hodnotových standardů, které se využívají především při speciálních příležitostech a neslouží 

pro orientaci na trhu se společnostmi:
18

 

 hodnota při stávajícím využití – value in use, 

 likvidační hodnota, 

                                                 
16

 Mařík, 2007, s.30 
17

 Mařík, 2007, s.31 
18

 Mařík, 2007, s.32 
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 speciální hodnota, 

 hodnota zbytkového materiálu, 

 pojistitelná hodnota, 

 zadlužitelná hodnota, 

 hodnota po zdanění, 

 spravedlivá hodnota, 

 vnitřní hodnota. 

 

2.1.5 Řízení hodnoty 19 

Hodnota společnosti by pro manažery a potažmo vlastníky společnosti neměla být jen 

jakýsi holý číselný údaj o „velikosti“ jejich firmy, ale měli by promítnout tento fakt do 

dlouhodobé strategie společnosti. Mezi moderní úkoly manažerů celé společnosti, ale i jejich 

provozních jednotek by mělo patřit řízení hodnoty. 

Tradiční úzká koncepce obchodní strategie mylně směřuje společnosti k tomu, aby se 

jednotvárně zaměřily na získávání podílu na trhu a na krátkodobé zvyšování výnosů. Snaha o 

silnější pozici mezi společnostmi, které produkují podobné výrobky, ve svém důsledku často 

vede ke snižování příjmů a zejména snižování hodnoty pro vlastníky společnosti.  

Je tedy nutné opustit klasické, dnes již zastaralé hodnocení výkonnosti provozů podle 

účetní uzávěrky a přesunout svou pozornost na příjmy. Klíčovým faktorem při řízení hodnoty 

je hotovost. I mnohé ziskové společnosti, které se ale bezhlavě honí za ziskem, mohou 

nakonec zjistit, že faktická hodnota společnosti rapidně klesá. 

Začlenit řízení hodnoty mezi dlouhodobou strategii se v dnešní době jeví jako klíčové 

v boji o přežití v konkurenčním boji. 

 

2.1.6 Přístup k oceňování 

Jelikož každý podnik je jedinečný a podmínky trhu nekonečně proměnlivé je zásadní a 

důležité modifikovat způsob a proces oceňování dle specifických podmínek v závislosti na 

podniku. Nejdůležitějšími faktory, které tento proces mění, jsou podněty k oceňování 

                                                 
19

 Copeland, 1991,s.35 
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podniku, kategorie zjišťované hodnoty, vybrané metody oceňování a zejména pak dostupnosti 

dat apod.  

Z analýzy literatury se jeví jako nejvýhodnější zvolit tento postup:
20

 

1. jasné určení cíle oceňování a přesné definování zadání, 

2. sestavení pracovní skupiny, která bude oceňování provádět a bude za něj 

zodpovědná, 

3. sestavení harmonogramu práce, 

4. sběr relevantních informací o vnitřním a vnějším prostředí podniku. Na kvalitě 

a aktuálnosti vstupních dat závisí kvalita výsledku, 

5. analýza zjištěných informací. Do tohoto bodu patří strategická analýza, analýza 

vnitřního a vnějšího prostředí a zejména pak finanční analýza, 

6. dle výsledků analýza zvolit adekvátní metodu oceňování a použít ji na 

shromážděné informace, 

7. syntéza výsledků, 

8. naformulování jasného závěru o hodnotě podniku k určitému datu. 

 

Jednotlivé základní stěžejní kroky budou rozpracovány v dalších bodech teoretické 

části diplomové práce.  

 

2.2 Strategická analýza 21 

Strategická analýza je podle všech autorů odborné literatury velmi důležitou částí 

procesu při hodnocení společnosti. V praxi však je tento fakt dost často opomíjen, což může 

negativně ovlivnit kvalitu výsledků oceňovacího procesu. 

„Základní funkcí strategické analýzy je vymezit celkový výnosový potenciál 

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

vnitřním, kterým podnik disponuje.“
22

 (viz obr. 2.1) 

 

                                                 
20

 Kislingerová, 2001, s.26 
21

 Mařík, 2007, s.56 
22

 Mařík, 2007, s.56 
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Obr. 2.1. Analýza vývoje potenciálu podniku
23

 

 

 

Analýza vnějšího potenciálu se zaměřuje na vnější podnikatelské prostředí 

zkoumaného podniku. Zabývá se především analýzou jednotlivých šancí a rizik, které podnik 

ovlivňují. 

Potenciál vnitřního prostředí je charakterizován zejména slabými a silnými stránkami 

podniku samotného. Základním faktorem je zde konkurence a konkurenční výhoda. Tato část 

analýzy zkoumá, zda má podnik určitou konkurenční výhodu oproti konkurenci. 

V jádru je strategická analýza shodná s analýzou SWOT, ze které ostatně vychází. 

Hlavním rozdílem je zde především konkrétnější vyjádření faktorů ovlivňujících podnik a 

zejména zaměření na konkurenceschopnost. Výsledkem strategické analýzy by měly být 

specifické odpovědi na otázky:
24

 

1. Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? 

2. Jaký vývoj trhu, konkurence a především vývoj podnikových tržeb lze 

v souvislosti s odpovědí na první otázku očekávat? 

3. Jaká rizika jsou s podnikem spojena? 

 

                                                 
23

 Mařík, 2007, s.56 
24

 Mařík, 2007, s.57 

Potenciál vývoje podniku 

Vnější potenciál 
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2.2.1 Vnější potenciál 

Primárním úkolem strategické analýzy by mělo být jednoznačné vymezení trhu pro 

daný podnik. Tento trh by měl být prozkoumán jak z hlediska makroekonomického – faktory 

národohospodářské, ale také z hlediska mezoprostředí – faktory daného odvětví či dílčího 

trhu.  

2.2.1.1 Národní hospodářství 

Při analýze makroekonomických činitelů působících na podnik lze využít analýzy 

PEST či některé z jejích modifikací. Základní součásti, které ovlivňují prostředí, jsou 

politicko-legislativní, ekonomické, sociokulturní a technologické. PEST analýza pokrývá 

většinu faktorů, které zvyšují či snižují potenciál podniků působících v určitém 

demografickém celku. 

 

Obr. 2.2. Faktory PEST analýzy
25

 

 

                                                 
25

 Sedláčková, 2006, s.19 
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Z PEST analýzy vyjmeme nejdůležitější a zásadní makroekonomické faktor, které 

působí na určitý relevantní trh:
26

 

 celkový hospodářský vývoj, který má základ ve vývoji HDP, 

 vývoj vnitřního trhu ČR se spotřebním zbožím, 

 vývoj kupní síly obyvatelstva, 

 nákupní zvyklosti, 

 inflace. 

 

Většina těchto dat je celkem snadno dosažitelná například z údajů vydávaných 

Českým statistickým úřadem, kde vycházejí taktéž prognózy na další období. 

Ze zjištěných minulých i budoucích dat lze celkem snadno vytvořit časové řady, které 

nám mohou dát jistou představu o vývoji ekonomiky v nejbližší době. 

 

2.2.1.2 Odvětví a trh 

Při zkoumání vnější prostředí na trhu a v odvětví je možno využít Porterovu analýzu 

pěti konkurenčních sil. [viz obr. 2.3.] “Cílem modelu pěti sil je umožnit jasně pochopit síly, 

které v tomto prostředí působí, a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska jeho 

budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickými rozhodnutími 

managementu ovlivněny.“
27

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Mařík, 2007, s.70 
27

 Sedláčková 47 
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Obr. 2.3. Model pěti konkurenčních sil
28

 

 

 

2.2.2 Vnitřní potenciál 

Vnitřní potenciál podniku je tvořen všemi pozitivními a negativními vlivy a procesy, 

které v podniku probíhají. Díky vnitřnímu potenciálu je podnik schopen odolávat vnější 

konkurenci a prosadit se na trhu se svými produkty.  

Pro hodnocení mikroprostředí v podniku je nejúčinnější použít analýzu SWOT. 

„SWOT analýza je výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové 

silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí.“
29

 

 

2.2.2.1 Konkurence 

Při zjišťování konkurenční síly by se měl podnik zajímat zejména o faktory, které 

vnímá zákazník. Jednotlivé faktory lze přirovnat k prvkům marketingového mixu:
30

   

 nabízené produkty (výrobkový mix), 

 ceny, 

                                                 
28

 Sedláčková 48 
29

 Kotler, 2007, s.97 
30

 Mařík, 2007, s.88 
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 komunikace s trhem (reklama), 

 odbytové cesty. 

 

Při oceňování podniku by oceňovatel měl vzít v potaz zejména:
31

  

 kvalitu a technickou úroveň výrobků, 

 úroveň cen a ziskových marží, 

 intenzitu reklamy na trhu, 

 cesty odbytu, 

 celkovou image podniku. 

 

2.3 Finanční analýza jako podklad pro oceňování podniku 

Finanční analýza se dělí na analýzu absolutních ukazatelů a analýzu poměrových 

ukazatelů. Vstupní data jsou zjišťována především z účetních uzávěrek – rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. 

Absolutní ukazatele dávají představu o základních jevech mezi kapitálem a dávají 

informaci o rozměrech jevů v určitém časovém horizontu. V každé finanční analýze se 

nejprve vyčísluje horizontální a vertikální analýza. Horizontální analýza dává představu o 

proměně velikosti částí kapitálu v měnícím se čase. Vertikální analýza naopak se zabývá vždy 

jedním určitým obdobím a dává představu, jakou část celkové veličiny představuje určitá dílčí 

veličina. Nejčastěji se absolutní analýza prování při zjištění kapitálové struktury daného 

podniku. 

Mezi absolutní ukazatele se řadí také výpočet čistého pracovního kapitálu: 

                                                               32
 

            (2.1) 

Výše čistého pracovního kapitálu je pro podnik klíčová. Souvisí s krátkodobým 

financováním podniku. Vyjadřuje oběžnou část aktiv, které mohou být připraveny 

k okamžitému použití či zpeněžení. Je to část oběžného kapitálu, který není nijak navázán na 

závazky podniku. 

                                                 
31

 Mařík, 2007, s.88 
32

 Kislingerová, 2001, s.64 
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Druhou velkou skupinou finanční analýzy tvoří poměrové ukazatele. Mezi nejčastěji 

používané skupiny ukazatelů v paralelní soustavě poměrových ukazatelů, které se využívají 

v rámci finanční analýzy podniku, patří:
33

 

 ukazatele rentability – vyjadřují poměr zisku k jiným položkám rozvahy tak, 

aby se poznala výkonnost a životaschopnost podniku, 

 ukazatele aktivity – tyto jsou jistým měřítkem pří využívání podnikových 

zdrojů. Zejména pak zkoumá obrat aktiv v podniku, 

 ukazatele zadluženosti – vyjadřují poměry mezi vlastním a cizím kapitálem a 

zkoumají také zadluženost podniku, 

 ukazatele likvidity – tyto ukazatele dávají informace o tom jak je podnik 

schopen dostát svým závazkům vůči věřitelům. 

 

2.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti dávají do poměru ekonomický výsledek neboli 

čistý zisk a určitý vstup majetku. Vždy se jedná buď o aktiva, vlastní kapitál nebo tržby. 

Z literatury se nejčastěji používají následující:
34

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

                                 
          

               
     

35
   (2.2) 

Rentabilita vlastního kapitálu zkoumá efektivnost vloženého vlastního kapitálu tzn. 

kolik korun vynese jedna koruna vloženého vlastního kapitálu podniku. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return On Capital Employed)  

      
    

                                                                       
  36 (2.3) 

 

                                                 
33

 Kislingerová, 2001, s.68 
34

 kislingerová, 2001 
35

 Vochozka, 2011, s.23 
36

 Vochozka, 2001, s.22 



21 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) 

                    
     

       
   

37
      (2.4) 

Tento ukazatel je považován za základní při měření rentability. Ve tvaru s EBIT 

v čitateli vyjadřuje produkční sílu podniku. Díky této vlastnosti se jedná o nevíce komplexní 

ukazatel této skupiny. Vyjadřuje velikost efektu každé vložené koruny majetku. 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) 

                   
    

                                                                 
 
38

 (2.5) 

 

2.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity popisují, jak podnik hospodaří se svým vloženým majetkem. Zde se 

vyskytují dva druhy ukazatelů, ukazatele obratu a doby obratu. Jedná se zde o popsání, jak je 

kapitál vázán v aktivech podniku. 

 

Obrat aktiv 

            
     

      
       39

       (2.6) 

Ukazatel obratu aktiv se řadí mezi základní ukazatele při měření efektivnosti 

podnikových procesů. Pokud použijeme ukazatel v přehozeném pořadí, dá nám informaci o 

vázanosti aktiv. Při hodnocení výsledků tohoto ukazatele je nutné přihlédnout zejména ke 

způsobu odepisování majetku. 

 

Obrat dlouhodobého majetku  

                            
     

                  
       40

   (2.7) 

                                                 
37

 Vochozka, 2001, s.23 
38

 Vochozka, 2011, s.23 
39

 Vochozka, 2011, s.24 
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V ukazateli obratu dlouhodobého majetku se ukazuje, jak se podařilo zvyšovat tržby 

při rozšiřování podnikových kapacit. Je proto nutné, aby hodnoty ukazatele v čase klesaly a 

rostla tak jeho účinnost. 

 

Obrat zásob  

              
     

      
       41

       (2.8) 

Ukazatel obratu zásob slouží především ke stanovení průměrné výše zásob. 

V některých podnicích se používá tento ukazatel v pozměněné formě a to s denními náklady 

na místo tržeb. 

 

Doba obratu zásob 

                    
      
     

   

          [   ]  42
    (2.9) 

 

Doba splatnosti pohledávek 

                              
          

     

   

     [   ]  43
  (2.10) 

Tento ukazatel vyčísluje, jak často během roku se pohledávky promění na skutečné 

finanční prostředky, zejména na peníze. Čím je doba splatnosti delší tím podnik poskytuje 

zdarma úvěr svým dlužníkům. 

 

2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí výši zadluženosti vlastního kapitálu, ale zejména pak 

poměr mezi vlastním a cizím zdrojem financování. Ukazatele taktéž popisují určité finanční 

riziko podniku. 

