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1 ÚVOD 

Oceňování společností nabývá v současné době stále většího významu, důvodů 

pro růst zájmů v této oblasti je celá řada. Hodnota společnosti je důležitá jak pro vlastníky, 

kteří chtějí fúzovat, rozdělit, či prodat svůj podnik, tak pro nejrůznější instituce, jako jsou 

banky, pojišťovny a jiné. Vlastníci podniku by měli znát jeho hodnotu především proto, 

že z určitého hlediska je možné považovat podnik za typ zboží, se kterým lze obchodovat, 

poté je důležité znát cenu svého majetku. 

Cílem diplomové práce je ocenění společnosti JANKOSTAV s.r.o. k 1. 1. 2011 

pomocí dvoufázové metody diskontovaných peněžních toků DCF-Equity a metodou 

kapitalizovaných zisků v paušální i analytické podobě. 

Ocenění společnosti bude provedeno na základě požadavku samotného majitele 

společnosti a veškeré údaje o investičních záměrech jsou stanoveny dle interních informací 

společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

Práce je rozdělena do několika základních částí, které na sebe logicky navazují. 

Úvodní kapitola se zabývá objasněním základních pojmů a popisem jednotlivých metod, které 

je možno pro zjištění hodnoty podniku použít. Nejprve jsou popsány rozdílné hodnoty 

společnosti a určeny důvody pro ocenění, je také rozebrán postup při oceňování společnosti. 

Dále jsou uvedeny dílčí části SWOT analýzy, nastíněny výpočty jednotlivých druhů ukazatelů 

finanční analýzy včetně jejich interpretace a popsány metody pro sestavení dlouhodobého 

finančního plánu. Je zde také nastíněn způsob určení nákladů kapitálu, postup pro stanovení 

peněžních toků a teoretická východiska pro citlivostní analýzu. 

Třetí kapitola práce je věnována finanční analýze společnosti za období let 

2005 až 2010 a jsou zde sestaveny dlouhodobé finanční plány na období roku 2011 až 2016 

ve třech verzích, které budou odrážet předpokládaný vývoj společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

Postupně bude vytvořen plán aktiv, pasiv a plán výkazu zisku a ztrát ve variantě optimistické, 

pesimistické a reálné, rozdíl mezi jednotlivými plány bude především v rozsahu plánovaných 

investic a objemu plánovaných výkonů. 

Dále je v této části práce uvedena základní charakteristika odvětví stavebnictví v ČR, 

popis a stručná historie společnosti JANKOSTAV s.r.o. Následuje strategická analýza, která 

je zaměřena na vnější a vnitřní potenciál. Závěr třetí kapitoly je věnován analýze jednotlivých 

verzí sestavených dlouhodobých finančních plánů. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na stanovení hodnoty podniku pomocí dvoufázové metody 

DCF-Equity a paušální i analytické verze metody kapitalizovaných zisků. Na začátku kapitoly 
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je proveden výpočet nákladů kapitálu pomocí metody CAPM-SML a dále jsou určeny volné 

finanční toky pro vlastníky u všech variant dlouhodobých finančních plánů. Následuje 

samotné ocenění společnosti vybranými metodami. V práci je podrobně popisována reálná 

verze finančního plánu, tabulky s výpočty optimistické a pesimistické varianty jsou uvedeny 

v přílohách práce. 

U obou metod, použitých pro ocenění podniku JANKOSTAV s.r.o., je dodržen 

předpoklad, že první fáze bude trvat od roku 2011 do roku 2015, druhá fáze pak od roku 2016 

až do nekonečna. V této kapitole je také zkoumána citlivost hodnot vlastního kapitálu 

na změny nákladů vlastního kapitálu, na závěr je provedeno shrnutí vypočítaných hodnot 

vlastního kapitálu u jednotlivých použitých metod a provedeno závěrečné vyhodnocení. 
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2 POPIS METOD PRO OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

V současné době se neustále zvyšuje význam oceňování podniku, znalost hodnoty 

společnosti je důležitá pro vlastníky, věřitele i manažery, protože představuje poměrně silný 

nástroj řízení. V České republice není konkrétní obecně závazný zákon nebo předpis, který by 

jednoznačně upravoval oceňování podniků, neexistuje tedy přesný a jediný návod pro určení 

hodnoty společnosti. 

V této kapitole je uvedeno teoretické vymezení pojmu podnik, rozlišení různých druhů 

hodnot podniku a jsou zde rozvedeny důvody pro ocenění podniku. Nastíněn je také postup 

při sestavování strategické a finanční analýzy i sestavení finančního plánu. Jsou zde popsány 

jednotlivé metody pro oceňování podniků, teoretické východiska pro stanovení nákladů 

kapitálu i peněžních toků. 

2.1. Definice podniku 

Podnik lze definovat podle některých autorů jako jedinečné aktivum, které má menší 

likviditu a existují pro něj málo efektivní trhy, protože podnik je považován za vzácné zboží 

a na trhu se nenachází dostatečná konkurence. 

Dle obchodního zákoníku je podnik chápán jako „…soubor hmotných i nehmotných 

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

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

sloužit“.1 

Při oceňování není brána společnost jako právní subjekt, ale je na ni pohlíženo jako 

na funkční celek. V užším pojetí představuje podnik obchodní jmění, které lze podle 

obchodního zákoníku definovat jako „soubor majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných 

práv a penězi ocenitelných hodnot), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny 

k podnikání“.2 

2.2. Hodnota podniku 

Při oceňování společnosti je velmi důležité rozlišovat pojmy cena a hodnota. 

Cena vyjadřuje částku, která byla zaplacena za podnik v daném místě a čase. 

Hodnota podniku určuje částku, kolem které by se měla pohybovat cena. Hodnota není 

závislá na konkrétním prodeji či nákupu, je proměnlivá v závislosti na celé řadě faktorů, 

především ji ovlivňuje účel ocenění, zkušenosti odhadce, dostupná data, použité metody a jiné 

aspekty. Hodnota podniku by měla vždy zahrnovat všechny budoucí užitky, které jsou 
                                                 
1 § 5 odst. 1 obchodního zákoníku 
2 § 6 odst. 2 obchodního zákoníku 
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spojeny s vlastnictvím dané společnosti. Hodnotu podniku lze stanovit pouze k určitému datu, 

neboť se neustále mění a pouze na základě dostatečných vstupních informací, které lze 

rozdělit na interní podnikové, mikroekonomické a makroekonomické informace, odvětvové 

informace a prognózy. 

2.2.1. Kategorie hodnoty 

Je rozlišováno hned několik odlišných kategorií hodnot podniku, a to tržní hodnota, 

subjektivní hodnota a objektivizovaná hodnota. 

2.2.1.1. Tržní hodnota 

Tržní hodnota je založena na existenci fungujícího trhu s podniky. Podle mezinárodních 

oceňovacích standardů představuje: „odhadnutou peněžní částku, za kterou by měl být 

majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, kdy obě 

strany by jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“3 

Hodnota podniku má časové omezení, protože se trhy neustále mění a vyvíjí. Tržní 

hodnota nám dává odpověď na otázku, kolik je ochoten zaplatit průměrný zájemce za danou 

společnost na trhu, jedná se tedy o cenu rozumně dostupnou pro kupujícího i prodávajícího 

k datu ocenění. Tržní hodnota odráží hodnotu aktiva bez ohledu na náklady prodeje, koupě, 

či bez započítání daní, měla by být odhadem rovnovážné ceny, která vyrovnává nabídku 

a poptávku. 

2.2.1.2. Subjektivní hodnota 

Subjektivní hodnota, někdy označována také jako investiční hodnota, je dána 

očekávanými užitky z majetku pro konkrétního kupujícího, prodávajícího, současného 

vlastníka apod. Pro odhadce nemá subjektivní hodnota příliš velký význam, protože může být 

vyšší, ale také nižší než tržní hodnota. Ve své podstatě nám subjektivní hodnota odpovídá 

na otázku, jakou hodnotu má daný podnik pro konkrétního kupujícího. 

V podmínkách České republiky není subjektivní hodnotě přikládán přílišný význam, 

své postavení zaujímá především v německé teorii a praxi. U této hodnoty jsou budoucí 

peněžní toky odhadovány podle představ manažerů podniku, který je oceňován, tyto odhady 

se ve většině případů ještě dále upravují. 

                                                 
3 MAŘÍK (2011) 
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2.2.1.3. Objektivizovaná hodnota 

Objektivizovaná hodnota je vyjádřena odborníky jako typizovaná a přezkoumatelná 

výnosová hodnota, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby (vlastníka nebo skupiny 

vlastníků) a neomezeně podléhá daním. Ve své podstatě dává odpověď na otázku, jakou 

hodnotu lze považovat za relativně nespornou. 

Objektivizovanou hodnotu lze považovat za pomyslný protiklad subjektivní hodnoty.  

Při jejím stanovování je nutné dodržovat určité zásady a požadavky. Vypočtená hodnota 

představuje údaje, které jsou nezávislé na znalci nebo jiné osobě, která ocenění podniku 

provádí. 

Objektivizaci dat lze provést použitím dat, která lze získat na kapitálovém trhu.  

Při použití tohoto výpočtu dojde k částečnému splynutí objektivizované a tržní hodnoty. 

Jiným způsobem, jak dosáhnout objektivizované hodnoty, je uzance. Tu lze použít v případě, 

že nejsou dostupná data, nebo když nelze jednoznačně určit, který zdroj je nutno použít. 

2.3. Důvody ocenění podniku 

Při stanovení hodnoty podniku je velmi důležité určit účel, pro který bude sloužit. 

Dále je také nutné určit, jaká hodnota má být získána a konkrétní datum, ke kterému je podnik 

oceňován. 

Jsou rozlišovány různé typy ocenění společnosti podle podnětů, ze kterých vycházejí. 

V praxi existuje hned několik důvodů pro stanovení hodnoty podniku, které lze obecně 

rozdělit na ocenění související s vlastnickými změnami a ocenění, které nesouvisí 

s vlastnickými změnami. 

Pod pojmem vlastnické změny je možné si představit koupi a prodej podniku, 

rozdělení společnosti, nepeněžitý vklad do podniku, vstup nových společníků, fůzi, přeměnu 

podniku apod. 

Do druhé skupiny nesouvisející s vlastnickými změnami se řadí změny právní formy 

společnosti, poskytování úvěrů, sanace podniku a jiné. 

2.4. Postup ocenění podniku 

V praxi není pro oceňování podniků používána výhradně jedna metoda, ale dochází 

ke kombinacím několika metod založených na analýze výnosů a aktuálních cen na trhu, 

či metod, které pracují s oceněním majetkových položek podniku. 

 

 



11 
 

Obecně je možné rozdělit postup ocenění společnosti do několika základních kroků: 

1) sběr vstupních dat, 

2) strategická analýza, 

3) finanční analýza, 

4) SWOT analýza, 

5) sestavení finančního plánu, 

6) stanovení hodnoty podniku. 

Jednotlivé body jsou poté více či méně rozpracovány podle použité metody a kategorie 

zjišťované hodnoty. Při zjišťování tržní a objektivizované hodnoty je nutné jednotlivé body 

zpracovat podrobněji, v případě oceňování malých společností lze některé kroky 

pro zjednodušení vynechat. 

2.4.1. Sběr vstupních dat 

Při stanovení hodnoty podnik je nutné sledovat několik nejdůležitějších potřebných 

dat, která můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na interní a externí. 

Interní data jsou získávána z účetních výkazů, finančních plánů a jiných 

vnitropodnikových údajů. Externí data jsou spojena s trhem a vývojem celé ekonomiky. 

Vstupní data lze rozdělit do následujících dílčích skupin: 

− Základní data o podniku - data spojená s identifikací podniku, řadí se zde například 

název, právní forma, IČ, předmět podnikání dané společnosti, rozdělení majetkových 

podílů, základní řídící struktura podniku, historie podniku. 

− Relevantní trh - segmentace trhu a vymezení trhu, na kterém působí daná společnost, 

faktory vývoje trhu a atraktivity relevantního trhu. 

− Ekonomická data - účetní výkazy, výroční zprávy, zprávy auditorů a podnikové 

plány, v případě, že je daná společnost vyhotovuje. 

− Konkurenční struktura relevantního trhu - hlavní přímí konkurenti a informace 

o nich, substituty výrobků nebo produktů oceňovaného podniku, bariéry vstupu 

do daného odvětví, poměr sil oceňovaného podniku k dodavatelům a odběratelům. 

− Odbyt a marketing - hodnocení hlavních výrobků, jejich srovnání s konkurencí, 

cenová politika, porovnání cen s konkurenty, hlavní odbytové cesty, reklama, srovnání 

výdajů na reklamu s konkurencí, výzkum a vývoj, srovnání výdajů na výzkum a vývoj 

s konkurencí. 
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− Výroba a dodavatelé - řízení kvality, certifikáty kvality, úroveň technologií, typ 

výroby, kapacity i jejich využití a dlouhodobý majetek. Údaje o dodavatelích zahrnují 

jejich strukturu, míru závislosti na dodavatelích, logistiku, stav a strukturu zásob. 

− Údaje o pracovnících - struktura pracovníků, situace na trhu práce, atmosféra 

na pracovišti, míra ztotožnění se s podnikem, fluktuace pracovníků, produktivita 

práce, srovnání s konkurencí a personální náklady. 

2.4.2. Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je určení celkového výnosového potenciálu oceňovaného 

podniku, který závisí jak na vnějším, tak na vnitřním prostředí. Strategická analýza slouží 

k určení perspektiv podniku, ale také rizik, která jsou s daným podnikem spojena. Umožňuje 

také zjistit, jaký je vývoj trhu, konkurence i plánovaných podnikových tržeb.   

Vnější potenciál představuje veškeré šance a rizika trhu, na kterém oceňovaný podnik 

působí, vnitřní potenciál pak zobrazuje míru schopnosti daného podniku využít šance, či čelit 

rizikům vnějšího prostředí. Ve své podstatě se jedná o soubor silných a slabých stránek 

oceňovaného podniku. 

Pomocí strategické analýzy lze určit, zda má podnik nějakou konkurenční výhodu, 

popřípadě nevýhodu. Její součástí je také analýza konkurence oceňovaného podniku. 

Strategická analýza zahrnuje tři nejdůležitější kroky, mezi které se řadí: 

1) prognóza a analýza vnějšího potenciálu, 

2) analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku, 

3) prognóza tržeb oceňovaného podniku. 

 

Analýza vnějšího potenciálu 

V rámci analýzy vnějšího potenciálu je stanoven relevantní trh, ve kterém oceňovaný 

podnik působí z  hlediska věcného, územního, zákazníků a z hlediska konkurentů. Relevantní 

trh by měl být určen takovým způsobem, aby bylo možné provést prognózu jeho dalšího 

vývoje. Je nutné odhadnout především velikost relevantního trhu, kdy samotný odhad by měl 

být proveden na základě celkového prodeje a spotřeby. Efektivní je také sledovat vývoj cen 

na daném trhu. 

Způsobů, jak stanovit velikost relevantního trhu je hned několik, řadíme zde například 

statistiky o spotřebě produktů, které jsou dnes využívány především u zboží spotřební povahy, 

statistiky o prodeji v daném odvětví získané z údajů Českého statistického úřadu, Ministerstva 

průmyslu a obchodu a jiných institucí. Dále je možné určit relevantní trh sečtením prodeje 
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hlavních účastníků trhu, a to v případě, že je trh rozdělen mezi několik velkých společností. 

Stanovení velikosti relevantního trhu je podstatné především pro prognózu tržeb oceňovaného 

podniku. 

Nejen velikost relevantního trhu, ale také vývoj trhu v čase vyžaduje svou pozornost, 

je důležité sledovat co možná nejdelší časové řady, které by měly zahrnovat údaje alespoň 

za posledních 5 let. U specializovaných společností sledujeme také případnou segmentaci 

trhu. 

Samotná prognóza trhu je velmi obtížná, pro tyto účely je možné použít tři metody, 

mezi které se řadí analýza časových řad a jejich extrapolace, jednoduchá a vícenásobná 

regresní analýza a odhad budoucího vývoje v porovnání se zahraničím. Není vhodné, aby byl 

proveden pouhý odhad založený na intuici, který by nebyl podložen žádnými údaji. Ideálně 

by prognóza trhu měla vycházet z regresní analýzy doplněné o logický posudek samotného 

oceňovatele. 

 

Analýza vnitřního potenciálu 

Cílem analýzy vnitřního potenciálu je odhad vývoje tržních podílů oceňovaného 

podniku do budoucnosti. Postup se skládá z několika následujících kroků: 

1) stanovení tržních podílů oceňovaného podniku, 

2) identifikace konkurence, 

3) analýza vnitřního potenciálu podniku, 

4) faktory konkurenční síly, 

5) prognóza tržních podílů. 

Tržní podíly oceňovaného podniku lze stanovit na úrovni fyzických i peněžních 

jednotek a vývojovou řadu takto určených tržních podílů je možné považovat za vyjádření 

konkurenční síly. V praxi je možné vycházet z kvalifikovaných odhadů, protože je mnohdy 

obtížné velikost trhu určit. Tyto odhady poté představují například tržní podíl oceňovaného 

podniku dle podílu na součtu tržeb hlavních konkurentů na trhu. 

V rámci identifikace konkurence je hodnoceno hospodaření konkurentů a relativní 

tržní podíly, které zobrazují vztah mezi tržním podílem oceňovaného podniku a tří hlavních 

konkurentů. 

Faktory konkurenční síly se zabývají zhodnocením, zda podnik zajišťuje potřebné 

kapacity a inovace, zda má konkurenční strategii, konkurenční výhody a zároveň hodnotí 

celkovou konkurenční sílu. Zde je důležité stanovit, ve které fázi životního cyklu 

se společnost nachází. Výsledky analýzy ovlivňují posouzení perspektivnosti podniku. 
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Konkurenční sílu podniku lze zjistit z fundamentální analýzy hlavních přímých a nepřímých 

faktorů. Přímé faktory jsou vnímány zákazníkem, patří zde například kvalita, cena, 

dostupnost, distribuce, působivost reklamy, image firmy. Nepřímé faktory, mezi které se řadí 

například kvalita managementu, výdaje na výzkum a vývoj, investice do lidského kapitálu 

a investiční politika, pomáhají vytvářet zázemí a plní podpůrnou funkci. 

2.4.2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je v praxi hojně využívána. Vzniká spojením dílčích výsledků 

strategické analýzy, v rámci které jsou zjištěny údaje o vnitřním a vnějším potenciálu. Pomocí 

analýzy vnitřního potenciálu lze stanovit silné a slabé stránky daného podniku a výsledky 

analýzy vnějšího potenciálu zobrazují příležitosti a hrozby. Silné stránky podniku přispívají 

ke zvyšování konkurenceschopnosti a podnik by je měl dále rozšiřovat, na druhé straně slabé 

stránky je nutno potlačovat. Znalost vnějších příležitostí a hrozeb je velmi důležitá 

pro předvídání, plánovaní, rozhodování společnosti a pro formulaci strategií. 

Postup při sestavování SWOT analýzy je možné rozdělit do následujících tří bodů: 

1) Identifikace a předpověď hlavní změny v okolí podniku pomocí výsledků analýzy 

vnějšího potenciálu. 

2) Identifikace slabých a silných stránek daného podniku, které lze zjistit z výsledků 

analýzy vnitřního potenciálu. 

3) Posouzení vzájemných vztahů všech silných a slabých stránek a hlavních změn v okolí 

podniku. 4 

2.4.3. Finanční analýza 

Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení, měla by přinést 

informaci o finanční situaci podniku k určitému datu a vytvořit tak podklad pro vyhlídky 

do budoucna. Finanční údaje patří mezi důležité ukazatele konkurenceschopnosti podniku, 

které jsou žádány nejen ze strany podniku, ale svou váhu mají také pro investory, banky, 

dodavatele, zaměstnance a další. 

Základním zdrojem informací pro provedení finanční analýzy jsou účetní výkazy, 

mezi které patří výkaz zisku a ztrát, rozvaha, cash flow, výkazy o nákladech, výroční zprávy, 

prognózy, burzovní informace, firemní statistiky, nezávislá hodnocení a jiné. 

                                                 
4 SEDLÁČKOVÁ (2000) 
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Nejdůležitější částí finanční analýzy je určení poměrových ukazatelů, existují však 

také rozdílové a absolutní ukazatele, které plní doplňkovou funkci. Pro zjištění vývoje v čase 

jsou používány analýzy vývojových trendů. 

Velký význam je kladen na interpretaci vypočtených ukazatelů, ty komplexně doplňují 

proces ocenění, dávají představu o riziku, se kterým se daná společnost potýká a také 

o perspektivnosti podniku. Existují dva základní přístupy k sestavení finanční analýzy, mezi 

které se řadí analýza stavových veličin a poměrová analýza. 

Analýza stavových veličin zahrnuje horizontální analýzu, v rámci které jsou 

sledovány veličiny v čase, a vertikální analýzu zaměřenou na strukturu výkazů. 

Poměrová analýza je založena na výpočtu poměrových ukazatelů, patří zde ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Proces sestavení finanční analýzy lze rozdělit do několika základních kroků: 

1) kontrola vstupních údajů, 

2) analýza účetních výkazů, 

3) analýza poměrových ukazatelů a interpretace. 

 

Kontrola vstupních údajů 

Vždy je nutné ověřit úplnost a správnost veškerých údajů uvedených v účetních 

výkazech. Pouze na základě takovýchto vstupních údajů je možné provést kvalitní ocenění 

podniku, které bude mít vypovídající hodnotu. Je důležité sledovat i údaje, které společnost 

neuvádí ve výkazech, například způsob oceňování zásob, odepisování dlouhodobého  

majetku a jiné. 

 

Analýza účetních výkazů 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který podává informace o aktivech 

a pasivech podniku k určitému datu. Jinak řečeno zachycuje stav majetku a zdroje jeho krytí 

k danému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období. U každé rozvahy musí být 

dodržena základní bilanční rovnice, která říká, že aktiva se musí rovnat pasivům. Majetek 

společnosti je v rozvaze členěn do určitých skupin podle likvidnosti. Aktiva jsou rozdělena na 

dvě hlavní skupiny, a to na stálá aktiva, oběžná aktiva a časové rozlišení. Pasiva jsou členěna 

na vlastní kapitál, cizí kapitál a účty časového rozlišení. Pro účely ocenění je nutné mít 

k dispozici rozvahy za více let. Při hodnocení finanční situace je věnována pozornost 

bilančním sumám v letech, struktuře aktiv a pasiv i jejich vzájemným relacím. 
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Výkaz zisku a ztráty zobrazuje výsledek hospodaření v daném roce a vlivy 

jednotlivých položek nákladů a výnosů na jeho výši. Náklady představují peněžní vyjádření 

spotřeby výrobních činitelů a výnosy peněžní vyjádření výsledků plynoucích z činnosti 

podniku. Struktura výkazu zisku a ztrát je založena na rozdělení výnosů a nákladů do oblastí, 

které odpovídají dané aktivitě podniku, a to provozní, finanční nebo mimořádné. V rámci 

těchto skupin jsou také určovány hospodářské výsledky. 

Ve výkazu zisku a ztrát se pracuje s několika úrovněmi zisku: 

− EBITDA - zisk před úhradou odpisů, úroků a daní, 

− EBIT - zisk před úroky a zdaněním, 

− EBT - zisk před zdaněním, 

− EAT – zisk po odečtení daně (čistý zisk). 

Při hodnocení finanční situace společnosti není sledován pouze celkový hospodářský 

výsledek, ale také provozní a finanční výsledek hospodaření. 

Cash Flow je výkaz, který zachycuje tokové veličiny a dává přehled o zdrojích 

a jejich užití. Podnik může sestavovat výkaz cash flow přímou nebo nepřímou metodou. 

U přímé metody je cash flow určen jako rozdíl všech příjmů a výdajů, u nepřímé metody 

je stanoven jako součet čistého zisku po zdanění, odpisů a změn určitých položek aktiv 

a pasiv. 

2.4.3.1. Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele měří, jak moc je pro firmu snadné získat peněžní prostředky a zda má 

dostatek prostředků na zaplacení krátkodobých závazků, řadí se zde celková likvidita, 

pohotová likvidita, okamžitá likvidita a ukazatel čistého pracovního kapitálu. Při výpočtu 

ukazatelů likvidity jsou použity údaje z rozvahy společnosti. Pojem likvidita vyjadřuje 

schopnost podniku hradit své závazky. 

 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity určuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. 

Úroveň tohoto ukazatele je ovlivněna mimo jiné také odvětvím, ve kterém podnik působí. 

V praxi se vyskytují obtíže při výpočtu tohoto ukazatele, které jsou spojeny s neprodejnými 

zásobami, či nedobytnými pohledávkami, které celkovou likviditu společnosti nadhodnocují.  

Za optimální výši tohoto ukazatele je možno považovat rozmezí od 1,5 do 2,5, je však 

velmi důležité provést srovnání s jinými podniky v odvětví nebo s průměrem za dané odvětví.  
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Ukazatel celkové likvidy je určen dle vzorce (2.1) 

 ,
KZ

OA
CL =  (2.1)  

kde CL je celková likvidita OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

 

Pohotová likvidita 

Při výpočtu pohotové likvidity je nutné vyloučit z oběžného majetku zásoby, 

protože se obracejí nejpomaleji. Ukazatel pracuje pouze s pohotovými prostředky, mezi které 

se řadí pokladní hotovost, peníze na účtech v bankách, obchodovatelné cenné papíry a jiné. 

Tento ukazatel bude vždy nižší než ukazatel celkové likvidity, doporučená hodnota 

tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,0 do 1,5, opět je zde závislost na činnosti, kterou 

společnost provozuje a na odvětví, ve kterém podnik působí. Růst ukazatele signalizuje 

zlepšování finanční a platební situace dané společnosti a pokles naopak znamená zhoršování. 

Ukazatel pohotové likvidy je určen dle vzorce (2.2) 

 
,

KZ

ZOA
PL

−
=

 (2.2) 
 

kde PL je pohotová likvidita, OA jsou oběžná aktiva, Z jsou zásoby a KZ krátkodobé závazky. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity pracuje pouze s nejlikvidnějšími aktivy, mezi které patří 

peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, je možné zde zahrnout také některé formy rychle 

mobilizovatelných finančních rezerv, například směnečné pohledávky nebo některé cenné 

papíry. Ukazatel je poměrně nestabilní, proto je používán pouze jako doplněk pro určení 

likvidity podniku. Ukazatel okamžité likvidy je určen dle vzorce (2.3) 

 
,

KZ

PPP
OL =

 (2.3) 

kde OL je okamžitá likvidita, PPP jsou pohotové platební prostředky a KZ krátkodobé 

závazky. 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu představuje část oběžného majetku, která 

se přemění v průběhu roku na peněžní prostředky v hotovosti a po zaplacení krátkodobých 

závazků může být použita pro potřeby podniku. Jedná se tedy o tu část oběžného majetku, 

která je kryta dlouhodobými zdroji. Pozitivní pracovní kapitál poskytuje společnosti zajištění 
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pro případ, že nemůže sehnat dostatek krátkodobých zdrojů pro financování. Výpočet 

ukazatele je uveden ve vzorci (2.4) 

 ,KZOAČPK −=  (2.4) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ krátkodobé závazky. 

2.4.3.2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují konečný efekt získaný podnikatelskou činností. 

Měří ziskovost firmy vyjádřenou výnosem jednotlivých skupin finančních zdrojů a určují, 

jaký přínos pro podnik má realizovaná investice. Absolutním měřítkem pro hodnocení 

rentability je čistý zisk. Mezi ukazatele rentability se řadí například rentabilita aktiv, 

rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb. 

 

Rentabilita aktiv (ROA)  

Ukazatel rentability aktiv představuje klíčový ukazatel rentability, který měří 

ziskovost celkových aktiv podniku poměřováním zisku s celkovými aktivy investovanými 

do podnikání. Při výpočtu rentability aktiv není brán ohled na to, z jakých zdrojů byla tato 

aktiva financována. Ukazatel ROA odpovídá na otázku, kolik korun zisku připadá na 1 Kč 

aktiv. Je žádoucí, aby byl ukazatel co nejvyšší. Někdy je používána také modifikace ROA, 

která pracuje v čitateli s hrubým ziskem nebo hrubým ziskem navýšeným o nákladové úroky. 

Výpočet ukazatele je zobrazen ve vzorci (2.5) 

 
,

A

úEAT
ROA n+

=
 (2.5) 

kde ROA je rentabilita aktiv, EAT je čistý zisk, ún nákladové úroky a A aktiva.
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)   

Ukazatel rentability vlastního kapitálu zobrazuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů 

a sleduje také zhodnocení v zisku. Tento ukazatel je především důležitý pro samotné vlastníky 

společnosti. V případě, že dojde ke zvýšení zadluženosti, bude se ukazatel navyšovat. Nárůst 

ukazatele může být způsoben vyšším ziskem, poklesem úrokové míry cizího kapitálu, 

snížením podílu vlastního kapitálu apod. Výpočet rentability vlastního kapitálu je zobrazen 

ve vzorci (2.6)  

 
,

VK

EAT
ROE =

 (2.6) 

kde ROE je rentabilita vlastního kapitálu, EAT je čistý zisk a VK vlastní kapitál.
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Rentabilita tržeb (ROS)  

Ukazatel rentability tržeb se používá pro mezipodnikové srovnání a pro srovnání 

v čase. Často bývá doplňován ukazateli nákladovosti. Pokud je výsledný ukazatel příliš nízký, 

poukazuje to na chybné řízení společnosti, vysoké hodnoty naopak zobrazují nadprůměrnou 

úroveň společnosti. Ukazatel rentability tržeb zobrazuje množství zisku vyjádřeného 

v korunách připadajícího na 1 Kč tržeb. Existuje dále celá řada modifikací tohoto ukazatele, 

které spočívají v odlišném vyjádření zisku. Výpočet rentability tržeb je uveden ve vzorci (2.7) 

 
,

T

EAT
ROS =

 (2.7) 

kde ROS je rentabilita tržeb, EAT je čistý zisk a T jsou tržby.
 

2.4.3.3. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou nazývány také jako ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv. Tato skupina ukazatelů zkoumá efektivnost při hospodaření 

s jednotlivými druhy aktiv. Všeobecně vzato se zde řadí dvě skupiny ukazatelů, a to ukazatele 

obratovosti a ukazatele doby obratu. 

 

Obrátka celkových aktiv  

Ukazatel obrátky celkových aktiv zkoumá, kolikrát za rok pokryjí tržby podniku jeho 

aktiva. Čím bude hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím lépe je využit majetek. Neexistují 

zde doporučené hodnoty, protože vždy záleží na typu podniku, předmětu činnosti, charakteru 

výroby a dalších faktorech. Výpočet obrátky celkových aktiv je vyjádřen vzorcem (2.8) 

 
,

CA

T
OA =

 (2.8) 

kde OA je obrátka celkových aktiv, T jsou tržby a CA jsou celková aktiva.  

 

Doba obratu aktiv  

Ukazatel doby obratu aktiv určuje, za jak dlouho dojde k otočení celkových aktiv 

ve vztahu k tržbám. Je žádoucí, aby ukazatel vycházel co nejnižší, tedy aby společnost vázala 

peněžní prostředky v aktivech co nejkratší dobu. Výpočet tohoto ukazatele je proveden 

dle vzorce (2.9) 

 
,

360

T

CA
DOA

⋅
=

 (2.9) 

kde DOA je doba obratu aktiv, T jsou tržby a CA jsou celková aktiva.  
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Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob určuje, za jak dlouho se zásoby v podniku otočí.  Tento ukazatel 

je široce používán a ukazuje úroveň běžného provozního řízení. Je vhodné, aby společnost 

udržovala dobu obratu zásob na té výši, kterou může technicky a ekonomicky zdůvodnit. 

Modifikace tohoto ukazatele pracuje s průměrnými denními náklady ve jmenovateli. Výpočet 

doby obratu zásob je uveden ve vzorci (2.10) 

 
,

360

T

Z
DOZ

⋅
=

 (2.10) 

kde DOZ je doba obratu zásob, T jsou tržby a Z jsou zásoby. 

 

Doba obratu pohledávek  

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a dává odpověď na otázku, 

za jak dlouho jsou průměrně v podniku placeny faktury. Své využití nalézá ukazatel 

především při plánování peněžních toků. V případě, že doba obratu pohledávek je vyšší než 

doba splatnosti faktur, je nutné věnovat pozornost platební kázni odběratelů. Výpočet doby 

obratu pohledávek je uveden ve vzorci (2.11) 

 
,

360

T

P
DOP

⋅
=

 (2.11) 

kde DOP je doba obratu pohledávek, T jsou tržby a P jsou pohledávky.  

 

Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Tento ukazatel zobrazuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Výpočet doby obratu 

závazků je uveden ve vzorci (2.12) 

 
,

360

T

Z
DOZ

⋅
=

 (2.12) 

kde DOZ  je doba obratu závazků, Z jsou závazky a T tržby.
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2.4.3.4. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zkoumají, jaká část majetku je financována z cizích zdrojů. 

Cizí zdroje umožňují podniku dosahovat úspor z rozsahu, ale zároveň s sebou přináší riziko. 

Je důležité nalézt optimální míru zadluženosti, která umožní podniku užívat výhody a zároveň 

nebude ohrožena schopnost splácet závazky. Mezi ukazatele finanční stability a zadluženosti 

se řadí podíl vlastního kapitálu na aktivech, finanční páka, ukazatel celkové zadluženosti, 

ukazatel úrokového krytí, úrokové zatížení a ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu. 

Zároveň ukazatel udává informaci o tom, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji a jaká je jeho finanční samostatnost. Čím vyšší je tento ukazatel, tím větší je 

finanční stabilita podniku. Hodnota ukazatele nesmí být až příliš velká, neboť by tato 

skutečnost vedla k poklesu výnosnosti vložených prostředků. Výpočet podílu vlastního 

kapitálu na aktivech je uveden ve vzorci (2.13) 

 
,

CA

VK

 (2.13) 

kde VK je vlastní kapitál a CA jsou celková aktiva.
 

 

Majetkový koeficient  

Majetkový koeficient, nazývaný též finanční páka, pomáhá určit optimální zadluženost 

podniku, tedy poměr vlastních a cizích zdrojů. Tento ukazatel udává, kolik korun celkových 

aktiv podniku připadne na 1 Kč vlastního kapitálu. Je žádoucí, aby společnost vykazovala 

stabilní finanční páku. V případě, že podnik kryje své potřeby převážně vlastním kapitálem, 

vystavuje se riziku finanční nestability. Výpočet majetkového koeficientu uvádí vzorec (2.14) 

 
,

VK

CA

 (2.14) 

kde CA jsou celková aktiva a VK vlastní kapitál.
 

 

Ukazatel celkové zadluženosti  

Ukazatel celkové zadluženosti poměřuje celkové dluhy k celkovým aktivům, čím bude 

společnost konzervativnější, tím bude ukazatel nižší. Zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko 

i výnosnost podniku. Tomuto ukazateli přikládají váhu především dlouhodobí věřitelé, mezi 

které se řadí například banky. Všeobecně lze říci, že zadluženost není pro podnik špatná, 
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protože vlastní kapitál patří mezi velmi nákladný zdroj financování. Výpočet ukazatele 

celkové zadluženosti je uveden ve vzorci (2.15) 

 
,

CA

CK

 (2.15) 

kde CK je cizí kapitál a CA celková aktiva.
 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty z provozního zisku, 

to znamená kolikrát je zajištěno placení úroků. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je finanční 

situace lepší. V případě, že je ukazatel roven 100 %, podnik vydělá pouze na úroky, je-li 

ukazatel nižší než 100 %, podnik nevydělá ani na úroky. Výpočet ukazatele je zobrazen 

ve vzorci (2.16) 

 
,

nú

EBIT

 (2.16) 

kde EBIT je zisk před úroky a daněmi, ún představuje nákladové úroky.
 

 

Úrokové zatížení  

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část zisku odčerpají úroky, je závislý především 

na rentabilitě činnosti podniku. V případě, že podnik dlouhodobě vykazuje nízké úrokové 

zatížení, lze navýšit podíl cizích zdrojů. Ve své podstatě úrokové zatížení vyjadřuje 

převrácenou hodnotu ukazatele úrokového krytí. Úrokové zatížení je určeno dle vzorce (2.17) 

 
,

EBIT

ún

 (2.17) 

kde ún jsou nákladové úroky, EBIT je zisk před úroky a daněmi.
 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu    

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu poměřuje cizí kapitál a vlastní kapitál. 

Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu se odvíjí od vývoje firmy a jejího postoje 

k riziku. U stabilních společností se zadluženost vlastního kapitálu pohybuje od 80 % 

do 120 %. Výpočet zadluženosti vlastního kapitálu je zobrazen ve vzorci (2.18) 

 
,

VK

CK

 (2.18) 

kde CK je cizí kapitál a VK vlastní kapitál.5 

  

                                                 
5 DLUHOŠOVÁ (2006), JINDŘICHOVSKÁ, BLAHA (2001), BREALEY, MYERS (2000) 
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2.4.4. Sestavení finančního plánu 

Finanční plán může být sestaven jako krátkodobý (na 1 rok) nebo dlouhodobý  

(na 3 až 5 let). Při sestavování plánu na delší období než jeden rok jsou 

používány dlouhodobé koncepce podniku, ve kterých se zohledňují vize a strategie 

společnosti. Při plánování je používán posuvný způsob, kdy po uplynutí daného roku je plán 

vždy doplněn o jeden nový rok. V plánu se promítají veškeré politiky i cíle dané společnosti 

a vychází také z aktuální situace na trhu. Při sestavování finančního plánu je nutné klást důraz 

na zvolenou metodu, plánovaný horizont a sběr dat. 

Finanční plán se skládá ze základních výkazů, mezi které patří výkaz zisku a ztrát 

a rozvaha. Dlouhodobý finanční plán je tvořen soustavou vzájemně vyvážených dílčích plánů, 

jako jsou například plán výkonů, plán investic, plán financování, plán odpisů a jiné. 

Při sestavování finančního plánu jsou používány jak historické údaje společnosti, 

tak plánované aktivity v budoucnosti. Nejdůležitější částí při sestavování finančního plánu je 

určení tržeb z prodeje hlavních produktů nebo služeb podniku, kalkulace ziskové marže 

a provozního zisku, plánování výše zásob, pohledávek, závazků a prognóza investic 

do dlouhodobého majetku. Plánovaný výkaz zisku a ztrát obsahuje plán nákladů, výnosů 

a hospodářských výsledků, plánovaná rozvaha zachycuje přehled o majetku 

a závazcích podniku. 

Finanční plánování je možno provádět za použití celé řady metod, mezi které se řadí: 

− metoda pevného podílu na tržbách, která vychází z předpokladu, že podíl vybraných 

položek na tržbách je konstantní, 

− metoda proměnlivého podílu na tržbách, kde se podíl položek na tržbách v čase mění, 

− metoda postupného sestavování rozpočtu, která vychází z pravidelného porovnávání 

plánů s realitou, 

− metoda analýzy nulového bodu, která je založena na zkoumání změny velikosti zisku 

při různých objemech prodeje, 

− regresní metoda a finanční modely.    
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2.5. Náklady kapitálu 

Na náklady kapitálu lze pohlížet ze dvou hledisek, a to z pohledu investora a  podniku. 

V případě investora představují náklady kapitálu požadavek na výnosnost, kterou musí 

společnost dosahovat. Pro podnik představují náklady kapitálu výdaje na pořízení 

jednotlivých složek kapitálu, který má podnik k dispozici. Obecně je velikost nákladů kapitálu 

závislá na rizikovosti jednotlivých aktiv. 

2.5.1. Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál se skládají ze dvou složek, a to z nákladů na cizí kapitál 

a nákladů na vlastní kapitál. Náklady celkového kapitálu jsou ovlivněny především 

kapitálovou strukturou, kterou společnost vykazuje. Náklady na celkový kapitál lze vyjádřit 

pomocí vážených průměrných nákladů na kapitál. 

2.5.1.1. Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) 

Vážené průměrné náklady na kapitál určují průměrnou cenu kapitálu vyjádřenou 

v procentech, kterou podnik zaplatí za užití svého kapitálu. Hlavním cílem výpočtu WACC je 

stanovení tržní hodnoty kapitálu společnosti. 

Jeden z možných výpočtů vážených průměrných nákladů na kapitál, který předpokládá 

závislost na kapitálové struktuře, zobrazuje vzorec (2.19) 

 

( )
VKCK

VKRCKtR
WACC ED

+

⋅+−
=

1  , (2.19) 

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

vyjádřeny v tržních cenách, VK představuje vlastní kapitál vyjádřený v tržních cenách a Re 

jsou náklady na vlastní kapitál. 

 

Stavebnicový model 

Další z možností, jak určit vážené průměrné náklady na kapitál je stavebnicový model, 

který předpokládá nezávislost na kapitálové struktuře. Tento způsob výpočtu používá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jeho schéma zobrazuje vzorec (2.20) 

 lafinstabpodf rrrrWACC +++= , (2.20) 

kde rf je bezriziková sazba, rpod je riziková přirážka za podnikatelské riziko, rfinstab je riziková 

přirážka za finanční stabilitu, která charakterizuje vztahy životnosti aktiv a pasiv a je 

navázána na likviditu, rla je riziková přirážka za velikost podniku. 
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Bezriziková sazba je určena například na základě výnosnosti 10letých státních 

dluhopisů. 

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko souvisí s ukazatelem produkční síly 

a jeho dostatečnou velikostí. Ukazatel produkční síly je určen pomocí vzorce (2.21) 

 
,

A

EBIT

 (2.21)
 

kde EBIT je výsledek hospodaření před úroky a daněním, A jsou aktiva. 

Pro stanovení výše rizikové přirážky za podnikatelské riziko jsou používány 

následující vztahy: 

Jestliže 1X
A

EBIT
> , pak Rpod = min 

Jestliže 0<
A

EBIT
, pak Rpod = 10 %

 

Jestliže 10 X
A

EBIT
<< , pak 1,0

1

)1(

2

2

⋅
−

=
XL

A

EBIT
X

Rpod  

kde hodnota min představuje minimální hodnotu přirážky za podnikatelské riziko, kterou 

zveřejňuje MPO. 

 

Riziková přirážka za finanční strukturu je navázána na likviditu označovanou 

v tomto případě L3. Pro výpočet rizikové přirážky za finanční strukturu jsou použity 

následující vztahy: 

Jestliže L3 ≤  XL1, pak Rfinstab = 10 % 

Jestliže L3 ≥ XL2, pak Rfinstab = 0 % 

Jestliže 231 XLLXL << , pak 1,0
)12(

)32(
2

2

⋅
−

−
=

XLXL

XLXL
R finstab  

kde XL1 a XL2 jsou stanovovány individuálně pro jednotlivá odvětví a zohledňují finanční 

sílu podniku, velikost aktiv, existenci mateřské společnosti apod. MPO doporučuje při 

aplikaci metodiky použít pro XL1 hodnotu větší nebo rovnu 1 a pro XL2 hodnotu menší nebo 

rovnu 2,5. 

Nižší likviditu si mohou většinou dovolit velké podniky, které vlastní aktiva v úhrnné 

výši nad 50 mld. Kč, MPO doporučuje modifikovat přirážku maximálním koeficientem 

v rozmezí od 0,2 do 1. Pro malé podniky s aktivy do 10 mld. Kč není doporučeno dělat 
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korekci rizikové přirážky za likviditu. Společnost s aktivy mezi 10 mld. Kč a 50 mld. Kč by 

měla použít lineární nebo kvadratický průběh koeficientu rizikové přirážky za velikost 

podniku. 

 

Riziková přirážka za velikost podniku je závislá na velikosti úplatných zdrojů 

podniku, které jsou určeny jako součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. 

Pro určení výše rizikové přirážky jsou použity následující vztahy: 

Jestliže UZ ≤  100 mil. Kč, pak Rla = 5 % 

Jestliže UZ ≥ 3 mld. Kč, pak Rla = 0 % 

Jestliže 100 mil. Kč <UZ<3 mld. Kč, pak
2,168

)3( 2UZ
Rla

−
=

 

kde UZ jsou do vzorce dosazeny v miliardách Kč. MPO doporučuje při aplikaci výpočtu 

nesnižovat dolní hranici pod 50 mil. Kč a horní hranici nezvyšovat nad 10 mld. Kč. 

Podle MPO jsou pro výpočet rizikových přirážek použita určitá zjednodušení, jedná 

se například o odhad položky EBIT, která je ztotožněna s provozním hospodářským 

výsledkem.6 

2.5.2. Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují úroky nebo kupónové platby, které platí podnik 

svým věřitelům. Úroková sazba je stanovena podle konkrétních údajů bank a odlišuje 

se v závislosti na délce úvěru, očekávané efektivnosti a také dle bonity dlužníka, kterému je 

úvěr poskytnut. Úroková sazba je snížena o tzv. daňový štít, který představuje úspory z daní. 

V případě, že společnost čerpá úvěry s odlišnou úrokovou sazbou, je nutno určit náklady 

na cizí kapitál jako aritmetický průměr nákladů, které připadají na bankovní úvěry. 

Výpočet nákladů na cizí kapitál je zobrazen ve vzorci (2.22) 

 ( )tiRD −⋅= 1 , (2.22) 

kde i je úroková sazba a t je sazba daně z příjmu. 

2.5.3. Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál odráží požadovanou výnosnost, která odpovídá riziku 

daného podniku. Tyto náklady jsou obecně vyšší než náklady na cizí kapitál, protože riziko 

vlastníka, který vkládá do podniku prostředky, je vyšší než riziko připadající na věřitele.  

                                                 
6 Zdroj: http://www.mpo.cz/ 
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Výpočet nákladů na vlastní kapitál je možné provést na bázi tržních přístupů nebo 

pomocí modelů a metod, které vycházejí z účetních dat. Použití konkrétní metody je 

ovlivněno především dostupností dat. 

Mezi základní metody pro odhad nákladů vlastního kapitálu patří: 

− model oceňování kapitálových aktiv (CAPM-SML) – tržní přístup rovnovážného 

 oceňování kapitálových aktiv, 

− arbitrážní model oceňování (APM) – alternativní tržní vícefaktorový model, 

 který bere v úvahu makroekonomické i mikroekonomické rizikové faktory, 

− dividendový model – pro oceňování akcií, kde tržní cena akcie vychází 

 z hodnoty budoucích dividend v jednotlivých letech, 

− stavebnicové modely – u ekonomik s nedokonalým kapitálovým trhem. 

2.5.3.1. Náklady na vlastní kapitál (CAPM-SML beta verze) 

CAPM-SML model oceňování kapitálových aktiv slouží ke stanovení nákladů 

na vlastní kapitál. Tato metoda založená na tržním přístupu, je hojně používána zejména 

v anglosaských zemích. Model CAPM se řadí mezi jednofaktorové modely, kdy odhad 

koeficientu beta je prováděn metodou regresní analýzy. Model oceňování kapitálových aktiv 

je založen na teoriích kapitálového trhu s přihlédnutím k riziku, které se člení na dvě části, 

a to na riziko systematické a riziko jedinečné.  

Systematické riziko zahrnuje sociální, politické, vnitřní a vnější ekonomické riziko, 

tento druh rizika není možné v rámci jedné země eliminovat. Jedinečné riziko, nazývané také 

specifické, je vztaženo přímo ke konkrétnímu podniku, tento druh rizika lze eliminovat 

pomocí portfolia. Výpočet nákladů vlastního kapitálu pomocí modelu CAPM-SML beta verze 

je uveden ve vzorci (2.23) 

  
))(()( fmefe RRERRE −+= β , (2.23) 

kde )( eRE  je střední hodnota výnosu vlastního kapitálu, fR je bezriziková výnosová míra, 

fm RRE −)( je tržní riziková prémie určená ratingovým hodnocením, eβ  je beta koeficient 

vyjadřující tržní riziko. 

Obvykle je za bezrizikovou sazbu dosazován výnos státních obligací nebo také 

úroková sazba mezibankovního trhu PRIBOR. Bezriziková výnosová míra je pro účely 

ocenění společnosti JANKOSTAV s.r.o. odvozena z výnosnosti 10letých státních dluhopisů, 

kterou uvádí Česká národní banka7. 

                                                 
7 Zdroj: http://www.cnb.com/ 
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Beta koeficient 

Beta koeficient vyjadřuje citlivost dodatečného výnosu vlastního kapitálu 

na dodatečný výnos tržního portfolia. Koeficient může nabývat následujících hodnot: 

0<β  negativní reakce výnosu aktiva na pozitivní změnu výnosové míry 

 tržního portfolia, 

10 << β  výnos aktiva reaguje podproporcionálně vzhledem k tržnímu výnosu, 

1>β  výnos aktiva reaguje nadproporcionálně vzhledem k tržnímu výnosu, 

1=β  výnos aktiva se vyvíjí stejně jako tržní výnos, 

1<β  výnos aktiva reaguje opačně než tržní výnos. 

Beta koeficient bude v diplomové práci určen na základě údajů uvedených 

na webových stránkách8, kde jsou mimo jiné k dispozici údaje o nezadluženém koeficientu 

beta pro oblast stavebnictví v Evropě. 

Nezadlužený koeficient představuje míru systematického tržního rizika bez vlivu 

kapitálové struktury. Vztah pro převedení nezadluženého koeficientu na zadlužený je 

zobrazen ve vzorci (2.24)
 

 






−+=

VK

CK
tunleveredlevered )1(1ββ ,  (2.24) 

kde leveredβ  je zadlužený beta koeficient, unleveredβ je nezadlužený beta koeficient, 
VK

CK
 

představuje poměr cizího kapitálu a vlastního kapitálu, t je daňová sazba. 

 

Tržní riziková prémie 

Tržní riziková prémie představuje rozdíl mezi očekávanou výnosností trhu 

a bezrizikovou mírou výnosu, kde výnosnost trhu stanovuje globální akciový index. 

Pro stanovení velikosti tržní rizikové prémie je možné použít také ratingové hodnocení. 

V diplomové práci je hodnota rizikové prémie převzata z webových stránek9. 

 

Poměr cizích a vlastních zdrojů 

Pro určení poměru cizích a vlastních zdrojů jsou použity údaje z rozvahy společnosti. 

                                                 
8 Zdroj: http://www.damodaran.com/ 
9 Zdroj: http://www.damodaran.com/ 
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2.6. Metody oceňování podniku 

Existuje celá řada propracovaných metod, pomocí kterých lze ocenit společnost. Vždy 

je nutné brát ohled na současnou situaci, která v podniku panuje, na hodnotu, která má být 

oceněním získána a v neposlední řadě je důležitý také účel, pro který je podnik oceňován. 

Výběr vhodné metody pro stanovení hodnoty konkrétní společnosti je ovlivněn i subjektivním 

postojem oceňovatele. 

Metody pro stanovení hodnoty podniku je možné členit podle konceptu ocenění 

a způsobu zohlednění neurčitosti a rizika. Obecně lze rozdělit metody do určitých skupin,  

a to na výnosové, majetkové, komparativní a kombinované. 

 

Výnosové metody oceňování 

Tato skupina metod je založena na předpokladu, že hodnota statků je určena užitkem 

pro jeho držitele, který je vyjádřen ziskem, očekávanými peněžními toky, dividendami 

či ekonomickou přidanou hodnotou. V praxi je možné si pod těmito užitky představit 

skutečné příjmy, které plynou z oceňovaného statku jeho majiteli. 

Výnosové metody jsou založeny na stanovení hodnoty kapitálu pomocí současné 

hodnoty budoucích peněžních toků. Do této skupiny se řadí metoda diskontovaných 

peněžních toků a metoda kapitalizovaných zisků, které budou v diplomové práci použity. 

 

Majetkové metody oceňování  

V rámci majetkových metod oceňování podniku je hodnota kapitálu vyvozována 

z reprodukčních cen majetku. Řadí se zde substanční hodnota, účetní hodnota a likvidační 

hodnota. Účetní hodnota vychází ze stavových veličin uvedených v rozvaze a pracuje 

s historickými cenami. Základem ocenění substanční hodnotou je reprodukční pořizovací 

cena snížená o reálné ocenění všech závazků. Likvidační hodnota určuje hodnotu majetku 

k určitému okamžiku s předpokladem, že podnik ukončí svou činnost. 

 

Komparativní metody  

Hodnoty kapitálu jsou určeny porovnáním s jinými výrobními celky podobných 

vlastností. V ČR nejsou tyto metody příliš využívány, neboť závisí na četnosti prodeje 

obdobných subjektů, jejich vypovídací schopnost je tedy v našich podmínkách nižší. 
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Kombinované metody 

Kombinované metody pracují s váženým průměrem hodnot podniku určeným pomocí 

výnosových, majetkových a komparativních metod. 

 

Metody založené na analýze trhu 

Mezi metody založené na analýze trhu lze zařadit metodu tržní kapitalizace, metodu 

srovnatelných podniků, srovnatelných transakcí a metodu odvětvových multiplikátorů. 

Hodnotu společnosti je možné určit i na základě údajů o podnicích uváděných na burze. 10 

2.6.1. Metody diskontovaných peněžních toků 

Metody diskontovaných peněžních toků jsou založeny na odhadech budoucích 

volných peněžních toků, které plynou z podnikatelské činnosti. Použité peněžní toky jsou dále 

diskontovány na současnou hodnotu. Zde platí, že s rostoucím peněžním příjmem roste 

i hodnota dané společnosti. 

V případě, že je pro ocenění společnosti použita některá z těchto metod, je nutné 

správně určit budoucí peněžní toky a stanovit náklady kapitálu, které slouží k jejich 

diskontování. 

Podle toho, zda dochází k oceňování celkového, nebo pouze vlastního kapitálu,  

lze rozlišovat čtyři základní metody, mezi které patří: 

− metoda diskontovaných peněžních toků DCF-Entity zaměřená na oceňování 

celkového kapitálu, pro diskontování je použit náklad celkového kapitálu WACC  

a za peněžní toky jsou dosazovány toky pro vlastníky i věřitele (FCFF), 

− metoda diskontovaných peněžních toků DCF-Equity, která oceňuje pouze vlastní 

kapitál, pracuje s volnými peněžními toky pro vlastníky (FCFE), které jsou diskontovány 

náklady vlastního kapitálu RE, 

− metoda dividendového diskontního modelu DDM slouží k ocenění vlastního kapitálu, 

peněžní tok je zde vyjádřen pomocí dividendy, tedy tokem pro vlastníky. Ve své podstatě 

představuje DDM modifikovaný model DCF, který se poměrně často používá v tržních 

ekonomikách s vyspělým kapitálovým trhem. V praxi je možné nalézt tuto metodu 

s konstantními FCF a s konstantně rostoucími FCF (Gordonův model), 

− metoda upravené současné hodnoty APV, která slouží k ocenění celkového kapitálu 

a pracuje s toky nezadlužené firmy FCFEU diskontovanými nákladem nezadlužené 

firmy RU. 

                                                 
10 DLUHOŠOVÁ (2006), MAŘÍK (2007) 
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Fázové metody 

V praxi je nejvíce u českých podniků používána metoda DCF-Entity a metoda  

DCF-Equity ve variantě fázové. Tyto metody většinou pracují s předpokladem pokračování 

podniku do nekonečna. Řadí se zde jednofázové, dvoufázové a vícefázové metody. 