                                                                                                                                                         
40

 Vochozka, 2011, s.24 
41

 Vochozka, 2011, s.25 
42

 Vochozka, 2011, s.25 
43

 Vochozka, 2011, s.25 
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Zadluženost I. ( Debt Equity ) 

                
           

              
    

44
   (2.11) 

Ukazatele zadluženosti popisují, jak vedení společnosti umí nakládat s cizími zdroji 

financování. V ideálním případě by měl být poměr vlastních a cizích zdrojů 1:1. Bezpečná 

míra dluhu pak činí 40% cizího k vlastnímu kapitálu 

 

Zadluženost II ( Debt Ratio ) 

                 
                   

      
    

45
   (2.12) 

 

Úrokové krytí ( Interest coverage ) 

                
     

               
   

46
   (2.13) 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, jak moc může klesnout zisk společnosti, aby byla 

schopna platit své závazky. 

 

2.3.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku je primárním kamenem při ohodnocení výkonnosti společnosti. 

Tržní ekonomika nenechá existovat podnik, který nemůže v daném okamžiku dostát svých 

závazků. Každý podnik musí po celou dobu své existence disponovat jistou hotovostí či 

jinými dostatečně likvidními zdroji tak, aby byl schopen vždy dostát svých závazků. 

Likvidita by neměla pokrývat pouze krátkodobé závazky, ale také jistá rizika, která 

mohou v době podnikání nastat v makroekonomickém prostředí. V ukazatelích likvidity se 

počítá s oběžnými aktivy, jež představují nejlikvidnější část majetku. 

 

                                                 
44

 Vochozka, 2011, s.25 
45

 Vochozka, 2011, s.26 
46

 Vochozka, 2011, s.26 
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Běžná likvidita  

                  
             

                  
   

47
   (2.14) 

Ukazatel běžné likvidity počítá se všemi druhy oběžných aktiv. Problémem ukazatel 

může být fakt, že do oběžných aktiv se započítávají i zásoby, které jen málo kdy vykazují 

rychlou schopnost zpeněžení. Výše a cena zásob taktéž bývá často velmi nadhodnocena. 

 

Pohotová likvidita  

                     
                    

                  
  48

   (2.15) 

Tento ukazatel má již větší reálnou vypovídací schopnost jak je podnik schopen dostát 

svých krátkodobých závazků. Nepočítá se zde již se zásobami, jejich likvidita je diskutabilní. 

Problémem však zůstává výše pohledávek, jež taktéž nemůžeme počítat do likvidních aktiv 

podniku. 

 

Hotovostní likvidita  

                       
                  

                  
  49

   (2.16) 

Nejkomplexnějším ukazatelem s nejvyšší vypovídací schopností likvidity je 

hotovostní likvidita. Veškerá oběžná aktiva podniku, u kterých je jejich likvidita pochybná, 

jsou odstraněny a v čitateli se objevují pouze peněžní prostředky.  

Peníze jak v hotovosti, tak na běžných účtech jsou nejlikvidnější aktiva a jako jediná 

je jejich likvidita nesporná. K těmto prostředkům má podnik vždy přístup a jejich výše je 

přesně vyčísleny. Ukazatel hotovostní likvidity má pro podnik i jeho věřitele nejvyšší 

vypovídací schopnost. 
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2.3.5 Altmanova analýza      50 

Altmanovo Z Score patří ke skupině komplexních finančních ukazatelů. Dokáže 

předpovědět finanční zdraví podniku a tím také zda podnik míří k bankrotu či ne. Altmanova 

analýza má mnoho modifikací pro společnosti s veřejně obchodovatelnými aktivy, pro 

společnosti s neveřejně obchodovatelnými aktivy, pro nevýrobní podniky, ale také pro 

podniky působící na českém trhu. Varianta analýzy upravena pro české podniky je 

nejvhodnější pro použití v této diplomové práci pro konkrétní podnik. Je navíc rozšířena o 

poměr mezi závazky po splatnosti k výnosům společnosti. Hodnocení české společnosti lze 

provést dle vzorce: 

           
    

      
        

     

      
       

               

               
       

                

      
 

                       
                      

      
     

                     

      
      

51
  (2.17) 

Hodnocení podniku pak lze vyčíst z výsledku výpočtu a hodnot uváděných v tabulce 

2.1. 

 

Tab. 2.1. Hodnocení podniku 
52

 

Výsledek Hodnocení 

Zcz ϵ < 2,99 ; ∞ ) Bonitní podnik 

Zcz ϵ ( 1,8 ; 2,99) Šedá zóna 

Zcz ϵ ( -∞ ; 1,8 > Bankrotní podnik 

Zdroj: Vochozka, 2011, s.88 

 

2.3.6 Náklady kapitálu 

Při hledání ideální struktury kapitálu se podnik snaží, aby jeho cena byla vždy co 

nejnižší. Tuto cenu můžeme vyčíst ze vzorce: 

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC – weighted average cost of capital) 

          
  

 
       

  

 
           

53
   (2.18) 
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kde:  nVK = náklad na vlastní kapitál 

 nCK  = náklad na cizí kapitál 

 VK = vlastní kapitál 

 CK = cizí, explicitně úročený kapitál 

 K   = kapitál celkem = VK + CK 

 D   = daňová sazba z příjmu právnických osob 

 

Dle Mařík (2007)  je v praxi nejvíce používán pro výpočet nákladů vlastního kapitálu 

modelu CAPM – capital asset pricing model. Výnos je zde kalkulován na základě 

alternativního výnosu daného kapitálu a rizika, které investování v daném podniku přináší.  

 

Model CAPM má následující tvar:  

                                     
54

    (2.19) 

kde:  nvk  = odhad výše nákladů vlastního kapitálu 

 rf = aktuální výnosnost dlouhodobých vládních dluhopisů USA 

 β = odvětvové β přenesené z z kapitálového trhu a upravené o zadlužení podniku 

 RPT = riziková prémie kapitálového trhu USA 

 RPZ = riziková prémie České republiky 

 R1 = přirážka pro malé společnosti 

R2 = přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností 

R3 = přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů 
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Ukazatel  se vypočítá dle následujícího vzorce pro zadlužený podnik jako: 

                         [  
                               

               
]  55

  (2.20) 

 

Rovnice pro výpočet nákladů cizího kapitálu má tvar: 

     
               

                    
  

56
       (2.21) 

 

Cena kapitálu společnosti je hlavním kritériem při posuzování struktury kapitálu. 

Ukazatel WACC hraje významnou roli při tvoření ukazatelů výkonnosti podniku a při 

stanovení jeho samotné hodnoty. Využívá se především při stanovené diskontních sazeb. 

 

2.4 Metody ocenění podniku  

V literatuře se metody oceňování podniku dělí na tři velké skupiny podle toho, co při 

konkrétním oceňování bereme v potaz a na jakém základě metody stojí:
57

 

 ocenění na základě majetku, 

 ocenění na základě výnosů, 

 metody založené na analýze trhu. 

Volba konkrétní metody závisí na okolnostech oceňování a na oceňovateli samotném. 

Vždy by však měla volba být správně zdůvodněna. Většinou se v praxi využívá několik 

různých metod najednou. Na závěr je pak dobré vytvořit souhrnné ocenění, které bude v sobě 

pojímat všech dosažené výsledky. 
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2.4.1 Majetkové metody ocenění  

Majetková hodnota podniku se zkoumá za předpokladu pokračování podniku 

v podnikání. Základem je různé ocenění jednotlivých složek majetku podniku podle různých 

typů cen. 

 

2.4.1.1 Účetní hodnota na principu historických cen  

Tato účetní metoda se zabývá zejména tím, za kolik byl určitý majetek podniku 

skutečně v dané době pořízen. Tento princip je znám jako princip historických cen. Problém 

však nastává zejména při oceňování dlouhodobého majetku, kdy historická a reálná cena se 

poněkud rozcházejí. Výhodou je jistá jednoduchost a zejména rychlost výpočtu ceny a jeho 

průkaznost.
58

 

Postup výpočtu vychází z platných pravidel o účetnictví. Je postaven výhradně na 

rozvaze, která je souhrnným ukazatelem hodnoty podniku. Účetní hodnota podniku je 

většinou chápána jako doplňková a málo vypovídající metoda oceňování. Její výsledky jsou 

někdy využívány v jiných metodách oceňování podniků. 

 

2.4.1.2 Likvidační hodnota 59 

Pokud podnik již nepokračuje ve svém podnikání a chceme-li zjistit, jaká bude cena 

majetku podniku, pokud bude rozprodán, lze využít metodu likvidační hodnoty. Likvidace 

podniku má dva základní parametry rychlost a intenzitu. Rychlost je dána časovým obdobím, 

po které musí být majetek rozprodán. Intenzita pak vyjadřuje, na jak malé části bude majetek 

po likvidaci rozdělen. 
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Samotná likvidační hodnota se dá vyčíslit dle tabulky 2.2: 

Tab 2.2. Výpočet likvidační hodnoty 
60

 

+ Příjmy z prodeje majetku 

- Výdaje  

   

a) na vyrovnání dluhů 

b) na úhradu nákladů na likvidaci 

c) na úhradu případných daní z příjmů z odprodeje majetku a daní z převodu 

nemovitosti 

± Pokud podnik ještě nějakou dobu pokračuje ve své činnosti, je nutno započítat také jeho běžné 

podnikové příjmy a výdaje 

 

 Při oceňování likvidační metodou podniků s omezenou životností se používá 

následující vzorec: 

                  ∑ (
              

      
) 

     
                                  

      
  61

            

           (2.22) 

 První část vzorce popisuje hodnotu podniku po omezenou dobu jeho existence a druhá 

část je tvořena likvidační hodnotou majetku podniku při ukončení své činnosti. 

 

2.4.1.3 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen  62 

„Cílem ocenění na principu reprodukčních cen je nalézt odpověď na jednoduchou 

otázku, kolik by stálo znovuvybudování podniku, který je předmětem našeho zájmu.“
63

 

Jako výsledek analýza je považována tzv. substanční hodnota podniku. Tato lze být 

chápana několika různými způsoby a být různě vyčíslována. 

Základním členěním je rozdělena substanční hodnota na netto a brutto hodnotu. Při 

součtu všech reprodukčních cen veškerého vlastněného majetku či majetku obdobného 

očištěného o podobná opotřebení získáme substanční hodnotu brutto. Po odečtení 
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podnikových dluhů získáme substanční hodnotu netto. Vyšší vypovídací schopnost pro 

podnik má hodnota netto. 

Druhotným členěním této hodnoty je na úplnou a neúplnou substanční hodnotu. Za 

předpokladu, že jsme schopni vyčíslit přesnou hodnotu všech částí majetku jak hmotného, tak 

nehmotného, dostaneme se k substanční hodnotě úplné. Tato možnost však v praxi je zřídka 

kdy možná. Zejména nehmotný majetek jako know-how a goodwill se jen těžko vyčísluje 

v penězích. Proto je běžnější vyjádřit tzv. neúplnou substanční hodnotu podniku, ve které jsou 

hodnoty některých částí majetku záměrně vynechány. 

 

2.4.1.4 Substanční hodnota na principu úspory nákladů 64 

Metoda substanční hodnoty na principu úspory nákladů je využívána především při 

rozhodováním zda podnik koupit nebo vybudovat nový na zelené louce. V případě, že jsou 

nám známy budoucí výnosy, které bude podnik produkovat, potom hodnota podniku je 

tvořena schopností pokrýt veškeré náklady spojené s vybudováním podniku samotného. 

Největší obtíží této metody jsou odhad investičních nákladů na vybudování firmy a 

správné odhadnutí budoucích výnosů z podnikání plynoucích z nového podniku. Tato metody 

pracuje převážně s peněžními toky a vytváří pouze jakési srovnání dvou situací. Přesné 

vyčíslení hodnoty podniku potažmo jeho majetku se zde nedozvíme. Velkou roli zde hraje 

také subjektivnost hodnotitele a riziko plynoucí z neznalosti budoucího vývoje. 

 

2.4.1.5 Majetkové ocenění na principu tržních cen 

Při oceňování podniků, které se přímo nezabývají obchodem či výrobou je velmi těžké 

ocenit majetek jinak, než právě na základě tržních cen. Ocenění probíhá ve stanovení tržních 

cen jednotlivých položek aktiv podniku. Hodnota kapitálu společnosti pak je stanovena jako 

součet těchto tržních cen. 

Tato metoda je využívána především u investičních společností a podniků 

holdingového typu. Tyto společnosti se zabývají finančními či realitními službami. Na běžný 

obchodní podnik pokračující v činnosti tato metoda je zřídka kdy aplikována, a její výsledky 

nejsou tak vypovídající. 
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2.4.2 Výnosové metody ocenění  

Metody výnosové pracují se základním předpokladem, že hodnota statku neboli 

podniku je dána jeho užitkem pro uživatele. V ekonomickém světě jsou tímto užitkem 

především budoucí očekávané výnosy.
65

  

Literatura rozlišuje čtyři základní výnosové metody podle toho, která veličina je 

v daném případě považována za výnosy:
66

 

 „metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

 metoda kapitalizovaných čistých výnosů, 

 metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), 

 korigované metody, které kombinují výnosové ocenění s oceněním 

majetkovým.“ 

 

2.4.2.1 Metoda diskontovaného peněžního toku DFC  

Metoda diskontovaného čistého cash flow je základní výnosovou metodou. Hlavním 

předmětem zájmu zde stojí peněžní toky, které jsou pro podnik primárním zdrojem užitku. 

Metoda se postupně z USA a Velké Británie rozšířila po celém světě a stala se 

nejpoužívanější metodou oceňování podniku. 

 

Metoda DCF má tři základní techniky výpočtu:
67

 

 entity approach, 

 equity approach, 

 adjusted present value. 