Jednofázové metody předpokládají stejné chování společnosti po celé období. Dvoufázové 

metody jsou založeny na rozdělení trvání společnosti na dvě části, kdy výsledná hodnota je 

poté dána součtem hodnot za jednotlivá období. Vícefázové metody jsou založeny 

na předpokladu rozdělení období trvání společnosti do více fází. V diplomové práci bude pro 

určení hodnoty společnosti použita dvoufázová metoda DCF-Equity. 

2.6.1.1. Dvoufázová metoda DCF-Equity 

Dvoufázová metoda DCF-Equity vychází z rozdělení fungování podniku na dvě části, 

první fáze obvykle trvá 4 až 6 let, kdy je plánování peněžních toků poměrně přesné. Hodnota 

podniku v první fázi je stanovena podle vztahu (2.25) 
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kde V1 je hodnota firmy za první fázi, FCFt jsou finanční toky v jednotlivých letech, 

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

Druhá fáze trvá do nekonečna a peněžní toky je možné pouze odhadovat. Je zde 

použita pokračující hodnota, její výpočet je zobrazen ve vzorci (2.26) 
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kde PH je pokračující hodnota, která vyjadřuje hodnotu podniku za druhou fázi vztaženou 

k počátku druhé fáze. První verze vzorce předpokládá, že peněžní náklady kapitálu jsou 

konstantní, u druhé varianty pracujeme s jejich snížením, které je vyjádřeno veličinou g. 

Tuto vypočtenou pokračující hodnotu je nutné dále diskontovat ke konci první fáze dle 

vztahu (2.27) 

 ,)1(2
T

tRPHV −+⋅=  (2.27) 

kde V2 je hodnota vlastního kapitálu ve druhé fázi. 

Výsledná hodnota společnosti je určena jako součet hodnot za obě fáze pomocí vzorce (2.28) 

 21 VVV +=  (2.28) 
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2.6.1.2. Metoda kapitalizovaných zisků 

Metoda kapitalizovaných zisků je založena na určení současné hodnoty budoucích 

zisků, bývá někdy označována také jako metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Tato 

metoda je používána zejména v kontinentální Evropě. 

Metoda pracuje s výnosy pro vlastníky a výsledkem ocenění je hodnota vlastního 

kapitálu. Zisky jsou odhadovány z historických dat, klíčový je zde účetní zisk podrobený 

korekci, který je odborně označován jako trvale udržitelný zisk. 

Zdrojem pro metodu kapitalizovaných zisků jsou účetní výkazy společnosti 

za uplynulých 3 až 5 let. Ocenění společnosti metodou kapitalizovaných zisků je možno 

provést ve dvou variantách, a to za použití analytické a paušální verze. 

 

Paušální varianta metody kapitalizovaných zisků 

Vzorce (2.29) zobrazuje výpočet hodnoty vlastního kapitálu podniku pomocí metody 

kapitalizovaných zisků ve variantě paušální  
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kde V je hodnota podniku, Z představuje trvale udržitelný zisk a r je míra kapitalizace. Trvale 

udržitelný zisk je určen úpravou historických výsledků hospodaření, které jsou očištěny o vliv 

inflace pomocí řetězových a bazických cenových indexů.11 

Hlavní veličinou této metody je trvale udržitelný zisk, který je určen dle vzorce (2.30) 
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kde Z je trvale udržitelný zisk, UHVt jsou upravené hospodářské výsledky v jednotlivých 

letech, wt jsou váhy jednotlivých let a T je počet let zahrnutých do výpočtu. 

Upravený hospodářský výsledek je určen úpravou hospodářského výsledku před 

zdaněním o určité položky. Schéma výpočtu je uvedeno v tabulce 2.1. 

  

  

                                                 
11 Bazické indexy srovnávají hodnoty v jednotlivých obdobích vždy s hodnotou v základním období. 
 Řetězové indexy srovnávají hodnoty ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou v předcházejícím období. 
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 2.1 Schéma výpočtu upraveného hospodářského výsledku 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

 - finanční výnosy 

 - mimořádné výnosy 

 - tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

 + odpisy 

 + mimořádné náklady 

 + zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

UPRAVENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

 Zdroj: ČSÚ 

 

Analytická varianta metody kapitalizovaných zisků 

Analytická varianta metody kapitalizovaných zisků je shodná s metodou DCF-Equity 

a na rozdíl od paušální varianty pracuje s budoucími výsledky hospodaření. Trvale udržitelný 

zisk je diskontován v jednotlivých letech náklady vlastního kapitálu, přičemž 

je předpokládána existence společnosti do nekonečna. Hodnota vlastního kapitálu je určena 

pomocí vzorce (2.31) 
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kde Z je trvale udržitelný zisk, T je počet let, pro které jsou odhadovány výnosy. 

2.7. Určení peněžních toků 

Volné peněžní toky představují součet veškerých finančních prostředků, které jsou 

používány pro zajištění rozvoje, celkového fungování podniku a uspokojení nároků věřitelů 

i vlastníků. Podle toho, komu je rozdíl mezi příjmy a výdaji určen lze rozlišovat několik 

druhů volných peněžních toků: 

− pro vlastníky a věřitele FCFF, 

− pouze pro vlastníky FCFE, 

− pouze pro věřitele FCFD. 

Volné peněžní toky pro věřitele FCFD jsou určeny z pohledu věřitelů společnosti dle 

vztahu (2.32)  

 ,)1( StúFCFD n −−=  (2.32) 

kde ún jsou nákladové úroky, t je sazba daně a S představuje rozdíl příjmů z poskytnutých 

úvěrů a výdajů spojených s poskytnutými úvěry. 
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Pro potřeby diplomové práce budou použity volné peněžní toky pro vlastníky FCFE, 

které budou určeny dle vztahů (2.33), (2.34) a (2.35)  

 SINVČPKoEATFCFE +−∆−+=  (2.33) 

 
SC SSS −=  (2.34) 

 ,KZOAČPK −=∆  (2.35) 

kde EAT je čistý zisk, o jsou odpisy, ČPK∆ představuje změnu stavu čistého pracovního 

kapitálu, OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky, INV  představují investiční 

výdaje, S je rozdíl čerpání dluhu a splátky dluhu, CS je čerpání dluhu a SS jsou splátky dluhu. 

Celkové peněžní toky FCFF jsou vztaženy k celkovému kapitálu společnosti a lze je 

určit jako součet FCFE a FCFD. Zde se již nevyskytuje rozdíl čerpání dluhu a splátek dluhu, 

protože se předpokládá jejich vzájemné vyrušení. Výpočet je zobrazen ve vzorci (2.36) 

 )1( túINVČPKoEATFCFF n −+−∆−+=  (2.36) 

V případě, že se jedná o nezadluženou společnost, lze celkové volné peněžní toky 

označit jako FCFFU a ty jsou pak rovny FCFEU. 

2.8. Citlivostní analýza 

Pomocí citlivostní analýzy lze určit, jaký vliv mají určité vstupní faktory na celkovou 

hodnotu společnosti a sledovat její vývoj v závislosti na změnách faktorů.  Dluhošová říká, 

že „citlivostní analýza bývá označována jako „What if…“, Co když…“ analýza, podle otázky, 

na kterou se hledá odpověď.“ 

V rámci citlivostní analýzy je důležité nejprve zvolit faktory, u kterých bude 

zkoumán vliv na hodnotu vlastního kapitálu společnosti a poté určit změny, kterých budou 

faktory dosahovat při jejich zvyšování či snižování. V souvislosti s pohybem vybraných 

faktorů jsou sledovány změny výsledných hodnot společnosti. 

V práci bude provedena citlivostní analýza změny hodnoty vlastního kapitálu 

společnosti na procentuální změny nákladů vlastního kapitálu. U metody DCF-Equity 

ovlivňuje změna nákladů na vlastní kapitál hodnotu diskontního faktoru, mění se tedy 

diskontované peněžní toky a s nimi také hodnota vlastního kapitálu společnosti. Hodnota 

vlastního kapitálu společnosti určená pomocí metody kapitalizovaných zisků je ovlivněna 

především prostřednictvím diskontovaného výsledku hospodaření. 12 

                                                 
12 DLUHOŠOVÁ (2006) 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI A NÁVRH FINANČNÍHO 

PLÁNU 

Tato kapitola je věnována finanční analýze společnosti a návrhu reálné, optimistické 

a pesimistické verze dlouhodobého finančního plánu pro období 2011 až 2016. Podkapitola 

3.1 je zaměřena na stručný popis historie a vymezení předmětu podnikání společnosti 

JANKOSTAV s.r.o. V rámci podkapitoly 3.2 je charakterizováno odvětví stavebnictví v ČR 

a zhodnocen jeho vývoj v posledním období. V podkapitole 3.3 je provedeno shrnutí silných 

a slabých stránek společnosti pomocí SWOT analýzy a následně v podkapitole 3.4 je 

zhodnocena celková finanční situace podniku pomocí finanční analýzy založené 

na poměrových ukazatelích. Při výpočtu poměrových ukazatelů budou použity vzorce 

z kapitoly 2.4.3. 

3.1. Základní informace o společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

JANKOSTAV s.r.o. je ryze česká společnost s ručením omezeným se základním 

kapitálem 100 000 Kč, která působí v oblasti stavebnictví již od roku 1991. Sídlo společnosti 

se nachází v Ostravě Kunčicích na ulici Štěpaňákova 714/31 v areálu bývalého dolu 

Alexandr. 

Obr. 3.1. Logo společnosti 

 
Zdroj: http://www.jankostav.cz 

 

Společnost se zabývá koupí zboží za účelem jeho prodeje, opravami a údržbou 

živičných povrchů a dlážděním komunikací, prováděním staveb, jejich změnami 

a odstraňováním, výrobou, obchodem a službami v oblasti stavebnictví. Mezi hlavní 

odběratele společnosti se řadí jak obce a kraje, tak i fyzické a právnické osoby. Díky 

technickému vybavení, které společnost vlastní nabízí také speciální služby pro města, jako 

například čištění komunikací nebo odklízení sněhu. 

Převažující činnosti společnosti JANKOSTAV s.r.o.: 

− výstavba, opravy, rekonstrukce i demolice dopravních staveb, 

− výroba obalovaných asfaltových směsí a litého asfaltu, 

− pokládka asfaltových směsí vlastními finišery, 

− výstavba a rekonstrukce kanalizace, 



36 
 

− zemní a výkopové práce, 

− dlaždičské práce (pokládka zámkové i kamenné dlažby), 

− recyklace vybouraných asfaltů a betonů drcením a tříděním, 

− práce stavebními mechanismy (mimo jiné zametacím strojem, grejdrem, 

bagry apod.). 

Společnost JANKOSTAV s.r.o. disponuje širokou řadou vlastních strojů, zařízení 

a automobilů, zaměstnává přibližně 90 zaměstnanců. V roce 2008 zvýšila společnost svou 

konkurenceschopnost tím, že zřídila ve svém areálu obalovnu živičných směsí AMMANN, 

díky které se stala samostatnou a není závislá na dodávkách obalových materiálů od jiných 

společností. 

Spolu s obalovnou byl zřízen v sídle společnosti také recyklační dvůr, který 

umožňuje recyklaci stavebních hmot. Konkrétně jsou zde zpracovány betonové odpady 

a asfaltové směsi, které se následně prodávají odběratelům. 

Společnost vlastní celou řadu certifikátů, udržuje systémy řízení jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, mimo to zavedla 

společnost mezinárodní standard SA 8000.13 

3.1.1. Historie společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

Zakladatelem společnosti JANKOSTAV s.r.o. je současný jednatel Miroslav Janko, 

který provozoval služby v oblasti správy komunikací spolu s Josefem Jankem již od roku 

1991, v tomto období směřovaly aktivity především na pokládku litého asfaltu. Postupem 

času byly metody zdokonalovány, sortiment nabízených služeb rozšiřován a majetek i počet 

zaměstnanců se rozrůstal, v roce 1994 dosahovala společnost obratu přibližně 6 milionů Kč. 

Vlivem neustálého růstu společnosti bylo nutné řešit otázku nedostatečných prostor 

pro podnikání, společnost se tak v roce 1998 přesunula do areálu uzavřeného dolu 

Alexandr v Kunčičkách. 

V roce 2001 byla zapsána společnost do obchodního rejstříku pod názvem 

JANKOSTAV s.r.o. s jednatelem Miroslavem Jankem. Objem poskytovaných služeb 

a majetek společnosti neustále rostl a společnost byla opět v roce 2004 přesunuta,  

a to do areálu původních Průmyslových staveb Gottwaldov v Kunčicích, kde sídlí až dodnes. 

                                                 
13 Zdroj: http://jankostav.cz/ 
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Za celou dobu svého působení realizovala společnost řadu staveb a komunikací. 

Ze současného období lze zmínit například účast společnosti JANKOSTAV s.r.o. na projektu 

Nová Karolína, kde realizovala veškeré zpevněné plochy.   

3.2. Charakteristika a popis odvětví stavebnictví v ČR 

Stavebnictví se podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) řadí 

do sekce F. Jedná se o cyklické odvětví, které působí jako předstihová veličina, která indikuje, 

jak se bude ekonomika vyvíjet (například jaká bude výroba, investice i ekonomika jako 

celek). Stavebnictví předbíhá veličinu hrubý domácí produkt přibližně o šest měsíců, lze tedy 

říci, že růst stavebních zakázek vede k nárůstu HDP s půlročním předstihem. 

Podle údajů společnosti Deloitte se v roce 2010 stavebnictví podílelo přibližně 6,5 % 

na tvorbě HDP a zaměstnávalo přibližně 9 % zaměstnanců v civilním sektoru (tj. 450 tis.), lze 

tedy říci, že stavebnictví má poměrně velký vliv na zaměstnanost v České republice. 

Jak uvádí společnost Deloitte ve své publikaci14: „Multiplikační efekt stavebnictví 

na zaměstnanost můžeme vyjádřit pomocí koeficientu, který se pohybuje v rozmezí 3,2 – 3,5, 

znamená to tedy, že 1 milion Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3,2 – 3,5 

pracovníků ve stavebnictví, v návazných průmyslových činnostech, v projekci a ostatních 

souvisejících činnostech. Z provedených analýz vyplynulo, že z každých 100 mil. Kč vložených 

do stavebních investic jsou daňové a ostatní přínosy do veřejných rozpočtů přibližně 

55,5 mil. Kč.“ Díky této skutečnosti může stát prostřednictvím svých zakázek do jisté míry 

stimulovat ekonomiku. 

Na druhou stranu může stát přistupovat k restriktivním opatřením a může snižovat 

výdaje na stavebnictví, v tomto případě lze očekávat několikanásobný pokles státních příjmů. 

Jak uvádí společnost Deloitte ve své publikaci15: „Snižování investic do stavebnictví má velmi 

negativní dopady na zaměstnanost, a s tím souvisejících národohospodářských ukazatelů. 

Ztráta jednoho pracovního místa ve stavebnictví vyvolá ztrátu zaměstnání 2,2 – 2,5 

pracovníků v ostatních přidružených odvětvích. Snížení stavebních investic o 10 mld. Kč 

vyvolá snížení přínosů veřejných rozpočtů o 5,55 mld. Kč a dojde ke snížení zaměstnanosti 

v ekonomice o 32 000 až 35 000 pracovníků.“ 

Podle údajů ze Statistické ročenky České republiky 2011 vydané Českým 

statistickým úřadem16 stát představuje významného zákazníka, protože veřejné zakázky byly 

oproti soukromým v letech 2005 až 2010 poměrně stabilní. Stavebnictví je velmi citlivé 

                                                 
14 Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/Vyvoj_Stavebnictvi_2012.pdf/ 
15 Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/Vyvoj_Stavebnictvi_2012.pdf/ 
16 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/0001-11-2010/ 
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aguje na ekonomickou situaci. Především u soukromých

v roce 2008, kdy počet nových soukromých zakázek
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Oproti tomuto poklesu počet veřejných zakázek v roce 2008 vzrostl, stát se 

tak snažil podle výše uvedené teorie stimulovat ekonomiku a vyrovnávat tak, alespo

Vývoj nových zakázek ve stavebnictví v letech 2005 až 2010 je zobrazen 

3.1 Vývoj nových zakázek ve stavebnictví 2005 - 2010 

Zdroj: ČSÚ 
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prostředí. Vliv na vývoj stavebnictví má také Evropská unie, díky které jsou kladeny větší 

nároky na energetickou efektivnost staveb. 

Stavební průmysl se neustále vyvíjí a s ním také přicházejí nové materiály, 

technologie, stavební prvky a stále více jsou využívány informační technologie. Jsou kladeny 

stále větší požadavky na pracovníky a jejich kvalifikovanost.17 

3.3. Strategická analýza 

Strategická analýza je věnována zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí, ve kterém 

společnost JANKOSTAV s.r.o. působí. 

3.3.1. Vnější potenciál 

V rámci analýzy vnějšího potenciálu budou popsány faktory, které samotný podnik 

není schopen přímo ovlivit, ale musí na ně brát zřetel při svém plánování, protože je jimi 

ovlivňován. 

 

Určení tržního podílu 

Tržní podíl společnosti JANKOSTAV s.r.o. bude určen prostřednictvím podílu 

vykazovaných tržeb na HDP. Příloha č. 1 zobrazuje historický vývoj HDP v letech 2000 

až 2010, jednotlivé příspěvky celkového odvětví stavebnictví včetně procentuálních podílů 

a určení celkového váženého podílu stavebnictví na HDP. Na základě provedených výpočtů 

lze konstatovat, že stavebnictví přispívalo v letech 2000 až 2010 v průměru 9,15 % na tvorbu 

HDP. 

V příloze 2 bylo stanoveno průměrné tempo růstu HDP v letech 2000 až 2010, 

ze kterého vyplývá, že HDP rostlo průměrně v období 2005 až 2010 o 4,45 % ročně. 

Na základě zjištěných údajů je určen vážený podíl společnosti na HDP v letech 2000 až 2010 

ve výši 0,00122 %, údaje jsou zobrazeny v tabulce 3.1.  

Tabulka 3.1 Určení váženého podílu společnosti na HDP 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v BC (v mil. Kč) 7 611 835 8 507 426 9 379 629 9 742 514 8 867 859 9 304 832 

Výkony společnosti (v mil. Kč) 75,7 96,79 81,54 116,76 130,16 118,63 

Procentní podíl na HDP (%) 0,00099 0,00114 0,00087 0,00120 0,00147 0,00127 

Váhy 1 2 3 4 5 6 

Suma vah 21 
     

Vážený podíl společnosti na HDP 0,00122% 
     Zdroj: ČSÚ, výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. v letech 2005 - 2010 

                                                 
17

 Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/Vyvoj_Stavebnictvi_2012.pdf  
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Nezaměstnanost 

Společnost JANKOSTAV s. r. o. zaměstnává jak vysokoškolsky vzdělané 

zaměstnance, tak dělníky se základním vzděláním. Vzhledem k tomu, že v České republice 

v současné době nezaměstnanost dosahuje 9,2 %, nepředstavuje nábor nových zaměstnanců 

příliš velký problém.18 Případnou komplikací může být nalezení dostatečně zkušených 

profesionálů v daném oboru, například stavební dozor, rozpočtáři a jiné odporné pozice. 

V případě, že by se nezaměstnanost snížila, nastala by situace konkurenčního boje 

o zaměstnance a ti by zároveň požadovali zvyšování mezd. Vývoj nezaměstnanosti v letech 

1991 až 2012 je zobrazen v grafu č. 3.3. 

Graf č. 3.3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 

 
Zdroj: MPSV 

Inflace 

Inflace se v České republice drží na poměrně nízké úrovni, podle údajů Českého 

statistického úřadu dosahovala v únoru roku 2012 hodnoty 2,2 %, průměrná meziroční míra 

inflace v roce 2011 činila 1,9 %. Vývoj inflace od roku 2000 do roku 2010 je zobrazen 

v grafu č. 3.4. 

Graf č. 3.4 Vývoj indexů spotřebitelských cen (ročně) v letech 200 - 2010 

 
Zdroj:ČSÚ 

                                                 
18 Údaje jsou platné k únoru roku 2012. 
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3.3.2. Vnitřní potenciál 

Konkurence 

Společnost JANKOSTAV s.r.o. se podílí na hrubém domácím produktu poměrně 

malým procentem, z logiky věci vyplývá, že konkurence v oblasti stavebních prací bude 

velká. Společnost působí především v Moravskoslezském kraji a mezi největší konkurenty 

se zde řadí například společnost Skanska DS a.s., METROSTAV a.s., EUROVIA CS, a.s., 

STRABAG a.s., OHL ŽS, a.s. a jiné. 

 

Dodavatelé 

Společnost JANKOSTAV s.r.o. si vybírá výhradně spolehlivé prověřené dodavatele, 

kteří dodávají kvalitní zboží ve sjednaných lhůtách. Mezi dodavatele se řadí jak zahraniční, 

tak i domácí společnosti. 

 

Odběratele 

Mezi odběratele společnosti JANKOSTAV s.r.o. patří jak města a kraje, tak i fyzické 

a právnické osoby. Ve své podstatě lze produkci společnosti rozdělit do tří základních skupin, 

30 % produkce společnosti odebírají města a kraje, 60 % představují služby pro jiné větší 

stavební firmy a zbylých 10 % odebírají fyzické osoby a jiné než stavební společnosti. 

3.3.1. SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky 

společnosti a zároveň vymezit příležitosti a hrozby. Na základě jednotlivých částí analýzy 

je možné zhodnotit aktuální situaci společnosti a navrhnout případné zlepšení. 

 

Příležitosti 

Společnost JANKOSTAV s.r.o. působí v odvětví, ve kterém se předpokládá silný 

rozvoj kapacit spojený s technologickým vývojem. Velkou příležitost představuje možnost 

spolupráce mezi podniky a s vysokými školami.  JANKOSTAV s.r.o. se zaměřuje výhradně 

na český trh, z tohoto hlediska představuje velký potenciál trh Evropské unie, na který by 

mohla společnost zaměřit svou pozornost. Evropská unie představuje nejen potencionální 

odbytiště, ale nabízí také možnost čerpání celé řady dotací. Většina stavebních společností 

poskytuje svým zákazníkům poměrně dlouhé dodací lhůty, v této oblasti je zakotvena další 

příležitost, pokud společnost JANKOSTAV s.r.o. bude schopna nabídnout kratší dodací lhůty. 
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Pracovní sílu v oblasti stavebnictví lze obecně charakterizovat jako snadně dostupnou, velkou 

příležitost představují především možnosti spolupráce se zahraničními pracovníky. 

 

Hrozby 

Hrozbou pro společnost JANKOSTAV s.r.o., i pro všechny ostatní společnosti 

působící ve stavebním průmyslu, je především nestabilita trhu, omezující legislativa 

a závislost na hospodářském cyklu. S cyklickým odvětvím je spojena také hrozba pomalého 

oživování trhu po ekonomické krizi. Poměrně velkou hrozbu představují pořizovací ceny 

nového strojního zařízení, které musí společnost nakupovat, pokud chce poskytovat kvalitní 

služby a zvyšovat své výrobní kapacity. Zároveň se JANKOSTAV s.r.o. může obávat vstupu 

další konkurenční společnosti na trh. 

 

Silné stránky 

Dominantou společnosti JANKOSTAV s.r.o. je především její dobré jméno, 21letá 

tradice, ryze český kapitál a kvalitní poskytované práce, které jsou zhotoveny v termínech. 

Mezi silné stránky lze zařadit i skutečnost, že se jedná o relativně malou společnost, která 

disponuje jednoduchou organizační strukturou. Společnost pokrývá svými službami celý 

region Severní Moravy, má vlastní strojní vybavení, výrobní i administrativní prostory 

a ve vedení stojí zkušený management. Mezi další silné stránky se řadí poměrně nízká 

fluktuace zaměstnanců, operativnost, flexibilita a 24 hodinový servis. 

 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti JANKOSTAV s.r.o. lze zařadit neuspokojivou 

kontrolní činnost, jazykovou nevybavenost, nestabilní finanční situaci a vysoké náklady 

na servisní činnost. Stejně jako jiné společnosti v oblasti stavebnictví i JANKOSTAV s.r.o. 

se potýká s poměrně vysokou energetickou náročností provozu strojů. Za slabé stránky lze 

považovat také skutečnost, že se společnost příliš neorientuje na drobné zákazníky 

a nedostatečnou gramotnost zaměstnanců v oblasti informačních technologií, především 

u dělnických pozic. 
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3.4. Finanční analýza společnosti 

Prostřednictvím poměrových ukazatelů finanční analýzy bude zhodnocena finanční 

situace společnosti JANKOSTAV s.r.o. v letech 2005 až 2010. Hodnoty ukazatelů budou 

ve vybraných letech srovnány s průměrnou hodnotou za celkové odvětví stavebnictví. 

Výpočty poměrových ukazatelů budou provedeny u základních reprezentantů 

jednotlivých skupin ukazatelů uvedených v kapitole 2.4.3. 

Podklady pro finanční analýzu jsou čerpány z rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

společnosti JANKOSTAV s.r.o. z let 2005 - 2010. Tyto výkazy jsou uvedeny v přílohách 

č. 17 a č. 18. Tabulky s konkrétními použitými hodnotami položek jsou uvedeny v přílohách 

č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.  

3.4.1. Celková likvidita 

Celková likvidita vypovídá o schopnosti podniku splácet své závazky z peněžních 

prostředků, výpočet ukazatele je proveden dle vzorce (2.1). Vývoj celkové likvidity 

společnosti JANKOSTAV s.r.o. je zobrazen v grafu č. 3.5, který dokumentuje poměrně 

velkou nestabilitu celkové likvidity společnosti v jednotlivých letech 2005 - 2010. Tento 

ukazatel byl nejvyšší v roce 2010, kdy celková likvidita činila 1,35, naopak nejnižší hodnota 

byla zaznamenána v roce 2005, a to pouhých 0,93. 

V roce 2010 byla společnost schopná krýt své závazky 1,35 krát ze svých oběžných 

aktiv, avšak v roce 2005 je hradila z dlouhodobých zdrojů, protože hodnota celkové likvidity 

byla menší než 1. Rozdílné hodnoty v jednotlivých letech byly způsobeny především velkými 

výkyvy v oběžných aktivech, které společnost držela. V roce 2008 činila průměrná hodnota 

celkové likvidity za odvětví stavebnictví 1,4, společnost se tedy pohybovala pod touto hranicí. 

Graf č. 3.5 Vývoj celkové likvidity v porovnání s průměrem za odvětví 2005 - 2010 

 
Zdroj: výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 
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3.4.2. Rentabilita aktiv 

Graf č. 3.6 zobrazuje vývoj rentability aktiv společnosti JANKOSTAV s.r.o. v letech 

2005 až 2010. Rentabilita aktiv je stanovena dle vzorce (2.5). 

V roce 2007 rentabilita aktiv společnosti poklesla na 0,9 % a v roce 2008 až na 0,5 %. 

Naopak nejlepším obdobím z hlediska rentability aktiv byl pro společnost rok 2006, kdy 

ziskovost celkových aktiv dosahovala 5,65 %. Společnost tedy zhodnocovala v roce 2006 

každou korunu vloženou do svého majetku 0,06 Kč. Průměr za odvětví stavebnictví v roce 

2007 činil 7 %, společnost se tedy v tomto období pohybovala hluboko pod touto hranicí. 

Graf č. 3.6 Vývoj ukazatele ROA v porovnání s průměrem za odvětví 2005 - 2010 

 
Zdroj: výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 
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Graf č. 3.7 Vývoj ukazatele ROE v porovnání s průměrem za odvětví 2005 - 2010 

 

Zdroj: výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

3.4.4. Celková zadluženost 

Graf č. 3.8 zobrazuje celkovou zadluženost společnosti v letech 2005 - 2010. 

Pro výpočet celkové zadluženosti je použit vzorec (2.15). 

Je zřejmé, že největší zadlužení vykazovala společnost v roce 2008, kdy tento ukazatel 

dosahoval 91,69 %. Důvodem byl především velký nárůst cizích zdrojů. V roce 2005 

vykazovala společnost JANKOSTAV s.r.o. zadluženost ve výši 78,69 %. U celkové 

zadluženosti je také viditelný vliv hospodářské krize, která v roce 2008 probíhala. 

V roce 2008 činila průměrná celková zadluženost odvětví stavebnictví 66,90 %, 

společnost se tedy znatelně pohybovala nad touto hranicí. 

Graf č. 3.8 Vývoj celkové zadluženosti v porovnání s průměrem za odvětví 2005 - 2010 

 
Zdroj: výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 
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Shrnutí finanční analýzy 

Obecně lze říci, že finanční situace společnosti JANKOSTAV s.r.o. byla 

ve sledovaném období 2005 - 2010 velmi nestabilní. Značné výkyvy u jednotlivých ukazatelů 

byly způsobeny především hospodářskou krizí. V roce 2008 se pohybovala celková 

zadluženost společnosti nad úrovní průměru za odvětví. Ukazatel celkové likvidity byl v roce 

2008 nižší než průměr za odvětví a stejně tak rentabilita aktiv dosahovala v roce 2007 nižších 

hodnot, než vykazovalo odvětví stavebnictví. 

3.5. Návrh dlouhodobého finančního plánu 

Návrh dlouhodobého finančního plánu patří mezi jeden ze základních kroků 

při stanovení hodnoty společnosti. 

Návrh dlouhodobé rozvahy a výkazu zisku a ztrát bude sestaven na období 

2011 až 2016 ve třech následujících variantách, které se budou odlišovat především podílem 

výkonů na HDP a rozsahem realizovaných investic: 

− reálná verze (podíl výkonů ve výši 0,00122 % na HDP), 

− optimistická verze (podíl výkonů ve výši 0,00157 % na HDP), 

− pesimistická verze (podíl výkonů ve výši 0,00087 % na HDP). 

 Reálná verze dlouhodobého finančního plánu je považována za základní verzi, 

od které bude dále odvozena verze optimistická a pesimistická. U reálné verze dlouhodobého 

finančního plánu se předpokládá zachování stejného podílu výkonů na HDP z let 

2005 až 2010 a realizace všech plánovaných investic. 

Optimistická verze dlouhodobého finančního plánu na období 2011 až 2016 

je založena na zvýšení podílu výkonů na HDP a realizaci všech plánovaných investic. 

Pesimistická verze dlouhodobého finančního plánu předpokládá snížení podílu výkonů 

společnosti na tvorbě hrubého domácího produktu a zúžení portfolia realizovaných investic. 

Struktura jednotlivých výkazů bude zachována z let 2008 až 2010. Základním 

předpokladem pro sestavení jednotlivých plánovaných výkazů je skutečnost, že společnost 

bude i v následujícím období poskytovat stejné služby v oblasti stavebnictví. 

Výpočet většiny položek plánovaných výkazů rozvahy a zisku a ztrát bude proveden 

za použití váženého průměru tempa růstu určeného dle vztahu (3.1), nebo pomocí stálého 

podílu na výkonech. 
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kde wi jsou váhy přidělené podle vzdálenosti od současnosti, a to tak, že nejbližšímu období je 

přiřazena nejvyšší váha a nejvzdálenějšímu nejnižší váha, xi je daná veličina. 

V práci bude podrobněji popsán dlouhodobý finanční plán pro reálnou verzi, princip 

výpočtu jednotlivých položek je zachován také pro optimistickou i pesimistickou verzi. 

Plánované výkazy zisku a ztrát a rozvahy jsou uvedeny v přílohách č. 19 – č. 24. 

3.5.1. Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

V této kapitole bude sestaven plán výkazu zisků a ztrát na období 2011 - 2016 ve třech 

odlišných variantách, a to v optimistické, pesimistické a reálné. 

Při sestavování plánovaných výkazů zisku a ztrát jsou použity historické údaje 

uvedené v rozvahách a výkazech zisků a ztrát z let 2005 - 2010. Problém při plánování 

představovala především nejednotná struktura výkazů, která se u některých položek v roce 

2008 měnila. 

Bylo tedy nutné při výpočtu vážených průměrů některé údaje vypustit. Při plánování je 

dodržen předpoklad, že výsledek hospodaření je totožný s výsledkem hospodaření za běžnou 

činnost, neboť společnost v minulosti nevykazovala žádný mimořádný hospodářský výsledek. 

Reálná verze plánovaného výkazu zisku a ztrát se nachází v příloze 20, optimistická varianta 

je k nalezení v příloze 22 a pesimistická verze v příloze 24. 

 

Plán výkonů 

Jedním z důležitých kroků při sestavování dlouhodobého finančního plánu je určení 

plánovaných výkonů, které ovlivní celou řadu dalších položek navázaných na jejich výši. 

Plán výkonů na období roku 2011 - 2016 je sestaven dle následujících kroků: 

1) určení podílů výkonů společnosti na HDP v letech 2005 – 20010, 

2) výpočet směrodatné odchylky podílů výkonů na HDP (δ ) v letech  

2005 - 2010, které budou sloužit pro určení výkonů v rámci reálné verze plánu, 

3) určení 1,65násobku směrodatné odchylky, tzn. 90% interval, ve kterém se 

budou výkony společnosti v letech 2011 - 2016 pohybovat, 

4) výpočet podílů výkonů na HDP u optimistické verze plánu ( optHDPPODÍL )( ) 

dle vztahu ,65,1)()( δ+= reálopt HDPPODÍLHDPPODÍL  

5) 
stanovení podílů na HDP u optimistické verze plánu ( pesHDPPODÍL )( ) 

dle vztahu ,65,1)()( δ−= reálpes HDPPODÍLHDPPODÍL  

6) určení plánované výše HDP pomocí prognóz vývoje, 
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7) výpočet velikosti plánovaných výkonů pro reálnou, optimistickou 

a pesimistickou variantu dlouhodobého finančního plánu. 

Na základě zjištěných podílů na hrubém domácím produktu v letech 2005 - 2010 byla 

stanovena směrodatná odchylka ve výši 0,000211 %, která bude zachována pro určení výkonů 

v rámci reálné verze dlouhodobého finančního plánu. Výpočty jsou uvedeny v tabulce 3.2.  

Tabulka 3.2 Výpočet směrodatné odchylky podílů výkonů na HDP 2005 - 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl na HDP v letech (%) 0,000995 0,001138 0,000869 0,001198 0,001468 0,001275 

δ (%) 0,000211 
     

1,65⋅δ (%) 0,000347 
     

Zdroj: vlastní zpracování 

Velikost HDP v letech 2011 - 2013 je určena dle prognózy, kterou zveřejnila Česká 

národní banka19 a pro období roku 2014 - 2016 je použita prognóza společnosti Deloitte20 

(údaje jsou platné k únoru roku 2012). Pomocí násobků směrodatné odchylky jsou vypočteny 

plánované podíly výkonů na HDP pro optimistickou verzi (OPT) a pesimistickou verzi (PES), 

konkrétní údaje jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Dle sestaveného plánu se budou v roce 2011 výkony společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

pohybovat s 90% pravděpodobností v rozmezí od 82 750 030 Kč do 148 514 900 Kč a v roce 

2016 od 913 337 680 Kč do 163 632 600 Kč.  

Tabulka 3.3 Určení plánovaných výkonů pro jednotlivé verze finančních plánů 2011 - 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánované tempo růstu 
HDP (%) 

1,7 0 1,9 2,4 2,7 3,0  

Plánovaný HDP 
(v mil. Kč) 

9 463 014,14 9 463 014,14 9 642 811,41 9 874 238,89 10 140 843,34 10 445 068,64 

Plánované 
podíly na HDP 
(%) 

OPT 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 0,00157 

REÁL 0,00122 0,00122 0,00122 0,00122 0,00122 0,00122 

PES 0,00087 0,00087 0,00087 0,00087 0,00087 0,00087 

Plánované 
výkony 
společnosti 
(v tis. Kč) 

OPT 148 514,90 148 514,90 151 336,69 154 968,77 159 152,92 163 927,51 

REÁL 115 632,47 115 632,47 117 829,48 120 657,39 123 915,14 127 632,60 

PES 82 750,03 82 750,03 84 322,28 86 346,02 88 677,36 91 337,68 

Zdroj:  http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html, 
  http://www.pwc.co.uk/the-economy/issues/gdpgrowth.jhtml  

 

Graf č. 3.9 zobrazuje historii a plánovaný vývoj výkonů pro jednotlivé verze dlouhodobých 

finančních plánů. U optimistické verze plánovaných výkonů společnosti je patrný značný nárůst, 

pro pesimistickou verzi je plánováno snížení objemu výkonů a v rámci reálné verze je zachován 

stejný podíl výkonů na hrubém domácím produktu jako v letech 2005 až 2010. 

                                                 
19 Zdroj: http://www.cnb.cz/ 
20 Zdroj: http://www.deloitte.com/ 
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Graf č. 3.9 Vývoj výkonů společnosti pro jednotlivé verze finančního plánu 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou určeny 99,05% podílem na výkonech, 

který je určen dle váženého průměru podílů této položky na celkových výkonech společnosti 

v letech 2008 až 2010. Údaje o tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb za období 

2005 až 2007 společnost neevidovala, proto nebyly do výpočtu zahrnuty.  

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby je opět odvozena z celkových 

výkonů, a to jako 0,95% podíl. Výše podílu vychází z váženého průměru podílů na výkonech 

v letech 2005 až 2010. 