 

Všechny tři kategorie jsou založené na vyčíslení čistého obchodního kapitálu neboli 

vlastního kapitálu. Každá však k danému výsledku dospěje různým způsobem. 
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Metoda DCF entity probíhá ve dvou fázích.  V první fázi jsou vyčísleny veškeré 

peněžní toky pro vlastníky a pro věřitele, které jsou následně diskontovány. Tak je získána 

hodnota podniku samotného – hodnota brutto Hb. V druhé fázi se pak odečtou veškerý cizí 

kapitál ke dni oceňování. Výsledkem je hodnota netto Hn.  

Metoda DCF ekvity pracuje pouze s peněžními toky pro vlastníky podniku. Po 

diskontu této částky je získána rovnou hodnotu čistého obchodního kapitálu netto. 

Metoda DCF APV se opět skládá ze dvou fází. Nejprve se zjistí hodnota podniku 

brutto. Hodnota brutto je dána součtem hodnoty podniku při nulovém zadlužení a hodnoty 

daňových úspor z úroků. Hodnota netto se získá během druhé fáze a to odečtením cizího 

kapitálu. 

 Při výpočtu hodnota podniku metodou DCF entity jsou základní kategorií pro výpočet 

peněžní toky podniku. Ty se získají součtem všech vyprodukovaných peněžních prostředků 

po odečtení investic. Výsledkem jsou volné cash flow firmy FCFF, jejich konstrukce je 

popsána v tabulce 2.3: 

 

Tab. 2.3 Výpočet FCFF 
68

 

1. + Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVHD) 

2. - Upravená daň z příjmu 

3. = Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních (KPVH) 

4. + Odpisy 

5. + Ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou v běžném období 

6. = Předběžný peněžní tok z provozu 

7. - Investice do upraveného pracovního kapitálu 

8. - Investice do pořízení dlouhodobého majetku 

9. = Volný peněžní tok firmy FCFF 
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Celková hodnota podniku Hb se pak vypočítá podle vzorce: 

   ∑
     

      
 

 
    

69
       (2.23) 

kde: FCFFt = volné cash flow do firmy v roce t 

 ik = kalkulovaná úroková míra = diskontní míra 

 n = počet let existence podniku 

 

V praktickém využití je těžko odhadnutelné množství let, kolik bude podnik existovat 

a také odhadnout peněžní toky pro jednotlivé roky. Proto se často využívá standardní 

dvoufázová modifikace této metody. V první fázi se vyčíslí peněžní toky pro několik málo let 

a v druhé pokračovací fázi se počítá s existencí podniku do nekonečna tzv. „going concern“.  

Vzorec pro dvoufázovou metodu je dán: 

   ∑
     

      
 

 
     

  

      
 
 

70
      (2.24) 

 

kde: T = délka první fáze oceňování v letech 

 PH = pokračující hodnota 

 ik = diskontní míra na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu. 

 

Pokračující hodnota je díky velmi dlouhé časové řadě v budoucnosti velmi 

zanedbatelná částka a není potřeba s ní často počítat. Při výpočtu PH lze využít „Gordonova 

vzorce“, který předpokládá trvalý růst podniku v budoucnosti: 

            
       

    
 

71
      (2.25) 
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kde: T = poslední rok prognózovaného období 

ik  = průměrné náklady kapitálu 

g = předpokládané tempo růstu volného peněžního toku v druhé fázi 

FCFF = volný peněžní tok do firmy 

Diskontní míra pro všechny vzorce metody DFC entity je shodná s výší průměrných 

vážených nákladů kapitálu WACC. 

 

Metoda DCF equity v mnohém připomíná metody entity s tím rozdílem, že zde je 

základním ukazatelem hodnota vlastního kapitálu. DCF equity počítá pouze s volnými 

peněžními prostředky pro vlastníky tzv. FCFE. Výpočet FCFE je uveden v tabulce 2.4: 

 

Tab. 2.4 Výpočet FCFE
72

 

 
1. + Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVH) 

2. + Odpisy 

3. + Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

4. - Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

5. - investice do pořízení dlouhodobého majetku provozně nutného 

6. = FCF na úrovni podnikatelské jednotky 

7. - Úroky z cizího kapitálu snížené o daňový štít 

8. - Splátky úročeného cizího kapitálu 

9. + Nově přijatý úročený cizí kapitál 

10. = FCFE 

 

Obdobně jako u metody DCF entity tak i u DCF equity nejprve vyčíslíme první fázi 

ocenění, která představuje diskontované peněžní toky, a v druhé fázi vyčíslíme její 

pokračující hodnotu dle vzorce: 

   ∑              
   

    
       

    
          

   
73

  (2.26) 
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kde: ik  = kalkulovaná úroková míra na úrovni nákladů vlastního kapitálu při 

konkrétní míře zadlužení podniku 

g = předpokládané tempo růstu volného peněžního toku FCFE 

v budoucnu 

 

2.4.2.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů      74 

Metoda oceňování kapitalizovaných zisků je nejvíce rozšířená a používaná ve 

společnostech v německy mluvících zemích. Tato metoda zjišťuje pouze hodnotu netto a 

nezabývá se tudíž vlivem cizího kapitálu firmy. Metoda jako taková se vyskytuje ve dvou 

variantách, dle toho jakým způsobem jsou chápány čisté výnosy firmy: 

1. Čistý výnos se chápe jako rozdíl mezi příjmy a výdaji firmy, tzn. peněžní toky. 

Tato varianta je většinou používána v akademickém prostředí a je takřka 

ztotožnitelná s metodou DCF equity.  

2. Čistý výnos je vyčíslen z upravených výsledků hospodaření. Tato varianta 

bývá v praxi více využívaná z důvodu větší přesnosti výsledku. Hlavním 

rozdílem je, že v druhé variantě se do základu ocenění přímo vkládají výdaje 

na investice a časový okamžik těchto investic. 

 

2.4.2.2.1 Výnosová hodnota analytickou metodou  

Základem této metody jsou odhadované budoucí výsledky hospodaření, které jsou 

očištěny o vliv různých typů financování podniku. Vychází se přitom z trvale odnímatelných 

čistých výnosů během jednotlivých let, které mohou být jakkoli v podniku využity aniž by 

snižovali schopnost výnosnosti podniku. Při dvoufázové analytické metodě se používá ten 

vzorec: 

    ∑
   

      
 
 

   

  
 

 

      
 

 
    

75
     (2.27) 
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kde:  Hn = hodnota podniku netto 

 ČVt = odhad odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy 

T = délka období, pro které jsme schopni v jednotlivých letech odhadnout 

čistý výnos 

TČV = trvalá velikost odnímatelného čistého výnosu ve druhé fázi 

uvažovaného horizontu 

ik = kalkulovaná úroková míra 

 

2.4.2.2.2 Výnosová hodnota paušální metodou 

Paušální metoda je založena na již historických výsledcích hospodařeních a je proto 

často přesnější než metody založené na odhadu budoucího vývoje. Paušální metoda je vhodná 

za předpokladu, že společnost bude v blízké budoucnosti dosahovat alespoň takových 

výsledků, jakých dosahovala v analyzovaných letech. Metoda používá k ocenění stálé ceny 

k datu ocenění a je tedy maximálně očištěna o vliv inflace. Pro analýzu je zásadní analyzovat 

a upravit jednotlivé hospodářské výsledky dle tabulky 2.5. 
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Tab. 2.5. Výpočet upravených čistých výnosů
76

 

 
1. VH před zdaněním  

2. + odpisy  

3 - finanční výnosy za daný rok 

4. - tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

5. + zůstatková cena prodaného dl. majetku 

6. + mimořádné osobní náklady  

7. -  mimořádné výnosy 

8. + mimořádné náklady 

9. = UVH před odpisy  

10. Cenový index řetězový 

11. Cenový index bazický k výchozímu roku 

12. =  UVH upravený o inflaci  

13. Váhy qt 

14. = UVH upravený o inflaci . váhy qt 

 

Z minulých upravených výsledků hospodaření za roky sledovaného období vyčíslíme 

trvalý čistý výnos. Tento je pak výsledkem váženého průměru daných čistých výnosů: 

                                
∑    

 
   

∑   
 
   

 
77

   (2.28) 

kde: ČVt = minulé upravené čisté výnosy 

 qt = váhy, které popisují význam čistého výnosu za daný rok 

 K = počet minulých let zahrnutých do výsledku 

 

 Výsledek výpočtu trvale odnímatelného čistého výnosu použijeme k výpočtu hodnoty 

podniku netto: 

    
   

  
 

78
        (2.29) 
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kde: TČV = trvale odnímatelný výnos dle vzorce 2.28 

 ik = kalkulovaná úroková míra 

 

2.4.2.3 Metoda EVA 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je dnes velmi často používána v hospodářské 

praxi. Její komplexnost a jistá jednoduchost z ní dělají ideální metody pro hodnocení stavu 

podniku. Ekonomická přidaná hodnota je zejména využívána jako:
79

 

 EVA jako nástroj finanční analýzy, 

 EVA jako nástroj řízení podniku a motivování zaměstnanců, 

 EVA jako nástroj ocenění podniku. 

Ukazatel EVA je dnes využíván především proto, že oproti jiným ukazatelům má 

přímý vztah k ceně akcií podniku, je schopna najednou používat co nejširší spektrum dat 

z účetnictví podniku, zahrnuje v sobě výpočet rizika a najednou dokáže hodnotit jak 

výkonnost, tak ocenění podniku.
80

 

Základním vzorcem výpočtu ukazatele EVA je čistý výnos z provozní činnosti, od 

kterého se odečtou náklady veškerého kapitálu podniku: 

 

                           81
    (2.30) 

kde:  NOPAT  = net operating profit after taxes, čistý zisk po odečtení daní 

 Capital    = kapitál, který je obsažen v aktivech a slouží k provoznímu zisku 

 WACC   = průměrné vážené náklady kapitálu 

 

NOPAT neboli net operating profit after taxes je zisk z operační činnosti podniku. U 

tohoto ukazatele se lehce rozchází definice podle amerických a českých účetních předpisů. 
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NOPAT je sice provozní výsledek hospodaření, který však není reálně totožný s českým 

výkladem provozního výsledku hospodaření. 

Capital ve vzorci představuje hodnotu veškerých aktiv, které jsou klíčové při tvorbě 

operačního zisku. Dále se využívá ukazatele NOA, který představuje čistá operační aktiva. 

Výnosy a náklady tvořící NOPAT by měly mít základ v aktivech obsažených v NOA. 

Pro konkrétní daný rok je pak možno při výpočtu EVA použít tyto dva vzorce: 

1. Capital Charge – vzorec nákladů na kapitál 

                           
82

    (2.31) 

 

2. Value Spread – vzorec hodnotového rozpětí 

     (
      

       
       )            

83
    (2.32) 

Ve vzorcích ekonomické přidané hodnoty se využívá hodnota ukazatele NOA 

z počátku sledovaného roku.  

 

Při oceňování podniku lze využít tři druhy metody EVA. EVA entity, equity a APV. 

Nejčastěji se v praxi pracuje s metodou EVA entity. Výsledkem analýzy je hodnota vlastního 

kapitálu podniku netto. 

         ∑ (
                   

         
       )

 

   
 

                   

                
       

84
 

           (2.33) 

kde: Hn   = hodnota vlastního kapitálu podniku 

EVAt  = Eva v roce t 

NOA0  = čistá operační aktiva k datu ocenění 
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NOAt-1  = čistá operační aktiva k počátku roku t 

NOPATt = operační výsledek hospodaření po dani v roce t  

T  = počet let explicitně plánovaných EVA 

WACC = průměrné vážené náklady kapitálu 

D0  = hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

A0  = ostatní, neoperační aktiva k datu ocenění 

 

2.4.3 Tržní metody ocenění  

Tyto metody patří mezi skupinu metod ocenění na základě tržního porovnání. Samotná 

hodnota podniku může odvozena z aktuálních cen akcií na trhu. V ČR mnoho firem však 

nemá své akci volně tržně obchodovatelné, a proto je nutné využít metodu tržního 

porovnávání. 

Srovnávání podniků lze uplatnit pouze, když jsou rozdíly mezi sledovanými podniky 

malé. Zde opět může svou roli hrát subjektivita hodnotitele a jeho odhad. Pokud podnik 

produkuje výjimečné a jedinečné produkty, je metoda nanejvýš nepoužitelná.  

 

2.4.3.1 Ocenění na základě srovnatelných podniků 

Metoda srovnatelných podniků (similar public company method) je srovnání dvou 

podobných podniků, u kterých známe počet a hodnotu akcií. Je vždy snaha o to, aby byly 

vybrány podniky se stejnou výnosností i rizikem. Šance najít takové dva podniky je malá. 

Srovnatelnost by měla probíhat v několika znacích:
85

 

 

 odvětví a obor podnikání, 

 vyráběné produkty, 

 velikost, 

 právní forma podnikání, 
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 struktura financování, 

 základní technologie, 

 struktura dodavatelů a odběratelů, 

 výkonnost, 

 perspektivy. 

 

Při hledání podniků ke srovnání by měl nastat kompromis mezi naprostou shodou 

mezi podniky a dostatečným počtem podniků, se kterými můžeme porovnávat. 

Pro porovnávání stejných veličin u různých podniků se využívá metody násobitelů. 

Násobitel je vždy poměr tržní ceny akcie k nějakému zvolenému ukazateli. Násobitelé se dělí 

do několika skupin:
86

 

a) Podle způsobu vyjádření tržní ceny akcie: 

 equity value – vyjadřuje poměr vlastního kapitálu na akcii, 

 enterprise value – vyjadřuje poměr hodnoty celého podniku na jednu akcii. 

 

b) Podle vyjádření vztahové veličiny: 

 násobitele výnosové – na základě zisku, 

 násobitele majetkové – na základě hodnoty investovaného kapitálu do 

podniku. 

V praxi je nejvyužívanější násobitel P / E – price / earnings ratio, který vyjadřuje 

poměr ceny akcie a zisku na jednu akcii. 

Hodnotu jedné akcie  
  

 

 
 
 pak můžeme vypočítat ze vzorce: 

 
  

 

 
 
         

 

 
      

87
      (2.34) 

kde:        = zisk na akcii propočtený pro oceňovaný podnik 

 
 

 
     = hodnota násobitele P/E vyvozená ze souboru srovnatelných podniků 
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2.4.4 Postup oceňování 

Obecně lze postup při oceňování jakéhokoli podniku sumarizovat do několika bodů. 