Výkonová spotřeba je určena 75,33% podílem na výkonech. Hodnota podílu je 

založena na váženém průměru podílů na výkonech v letech 2005 až 2010. Díky zlepšování 

technologií, efektivnějšímu využívání zdrojů a díky moderním stavebním materiálům 

lze předpokládat, že se bude podíl výkonové spotřeby na výkonech u všech variant plánu 

snižovat v každém roce plánovaného období o 1 procentní bod. 

Spotřeba materiálu a energie je určena 55,22% podílem na výkonech. Výše podílu 

vychází z váženého průměru podílů na výkonové spotřebě v letech 2007 až 2010. Do výpočtu 

nejsou zahrnuty roky 2005 a 2006, protože společnost tuto položku neevidovala. Obdobný 

výpočet byl použit při výpočtu položky Služby, kde vážený průměr podílů na výkonové 

spotřebě činil 44,78 %. 

Přidaná hodnota je určena jako rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou. 

Osobní náklady představují součet mzdových nákladů a nákladů na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Mzdové náklady jsou určeny 15,12% podílem na výkonech, který byl určen váženým 

průměrem podílů této položky na výkonech v letech 2007 až 2010. 
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Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tvoří 34 % ze mzdových 

nákladů, přičemž v celém plánovaném období nejsou předpokládány změny sazby pro 

zdravotní ani sociální pojištění. 

V grafu č. 3.10 je zobrazen vývoj osobních nákladů v letech 2005 až 2016 

pro optimistickou, reálnou a pesimistickou verzi dlouhodobého finančního plánu. Nejvyšší 

osobní náklady jsou plánovány v rámci optimistické varianty, naopak nejmenší u pesimistické 

varianty. 

Graf č. 3.10 Vývoj osobních nákladů pro jednotlivé verze finančního plánu 2005 - 2016 

 
 Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Daně a poplatky jsou určeny váženým průměrem tempa růstu z let 2005 až 2010. 

Dle vztahu (3.1) poroste meziročně jejich výše o 16,40 %. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou určeny pomocí 

následujících kroků: 

1) výpočet podílů odpisů na dlouhodobém majetku v letech 2005 až 2010 podle 

vztahu (3.2) 
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P =

 (3.2)
 

kde Po je podíl
 
odpisů na dlouhodobém majetku, OPDt jsou odpisy v daném roce a DMt je 

hodnota dlouhodobého majetku v daném roce, 

2) výpočet váženého průměru dle vztahu (3.1), 

3) určení odpisů pro jednotlivé varianty finančního plánu. 

Vážený průměr podílů na dlouhodobém majetku činil podle vykazovaných údajů 

společnosti 9,83 %. V tabulce 3.4 jsou zobrazeny konečné hodnoty odpisů pro reálnou verzi 

finančního plánu, které byly stanoveny dle výše definovaných kroků. 

  

12000,00

17000,00

22000,00

27000,00

32000,00

37000,00

2005 2007 2009 2011 2013 2015

O
so

bn
í n

ák
la

dy
 (

v 
ti

s.
 K
č
)

Rok

OPT REÁL PES Historie



51 
 

 Tabulka 3.4 Plán odpisů 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odpisy 2 674,31 2 723,47 3 411,66 3 804,92 4 296,49 4 375,14 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu jsou určeny podílem na tržbách 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, který činil dle váženého průměru podílů v letech 2005 

až 2010 0,87 %. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu je stanovena 

na základě zachování váženého podílu na tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb, který 

činil v letech 2005 až 2010 14,40 %. 

Změna stavu rezerv a opravných položek je naplánována spolu se zúčtováním 

opravných položek do provozních nákladů v nulové výši, jak tomu bylo v období  

roku 2005 až 2010. 

Ostatní provozní výnosy jsou stanoveny zachováním historického váženého průměru 

tempa růstu, který činil -27,06 %. Bude tedy docházet k postupnému snižování této položky. 

Ostatní provozní náklady jsou naplánovány obdobným způsobem jako ostatní 

provozní výnosy a jejich výše se bude každoročně snižovat o 30,50 %. 

Provozní výsledek hospodaření určuje, kolik společnost vydělá prostředků svou 

běžnou činností. Tato položka výkazu zisku a ztrát je vypočtena podle schématu uvedeného 

v tabulce 3.5. 

 Tabulka 3.5 Schéma výpočtu provozního výsledku hospodaření 

Přidaná hodnota  

– Osobní náklady  

– Daně a poplatky  

– Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného     majetku 

+ Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

– Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

– Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období  

+ Ostatní provozní výnosy 

– Ostatní provozní náklady 

– Převod provozních výnosů  

+ Převod provozních nákladů  

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 Zdroj: http://www.businessvize.cz/ 

Výnosové úroky jsou určeny 0,13% podílem na zůstatcích bankovních účtů. Výše 

podílu je určena váženým průměrem podílů výnosových úroků na účtech v bankách z let  

2005 - 2010. 
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Nákladové úroky závisí na výši úvěrů v jednotlivých letech plánovaného období. 

Úroková sazba je plánována ve výši 5 % p. a. Hodnota nákladových úroků je tedy určena jako 

5% podíl z krátkodobých i dlouhodobých úvěrů.  

Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady jsou stanoveny na základě váženého 

průměru tempa růstu z historického období. Ostatní finanční výnosy budou meziročně růst 

o 34,30 % a ostatní finanční náklady o 8,78 %. 

Finanční výsledek hospodaření je určen podle vztahu (3.3) 

 
),()( fin

ost
fin

ostnv NVúúFHV −+−=

 (3.3)
 

kde úv jsou výnosové úroky, ún jsou nákladové úroky, fin
ostV  jsou ostatní finanční výnosy 

a fin
ostN ostatní finanční náklady. 

Daň z příjmů za běžnou činnost je závislá na součtu provozního výsledku hospodaření 

a finančního výsledku hospodaření. V případě, že je součet těchto položek kladný, bude daň 

z příjmů za běžnou činnost určena ve výši 19 %. Pokud je součet nulový nebo záporný, daň je 

také nula. Pro celé plánované období je předpokládána jednotná daňová sazba ve výši 19 %. 

Hospodářský výsledek před zdaněním je určen součtem provozního výsledku 

hospodaření a finančního výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření za účetní období je dán součtem výsledku hospodaření 

za běžnou činnost a finančního výsledku hospodaření. Tento součet je dále snížen o daň 

z příjmů za běžnou činnost. 

V grafu č. 3.11 je zobrazen vývoj výsledků hospodaření v letech 2005 až 2016 

u jednotlivých verzí finančního plánu. Podle sestavených variant dlouhodobých finančních 

plánů dosahuje společnost zisku ve všech letech u optimistické a reálné verze, u pesimistické 

verze je v roce 2011 a 2012 plánována ztráta. 

Graf č. 3.11 Vývoj hospodářských výsledků pro jednotlivé verze finančního plánu 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 – 2010 
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3.5.2. Plánovaná rozvaha 

V této kapitole budou sestaveny plánované rozvahy na období 2011 - 2016 ve třech 

rozdílných verzích a to v optimistické, pesimistické a reálné. 

Jednotlivé položky rozvahy jsou plánovány pomocí váženého průměru tempa růstu 

v období 2005 až 2010 nebo procentuálním podílem. 

Základním zdrojem informací pro sestavení plánované rozvahy jsou jednotlivé 

rozvahy a výkazy zisků a ztrát společnosti z let 2005 až 2010 uvedené v příloze č. 17 a č. 18. 

Struktura rozvahy bude zachována z historických výkazů společnosti. V případě, že některé 

položky byly vykazovány v minulosti s nulovým stavem, jsou tyto stavy zachovány i v plánu 

rozvahy. Reálná verze plánované rozvahy je uvedena v příloze č. 19, optimistická verze 

se nachází v příloze č. 21 a pesimistická verze v příloze č. 23. 

3.5.2.1. Plán aktiv 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je dán součtem nehmotného a hmotného majetku s dobou 

životnosti delší než jeden rok. 

Hodnota dlouhodobého majetku v jednotlivých letech dlouhodobého finančního plánu 

bude určena následujícím způsobem: 

1) sestavení plánu investic pro období 2011 až 2016, 

2) kalkulace brutto hodnoty dlouhodobého majetku, 

3) určení váženého průměru podílů odpisů na dlouhodobém majetku, 

4) kalkulace netto hodnoty dlouhodobého majetku. 

Dlouhodobý majetek je ovlivněn investicemi, které společnost hodlá v následujících 

letech realizovat. Hodnoty plánovaných investic jsou zobrazeny v tabulce 3.6. U optimistické 

a reálné verze budou realizovány všechny plánované investice, u pesimistické verze pouze 

některé. 

 Tabulka 3.6 Plán investic 2011 - 2016 (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Druh investice Hala Stroje Navigace Obalovna Software Kamenolom Betonárka Stroje 

Hodnota investice 2 000 1 000 500 6 000 1 000 4 000 5 000 800 

Investice celkem 3 000 500 7 000 4 000 5 000 800 

 Zdroj: interní informace JANKOSTAV s.r.o. 
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V grafu č. 3.12 je zobrazen přehled plánovaných investic pro optimistický, reálný 

i pesimistický plán v letech 2011 až 2016. 

Graf č. 3.12 Vývoj plánovaných investic 2011 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě informací o výši investic pro jednotlivé varianty rozvahy byl sestaven plán 

dlouhodobého majetku, který navazuje na konečné stavy bilance z roku 2010. Hodnoty 

pro reálnou a optimistickou verzi jsou zobrazeny v tabulce 3.7. 

Tabulka 3.7 Plán brutto hodnoty dlouhodobého majetku 2011 - 2016 – reálná a optimistická verze (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek celkem 27 201,69 27 701,69 34 701,69 38 701,69 43 701,69 44 501,69 

DHM 26 889,97 27 389,97 33 389,97 37 389,97 42 389,97 43 189,97 

 - Pozemky 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

 - Budovy, haly, stavby 8 172,72 8 172,72 1 4172,72 14 172,72 19 172,72 19 172,72 

 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18 452,25 18 952,25 1 8952,25 18 952,25 18 952,25 19 752,25 

 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

DNM 311,72 311,72 1 311,72 1 311,72 1 311,72 1 311,72 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrný podíl odpisů na dlouhodobém majetku v letech 2007 - 2010 činil 9,83 %. 

Rok 2005 a 2006 byl vypuštěn z důvodu extrémních hodnot dlouhodobého majetku. Výpočty 

zobrazuje tabulka 3.8. 

 Tabulka 3.8 Výpočet váženého průměru podílů odpisů na dlouhodobém majetku 2007 - 2010 

Položka 2007 2008 2009 2010 

Vážený 
průměrný 
podíl na 
DM (%) 

Dlouhodobý majetek (tis. Kč) 19 932,50 22 113,39 24 076,97 24 201,69 
x 

Odpisy DHM a DNM (tis. Kč) 2 766,20 1 200,00 3 165,65 2 065,55 

*podíl na dlouhodobém majetku (%) 13,88 5,43 13,15 8,53 9,83 

Váhy 1 2 3 4 
 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Pomocí váženého průměru podílů odpisů na stálých aktivech je určena netto hodnota 

dlouhodobého majetku, konkrétní údaje zobrazuje tabulka 3.9. 

 Tabulka 3.9 Výpočet netto hodnoty dlouhodobého majetku 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stálá aktiva 27 201,69 27 701,69 34 701,69 38 701,69 43 701,69 44 501,69 

Odpisy 2 674,31 2 723,47 3 411,66 3 804,92 4 296,49 4 375,14 

Oprávky 17 573,45 20 296,91 23 708,58 27 513,50 31 809,99 36 185,13 

Netto stálá aktiva 24 527,38 24 978,22 31 290,03 34 896,77 39 405,20 40 126,55 

 Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.13 je zobrazen vývoj dlouhodobého majetku v letech 2005 až 2016 

u jednotlivých verzí dlouhodobého finančního plánů. Hodnota dlouhodobého majetku 

u reálné a optimistické verze finančního plánu je shodná. V rámci pesimistické verze 

se předpokládá, že společnost realizuje pouze drobné investice a velikost dlouhodobého 

majetku bude zachována v obdobné výši, jako v roce 2010. 

Graf č. 3.13 Vývoj dlouhodobého majetku společnosti 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

 

Oběžná aktiva 

Zásoby jsou dle údajů z let 2005 až 2010 tvořeny 1,83% podílem na plánovaných 

výkonech. Zachovány jsou také procentuální podíly materiálu, nedokončené výroby 

a polotovarů na celkovém stavu zásob. Výše jednotlivých položek je uvedena v tabulce 3.10. 
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Tabulka 3.10 Plán zásob 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrný podíl zásob na výkonech (%) 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Plánované výkony 115 632,47 115 632,47 117 829,48 120 657,39 123 915,14 127 632,60 

Výše zásob 2 120,37 2 120,37 2 160,66 2 212,52 2 272,25 2 340,42 

* Podíl materiálu na zásobách (%) 69,19 69,19 69,19 69,19 69,19 69,19 

Materiál 1 466,99 1 66,99 1 494,86 1 530,74 1 572,07 1 619,23 

* Podíl nedok. výroby a pol. na zásobách (%) 30,81 30,81 30,81 30,81 30,81 30,81 

Nedokončená výroba a polotovary 653,39 653,39 665,8 681,78 700,19 721,19 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.14 je zobrazen vývoj zásob společnosti v letech 2005 až 2016 

u jednotlivých variant dlouhodobého finančního plánu. Je patrné, že zásoby patřily v letech 

2005 až 2010 k velmi nestabilním položkám, především v roce 2008, kdy došlo 

k jejich prudkému nárůstu. 

Graf č. 3.14 Vývoj zásob 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Dlouhodobé pohledávky jsou dle zjištěných stavů z let 2005 - 2010 naplánovány 

v nulové výši. 

Krátkodobé pohledávky jsou určeny pevným podílem na plánovaných výkonech, který 

je zachován dle historických údajů společnosti na úrovni 28,83 %. 

Pohledávky z obchodního styku představují 94,59 % z celkových krátkodobých 

pohledávek, jedná se o vážený podíl této položky na krátkodobých pohledávkách v letech 

2005 až 2010. 

Pohledávky ke společníkům a sdružení tvoří 5,41 % z celkových krátkodobých 

pohledávek a jiné pohledávky jsou naplánovány v nulové výši. 

Konkrétní hodnoty položek krátkodobých pohledávek jsou zobrazeny v tabulce 3.11. 
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 Tabulka 3.11 Plán krátkodobých pohledávek 2001 - 2016 (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Krátkodobé pohledávky 33 333,10 33 333,10 33 966,43 34 781,63 35 720,73 36 792,35 

Pohledávky z obchodního styku 31 530,53 31 530,53 32 129,61 32 900,72 33 789,04 34 802,71 

Pohledávky ke společníkům a sdružení 1 802,57 1 802,57 1 836,82 1 880,90 1 931,69 1 989,64 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

 Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.15 je zobrazen vývoj krátkodobých pohledávek u jednotlivých verzí 

finančního plánu. Je patrné, že krátkodobé pohledávky byly v historii velmi nestabilní, jejich 

výše vzrostla především v roce 2008. V rámci optimistického plánu jsou naplánovány 

krátkodobé pohledávky nejvyšší a v pesimistickém plánu nejnižší. 

Graf č. 3.15 Vývoj krátkodobých pohledávek 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Krátkodobý finanční majetek je ovlivněn především výší splátek úvěrů a úroků, 

protože společnost bude tyto platby hradit z prostředků na běžných účtech. Pro určení 

krátkodobého finančního majetku je tedy nutné znát splátky úvěrů a úroků pro jednotlivé roky 

plánovaného období. V tabulce 3.12 jsou zobrazeny splátky krátkodobých i dlouhodobých 

úvěrů, úroky z těchto úvěrů, peněžní prostředky a účty v bankách pro reálnou verzi finančního 

plánu. 

Tabulka 3.12 Plán krátkodobého finančního majetku 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Účty v bankách s tempem růstu 5 222,51 6 480,81 8 042,30 9 980,00 12 384,58 15 368,51 

 - Splátky úvěrů krátkodobých i dlouhodobých 3 774,31 4 874,31 6 574,31 8 374,31 9 874,31 11 574,31 

 - Úroky z krátkodobých i dlouhodobých úvěrů 1 368,44 1 289,73 1 456,01 1 592,29 1 703,58 1 534,86 

Účty v bankách 79,75 316,77 11,97 13,40 806,69 2 259,33 

Peníze 373,42 248,59 165,5 110,17 73,35 48,83 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.2.2. Plán pasiv 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál představuje součet základního kapitálu, kapitálových fondů, fondů 

ze zisku, zákonného fondu a ostatních fondů ze zisku. 

Hospodářský výsledek běžného účetního období vychází z výsledku hospodaření, který 

byl určen v rámci plánu výkazu zisku a ztrát v kapitole 3.5.1. 

V tabulce 3.13 je zobrazen plán rozdělení zisku pro reálnou verzi finančního plánu. 

Předpokládá se, společnost bude z výsledu hospodaření přidělovat 5 % do zákonného 

rezervního fondu, 15 % do ostatních fondů a 80 % si ponechá v podobě nerozděleného zisku 

z minulých let. Tyto předpoklady platí pro všechny verze finančního plánu. 

 Tabulka 3.13 Plán rozdělení zisku 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výsledek hospodaření za účetní období 248,04 1 413,77 1 882,20 2 601,42 3 274,10 4 546,47 

Zákonný rezervní fond (5 %) 12,40 70,69 94,11 130,07 163,71 227,32 

Ostatní fondy ze zisku (15 %) 37,21 212,07 282,33 390,21 491,12 681,97 

Nerozdělený zisk minulých let (80 %) 198,43 1131,02 1505,76 2081,14 2619,28 3637,18 

 Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.16 je zobrazen vývoj vlastního kapitálu společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

v letech 2005 až 2016 u všech variant dlouhodobého finančního plánů. 

Graf č. 3.16 Vývoj vlastního kapitálu 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou dány součtem rezerv, dlouhodobých závazků, krátkodobých závazků 

a bankovních úvěrů a výpomocí. Vývoj cizích zdrojů v letech 2005 až 2016 je zobrazen 

v grafu č. 3.17, ze kterého je patrné, že v roce 2008 nastal poměrně velký nárůst objemu 

cizích zdrojů. S největší pravděpodobností byla důvodem tohoto vývoje probíhající 

hospodářská krize. 
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Graf č. 3.17 Vývoj cizích zdrojů 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Rezervy a dlouhodobé závazky jsou naplánovány dle stavů v letech 2005 až 2010 

v nulové výši. 

Krátkodobé závazky jsou určeny jako součet závazků z obchodního styku, závazků 

ke společníkům a sdružení, závazků k zaměstnancům, závazků ze sociálního zabezpečení, 

daňových závazků a dotací, odložených daňových závazků a jiných závazků. 

Závazky z obchodního styku jsou stanoveny zachováním váženého průměru tempa 

růstu z let 2005 až 2010, který byl stanovena na 3,45 %. Konkrétní hodnoty závazků 

z obchodního styku jsou zobrazeny v tabulce 3.14. 

 Tabulka 3.14 Plán závazků z obchodního styku 2011 - 2016 (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Závazky z obchodního styku 19 796,85 20 480,20 21 187,14 21 918,48 22 675,06 23 457,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závazky ke společníkům a sdružení jsou určeny pomocí váženého průměru tempa růstu 

z let 2005 až 2010. V jednotlivých letech plánu je předpokládán nárůst závazků 

ke společníkům a sdružení o 5,69 %. Konkrétní hodnoty závazků ke společnosti a sdružení 

pro reálnou verzi jsou zobrazeny v tabulce 3.15. 

 Tabulka 3.15 Plán závazků ke společníkům a sdružení 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Závazky ke společníkům a sdružení 52,16 55,13 58,27 61,58 65,09 68,79 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závazky k zaměstnancům jsou stanoveny pevným podílem na osobních nákladech 

ve výši 5 %. Je zachován vážený průměr podílů závazků k zaměstnancům na osobních 

nákladech z let 2005 až 2010. 

Závazky ze sociálního zabezpečení jsou v jednotlivých letech plánu opět stanoveny 

podílem na osobních nákladech, který byl stanoven na 2,03 %.  
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Tabulka 3.16 zobrazuje plánovanou výši závazků k zaměstnancům a závazků 

ze sociálního zabezpečení pro reálnou dlouhodobého finančního plánu. 

Tabulka 3.16 Plán závazků k zaměstnancům a závazků ze sociálního zabezpečení 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Závazky k zaměstnancům 1 170,73 1 170,73 1 192,97 1 221,60 1 254,59 1 292,22 

Závazky ze sociálního zabezpečení 474,76 474,76 483,78 495,39 508,76 524,03 

Zdroj: vlastní zpracování 

Daňové závazky a dotace jsou naplánovány v závislosti na plánovaných investicích 

a zdrojích jejich financování. Pro rok 2013 je v rámci reálné a optimistické verze plánu 

předpokládána investice ve výši 1 000 000 Kč na pořízení dlouhodobého nehmotného 

majetku, která bude financována ze zdrojů Evropské unie ve formě dotace. Na základě 

historických údajů byly v ostatních letech plánu zachovány nulové stavy. 

Odložené daňové závazky jsou, na základě údajů z minulosti, naplánovány v nulové 

výši. 

Jiné závazky jsou určeny pomocí meziročního tempa růstu, které je zachováno z let 

2005 - 2010. Jiné závazky budou meziročně růst o 8,8 %. Plánované hodnoty jiných závazků 

u reálné verze finančního plánu jsou zobrazeny v tabulce 3.17. 

Tabulka 3.17 Plán jiných závazků 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jiné závazky 18,95 20,62 22,43 24,41 26,55 28,89 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bankovní úvěry a výpomoci jsou určeny jako součet stavů dlouhodobých 

a krátkodobých bankovních úvěrů. 

Při určení bankovních úvěrů a výpomocí je postupováno dle následujících kroků: 

1) určení výše potřeby cizích zdrojů pro financování investic, 

2) plán splátek úvěrů, 

3) určení výše úroků z úvěrů při jednotné úrokové sazbě pro krátkodobé 

i dlouhodobé úvěry ve výši 5 % p. a. 

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou především ovlivněny naplánovanými investicemi, 

které budou financovány z cizích zdrojů. Výše dlouhodobých bankovních úvěrů je dána také 

úvěry, které společnost vykazovala již v minulosti. 

Krátkodobé bankovní úvěry slouží pro pokrytí nákladů na provozní činnost a jsou 

splaceny vždy do jednoho roku. Výše krátkodobých bankovních úvěrů je určena podle potřeb 

společnosti v jednotlivých letech. 
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V tabulce 3.18 jsou uvedeny investice v jednotlivých letech reálné verze finančního 

plánu včetně zdrojů jejich financování. 

Tabulka 3.18 Určení potřeby cizích zdrojů pro financování investic 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hodnota investice 3 000,00 500,00 7 000,00 4 000,00 5 000,00 800,00 

Dotace 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

Nové úvěry 3 000,00 500,00 6 000,00 4 000,00 5 000,00 800,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je sestaven splátkový kalendář pro dlouhodobé i krátkodobé úvěry.  Doba splácení 

se u jednotlivých dlouhodobých úvěrů liší. Je nutné stanovit také splátky historických úvěrů, 

které budou dle předpokladu splaceny během následujících 10 let. Splátky úvěrů včetně úroků 

budou hrazeny z prostředků na bankovních účtech. 

V tabulce 3.19 jsou zobrazeny konkrétní výše splátek a doby splácení jednotlivých 

krátkodobých i dlouhodobých úvěrů v reálné verzi plánu. 

Tabulka 3.19 Splátkový kalendář krátkodobých a dlouhodobých úvěrů 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Historické úvěry na 10 let 25 743,13 23 168,82 20 594,50 18 020,19 15 445,88 12 871,57 10 297,25 

Splátka historického úvěru 
 

2 574,31 2 574,31 2 574,31 2 574,31 2 574,31 2 574,31 

Úvěr 3000 na 10 let 
 

3 000,00 2 700,00 2 400,00 2 100,00 1 800,00 1 500,00 

*splátky 
  

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Úvěr 500 na 1 rok 
  

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*splátky 
   

500,00 0,00 0,00 0,00 

Úvěr 6000 na 10 let 
   

6 000,00 5 400,00 4 800,00 4 200,00 

*splátky 
    

600,00 600,00 600,00 

Úvěr 4000 na 10 let 
    

4 000,00 3 600,00 3 200,00 

*splátky 
     

400,00 400,00 

Úvěr 5000 na 5 let 
     

5 000,00 4 000,00 

*splátky 
      

1 000,00 

Úvěr 800 na 4 roky 
      

800,00 

Celkový stav úvěrů 25 743,13 26 168,82 23 794,50 26 420,19 26 945,88 28 071,57 23 997,25 

Celkové splátky dlouhodobých úvěrů 
 

2 574,31 2 874,31 3 374,31 3 474,31 3 874,31 4 874,31 

Bankovní úvěry krátkodobé 0,00 1 200,00 2 000,00 3 200,00 4 900,00 6 000,00 6 700,00 

Splátky krátkodobých úvěrů 0,00 1 200,00 2 000,00 3 200,00 4 900,00 6 000,00 6 700,00 

Splátky úvěrů dlouhodobých i 
krátkodobých  

3 774,31 4 874,31 6 574,31 8 374,31 9 874,31 11 574,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 3.20 jsou uvedeny stavy dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů 

společnosti pro reálnou verzi finančního plánu. 
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Tabulka 3.20 Přehled výše plánovaných úvěrů a úroků 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stav dlouhodobých bankovních 
úvěrů 

26 168,82 23 794,50 26 420,19 26 945,88 28 071,57 23 997,25 

Bankovní úvěry krátkodobé 1 200,00 2 000,00 3 200,00 4 900,00 6 000,00 6 700,00 

Nákladové úroky celkem 
(5 % p. a.) 

1 368,44 1 289,73 1 456,01 1 592,29 1 703,58 1 534,86 

Dlouhodobé úvěry - úroky 1 308,44 1 189,73 1 296,01 1 347,29 1 403,58 1 199,86 

Krátkodobé bankovní úvěry -
 úroky 

60,00 100,00 160,00 245,00 300,00 335,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 3.18 je zobrazen vývoj stavů celkových bankovních úvěrů v letech 

2005 až 2016 pro všechny verze dlouhodobého finančního plánu.  

Graf č. 3.18 Vývoj stavů bankovních úvěrů 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 – 2010 

V grafu č. 3.19 je zobrazen vývoj nových bankovních úvěrů u optimistické, 

pesimistické i reálné verze plánu. Nízký objem bankovních úvěrů u pesimistické verze 

finančního plánu je ovlivněn především tím, že společnost bude díky vývoji hospodářského 

výsledku a ukazatelů finanční analýzy pro banky představovat nekvalitního věřitele. 

Graf č. 3.19 Vývoj nových bankovních úvěrů 2011 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

0,00
5000,00

10000,00
15000,00
20000,00
25000,00
30000,00
35000,00
40000,00
45000,00
50000,00

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Ú
vě

ry
 (

v 
ti

s.
 K
č
)

Rok

OPT REÁL PES Historie

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

B
an

ko
vn

í ú
vě

ry
 (

v 
ti

s.
 K
č
)

Rok
Bankovní úvěry nové - OPT Bankovní úvěry nové - REÁL

Bankovní úvěry nové - PES



63 
 

3.6. Hodnocení reálné, optimistické a pesimistické verze plánu VZZ 

Bude provedeno shrnutí nejdůležitějších položek sestavených plánů výkazu zisků 

a ztrát u reálné, optimistické a pesimistické verze v letech 2011 až 2016. Pro zjednodušení 

a orientaci jsou sestrojeny grafy č. 3.20, č. 3.21 a č. 3.22. Na hlavní ose grafů jsou zobrazeny 

hodnoty provozních výsledků hospodaření, hospodářské výsledky po zdanění a na vedlejší 

ose celkové výkony a celkové provozní náklady. 

3.6.1. Dlouhodobý plán VZZ – reálná verze 

Reálná verze výkazu zisku a ztrát je sestavena na základě předpokladu, že společnost 

bude v plánovaném období dosahovat stávajícího průměrného podílu na HDP ve výši 

0,00122 % a zároveň budou realizovány všechny investice. 

V grafu č. 3.20 je zobrazen vývoj výkonů, nákladů, provozního hospodářského 

výsledku a výsledku hospodaření po zdanění. Ve všech letech plánu bude společnost 

dosahovat zisku z provozní činnosti, přičemž celkové provozní náklady budou vesměs 

konstantní. 

Graf č. 3.20 Dlouhodobý plán výkazu zisků a ztrát 2005 - 2016 – reálná verze 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.1. Dlouhodobý plán VZZ – optimistická verze 

Optimistický plán výkazu zisku a ztrát vychází z předpokladu zvýšení výkonů, 

přičemž podíl společnosti na HDP bude činit 0,00157 %. Stejně jako u reálné verze 

i optimistická verze finančního plánu předpokládá, že společnost bude realizovat všechny své 

plánované investice. 

V grafu č. 3.21 je zobrazen vývoj výkonů, nákladů, provozního výsledku hospodaření 

a hospodářský výsledek po zdanění. Je patrné, že společnost bude ve všech letech plánu 

dosahovat zisku z provozní činnosti a celkové provozní náklady budou opět téměř konstantní. 

Graf č. 3.21 Dlouhodobý plán výkazu zisků a ztrát 2005 - 2016 – optimistická verze 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.1. Dlouhodobý plán VZZ – pesimistická verze 

Pesimistická verze dlouhodobého finančního plánu je odvozena z reálného plánu 

snížením podílu společnosti na HDP, který činí 0,00087 %. Z důvodu nedostatku prostředků 

a poměrně špatné finanční situace nebude společnost v rámci pesimistické verze plánu 

realizovat veškeré investice, zároveň bude omezena možnost čerpání úvěrů. 

V grafu č. 3.22 je zobrazen vývoj výkonů, nákladů, provozního výsledku hospodaření 

a hospodářský výsledek po zdanění. Podle pesimistické verze výkazu zisku a ztrát bude 

společnost v letech 2011 a 2012 vykazovat ztrátu, která bude způsobena především záporným 

hospodářským výsledkem z finanční činnosti. Provozní výsledek hospodaření je naplánován 

ve všech letech v podobě zisku. 

Graf č. 3.22 Dlouhodobý finanční plán výkazu zisků a ztrát 2005 - 2016 – pesimistická verze 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.2. Analýza finančních plánů 

Bude provedeno zhodnocení finančních ukazatelů u optimistické, reálné a pesimistické 

verze dlouhodobého finančního plánů pro období roku 2011 až 2016. Hodnoty ukazatelů 

všech variant finančního plánu budou zároveň porovnány s historickými hodnotami, které 

společnost vykazovala v letech 2005 až 2010. Zdrojem pro sestavení finanční analýzy jsou 

přílohy č. 17 až č. 24. Výpočty budou provedeny pro následující ukazatele finanční analýzy: 

− celková likvidita (dle vztahu (2.1)), 

− rentabilita aktiv (dle vztahu (2.5)), 

− rentabilita vlastního kapitálu (dle vztahu (2.6)), 

− celková zadluženost (dle vztahu (2.15)). 

 

Celková likvidita 

V grafu č. 3.23 je zobrazen vývoj celkové likvidity, kterou bude společnost 

JANKOSTAV s.r.o. vykazovat v rámci jednotlivých verzí dlouhodobého finančního plánu. 

Zároveň je zde pro srovnání uvedena hodnota ukazatele v letech 2005 až 2010. Z grafu je 

patrné, že největší likvidity bude společnost dosahovat v rámci optimistické varianty plánu, 

naopak nejnižší likvidita je plánována v rámci pesimistické verze.  

Graf č. 3.23 Vývoj celkové likvidity 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv 

Vývoj rentability aktiv optimistického, reálného i pesimistického finančního plánu 

je zobrazen v grafu č. 3.24. Vývoj ukazatele rentability aktiv v letech 2005 až 2010 byl 

poměrně nestabilní, vždy se však rentabilita pohybovala v kladných hodnotách. 

Podle sestavených scénářů bude společnost nejlépe využívat svá aktiva v optimistické 

verzi dlouhodobého finančního plánu, o něco horší situace nastane u reálného plánu 
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a pesimistický plán představuje nejhorší variantu, kdy se rentabilita společnosti bude nacházet 

dokonce v záporných hodnotách, konkrétně tomu tak bude v roce 2011. 

Graf č. 3.24 Vývoj ukazatele ROA 2005 - 2016 

 

Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu u optimistické verze plánu se pohybuje již od roku 2011 

v kladných číslech, společnost tedy bude po celé období efektivně využívat svůj vlastní 

kapitál. V roce 2016 je hodnota tohoto ukazatele u optimistické verze 

plánována na úrovni 18,78 %. 

Také v rámci reálné verze plánu vykazuje společnost ve všech letech kladnou hodnotu 

rentability vlastního kapitálu. V roce 2016 je plánována hodnota tohoto ukazatele 

na úrovni 18,24 %. Nejhorší využití vlastního kapitálu je plánováno v rámci pesimistické 

varianty dlouhodobého finančního plánu, kdy v letech 2011 a 2012 je dokonce rentabilita 

záporná. V roce 2016 se rentabilita vlastního kapitálu u této verze vyhoupne až na 18,27 %. 

V grafu č. 3.25 jsou zobrazeny hodnot rentability VK v letech 2005 až 2016. 

Graf č. 3.25 Vývoj ukazatele ROE 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování, rozvahy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 2005 - 2010 
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Celková zadluženost 

V grafu č. 3.26 je zobrazen vývoj celkové zadluženosti společnosti 

JANKOSTAV s.r.o. pro jednotlivé verze dlouhodobého finančního plánu v období roku 

2011 až 2016. Pro srovnání je zde uveden také stav v letech 2005 až 2010. 

V rámci optimistické verze finančního plánu vykazuje společnost nejnižší celkovou 

zadluženost. Vzhledem k nízkému objemu plánovaných úvěrů, bude velikost ukazatele 

u pesimistické verze v letech 2015 a 2016 nižší než u reálné. 

Graf č. 3.26 Vývoj celkové zadluženosti 2005 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4 STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU POMOCÍ VYBRANÝCH 

METOD 

V této kapitole diplomové bude stanovena hodnota podniku dvoufázovou metodou 

DCF-Equity a metodou kapitalizovaných zisků v paušální i analytické podobě. 

Ocenění vlastního kapitálu bude provedeno podle následujících kroků: 

1) určení nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM-SML, 

2) vymezení volných peněžních toků pro vlastníky (FCFE), 

3) výpočet hodnoty vlastního kapitálu dvoufázovou metodou DCF-equity, 

4) výpočet hodnoty vlastního kapitálu metodou kapitalizovaných zisků 

ve variantě paušální a analytické, 

5) porovnání zjištěných hodnot vlastního kapitálu grafickými metodami. 

Zdrojem pro určení nákladů vlastního kapitálu a peněžních toků je především 

plánovaná rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti, které se nacházejí v přílohách  

č. 19 až č. 24. 

4.1. Stanovení nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM-SML 

Náklady vlastního kapitálu budou stanoveny metodou CAPM-SML beta verzí. 

Při výpočtu jsou použity vzorce (2.23) a (2.24). Vstupní data pro stanovení nákladů vlastního 

kapitálu jsou získána z webových stránek21, z údajů ČNB22 a z plánovaných výkazů 

společnosti uvedených v přílohách. 

Bezriziková výnosová míra je dle ČNB určena ve výši 3,43 %, tato hodnota odpovídá 

výnosnosti 10letých státních dluhopisů na roční bázi za rok 2011. Pro období roku 2012 

až 2016 je použita výnosnost těchto státních dluhopisů z ledna 2012, která činila 3,16 %. 

Tržní riziková prémie (Total risk premium for other countries) ve výši 6,28 % 

a nezadlužený koeficient beta (Unlevered beta for engeneering in Europe) ve výši 0,52 je 

převzat z webových stránek23. Pro celé plánované období předpokládáme neměnnost tržní 

rizikové prémie i beta koeficientu. 

Výpočty nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM-SML pro reálnou verzi 

dlouhodobého finančního plánu jsou uvedeny v tabulce 4.1. Výpočty pro optimistickou 

a pesimistickou verzi plánu jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8. 

  

                                                 
21 Zdroj: http://www.damodaran.com/ 
22 Zdroj: http://www.cnb.cz/ 
23 Zdroj: http://www.damodaran.com/ 



70 
 

 Tabulka 4.1 Výpočet Re metodou CAPM-SML 2011 - 2016 – reálná verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rf (%) 3,43 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

E(Rm) – Rf (%) 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

D/E 5,66 4,24 4,00 3,40 2,96 2,25 

1-t 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

unlevered beta 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

levered beta 2,90 2,30 2,20 1,95 1,77 1,47 

Re (%) 21,64 17,62 16,99 15,41 14,26 12,37 

 Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 4.1 jsou zobrazeny náklady vlastního kapitálu v jednotlivých letech 

dlouhodobého finančního plánu pro reálnou, optimistickou i pesimistickou verzi. U všech 

variant plánu je předpokládán postupně klesající trend. V rámci optimistické verzi plánu 

budou náklady vlastního kapitálu nejnižší. 