Tento přehledný rámec je jednoduše použitelný při jakékoli příležitosti k oceňování.
88

 

 sběr vstupních dat, 

 analýza dat, 

 sestavení finančního plánu, 

 vlastní ocenění podniku. 

 

Dle tohoto scénáře při oceňování je koncipována praktická část diplomové práce, kde 

budou jednotlivé analýzy a metody uplatněny na konkrétní situaci v konkrétním vybraném 

podniku. 

  

                                                 
88
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3 Aplikace vybraných metod na konkrétní podnik 

3.1 Charakteristika podniku 

3.1.1 Základní informace o podniku 

Firma XYZ a.s. se svou velikostí řadí mezi středně velké velkoobchodní společnosti. 

Společnost XYZ vstoupila na český trh již před více než 20 lety, jako stoprocentní česká 

privátní společnost. Po celou dobu své existence působí v Ostravě, kde si také vybudovala své 

skladové kapacity. 

 Primárním oborem podnikání je nákup, skladování a prodej hutních výrobků. 

K sekundárním oborům činnosti se řadí přepravní služby, inženýring, výroba polotovarů a 

marketing. 

  V současné době je většina jejich obchodních aktivit zaměřena na evropský trh (státy 

Evropské unie), země bývalé Jugoslávie, východní Evropu (Rusko, Ukrajina),  Asii (Vietnam) 

a díky svým mnohým obchodním partnerům je schopna dodávat své zboží také do oblastí 

Blízkého a Středního východu (Turecko, Kazachstán, Uzbekistán, Spojené Arabské Emiráty, 

Pákistán, a další). 

   

3.1.2 Historie společnosti 

 Společnost je již od svého vzniku vlastněna dvěma fyzickými osobami, které v roce 

1991 založili XYZ s.r.o., zaměřenou zejména na obchod s hutními a energetickými materiály 

a marketingem. Firma byla zacílena na polský trh. 

 Jako stěžejní program své činnosti a perspektivní obchodní záměr si zvolili 

produktovou řadu ocelových dlouhých výrobků ve vyšších jakostních třídách, které 

v devadesátých letech začínaly být požadovány pro výrobu ocelových konstrukcí 

zpracovávaných v České republice především pro zahraniční zákazníky. S těmito druhy 

materiálů nebyli ostatní čeští zprostředkovatele ještě dostatečně obeznámeni. Mezi výrobci 

ocelových konstrukcí se firma XYZ s.r.o. zapsala jako první obchodníků nabízející dodávky 

těchto materiálů. Společnost se stala ihned po svém založení hlavním propagátorem při 

využívání inovativních výrobků v českých projektech a také se snažila o technické a 

marketingové poradenství týkající se těchto produktů. 
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 Na počátku devadesátých let byly dodávky zajišťovány podle konkrétních požadavků 

přímým dovozem od zahraničních výrobců a z velkoskladů k českým a slovenským 

odběratelům. S neustále rostoucími požadavky na časově přesné dodávky a především na 

rozšiřující se sortiment bylo nutno k co nejlepšímu uspokojení odběratelů vytvořit skladové 

prostory.  

V roce 2002 byla vložena společnost XYZ s.r.o. jako základní kapitál a jediný vlastník 

nově založené akciové společnosti XYZ. Tato nutná změna byla zapříčiněna výrazným 

růstem objemů prodejů a podpory dalšího rozvoje, zejména pak nutností zabezpečení 

bankovního zajišťování obchodních závazků vůči výrobcům a navýšení věrohodnosti a 

prestiže a dobrého jména celé firmy. 

 Během roku 2004 narostla  nutnost doložit odběratelům transparentnost řídících 

procesů ve společnosti a byl tak do společnosti zaveden systém jakosti dle normy ČSN EN 

ISO 9001:2000. Společnost si jako cíle kvality si stanovil: „Kvalita práce, zlepšování péče o 

zákazníky a zajištění průběžného zlepšování služeb ve prospěch zákazníků pracovníky 

firmy“. 

 Výrazný nárůst obchodních aktivit v letech 2005 až 2008 a zejména náročnější 

požadavky zákazníků na způsob a formu dodávek zboží vyvolal neodkladnou potřebu na 

rozšíření skladových kapacit, zvýšení jeho kapacity a doplnění služeb zajišťujících přípravu 

zboží před expedicí, pro které stávající skladové zázemí již nebylo dostačující. Během velmi 

úspěšných let byl vypracován projekt na výstavbu nového skladovacího areálu. Tyto plány 

však zastavila nadcházející krizová situace a výrazný pokles zisků. Pokud budou odhady růstu 

hospodářského výsledku firmy správné, bude možné realizovat tento projekt v horizontu 4 až 

5 let. 

 V současné době společnost XYZ a.s. zaměstnává 25 -35 zaměstnanců v závislosti na 

sezónních potřebách. Z toho je 16 technicko- hospodářských pracovníků včetně majitelů a 

ostatní jsou manipulační pracovníci skladu. 

 

 

 

 



45 

 

Obr. 3.1. Schéma struktury organizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.3 Nabídka služeb 

XYZ, a.s. se od svého založení úzce vyprofilovala jako dodavatel širokého sortimentu 

ocelových výrobků s klíčovým důrazem na dodávky řízené dle přesného harmonogramu času 

(just-in-time). Hlavní devizou v boji s konkurencí se ukázala především spolehlivost a úplnost 

dodávek a zvláště pak schopnost zajistit momentálně nedostatkové výrobky s možností 

rozšíření o nadstandardní zkoušky.  Díky této výhodě mohla společnost rozšířit své aktivity i 

do různých zahraničních destinací. 

 V sortimentu nabízených výrobků převládají především za tepla válcované ocelové 

dlouhé výrobky, tyčové oceli a různé typy kolejnic. 

  

3.1.4 Společnosti, se kterými XYZ a.s. spolupracuje 

Společnost XYZ se snaží co nejvíce diversifikovat své zdroje tak, aby bylo kdykoliv 

možné kombinovat dodávky z vlastních zásob doplněné o možnosti operativního nákupu. 

Tímto se lépe daří firmě uspokojovat náročné požadavky zákazníků na šíři sortimentu a 

dodávky v co nejkratším čase. 
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 Hlavními producenti, kteří ze svých výrobních kampaní dodávají materiál jsou 

především:  ArcelorMittal Group (profily, úhelníky, tyčová ocel),  Duferdofin SPa (profily, 

úhelníky), Celsa Group (profily, úhelníky), Acciaire Venete (úhelníky, plochá ocel, tyčová 

ocel), Beltrame Group (úhelníky, tyčová ocel), Ferrosider SPa, Metalgoi Spa, Valente Spa 

(příslušenství ke kolejnicím) a dalšími. 

 Specifické a operativní dodávky jsou řešeny ve spolupráci s: Salzgitter CZ, Arcimpex 

s.r.o., Bobrek z.o.o., KEM z.o.o., distribuční sklady společnosti ThyssenKrupp v Německu, 

ČR a Polsku, Krug GmbH, Giacomello SPa, atd.   

 Historicky hlavním partnerem pro dodávky ze skladových zásob je společnost 

Stalprofil S.A. 

 

 Distribuční cesty pro prodej výrobků jsou vždy závislé na konkrétní cílové destinaci a 

zákazníkovi. Detailní znalost zákazníka a především specifik daného trhu napomáhají 

k úspěšnému splnění transakce. I při využití bankovního zajištění, případně komerčního 

pojištění, jsou obchody s novými zákazníky v nových destinacích velmi rizikové. 

 Přímé dodávky jsou realizovány ke konečným zákazníkům, případně obchodním 

společnostem v rámci trhů spadajících pod evropskou legislativu, kde je zajištěna alespoň 

částečná vymahatelnost případných pohledávek. V ostatních destinacích (Rusko, Ukrajina, 

balkánské země, Turecko, Vietnam, apod.) byli navázány kontakty s věrohodnými partnery, 

kteří zajišťují zastupování firmy na daném trhu. Neustálé sledování činnosti všech 

obchodních partnerů, hodnocení jejich stability a kredibility, ale také vyhledávání a 

navazování kontaktů s novými firmami neustále napomáhá k rozvoji firmy a zejména 

k eliminaci případných rizik podnikání. 
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3.1.5 Vývoj tržeb společnosti  

Graf 3.1 uvádí výši tržeb firmy XYZ a.s. za posledních pět let. Dané výsledky jsou 

silně ovlivněny krizovými roky 2009 a 2010.  

 

Graf 3.1 Vývoj tržeb v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná hodnota se pohybuje 445 000 000 Kč ročně. Navýšení současného stavu 

tržeb je, v současné době recese, uskutečnitelné jen využitím přímých obchodů mezi výrobci 

a zákazníky firmy. Tento způsob obchodu nepatří mezi primární činnosti, kterými by se chtěla 

firma zabývat. V nepříznivých dobách jsou však firmy nuceny hledat alternativní způsoby 

svého podnikání tak, aby co nejlépe čelily současnému stavu ekonomiky. 

 

Graf 3.2. vyjadřuje poměr prodeje na tuzemském a na zahraničních trzích a dokládá 

tak výraznou závislost firmy na zahraničních poptávkách. 
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Graf 3.2. Rozdělení prodeje na tuzemský a zahraniční trh 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vyjma krizové roky 2009 a 2010 postupný nárůst exportních aktivit za posledních šest let 

je podložen výběrem stabilních a dlouhodobě perspektivních zákazníků v jednotlivých 

destinacích a je očekáván i do budoucna. Diversifikace portfolia odběratelů a dodavatelů 

v rámci celé Evropy, Balkánu a Blízkého východu umožnilo překlenutí výkyvů v prodejích do 

jednotlivých destinací. Celkový trend tím stále vykazuje růstový potenciál. 

Stabilitu této oblasti prodeje dokládá i výsledek v krizovém roce 2009, kdy došlo pouze 

k nevýznamnému poklesu v poptávce zahraničních zákazníků ve srovnání s pohybem 

tuzemského prodeje. Exportní aktivity tak prokázaly vyšší stabilitu a odolnost vůči výkyvům 

trhu. 

 

3.2 Strategická analýza 

Základem strategické analýzy je vymezit celkový potenciál zkoumaného podniku 

v dlouhodobém horizontu. Celkový potenciál závisí na vnějších a vnitřních faktorech, a proto 

strategická analýza zkoumá vlivy makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí na daný 

podnik. Data pro strategickou analýzu byla získána ze statistických ročenek Českého 

statistického úřadu. 
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3.2.1 Analýza makroprostředí podniku 

Každý podnik v ekonomice, nehledě na odvětví, je ovlivňován celoekonomickými 

vlivy a je pro něj klíčové sledovat a přizpůsobovat se makroekonomickým ukazatelům, které 

tyto vlivy zastupují. Mezi nejběžnější patří HDP, vývoj inflace a nezaměstnanosti, fiskální a 

monetární politika státu. 

 

3.2.1.1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt představuje souhrn všech přidaných hodnot zpracováním ve 

všech odvětvích činností. Je počítán v kupních cenách, za které jsou uskutečňovány tržní 

výkony. U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a 

spotřeby fixního kapitálu. 

 

Hodnoty za roky 2006 až 2011 jsou vidět v tabulce 3.1. a v grafu 3.3. 

 

Tab 3.1. Vývoj HDP v běžných cenách za roky 2006-2011
89

 

Rok HDP v běžných cenách (mld. Kč) 

2006 3352,6 

2007 3662,6 

2008 3848,4 

2009 3739,2 

2010 3775,2 

2011 3812 

 

 Mezi zkoumanými hodnotami je největší meziroční nárůst HDP mezi lety 2006 a 2007 

a to o 310 mld. Kč. Tento pozitivní vývoj HDP doprovází Českou republiku již od začátku 

90.let 20. století a dosahuje vrcholu v roce 2008, kdy byla hodnota HDP 3848,4 mld. Kč. 

Tento trend však s nástupem hospodářské krize v roce 2009 skončil a hodnoty HDP se začaly 

                                                 
89
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propadat. V roce 2010 se opět hodnota HDP zvýšila a to na 3775,2 mld. Kč. Od roku 2010 se 

země pomalu začala vymaňovat z krizového scénáře. Na konci roku 2011 se však začala 

projevovat druhá velká ekonomická krize, tentokrát evropská. Ale i přes znepokojivou situaci 

na evropských trzích HDP v roce 2011 vzrostlo oproti minulému roku o 1,7%. 

Můžeme proto odhadovat, že v následujících nejméně třech letech bude následovat 

stagnace HDP, z důvodu restrikční politiky státu a snížené poptávce po vyrobených statcích a 

snížení výše veřejných zakázek. 

 

Graf 3.3. Vývoj HDP v běžných cenách za roky 2006-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

3.2.1.2 Inflace 

Inflaci lze chápat jako všeobecný růst cenové hladiny statků v čase. Statisticky je 

inflace počítána jako čistá cenová změna indexů spotřebitelských cen.  

„Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a 

služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je 

jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného 

druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností.“
90

         

Vývoj inflace za roky 2006 až 2011 je znázorněn v tabulce 3.2 a v grafu 3.4. 
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Tab 3.2. Vývoj inflace v procentech za roky 2006-2011
91

 

Rok Inflace (%) 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 6.3 

2009 1,0 

2010 1,5 

2011 1,9 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 Největším rozdílovým skokem směrem vzhůru je rozdíl inflace mezi lety 2007 a 2008. 

Změna byla ve výši + 3,5 procentního bodu, což znamená meziroční nárůst o 225 %. V té 

době byla výkonnost ekonomiky země na vzestupu a ze střednědobého hlediska také na svém 

vrcholu. V roce 2009 s příchodem hospodářské krize se výkonnost ekonomiky propadla a to 

mělo vliv i na rychlost růstu spotřebitelských cen. Růst se výrazně zpomalil a to na hodnotu 

1,0 %. V letech 2010 a 2011 se již ekonomika začala z krize uzdravovat a inflace opět pomalu 

rostla až na 1,9 % v roce 2011.  

   

Graf 3.4. Vývoj inflace v procentech za roky 2006-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 3.2. 
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3.2.1.3 Úrokové sazby 

Repo operace na volném trhu neboli odkupování přebytečné peněžní likvidity od 

komerčních bank je jedním ze základních měnotvorných nástrojů České národní banky. 

Základní doba trvání těchto operací je čtrnáct dnů. Tento nástroj slouží ČNB k usměrňování 

výše úrokových sazeb pro Českou republiku. Mezi úrokové sazby patři sazba lombardní, 

dvoutýdenní repo sazba a diskontní sazba. Vývoj těchto sazeb za roky 2006-2011 je ukázán 

v tabulce 3.3. 

V případě, že se podnik rozhodne, že bude financovat své aktivity taktéž z cizích 

zdrojů, je pro něj důležité sledování právě těchto úrokových sazeb, které vyjadřují reálnou 

cenu půjčky od banky. 

 

Tab 3.3. Vývoj úrokových sazeb v procentech za roky 2006-2010
92

 

Platná od: Lombardní sazba (%) 2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) 

28. 7. 2006 1,25 2,25 3,25 

29. 9. 2006 1,50 2,50 3,50 

1. 6. 2007 1,75 2,75 3,75 

27. 7. 2007 2,00 3,00 4,00 

31. 8. 2007 2,25 3,25 4,25 

30. 11. 2007 2,50 3,50 4,50 

8. 2. 2008 2,75 3,75 4,75 

8. 8. 2008 2,50 3,50 4,50 

7. 11. 2008 1,75 2,75 3,75 

18. 12. 2008 1,25 2,25 3,25 

6. 2. 2009 0,75 1,75 2,75 

11. 5. 2009 0,50 1,50 2,50 

7. 8. 2009 0,25 1,25 2,25 

17. 12. 2009 0,25 1,00 2,25 

7. 5. 2010 0,75 0,25 1,75 

Zdroj: Česká národní banka 
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 Během sledovaného období 2006-2010 úrokové sazby velmi kolísaly. Jejich vrchol 

nastal na počátku roku 2008, čili těsně před nástupem dopadů hospodářské krize. Díky růstu 

tempa inflace před rokem 2008 výše úrokových sazeb taktéž stále rostla. 8. února 2008 byla 

lombardní sazba ve výši 2,75 %, 2T repo sazba 3,75 % a diskontní sazba ve výši 3,75 %.  

 Po nástupu krize se nejen propadlo tempo inflace, ale podnikatelské subjekty si začaly 

stále méně půjčovat od bank a to vedlo k postupnému snižování úrokových sazeb během let 

2008 - 2010. V květnu 2010 byly úrokové sazby na svém minimu v rámci sledovaného 

období a to na 0,75 % lombardní sazba, 2T repo sazba 0,25 % a diskontní sazba ve výši 0,75 

%. Tyto kroky měly a mají vést k oživení celé ekonomiky a opětovnému navýšení množství 

bankovních půjček. V budoucím období, kdy se očekává nástup další ekonomické krize, se 

neočekává výrazný nárůst úrokových sazeb a s ním i „zdražování“ cizího kapitálu. 

 

Graf 3.5. Vývoj úrokových sazeb v procentech za roky 2006-2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 3.3. 
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3.2.2 Analýza mezoprostředí podniku 

Vlivy mezoprostředí na podnik bezprostředně ovlivňují působení podniku v rámci 

vybraného odvětví podnikání. Tyto vlivy jsou z větší části samotným podnikem ovlivnitelné. 

Patří sem působení konkurence, zákazníků, dodavatelů a substitutů výrobku vyráběných 

podnikem. 

 

3.2.2.1 Popis a hodnocení odvětví 

Podle členění odvětví dle CZ-NACE společnost XYZ a.s. spadá pod sekci G - 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a podsekce: 

 46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod, 

 46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky. 

 

Obecně odvětví velkoobchodu s hutními materiály zajišťuje distribuci hutních druho-

výrobků konečným spotřebitelům, případně jiným obchodníkům s cílem poskytnout 

dodavatelský servis, který je mimo rámec možností výrobců. Především se jedná o 

permanentní schopnost dodávek zboží ze skladů, možnost kompletace zboží v různorodém 

sortimentu a množství dle konkrétních zakázek vycházejících z projektové specifikace, a 

zajišťování souvisejících služeb jako přepravní služby, úprava zboží dělením, povrchová 

úprava a podobně.  

 

3.2.2.2 Vývoj odvětví 

Činnost a rozvoj odvětví velkoobchodu s hutními materiály, odvětví dodavatelských 

služeb pro konečné zpracovatele je přímo závislá na rozvoji průmyslových odvětví. 

Především na stavebnictví a strojírenství. V rámci procesu neustále se prohlubující 

globalizace trhů se postupně snižuje důležitost regionální působnosti. Většina významnějších 

subjektů vyvíjí činnost na celém území Evropské unie, někteří rozšiřují své aktivity i do 

vzdálenějších destinací. Proexportní zaměření je důležitým faktorem umožňujícím rozvoj i 

v podmínkách globální pokrizové stagnace průmyslové výroby.  
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Původní předpoklad, že důsledkem proběhlé krize v tomto odvětví bude snížení 

celkových kapacit s tím, že přežijí pouze silné subjekty, se nenaplnil. Mnohé společnosti se 

především finančně zcela vyčerpaly, ale zůstaly na trhu s výhledem na rychlé oživení 

ekonomiky a průmyslu, které by jim umožnilo pokračovat v činnosti a postupně vyrovnávat 

vytvořené ztráty. Pokrizové oživení však bylo velmi krátké a hospodářství přešlo do stagnace, 

která již trvá s krátkodobými výkyvy dva roky. Při zohlednění faktorů jako je stav a schopnost 

podpory investic a výroby bankovním sektorem, politická a hospodářská situace EU, podpora 

státních investic jejich členských zemí a ostatních států Evropy a stále se udržující 

předimenzovaná hladin kapacit servisních a zpracovatelských služeb je zřejmé že stávající 

stagnace bude realitou minimálně po další dva až čtyři roky.  

 

Na obrázku 3.2 lze vidět odhad budoucího růstu odvětví v evropských státech podle 

EUROMETAL Evropského sdružení obchodníků s ocelí.  

 

Obr. 3.2 Odhad růstu odvětví v evropských státech v roce 2012. 

Zdroj: EUROMETAL – Eurometal view on 2012 

 

Pro subjekty odvětví velkoobchodu je zřejmá cesta jak zajistit fungování a ziskovost 

v tomto nastávajícím období pokračování stagnace, ve schopnosti rozšiřování působnosti na 
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nové destinace a v operativním přizpůsobování své činnosti aktuálním a neustále se měnícím 

potřebám zpracovatelů z pohledu sortimentu zboží a doplňkových služeb, při minimální 

nákladovosti své činnosti.      

 

3.2.3 Analýza mikroprostředí podniku 

Veškeré pozitivní a negativní vlastnosti podniku jsou primárním zdrojem potenciálu 

pro úspěšné podnikání. Mikroprostředí firmy důsledně popisuje také finanční analýza, kterou 

se budu zabývat v následující kapitole. 

 

3.3 Finanční analýza 

Finanční analýza je komplexní metoda popisující finanční zdraví a výkonnost 

zkoumaného podniku. V této kapitole jsou prakticky použity ukazatele a jejich vzorce 

popsány v teoretické části diplomové práce. 

 

3.3.1 Absolutní ukazatele 

Finanční analýza absolutních ukazatelů zkoumá stavové a tokové veličiny, které lze 

vyčíst z rozvahy a výkazů zisku a ztráty. 
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3.3.1.1 Vertikální a horizontální analýza aktiv 

Firma XYZ a.s. je zaměřena především na obchod a nevýrobní služby, z tohoto 

důvodu v jejím majetku převládají oběžná a krátkodobá aktiva nad dlouhodobými. Hodnoty a 

poměry OM a DM za jednotlivé roky jsou popsány v grafu 3.6. 

 

Graf. 3.6 Vertikální analýza aktiv (očištěno o časové rozlišení)

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Výše oběžného majetku v aktivech je relativně stabilní během let 2006 a 2008, 

pohybuje se vždy okolo 80 %. Nejvyššího poměru dosáhla firma v roce 2006 a to měla 

oběžná aktiva zastoupení 81,5 % na celkových aktivech. Od roku 2009 je vidět rapidní pokles 

zastoupení oběžného majetku. V roce 2009 to bylo 70,9 % a to z důvodu špatných 

hospodářských výsledků. V roce 2010 to bylo 65,4 %, tento pokles naopak zapříčinilo zvýšení 

hladiny dlouhodobého majetku z důvodu investic. 
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3.3.1.2 Vertikální a horizontální analýza pasiv 

Analýza pasiv ukazuje, z kolika procent využívá podnik k financování svých aktivit 

cizí zdroje a určuje tím zadluženost podniku. Z dlouhodobého hlediska by zadluženost neměla 

přesáhnout 50% celkového množství pasiv. Vývoj hodnot vlastního a cizího kapitálu během 

let je popsán v grafu 3.7. 

 

Graf. 3.7 Vertikální analýza pasiv (očištěno o časové rozlišení) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Zadluženost podniku během sledovaného období klesala až na výjimečný rok 2009. 

Nejvyššího zadlužení dosáhla firma v roce 2006, kdy cizí kapitál byl zastoupen v pasivech ze 

76,8%. Nejnižší hodnota zadlužení byla v roce 2009, kdy se firma snažila snížit závislost na 

cizích zdrojích a usnadnit si tak přežití v krizovém období. V roce 2010 je patrný opětovný 

nárůst zadlužení z důvodu investic do dlouhodobého majetku a to na hodnotu 59,5 %. 
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3.3.1.3 Analýza tržeb a zisku 

Vývoj výše tržeb a zisku před zdaněním a úroky je vidět v grafu 3.8. 

 

Graf. 3.8. Vývoj tržeb a zisku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržby společnosti mají do roku 2009 rostoucí tendenci. Nejvyšších tržeb dosáhla firma 

v roce 2008 a to 610 730 000 Kč. Na tento výsledek ale navázal výrazný propad tržeb v roce 

2009, kdy jsou na firmě patrné účinky hospodářské recese a poklesu poptávek zejména 

z České republiky. V tomto roce firma dosáhla tržeb 259 581 000 Kč, což je 42,5 % tržeb 

předcházejícího roku. V roce 2010 je již patrný mírný nárůst na hodnotu 273 306 000 Kč. 

V budoucích letech firma předpokládá výrazné navýšení poptávky a tím také tržeb. 

EBIT neboli zisk generovaný firmou během sledovaného období má podobný vývoj 

jako tržby. Po velmi dobrých letech 2006 a 2008, kdy firma generovala zisk ve výši 

24 481 000 Kč, respektive 19 990 000 Kč, přišel krizový rok 2009 a firma se ocitla ve ztrátě. 

Ta činila 188 000 Kč. Po roce 2009 je patrný významný nárůst zisků. V roce 2010 činil EBIT 

2 510 000. Tento trend by měl přetrvat i v následujících letech. 

 

19990 

12478 

24481 

-188 

2510 

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2006 2007 2008 2009 2010

Vývoj tržeb a zisku v tis. Kč 

Tržby (tis. Kč) EBIT (tis. Kč)



60 

 

3.3.1.4 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného kapitálu, která není nijak vázána na 

krátkodobé závazky a umožňuje tak podniku plynulost hospodářské činnosti.
93

 Vývoj výše 

ČPK během sledovaného období je zaznačena v grafu 3.9. 

 

Graf. 3.9 Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Díky tomu, že se firma zabývá obchodem, velké množství kapitálu je vázáno 

v zásobách, a proto je výše čistého pracovního kapitálu poměrně vysoký. V letech 2006 až 

2008 výše čistého pracovního kapitálu rostla a byla pravidelně navyšována. V roce 2008 

dosáhla v rámci sledovaného období maxima a to 117 899 000 Kč. V roce 2009 je opět patrný 

pokles, z důvodu poklesu zisku, na úroveň 85 795 000 Kč. V roce 2010 přetrval trend z roku 

2009 a ČPK pokleslo na 80 330 000 Kč. Tento pokles byl ale zapříčiněn zvýšením 

krátkodobých závazků firmy. V budoucích letech firma očekává rostoucí trend související se 

zvyšujícím se počtem poptávek. 
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3.3.2 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele vyjadřují vazby mezi absolutními ukazateli a dávají obrat o tom 

jak firma XYZ a.s. hospodaří se svým majetkem, tržbami a jak je schopna dostát svým 

závazkům.  

  

3.3.2.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability neboli ziskovosti vyčíslují schopnost jednotlivých druhů kapitálu 

generovat zisk. Tabulka 3.4 popisuje vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 až 2010. 

 

Tab. 3.4 Ukazatele rentability 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ROI 20,608 12,233 20,555 -0,144 1,791 

ROA 0,092 0,061 0,106 -0,0012 0,015 

ROE 0,403 0,221 0,345 -0,0027 0,0369 

ROS 0,035 0,023 0,04 -0,00072 0,00918 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ukazatele rentability pracují především s výsledkem hospodaření za daný rok a jsou 

proto na jeho výši velmi závislé. Největší propad zaznamenaly ukazatele rentability v roce 

2009, kdy se společnost dostala do ztráty. 

 

ROI 

Ukazatel ROI popisuje výši zisku vygenerovaného dlouhodobým investovaným 

kapitálem. Díky tomu, že se společnost XYZ a.s. specializuje na služby, výše dlouhodobého 

majetku je podstatně nízká. Z tohoto důvodu se hodnota indexu ROI pohybuje okolo 20. Na 

počátku sledovaného období byla jeho hodnota 20,61, po mírném propadu v roce 2007 na 

12,23 z důvodu poklesu zisku a zvýšení množství dlouhodobého majetku, hodnota ROI opět 

narostla v roce 2008 na 20,55. Takto vysoké hodnoty byly způsobeny vysokým ziskem 

v daném období a nízkou hodnotou dlouhodobého majetku. V krizovém roce 2009 se díky 
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ztrátě společnosti propadla výše ukazatele na -0,14. V roce 2010 byl již vidět mírný nárůst na 

hodnotu 1,79. 

 

ROA 

Ukazatel ROA patří mezi ukazatele s největší vypovídající schopností. V letech 2006 

až 2008 jeho hodnota kolísavě rostla z hodnoty 9,58 % na hodnotu 10,63 %, která byla 

nejlepší ve sledovaném období. V roce 2009 byl podnikem vygenerován záporný výsledek 

hospodaření a index ROA se propadl na hodnotu – 0,27 %. Tato hodnota byla nejhorší za 

celou dobu fungování společnosti. Po krizovém roce 2009 začal index ROA opět růst. V roce 

2010 zaznamenal nárůst na 3,69 %. 

 

ROE 

Ziskovost vlastního kapitálu neboli ROE byla taktéž v roce 2009 záporná a to -0,27 %. 

Nejvyšší hodnotu zaznamenal tento ukazatel v roce 2006, kdy měl výši 40,31 %, což 

znamená, že jedna koruna vlastního kapitálu vynesla vlastníkům podniku 40,31 haléřů zisku. 

Po propadu v roce 2007 na hodnotu 22,12 %, narostl ukazatel na výši 34,52 %. Po roce 2010 

hodnota opět rostla a v roce 1020 vykazovala výše ROE 3,69 %. 

 

ROS 

Ukazatel ROS popisuje poměr zisku na generovaných tržbách. Nejvyšší hodnoty 

dosáhl v roce 2008 a to 4 %. Nejnižší naopak v roce 2009 a to -0,072 % z důvodu záporného 

výsledku hospodaření. Po roce 2010 je opět vidět nárůst rentability a to na 0,92 %.  

Vývoj hodnot druhů rentability je vidět na grafu 3.10. 
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Graf. 3.10 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 3.5 

 

3.3.2.2 Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity měří obrat a obrátku jednotlivých částí aktiv společnosti. Vyjadřují 

tak, jak efektivně je firma schopna se svými aktivy hospodařit. Vypočítané hodnoty ukazatelů 

aktivity společnosti jsou popsány v tabulce 3.5. 

 

Tab. 3.5 Ukazatele aktivity 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv 2,586 2,5903 2,652 1,756 1,631 

Obrat dl. majetku 13,996 12,858 13,877 6,044 4,725 

Obrat zásob 8,819 7,969 6,753 4,507 6,428 

Doba obratu zásob (dny) 40,816 45,173 47,128 79,959 56,004 

Doba splatnosti pohledávek (dny) 52,024 52,896 44,416 49,622 69,279 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřují, kolikrát jsou aktiva promítnuta do tržeb společnosti a 

zároveň kolikrát se aktiva „obrátí“ za jeden rok. Hodnoty obratu aktiv během časového jsou 

oproti jiným ukazatelům poměrně vyrovnané. Nejlepšího výsledku firma dosáhla v roce 2008 

a to 2,65 obrátky za rok. Naopak nejhoršího výsledku v roce 2009, kdy rapidně poklesly tržby 

na polovinu oproti minulému roku, 1,75 obrátky ročně. Od roku 2009 má obrátka stoupající 

tendenci. 

 

Obrat dlouhodobého majetku  

Díky tomu, že firma disponuje pouze  malým objemem dlouhodobého majetku, jsou 

ukazatele obratu dlouhodobého majetku poměrně vysoké. Nejlepšího výsledku dosáhla firma 

v roce 2006, kdy byl obrat 13,99 krát za rok. V letech 2007 a 2008 jsou hodnoty relativně 

stabilní. Propad zaznamenala firma až v roce 2009, kdy opět pokles tržeb zapříčinil zhoršení 

ukazatele na hodnotu 6,04 obrátky za rok. Po roce 2009 má ukazatel klesající tendenci 

z důvodu zvýšení množství dlouhodobého majetku. 

 

Obrat zásob  

Intenzita využití zásob v podniku vyjadřuje, kolikrát jsou zásoby použity a znovu 

naskladněny během jednoho roku. Tento ukazatel má nejvyšší hodnotu v roce 2006, kdy se 

zásoby ve firmě „protočily“ 8,82 krát. Během let 2007 až 2009 obrat zásob neustále klesal, až 

na hodnotu 4,51 obrátky za rok z důvodu zvyšování hladiny zásob. V roce 2010 hodnota 

obratu vzrostla na úroveň 6,42 obrátky za rok.  

 

Doba obratu zásob (dny)  

Doba obratu zásob udává, kolik dnů průměrně jsou zásoby vázány v podniku do doby 

jejich spotřeby. Ukazatel má stejný vývoj jako obrat zásob. Nejlepší hodnoty dosáhl podnik 

v roce 2006 a to 40,81 dne. Naopak nejhorší byla průměrná doba v roce 2009, 79,95 dne. 
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Doba splatnosti pohledávek (dny)  

Doba splatnosti pohledávek udává, kolik dnů jsou tržby průměrně vázány 

v pohledávkách a jak rychle je firma schopna získat peníze od zákazníků zpět. Nejnižších 

hodnot firma dosáhla v letech 2008 a 2009 a to 44,4 dne respektive 49,6 dne. Nejhoršího 

výsledku dosáhla poté v roce 2010, kdy doba inkasa pohledávek činila v průměru 69,28 dne, 

tento fakt byl způsoben navýšením výše pohledávek. 

 

3.3.2.3 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti popisují vztah mezi jednotlivými druhy financovní 

podnikových aktivit (vlastní a cizí zdroje) a schopnost podniku splatit své závazky. Jednotlivé 

hodnoty ukazatelů jsou popsány v tabulce 3.6. 

 

Tab. 3.6 Ukazatele zadluženosti 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Zadluženost I. 3,307 2,582 2,245 1,1803 1,467 

Zadluženost II. 76,10% 71,66% 69,15% 54,12% 59,45% 

Finanční nezávislost 23,90% 28,34% 30,75% 45,88% 40,55% 

Úrokové krytí 8,66 3,682 6,6 0,062 1,089 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zadluženost  

 Zadluženost podniku udává poměr mezi cizím a vlastním kapitálem v podniku. 

Optimální struktura kapitálu je 50% vlastních a 50% cizích zdrojů. 

Zadluženost I. udává kolikrát více je v podniku používán cizí kapitál oproti vlastnímu. 

Optimálně bývá doporučováno, že poměr CK a VK by měl být 1:1 
94

. Tomuto poměru se 

podnik nejvíce přiblížil v roce 2009 a to s poměrem 1,18:1. Toto číslo bylo výsledkem 

výrazného snížení cizího kapitálu. Tento krok byl způsoben protikrizovým opatřením, aby se 

                                                 
94

 Kislingerová (2001), s.73 
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firma vyvarovala vysokých úroků. Při rozšiřování podniku a používání velkého množství 

cizího kapitálu v letech 2006 až 2008 byl poměr 3,31:1, 2,58:1, respektive 2,25:1.  

Ukazatel Zadluženost II., neboli poměr cizích zdrojů a pasiv, má nejvyšší hodnotu 

v rámci sledovaného odvětví v roce 2006. V tomto roce tvoří 76,1% kapitálu cizí kapitál. Což 

v době relativní hospodářské stability a cílenému rozvoji podniku je přiměřená hodnota. 

Zadluženost podniku pak během let 2007 až 2009 klesala až na hodnotu 54,12%. V roce 2010 

je patrný opětovný nárůst zadluženosti a to na hodnotu 59,45% z důvodu investic do 

dlouhodobého majetku společnosti. 

  

Úrokové krytí  

Úrokové krytí vyjadřuje kolikrát generovaný zisk (EBIT) kryje krátkodobé závazky. Podnik 

vykazuje v roce 2009 záporné číslo -0,062 díky zápornému hospodářskému výsledku. V roce 

2010 úrokové krytí vzrostlo na hodnotu 1,089. Nejvyšší úrokové krytí měl podnik v roce 

2006, kdy byly krátkodobé závazky pokryty 8,66 krát.  

 

3.3.2.4 Ukazatele likvidity  

Likvidita neboli schopnost podniku dostát svým závazkům, je zejména v době 

ekonomické recese velmi skloňovaný pojem. Management každé firmy a zejména zákazníci 

dané firmy by měli neustále kontrolovat a zajišťovat likviditu svou i svých obchodních 

partnerů. 

V tabulce 3.7 jsou zaznamenány výsledné hodnoty jednotlivých druhů likvidity, 

vypočítaných podle vzorců popsaných v teoretické části. 

 

Tab. 3.7 Ukazatele likvidity 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 1,877 2,257 2,733 5,558 3,755 

Pohotová likvidita 1,205 1,336 1,404 2,498 2,297 

Hotovostní likvidita 0,337 0,258 0,296 0,5976 0,493 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Běžná likvidita  

 Podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích neboli běžná likvidita by se 

v ideálním případě měla udržovat v rozpětí 1,6 – 2,5, tak aby byl podnik schopen v době 

potřeby uhradit své závazky. Likvidita podniku XYZ se během sledovaného období pohybuje 

uvnitř a nad touto hranicí. Vyšší hodnoty běžné likvidity zapříčiňují velké skladové zásoby 

podniku.  

Zvýšení oběžných aktiv a zároveň běžné likvidity v roce 2009 bylo zapříčiněno 

hospodářskou recesí a zajišťovalo podniku určitou jistotu během nejistého období. Hodnoty 

běžné likvidity poté pomalu začaly klesat na optimální úroveň, tak aby nebylo udržováno 

příliš mnoho peněžních prostředků na málo výnosných bankovních účtech a v hotovosti. 

 

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita oproti běžné nepočítá se špatné zpeněžitelnými zásobami a 

optimální úroveň je mezi 0,7 – 1,0. Pohotová likvidita v letech 2006-2008 postupně rostla 

z hodnoty 1,205 až na 1,404. V krizovém roce 2009 se rapidně navýšila na 2,498 a posléze 

byla pomalu snižována tak, aby podnik mohl více disponovat se svými oběžnými aktivy. 

 

Hotovostní likvidita  

 Hotovostní likvidita, která počítá pouze s peněžními prostředky na účtech a 

v hotovosti je nejvíce vypovídající údaj o reálné likviditě podniku. Hodnoty by se měly 

pohybovat okolo 0,2. Hotovostní likvidita podniku XYZ téměř kopíruje ideální hodnotu 0,2. 

Hodnoty se během let 2006-2008 pohybují kolem hranice 0,3. V roce 2009 byla také 

hotovostní likvidita navýšena až na dvojnásobek, z důvodu zajištění vyšší věrohodnosti vůči 

klientům. 

Graf 3.11 ukazuje, jak se jednotlivé druhy likvidity vyvíjely během let a jsou v něm 

taktéž zaznamenány doporučené hranice (přerušované čáry), ve kterých by se měla likvidita 

ideálně pohybovat.   
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Graf. 3.11 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tab. 3.7) 

 

 

3.3.2.5 Altmanova analýza 

Pro komplexní hodnocení finančního zdraví podniku za rok 2010 jsem použil 

Altmanovy analýzy modifikace pro české podniky dle vzorce 2.17. 
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3.4 SWOT analýza 

Pro zjištění stávajících podmínek uvnitř i vně podniku sestavím analýzu SWOT viz 

tabulka 3.8. Jednotlivé charakteristiky jsou seřazeny do čtyř skupin. Vnitřní podmínky 

v podniku jsou charakterizovány silnými a slabými stránkami podniku a vnější podmínky 

příležitostmi a ohroženími podniku zvenčí. 

 

Tab. 3.8. SWOT analýza podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

Zkušení zaměstnanci Manipulační kapacita skladů 

Centrální informační systém Nízká obrátka zásob a pohledávek 

Spolupráce s významnými výrobci a 

velkoobchodníky po celé Evropě 

Poměrně vysoká závislost na cizím kapitálu 

Neustálé zkvalitňování doplňkových zkoušek 

materiálu 

Vysoké úrokové krytí závazků 

Členství ve svazech obchodníků s hutními 

materiály 

 

Vysoká bonita společnosti u bankovních ústavů  

Příležitosti Ohrožení 

Rozdělení trhu mezi konkurenty Špatný ekonomický výhled 

Diverzifikace odběratelů do celého světa Rostoucí vyjednávací síla výrobců 

Expanze na nové trhy Kurzovní změny 

Rozšíření poskytovaných služeb Přetrvávání důsledků krizového vývoje 

ekonomiky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V současné době ve firmě převyšují silné stránky a k nim přilehlé příležitosti nad slabými 

stránkami. Tento poměr zajišťuje neustálý rozvoj společnosti a pozitivní výhled do 
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budoucnosti. Nejsilnější vliv na fungování celé společnosti má ohrožení ze strany recese 

ekonomiky a poklesu pohledávek a nejistou výší tržeb, pokud se firma nebude dostatečně 

snažit se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a neustále se zvyšující se konkurenci a 

vlivu ze strany zákazníků a dodavatelů. 

 

3.5 Výpočet hodnoty podniku 

Pro větší přesnost výsledných hodnot podniku jsem se rozhodl ocenit podnik podle tří 

odlišných metod. Pro ocenění jsem použil účetní hodnotu podniku, hodnotu podle metody 

DCF entity a metodu kapitalizovaných čistých výnosů. Hodnota podniku XYZ a.s. dle 

jednotlivých metod se vztahuje k datu 1. 1. 2011.  

 

3.5.1 Metoda účetní hodnoty 

Metoda výpočtu účetní hodnoty je nejjednodušší z metod používaných při oceňování 

podniku. Zároveň patří také k méně přesným, a proto je využívána především jako doplňková 

či při rychlém orientačním výpočtu hodnoty podniku. 

Hodnota brutto odpovídá celkovým aktivům či pasivům podniku podle rozvahy 

v daném období. V tomto případě se hodnota podniku brutto Hb rovná 167 524 000 Kč.  Po 

odečtení cizího kapitálu dostaneme hodnotu podniku netto a to Hn = 67 926 000 Kč. 

Výše účetní hodnoty se výrazně měnila během sledovaného období a byla velmi 

ovlivněna hospodářským boomem v letech 2006 až 2008 a naopak výrazným propadem tržeb 

v letech 2009 a 2010. Hodnoty brutto od roku 2006 neustále rostla až do roku 2009, kdy 

hodnota brutto výrazně poklesla díky výraznému poklesu tržeb. Hodnota netto si udržela svůj 

růst i přes krizové roky, díky snížení závislosti firmy na cizím kapitálu viz graf 3.12. 
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Graf. 3.12. Vývoj účetní hodnoty během let 2006 – 2011 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

3.5.2 Metoda DCF entity 

Metoda diskontovaných peněžních toků patří mezi základní výnosové metody 

oceňování podniku. Pro konkrétní výpočet hodnoty podniku jsem zvolil přístup DCF Entity 

neboli hodnotu podniku jako celku. Tato metoda je v praxi nejpoužívanější a vychází 

z peněžních toků, které jsou k dispozici jak vlastníkům tak taky věřitelům. Předpokládal jsem, 

že podnik bude existovat nekonečně dlouho, a proto jsem zvolil dvoufázovou modifikaci 

metody DCF entity. 

 

I. fáze  

V první fázi je výchozím faktem korigovaný provozní výsledek hospodaření před 

zdaněním v podniku za roky 2010 až 2014. Cílem je poté volný peněžní tok firmy, neboli 

FCFF. Konkrétní výpočet FCFF za jednotlivé roky je vidět v tabulce 3.9. 
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Tab. 3.9 Výpočet volných cash flow 

 2010 2011 2012 2013 2014 

KPVH před zdaněním (tis. Kč) 3122 3926 4315 6146 8051 

Daň 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

KPVH po zdanění (tis. Kč) 2528,82 3299,5 3626 5165 6766 

+ odpisy (tis. Kč) 2205 2400 2500 2600 2700 

+ nepeněžní operace (tis. Kč) 0 0 0 0 0 

= předběžný CF (tis. Kč) 4733,82 5699,5 6126 7765 9466 

- změna ČPK (tis. Kč) + 5465 - 2071 - 2261 - 3046 - 3618 

- investice do DM (tis. Kč) - 14896 - 1000 -1200 -1500 - 2000 

= FCFF (tis. Kč) -4697,18 2628 2665 3219 3848 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Korigovaný provozní výsledek hospodaření jsem určil po konzultaci s vedením 

společnosti. V budoucím období společnost očekává zlepšení finanční situace a postupný růst 

výsledků hospodaření, díky zlepšujícím se podmínkám na trhu. Provozní výsledek je poté 

zdaněn. Očekávám, že daň z příjmu právnických osob se v budoucích letech nebude měnit. Po 

odečtení daně získáme korigovaný VH po zdanění. 

 V dalším kroku přičteme očekávanou výši odpisů během budoucích let. Její výše 

postupně během let z důvodu postupné obnovy provozních aktiv společnosti. Změnu rezerv 

společnost v budoucnu neplánuje, proto úprava o nepeněžní operace, kam rezervy spadají, 

bude nulová. Po přičtení těchto dvou položek ke korigovanému VH po zdanění dostaneme 

předběžnou výši cash flow za jednotlivé roky. 

 V dalším kroku jsem určil výši investic do provozně nutného pracovního kapitálu. 

Tato položka bude opět během let růst. Společnost očekává v budoucnu opětovné navýšení 

zakázek, ke kterým bude nutné navýšit skladové zásoby a volné peněžní prostředky. Dále 

jsem určil výši investic do provozně nutného kapitálu. Po významné investici v roce 2010 

bude firma pouze nepatrně obnovovat svá provozní aktiva, a proto výše investic nebude tak 

vysoká. Po odečtení investic do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu dostaneme 

peněžní toky pro vlastníky a věřitele, neboli FCFF za roky 2010 až 2014.  
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WACC 

 Pro samotný výpočet hodnoty podniku je nutné vypočítat diskontní míru. V tomto 

případě budeme považovat za diskontní míru průměrné vážené náklady kapitálu firmy. Výši 

WACC jsem vypočítal dle vzorce 2.18 uvedeného v teoretické části. 

 

                                               

                       

  

 Do vzorce jsem dosadil následující hodnoty. V roce 2010 byl kapitál společnosti 

rozdělen, 40,5% vlastního kapitálu a 59,5% kapitálu cizího. Zdanění v tomto roce bylo 19%, 

tuto hodnotu jsem dosadil za neznámou d.  

  

 Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu jsem využil vzorce CAPM. Bezriziková sazba 

rf se rovná výnosu dlouhodobých státních dluhopisů, její výši jsem nalezl na stránkách České 

národní banky a v roce 2010 se rovná 3,776 %. Rizikovou prémii jsem určil dle toho, že se 

jedná o středně velký podnik s velkou konkurencí na trhu na úrovni 12%. Ukazatel  je pak 

vypočten dle vzorce 2.20: 

 

                 [            ]        

Kde: β_nezadlužené = 0,77 dle tabulky v literatuře: Mařík (2007), str. 225 : Velkoobchod 

 

 RPT neboli riziková prémie kapitálového trhu USA se rovná hodnotě 4,82%. RPZ 

neboli riziková prémie země jsem vypočítal ze součtu rozdílu inflací USA a ČR, jež dělala 0,4 

a 1,5 násobku rizika selhání země, jež dělala 0,9. RPZ poté vyšlo jako 1,75%. Koeficienty R1 

až R3 jsem určil na základě odborného odhadu dané situace. R1 neboli přirážku pro malé 

společnosti jsem určil 2%, R2 neboli přirážku pro společnosti s nejasnou budoucností jsem 

určil jako 2%, z důvodu probíhající hospodářské recese a R3 přirážku za nižší likviditu 
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vlastnických podílů jako 1,75%.Po dosazení do vzorce 2.19 jsem vypočítal náklady vlastního 

kapitálu: 

 

                                        

            

  

 Pro výpočet nákladů cizího kapitálu jsem použil hodnoty z výkazu zisku a ztráty za 

rok 2010 a dosadil je do vzorce 2.21. 

 

     
    

     
                 

 

 Po dosazení všech těchto údajů do vzorce WACC jsem dostal výši diskontní míry pro 

použití v metodě DCF entity dle tabulky 3.10.  

Tab. 3.10 Výpočet první fáze ocenění dle metody DCF 

 2010 2011 2012 2013 2014 

FCFF (tis. Kč) -4697,18 2628 2665 3219 3848 

d 1 0,9515 0,8652 0,8048 0,7485 

Po diskontu (tis. Kč) -4697,18 2761,955 3079,057 3795,991 5140,948 

∑         10080,771     

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnota podniku první fáze jsem vypočítal dle vzorce 2.23: 
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II. fáze  

Ve druhé fázi metody DCF entity jsem vypočítal tzv. pokračující hodnotu. Ta 

vyjadřuje hodnotu podniku od konce první fáze do nekonečna. Pokračující hodnota se určila 

dle Gordonova vzorce 2.25 popsaného v teoretické části. 

 Jelikož firma v dlouhodobějším horizontu přepokládá růst 4% určil jsem volný 

peněžní tok v roce T+1 jako 4002 tis Kč, což odpovídá 4%tnímu navýšení oproti roku T. 

 

    
    

             
                     

  

Výši pokračující hodnoty jsem použil pro výpočet hodnoty podniku v druhé fázi a 

dosadil 2.24: 

    
            

      
                     

 

 Hodnota podniku brutto se poté rovná součtu ohodnocení podniku v první a druhé fázi 

dle vzorce 2.26: 

                                                

 

 Po odečtení cizího kapitálu od hodnoty brutto jsem získal hodnotu podniku netto podle 

metody DCF entity. 
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3.5.3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Pro výpočet hodnoty metodou kapitalizovaných čistých výnosů jsem použil paušální 

variantu. Tato metoda je oproti DCF založena na minulých výsledcích hospodaření firmy a 

proto dává přesnější představu o skutečné hodnotě podniku. Pro případ, kdy je velmi těžké 

odhadnout prognózu vývoje tržeb v budoucnu, je tato metoda ideální. 

V prvním kroku hodnocení jsem analyzoval minulé hospodářské výsledky firmy tak, 

aby bylo možné určit zisk, který lze rozdělit, aniž je ohrožen majetkový základ podniku. 

 

Tab. 3.11 Výpočet upraveného výsledku hospodaření 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VH před zdaněním (tis. Kč) 17690 9090 18772 -3210 176 

+ odpisy (tis. Kč) 2334 2394 2024 2525 2205 

- finanční výnosy (tis. Kč) 148 335 476 417 435 

- tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

+ zůstatková cena prodaného dl. majetku 0 0 0 0 0 

+ mimořádné osobní náklady  0 0 0 0 0 

-  mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

+ mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

= UVH před odpisy (tis. Kč) 19876 11149 20320 -1102 2816 

Cenový index řetězový 1,025 1,028 1,063 1,01 1,015 

Cenový index bazický k roku 2006 0,892 0,917 0,975 0,985 1 

UVH upravený o inflaci (tis. Kč) 22283 12158 20841 -1119 2816 

Váhy 1 2 3 - 4 

= UVH upravený o inflaci . váhy (tis. Kč) 22283 24316 62523 - 11264 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Díky vynásobení upravených výsledků hospodaření cenovými index bazickými se 

výsledek analýzy očistí od vlivu inflace. Následně jsem si určil váhy jednotlivých UVH a to 

tak, že UVH z nejstaršího roku sledovaného období 2006 má váhu jedna až výsledek 

z posledního roku 2010 má váhu 4. Výsledek hospodaření za rok 2009 byl záporný. 
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Z dlouhodobého hlediska byl tento rok výjimečný a v budoucnu se neočekává podobný 

propad tržeb jako v roce 2009. Z tohoto důvodu jsem rok 2009 nezahrnul do samotného 

výpočtu hodnoty. Po vydělení součtu všech UVH upravených o inflaci vynásobených 

součtem vah, jsem dostal výši trvale odnímatelného čistého výnosu před odpisy. 

 

Tab. 3.12 Výpočet čistého výnosu 

Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy (tis. Kč) 12 038,6 

Odpisy z reprodukčních cen (tis. Kč) 2 025 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní (tis. Kč) 10 013,6 

Daň (19%) 1 902, 584 

Ocenění neprovozních aktiv 0 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani (tis. Kč) 8 111,016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Po odečtení odpisů a daně jsem dostal výsledek trvale odnímatelného čistého výnosu 

po dani, kterou jsem již dosadil do vzorce 2.29 pro výpočet hodnoty podniku netto. Jako 

kalkulovanou úrokovou míru ik jsem zvolil hodnotu 13,276 %, což je rozdíl mezi náklady 

vlastního kapitálu ze vzorce WACC (15,776 %) a dlouhodobou inflací ve výši 2,5 %. 

    
        

       
                   

 

Tab. 3.13 

Kalkulovaná úroková míra  13,276 % 

Provozní hodnota vlastního kapitálu (tis. Kč) 61 095,320  

Zdroj: Vlastní zpracování   

 Hodnota vlastního kapitálu podniku ke dni 1. 1. 2011 se rovná 61 095 320 Kč.  
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4 Vyhodnocení výsledků a doporučení 

Hodnoty vlastního kapitálu podniku dle jednotlivých analýz zpracovávaných v předchozí 

kapitole jsou pro srovnání shrnuty v tabulce 4.1. 

 

Tab. 4.1 Srovnání výsledků jednotlivých metod ocenění podniku 

 Hodnota podniku netto 

Účetní hodnota 67 926 000 Kč 

Metoda DCF entity 62 844 944 Kč 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 61 095 320 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejnižší hodnota vlastního kapitálu 61 095 320 Kč byla vypočtena dle metody 

kapitalizovaných čistých výnosů. Tato jako jediná z použitých vede k přímému zjištění 

hodnoty vlastního kapitálu podniku. Její výsledek bych použil jako spodní hranici intervalu 

při souhrnném určování konečné hodnoty. Klade se zde důraz na minulá historická data. Díky 

tomu, že firma měla v letech 2009 a 2010 velmi neuspokojivé výsledky, které byly 

zapříčiněny především probíhající hospodářskou recesí a naopak v letech 2006 až 2008 

výsledky firmy byly z dlouhodobého hlediska velmi vysoké, nelze přistupovat k výsledkům 

této metody jako velmi přesným.  

 Vyšší přesnost vykazuje výsledek metody DCF.  Zde se naopak jedná o ohodnocení se 

základem v prognózovaných volných peněžních tocích. Zde jsem použil variantu metody 

entity. DCF entity zkoumá peněžní toky celé firmy jako jednoho celku. V metodě se promítne 

celá kapitálová skladba podniku, nejen vlastní kapitál. Hodnota brutto vyšla 162 442 944 Kč. 

Pro porovnání s ostatními metodami jsem vypočítal i hodnotu DCF entity netto. Po odečtení 

všech cizích zdrojů firmy od hodnoty brutto jsem získal hodnotu netto 62 822 944 Kč. 

Výsledek je založen především na postupném růstu zisku v budoucích letech. Tento růst dle 

vedení firmy se očekává ve výši 4 % ročně. 

 Metoda účetní je používána dle literatury jen okrajově. Slouží především k rychlému 

přehledu o výši hodnoty pro majitele či management firmy. Ke dni 1. 1. 2011 činila tato 

hodnota pro firmu XYZ a.s. 67 926 000 Kč. Tato hodnota je velmi ovlivněna snížením 
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zadlužení podniku v roce 2010 a navýšení kapitálu vlastního. Tuto hodnotu lze použít jako 

horní hranici pro vyčíslení souhrnné hodnoty podniku. 

 V roce 2009 a 2010 propukla naplno hospodářská a finanční recese. Tato náhlá změna 

prověřila kvalitu řízení všech společností. Z výsledků finanční analýzy hodnoceného podniku 

je zřejmé, že společnost je řízena strategicky efektivně. I přes nesrovnatelně horší výsledky 

v tomto období oproti předcházejícím rokům společnost překonala globální propad trhů a 

udržela si potenciál dalšího rozvoje. Podstatným faktorem pro udržení pozice na trhu se stal 

kromě hospodářských výsledků i celkový obraz společnosti, cíleně budovaný po celou dobu 

fungování, jako důvěryhodný a solventní obchodní partner. 

Probíhající období hospodářské stagnace je výzvou ke koncentraci veškerých lidských 

a finančních zdrojů na rozvoj hlavního předmětu podnikání. V tomto období bych doporučil 

omezení veškerých aktivit souběžně vykonávaných a zaměřit se výhradně na produktivitu a 

ziskovost velkoobchodní činnosti.  

Nástroje vedoucí k prosazení tohoto záměru mohou být například nezvyšování 

finanční závislosti na cizím kapitálu, ale v jeho intenzivnějším využívání jako formou 

zrychlené obrátky zásob, která v době krize dosáhla dvojnásobku předkrizových hodnot, 

následně se snížila, ale stále není její hodnota na předkrizové úrovni. 

K dalším nástrojům může patřit zvýšení produktivity práce zaměstnanců. K tomuto cíli 

doporučuji ověřit možnosti sledování výkonů jednotlivých pracovníků s případným 

přehodnocením pracovních náplní tak, aby osobní potenciál jednotlivců byl maximálně 

využit. Případně aplikovat některé z nástrojů cílené finanční i morální motivace na 

dosahovaném výkonu.   

V neposlední řadě by se firma měla zaměřit na investice do moderních technologií 

podporujících zefektivnění skladových evidenčních a manipulačních procesů.  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo stanovit hodnotu obchodní společnosti různými metodami a 

zároveň připravit pro vedení společnosti určitý postup, jak si mohou tuto hodnotu vypočíst i 

v budoucnu sami. 

Metod oceňování podniku existuje ve světě celá řada, ale vybrat tu správnou pro ten 

konkrétní podnik není vždy jednoduché. Znalost způsobu vypočtení hodnoty vlastního 

kapitálu podniku by měl využívat každý zodpovědný manažer každé firmy. Hodnotu podniku 

lze chápat jako klíčový ukazatel výkonnosti podniku a trendu, kterým se společnost ubírá. 

Dnes již oceňování patří mezi základní analytické metody strategického řízení.  

Dalším důležitým nástrojem pro strategické rozhodování je například také strategická 

a finanční analýza, která by měla být nezbytnou součástí oceňování podniku a kterou jsem 

v této práci použil, abych doplnil a rozšířil celkový pohled na výkonnost zkoumaného 

podniku. Spolu se samotným oceněním je možné tyto analýzy použít jako souhrnný ukazatel, 

který jasně odhalí, jak je společnost úspěšná a jaký směrem se ubírá. 

Stanovení hodnoty podniků je velmi specifickou disciplínou, která vyžaduje 

dlouhodobé zkušenosti, aby byla prováděna správně a skutečně odrážela reálnou situaci 

v podniku a podala informace, které by byly nápomocny strategickému řízení. 

Ač je oceňování velmi exaktním procesem, mnoho metod je silně ovlivněno 

subjektivním pohledem hodnotitele a výsledky se mohou v mnoha ohledech velmi lišit. 

Každý jeden faktor velmi mění samotné ocenění a po jeho změně je nutné provést ocenění 

nové. Z těchto důvodů je zásadní, aby hodnotitel byl co nejlépe seznámen 

s vnitropodnikovými procesy, budoucím vývojem trhu a stěžejními faktory trhu, kterými je 

podnik ovlivňován.  

Analýzy použité v této diplomové práci jsou již mnoho let detailně popsány v odborné 

literatuře a jejich požití prokazatelně přináší zkvalitnění rozhodovacích procesů v řízení 

podniků. Podle mého názoru však doposud nejsou ve středních a malých společnostech 

dostatečně využívány a jejich vypovídací schopnost není plně doceněna.  

Věřím, že touto prací se mi podařilo upozornit na vysokou vypovídací schopnost 

využitých analýz, aktuálnost, jasné a přehledné výsledky, které analýzy dávají a především na 

jejich praktickou využitelnost pro strategické rozhodování řízení společnosti.   
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Seznam zkratek 

apod.   a podobně 

a. s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model) 

CF   peněžní tok (cash-flow) 

CZ-NACE  klasifikace ekonomických činností 

ČNB   Česká národní banka 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

d   daňová sazba právnických osob 

DCF   discounted cash flow 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EBIT   zisk před úhradou úroků, daní 

EVA   ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 

FCFE   volné peněžní toky pro vlastníky 

FCFF   volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele 

HDP   hrubý domácí produkt 

i   úroková míra z dluhu 

ik   kalkulovaná úroková míra. 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

Kč   česká koruna 

mil.   milion 

mld.   miliarda 

MVA   tržní přidaná hodnota (market value assets) 

např.  například 

OA   oběžná aktiva 

Obr.   obrázek 

OM   oběžný majetek 

PH   pokračující hodnota 

P/E   poměr tržní ceny akcie (P) k zisku na akcii (E) 

ROA   rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROCE   rentabilita dlouhodobě vloženého kapitálu (Return On Capital Employed) 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 
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ROI   rentabilita investice (Return on Investment) 

ROS   Rentabilita tržeb (Return on Sales) 

RD   náklad na cizí kapitál 

RE   náklad na vlastní kapitál 

spol. s r. o  společnost s ručením omezeným 

stol.   století 

tis.   tisíc 

TVČ   trvalá velikost odnímatelného čistého výnosu 

tzn.   to znamená 

UVH   upravený výsledek hospodaření 

VH   výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu
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Příloha č. 1: Výkazy výnosu a ztráty za roky 2006 – 2010 

Tab. č. 1. Výkazy zisku a ztráty 2006-2008 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Tržby za prodej zboží 533915 510832 595319 

Náklady vynaložené na prodané zboží 478263 469282 531550 

Obchodní marže 55652 41550 63769 

Výkony 23306 15799 15394 

Výkonová spotřeba 40551 25694 27749 

Spotřeba materiálu a energie 3660 4767 8421 

Služby 36891 20927 19328 

Přidaná hodnota 38407 31655 51414 

Osobní náklady 17367 16900 17260 

Daně a poplatky 106 98 267 

Odpisy DNM a DHM 2334 2394 2024 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 

0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 171 17874 87116 

Ostatní provozní náklady 725 19000 87723 

Provozní výsledek hospodaření 20235 11427 29432 

Výnosové úroky 148 335 476 

Nákladové úroky 2300 3388 5709 

Ostatní finanční výnosy 4564 6287 13178 

Ostatní finanční náklady 4957 5571 18605 

Finanční výsledek hospodaření -2545 -2337 -10060 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4632 2270 4090 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13058 6820 14682 

Výsledek hospodaření za účetní období 13058 6820 14682 

Výsledek hospodaření před zdaněním 17690 9090 18772 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 



 

 

 

Tab. č. 2. Výkazy zisku a ztráty 2009-2010 

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 

Tržby za prodej zboží 250239 265170 

Náklady vynaložené na prodané zboží 226837 241537 

Obchodní marže 23402 23633 

Výkony 9304 8021 

Výkonová spotřeba 16790 13989 

Spotřeba materiálu a energie 4548 4650 

Služby 12242 9339 

Přidaná hodnota 15916 17665 

Osobní náklady 10854 10635 

Daně a poplatky 210 298 

Odpisy DNM a DHM 2525 2205 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 

0 0 

Ostatní provozní výnosy 39467 16715 

Ostatní provozní náklady 40217 17189 

Provozní výsledek hospodaření -891 3122 

Výnosové úroky 417 435 

Nákladové úroky 3022 2334 

Ostatní finanční výnosy 6780 3374 

Ostatní finanční náklady 6494 4421 

Finanční výsledek hospodaření -2319 -2946 

Daň z příjmů za běžnou činnost 108 103 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3318 73 

Výsledek hospodaření za účetní období -3318 73 

Výsledek hospodaření před zdaněním -3210 176 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2: Rozvahy společnosti 2006-2010 

Tab. č. 1. Rozvahy společnosti 2006-2008 

Rozvaha v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

AKTIVA CELKEM 215527 203327 230222 

Dlouhodobý majetek 39829 40960 44009 

   Dlouhodobý nehmotný majetek 51 19 0 

   Dlouhodobý hmotný majetek 39778 40941 44009 

   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 175479 162046 185918 

   Zásoby 63205 66090 90426 

   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

   Krátkodobé pohledávky 80561 77389 75351 

   Krátkodobý finanční majetek 31713 18567 20141 

Časové rozlišení 219 295 321 

PASIVA CELKEM 215527 203327 230222 

Vlastní kapitál 49594 56414 70909 

   Základné kapitál 30300 30300 30300 

   Kapitálové fondy 0 0 -187 

   Rezervní fondy ostatní fondy ze zisku 846 1499 1840 

   Výsledek hospodaření minulých let 5390 17795 24274 

   Výsledek hospodaření běžného účetního období 13058 6820 14682 

Cizí zdroje 164019 145705 159210 

   Rezervy 715 0 0 

   Dlouhodobé závazky 970 1020 1191 

   Krátkodobé závazky 94042 71810 68019 

   Bankovní úvěry a výpomoci 68292 72875 90000 

      Bankové úvěry dlouhodobé 68292 72875 0 

      Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 

Časové rozlišení 1914 1208 103 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tab. č. 2. Rozvahy společnosti 2009-2010 

Rozvaha v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 

AKTIVA CELKEM 147824 167524 

Dlouhodobý majetek 42946 57842 

   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

   Dlouhodobý hmotný majetek 42946 57842 

   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oběžná aktiva 104620 109493 

   Zásoby 57589 42518 

   Dlouhodobé pohledávky 0 0 

   Krátkodobé pohledávky 35781 52596 

   Krátkodobý finanční majetek 11250 14379 

Časové rozlišení 258 189 

PASIVA CELKEM 147824 167524 

Vlastní kapitál 67779 67852 

   Základné kapitál 30300 30300 

   Kapitálové fondy 0 0 

   Rezervní fondy ostatní fondy ze zisku 2574 2574 

   Výsledek hospodaření minulých let 38223 34905 

   Výsledek hospodaření běžného účetního období -3318 73 

Cizí zdroje 80001 99598 

   Rezervy 0 0 

   Dlouhodobé závazky 1299 1401 

   Krátkodobé závazky 18825 29163 

   Bankovní úvěry a výpomoci 59877 69034 

      Bankové úvěry dlouhodobé 0 7820 

      Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 

Časové rozlišení 44 74 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti 

 

  



 

 

 

Příloha č. 1: Výpočty finančních ukazatelů  

Výpočet ukazovatelů rentability 

 

Tab. č. 1: Výpočet ROA 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1990 12478 24481 -188 2510 

Aktiva 215527 203327 230222 147824 167524 

EBIT/Aktiva 0,092 0,061 0,106 -0,0012 0,014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č.2: Výpočet ROE 

ROE 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1990 12478 24481 -188 2510 

Vlastní kapitál 49594 56414 70909 67779 67852 

EBIT/VK 0,403 0,221 0,345 -0,002 0,036 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 3: Výpočet ROS 

ROS 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1990 12478 24481 -188 2510 

Tržby 557466 526691 610730 259581 273306 

EBIT/T 0,035 0,023 0,040 -0,0007 0,009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 41: Výpočet rentability investovaného kapitálu  

      

EBIT 1990 12478 24481 -188 2510 

Investovaný kapitál 970 1020 1191 1299 1401 

EBIT/I 20,608 12,23 20,554 -0,144 1,791 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výpočet ukazovatelů likvidity 

 

Tab. č. 52: Výpočet běžné likvidity 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 176479 162046 185918 104620 109493 

Krátkodobé závazky  94042 71810 68019 18825 29162 

Oběžná aktiva/Krátkodobé 

závazky 

1,887 2,225 2,733 5,558 3,755 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 63: Výpočet pohotové likvidity 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 176479 162046 185918 104620 109493 

Zásoby 63205 66090 90426 57589 42518 

Krátkodobé závazky  94042 71810 68019 18825 29162 

(OA - Zásoby)/Krátkodobé 

závazky 

1,205 1,336 1,404 2,498 2,296 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č.7: Výpočet hotovostní likvidity 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Peněžní prostředky 31713 18567 20141 11250 14379 

Krátkodobé závazky  94042 71810 68019 18825 29162 

Peněžní prostředky/Krátkodobé 

závazky 

0,337 0,258 0,296 0,597 0,493 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Výpočet ukazovatelů zadluženosti 

 

Tab. č.8: Zadluženost I. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Cizí zdroje 164019 145705 159210 80001 99598 

Vlastní kapitál 49594 56414 70909 67779 67852 

Cizí zdroje/Vlastní kapitál 3,307 2,582 2,245 1,1803 1,467 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab. č.9: Zadluženost II. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Cizí zdroje 164019 145705 159210 80001 99598 

Aktiva  215527 203327 230222 147824 167524 

Cizí zdroje/Aktiva 0,761 0,716 0,691 0,541 0,594 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č.10: Úrokové krytí 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1990 12478 24481 -188 2510 

Nákladové úroky 2300 3388 5709 3022 2334 

EBIT/Nákladové úroky 8,661 3,683 6,6004 0,062 1,089 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Výpočet ukazovatelů aktivity 

 

Tab. č. 41: Výpočet obratu aktiv 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 557466 526691 610730 259581 273306 

Aktiva 215527 203327 230222 147824 167524 

Tržby/Aktiva 2,586 2,5903 2,653 1,756 1,631 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 12: Výpočet obratu zásob 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 557466 526691 610730 259581 273306 

Zásoby 63205 66090 90426 57589 42518 

Tržby/Zásoby 8,819 7,969 6,754 4,507 6,428 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Tab. č. 53: Výpočet doby splatnosti pohledávek 

 2006 2007 2008 2009 2010 

pohledávky 80562 77389 75351 35781 52596 

Tržby 557466 526691 610730 259581 273306 

Pohledávky/(Tržby/360) 52,024 52,896 44,128 49,622 69,279 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



 

 

 

Tab. č.14: Výpočet doby obratu zásob 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 63205 66090 90426 57589 42518 

Tržby 557466 526691 610730 259581 273306 

Zásoby/(Tržby/360) 40,816 45,173 47,128 79,959 56,004 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 