Od roku 2005 jsou náklady vlastního kapitálu u pesimistické verze nižší než 

u verze reálné, důvodem je především rozdílný poměr vlastních a cizích zdrojů, který činil 

v rámci reálné verze plánu 2,96, zatímco u pesimistické varianty 2,62. 

Graf č. 4.1 Vývoj nákladů kapitálu metodou CAPM-SML beta verzí 2011 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pro účely určení hodnoty vlastního kapitálu společnosti pomocí metody 

kapitalizovaných zisků v paušální variantě je důležité stanovit náklady vlastního kapitálu pro 

rok 2010. 

Jako bezriziková výnosová míra byla použita výnosnost 10letých státních dluhopisů 

na roční bázi, kterou uvádí Česká národní banka24 pro rok 2010 ve výši 3,75 %. Výpočet 

nákladů vlastního kapitálu v roce 2010 je uveden v tabulce 4.2. 

 

 

                                                 
24 Zdroj: http://www.cnb.cz/ 
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 Tabulka 4.2 Náklady vlastního kapitálu za rok 2010 

  2010 

Rf 34,.75 % 

E(Rm) - Rf 6,28 % 

D/E 5,88 

1-t 0,81 

unlevered beta 0,52 

levered beta 3,00 

Re 22,55 % 

  Zdroj: vlastní zpracování 

4.2. Stanovení finančních toků pro vlastníky (FCFE) 

Pomocí údajů uvedených v plánovaných výkazech a za použití vzorců (2.33), (2.34) 

a (2.35) budou stanoveny finanční toky pro vlastníky, které jsou potřebné pro výpočet 

hodnoty vlastního kapitálu společnosti dvoufázovou metodou DCF-Equity.  

Nejprve budou stanoveny meziroční změny čistého pracovního kapitálu a změny stavů 

úvěrů, konkrétní hodnoty pro reálnou verzi finančního plánu jsou zobrazeny v tabulce 4.3. 

V letech 2012 a 2013 dojde, na základě sestaveného finančního plánu, ke snížení hodnoty 

čistého pracovního kapitálu, a to především díky rapidnímu zvýšení hodnoty krátkodobých 

závazků, které bude společnost potřebovat pro krytí své provozní činnosti. Snižování stavů 

bankovních úvěrů je plánováno pro rok 2012 a 2016. Výpočet plánovaných změn ČPK 

a úvěrů pro optimistickou verzi plánu je uveden v příloze č. 9 a pro pesimistickou verzi 

v příloze č. 11. 

 Tabulka 4.3 Výpočet meziročních změn ČPK a úvěrů 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Plánovaný ČPK -1483,50 14393,20 13817,41 12359,98 13396,26 14342,97 16069,25 

∆ ČPK 
 

15876,70 -575,79 -1457,44 1036,28 946,71 1726,28 

Plánované úvěry 2200,00 27368,82 25794,50 29620,19 31845,88 34071,57 30697,25 

∆ úvěry 
 

25168,82 -1574,31 3825,69 2225,69 2225,69 -3374,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.4 jsou zobrazeny peněžní toky pro reálnou verzi finančního plánu 

za období 2011 až 2016. Ve všech letech jsou naplánovány peněžní toky v kladné výši. 

Výpočet peněžních toků pro vlastníky u optimistické verze finančního plánu je uveden 

v příloze č. 10 a v příloze č. 12 pro pesimistickou verzi. 
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 Tabulka 4.4 Plán FCFE 2011 - 2016 - reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EAT 248,04 1413,77 1882,20 2601,42 3274,10 4546,47 

Odpisy 2674,31 2723,47 3411,66 3804,92 4296,49 4375,14 

Změna ČPK 15876,70 -575,79 -1457,44 1036,28 946,71 1726,28 

Změna stavu úvěrů (S) 25168,82 -1574,31 3825,69 2225,69 2225,69 -3374,31 

Investice 3000,00 500,00 7000,00 4000,00 5000,00 800,00 

FCFE - reálná verze 9214,46 2638,71 3576,99 3595,75 3849,57 3021,02 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 4.2 je zobrazen vývoj volných peněžních toků pro vlastníky u optimistické, 

reálné i pesimistické verze finančního plánu. Peněžní toky u optimistické verze jsou 

ovlivněny především velkým navyšováním čistého pracovního kapitálu a realizovanými 

investicemi. Ve všech letech se u této verze plánu pohybují peněžní toky v kladných 

hodnotách. 

U reálné verze finančního plánu není předpokládán takový nárůst čistého pracovního 

kapitálu jako u optimistické verze. Z grafu č. 4.2 je patrné, že peněžní toky u reálné verze 

plánu jsou od roku 2012 poměrně stabilní a ve všech letech dosahují kladných hodnot. 

Peněžní toky v pesimistické verzi finančního plánu jsou v letech 2012 a 2013 záporné, 

vliv na tento vývoj měl především záporný hospodářský výsledek, snížení čistého pracovního 

kapitálu, splácení úvěrů a realizované investice. Společnost bude v rámci pesimistické verze 

plánu čerpat méně úvěrů, protože její finanční situace nebude příznivá a bankovní instituce 

nebudou příliš ochotny jí poskytovat prostředky. 

Graf č. 4.2 Vývoj volných finančních toků pro vlastníky 2011 - 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3. Ocenění vlastního kapitálu metodou DCF–Equity 

V této kapitole bude určena tržní hodnota vlastního kapitálu společnosti 

JANKOSTAV s.r.o. ke dni 1. 1. 2011 za použití dvoufázové metody DCF-Equity. 

Vstupní data pro ocenění společnosti budou čerpána z kapitol 4.1 a 4.2, kde byly 

určeny náklady vlastního kapitálu a volné peněžní toky. Výpočet hodnoty vlastního kapitálu 

dvoufázovou metodou DCF-Equity je proveden dle vzorců (2.25), (2.26), (2.27) a (2.27). 

Předpokladem při výpočtu je skutečnost, že první fáze bude trvat od roku 2011 do 2015, 

druhá fáze poté od roku 2016 dále. U druhé fáze optimistické varianty je předpokládáno 

snížení nákladů vlastního kapitálu o 5 procentních bodů. 

Postup při stanovení hodnoty vlastního kapitálu bude proveden dle následujících 

kroků: 

1) Výpočet diskontovaných peněžních toků, 

2) určení hodnoty vlastního kapitálu v 1. fázi, 

3) výpočet pokračující hodnoty podle vztahu (2.26), 

4) výpočet hodnoty vlastního kapitálu za 2. fázi, 

5) stanovení celkové hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 dle vztahu (2.28), 

6) shrnutí vypočtených hodnot vlastního kapitálu u jednotlivých variant finančního 

plánu a jejich porovnání s účetní hodnotou vlastního kapitálu k okamžiku ocenění. 

Pro určení diskontních faktorů v jednotlivých letech plánu budou použity náklady 

vlastního kapitálu. Po diskontování volných peněžních toků v letech 2011 až 2015 bude 

proveden jejich součet, který odpovídá hodnotě vlastního kapitálu společnosti za 1. fázi. 

Hodnota společnosti vyjádřená vlastním kapitálem u reálné verze finančního plánu 

za první fázi činí 15 161 600 Kč, za druhou fázi 11 066 760 Kč a celková hodnota vlastního 

kapitálu společnosti JANKOSTAV s.r.o. k 1. 1. 2011 byla stanovena ve výši 26 228 360 Kč. 

Pokračující hodnota, která vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu za druhou fázi vztaženou 

k počátku 2. fáze, byla stanovena ve výši 24 427 660 Kč. Údaje o výpočtu hodnoty vlastního 

kapitálu jsou zobrazeny v tabulce 4.5. 
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 Tabulka 4.5 Výpočet hodnoty VK metodou DCF-Equity – reálná verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fáze 1. fáze 2. fáze 

FCFF (tis. Kč) 9 214,46 2 638,71 3 576,99 3 595,75 3 849,57 3 021,02 

Re (%) 21,64 17,62 16,99 15,41 14,26 12,37 

Diskontní faktor 0,82209 0,69892 0,59741 0,51764 0,45304 
 

Diskontované FCFE (tis. Kč) 7 575,07 1 844,26 2 136,95 1 861,30 1 744,02 
 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 24 427,66 
     

Hodnota 1. fáze (tis. Kč) 15 161,60 
     

Hodnota 2. fáze (tis. Kč) 11 066,76 
     

Hodnota VK (tis. Kč) 26 228,36 
     

 Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.6 je zobrazen výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

pro optimistickou variantu finančního plánu. Hodnota první fáze u této varianty byla 

stanovena na 11 390 650 Kč, za druhou fázi 24 492 700 Kč, pokračující hodnota činila 

48 131 280 Kč a celková tržní hodnota k 1. 1. 2011 byla stanovena na 35 883 350 Kč. 

 

 Tabulka 4.6 Výpočet hodnoty VK metodou DCF-Equity – optimistická verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fáze 1. fáze 2. fáze 

FCFF (tis. Kč) 3 207,47 2 378,40 4 197,01 7 154,93 245,90 3 086,03 

Re (%) 18,29 14,73 14,00 13,12 12,29 6,41 

Diskontní faktor 0,84541 0,73688 0,64638 0,57142 0,50887 
 

Diskontované FCFE (tis. Kč) 2 711,63 1 752,60 2 712,85 4 088,44 125,13 
 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 48 131,28 
     

Hodnota 1. faze (tis. Kč) 11 390,65 
     

Hodnota 2. faze (tis. Kč) 24 492,70 
     

Hodnota VK (tis. Kč) 35 883,35 
      Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce 4.7 je zobrazen výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti v rámci 

pesimistické verze finančního plánu. Hodnota vlastního kapitálu za první fázi byla vypočtena 

ve výši 13 081 540 Kč, za druhou fázi 9 519 900 Kč, pokračující hodnota činila 

22 527 490 Kč a celková tržní hodnota vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 byla stanovena ve výši 

22 601 440 Kč. 

  

 

 

 



 

 Tabulka 4.7 Výpočet hodnoty VK

  

Fáze 

FCFF (tis. Kč) 

Re (%) 

Diskontní faktor 

Diskontované FCFE (tis. Kč) 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 

Hodnota 1. faze (tis. Kč) 

Hodnota 2. faze (tis. Kč) 

Hodnota firmy (tis. Kč) 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí výpočtů hodnot vlastníh

verzi finančního plánu je zobrazeno v

kapitálu společnosti k 1. 1. 2011 byla nejvyšší u optimistické verze a nejnižší u pesimistické 

verze. 
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VK metodou DCF-Equity – pesimistická verze 

2011 2012 2013 2014 

1. fáze 

14 844,74 -338,96 -543,30 1 773,38 

25,23 22,34 18,04 15,45 

0,79856 0,65275 0,55300 0,47897 

11 854,41 -221,26 -300,45 849,40 

22 527,49 
   

13 081,54 
   

9 519,90 
   

22 601,44 
   

hodnot vlastního kapitálu pro optimistickou, reálnou a pesimistickou 

je zobrazeno v grafu č. 4.3. Je patrné, že tržní hodnota vlastního 

2011 byla nejvyšší u optimistické verze a nejnižší u pesimistické 

Srovnání hodnot VK stanoveného metodou DCF-Equity k 1. 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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četních hodnot VK a hodnot určených dvoufázovou metodou 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7) shrnutí vypočtených hodnot vlastního kapitálu u jednotlivých variant 

finančního plánu a jejich porovnání s účetní hodnotou vlastního kapitálu, 

kterou společnost vykazovala v roce 2010. 

V tabulce 4.8 je zobrazen výpočet upravených čistých výsledků hospodaření 

u reálného plánu v letech 2011 až 2016. Mimořádné úpravy, které zobrazuje schéma 2.1, jsou 

zde vynechány, protože společnost nevykazuje mimořádné položky. Výpočet upraveného 

čistého výsledku hospodaření pro optimistickou variantu se nachází v příloze č. 13  

a pro pesimistickou variantu v příloze č. 15. 

 Tabulka 4.8 Výpočet upraveného čistého VH 2011 - 2016 – reálná verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBT 306,22 1 745,40 2 323,70 3 211,63 4 042,10 5 612,93 

(+) Odpisy 2 674,31 2 723,47 3 411,66 3 804,92 4 296,49 4 375,14 

(-) Finanční výnosy 4,32 6,08 7,62 10,23 14,79 21,43 

(+) ZC prodaného DM a mat. 143,78 145,50 149,43 153,02 157,15 161,86 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 998,20 1 010,18 1 037,46 1 062,36 1 091,04 1 123,77 

Upravený VH 2 121,78 3 598,10 4 839,72 6 096,97 7 389,91 9 004,73 

Daň 403,14 683,64 919,55 1 158,43 1 404,08 1 710,90 

Upravený čistý VH 1 718,64 2 914,46 3 920,17 4 938,55 5 985,83 7 293,83 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.9 je zobrazen výpočet hodnoty vlastního kapitálu pro reálnou verzi 

finančního plánu. Hodnota vlastního kapitálu za 1. fázi byla stanovena ve výši 11 060 050 Kč, 

hodnota za druhou fázi 26 719 150 Kč a celková hodnota vlastního kapitálu byla vypočtena 

na úrovni 37 779 200 Kč. Výpočet hodnoty vlastního kapitálu analytickou variantou metody 

kapitalizovaných zisků pro optimistickou variantu se nachází v příloze č. 14  

a pro pesimistickou variantu v příloze č. 16. 

 Tabulka 4.9 Výpočet hodnoty VK analytickou variantou metodou kapitalizovaných zisků – reálná verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fáze 1. fáze 2. fáze 

Upravený čistý VH (tis. Kč) 1 718,64 2 914,46 3 920,17 4 938,55 5 985,83 7 293,83 

Re (%) 21,64 17,62 16,99 15,41 14,26 12,37 

Diskontní faktor 0,82209 0,69892 0,59741 0,51764 0,45304 
 

Diskontovaný VH (tis. Kč) 1 412,87 2 036,99 2 341,97 2 556,39 2 711,83 
 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 58 977,20 
     

Hodnota 1. fáze (tis. Kč) 11 060,05 
     

Hodnota 2. fáze (tis. Kč) 26 719,15 
     

Hodnota VK (tis. Kč) 37 779,20      
 Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 4.5 jsou zobrazeny hodnoty vlastního kapitálu určené analytickou variantou 

metody kapitalizovaných zisků pro reálnou, pesimistickou i optimistickou verzi 
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čního plánu. Hodnota vlastního kapitálu u optimistické varianty 
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3) očištění upravených výsledků hospodaření o inflaci, 

4) výpočet čistého trvale odnímatelného výnosu. 

U paušální varianty se nepracuje s různými scénáři vývoje, protože pro stanovení 

hodnoty vlastního kapitálu jsou použity historické údaje, které společnost vykazovala v roce 

2010. Teoretický popis postupu metody je uveden v kapitole 2.6.1.2. 

Inflace je stanovena ve výši 1,5 % dle údajů Českého statistického úřadu25 z roku 

2010. Náklady vlastního kapitálu za rok 2010, které jsou pro ocenění použity, jsou čerpány 

z tabulky 4.2. V tabulce 4.10 je zobrazen výpočet hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

paušální verzí metody kapitalizovaných zisků, která byla stanovena ve výši 1 513 310 Kč. 

Tabulka 4.10 Výpočet hodnoty vlastního kapitálu paušální variantou kapitalizovaných zisků (v tis. Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EBT 1 536,52 2 297,58 -144,84 -758,61 2 188,24 447,66 

(+) Odpisy 2 748,56 2 953,18 2 766,20 1 200,00 3 165,65 2 065,55 

(-) Finanční výnosy 21,47 4,83 15,48 18,84 2,15 4,25 

(+) ZC prodaného DM a mat. 63,00 161,95 2,22 513,61 0,00 306,69 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 512,09 736,98 1 128,92 1 814,99 31,15 1 389,43 

Upravený výsledek hospodaření UVH před odpisy 3 814,52 4 670,90 1 479,18 -878,83 5 320,59 1 426,22 

Cenový index řetězový 1,02 1,03 1,03 1,06 1,01 1,02 

Cenový index bazický vztažený k roku 2010 0,87 0,89 0,92 0,98 0,99 1,00 

UVH upravený o inflaci  4 380,03 5 232,56 1 611,91 -900,93 5 400,40 1 426,22 

Váhy 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

UVH upravený o inflaci x váhy 4 380,03 10 465,12 4 835,74 -3 603,73 27 001,99 8 557,32 

Suma upravený VH 51 636,48 
     

Suma vah 21,00 
     

Trvale odnímatelný výnos před odpisy 2 458,88 
     

Odpisy z roku 2010 2 065,55 
     

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 393,33 
     

Daňový základ (s odpisy z posledního roku) 74,73 
     

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 318,60 
     

Náklady na vlastní kapitál 22,55% 
     

Předpokládaná dlouhodobá inflace 1,50% 
     

Kalkulovaná úroková míra (náklady na VK bez inflace) 21,05% 
     

Hodnota vlastního kapitálu 1 513,31      
Zdroj: vlastní zpracování 

  

                                                 
25 Zdroj: http://www.csu.cz/ 



 

V grafu č. 4.7 je zobrazeno

variantou metody kapitalizovaných zisk

že účetní hodnota je vyšší než vypo

nadhodnocená. 

Graf č. 4.7 Srovnání hodnot vlastního kapitálu

4.5. Citlivostní analýza 
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je zobrazeno srovnání hodnoty vlastního kapitálu 

metody kapitalizovaných zisků a účetní hodnoty vlastního kapitálu. Je patrné, 

etní hodnota je vyšší než vypočítaná, lze tedy konstatovat, že spole

t vlastního kapitálu – účetní hodnota a paušální varianta metody kapitalizovaných

Zdroj: vlastní zpracování 

kapitole bude provedena citlivostní analýza, pomocí níž bude ur

od ocenění společnosti reaguje citlivěji na změnu náklad

změny hodnot vlastního kapitálu u reálné verze plánu

 vlastního kapitálu o 5 %, 10 %, 15 % a zvýšení o 5 %, 10 % a 15 

ny nákladů vlastního kapitálu nejsou uvedeny v procentních bodech, 

jako procento ze základní hodnoty. Údaje pro citlivostní analýzu jsou 

tených hodnot vlastního kapitálu v předchozích kapitolách 

zobrazuje náklady vlastního kapitálu. 

itlivostní analýza metody DCF-Equity 

ů kapitálu na hodnotu vlastního kapitálu spole

Equity je zobrazen v tabulce 4.11. Jsou zde uvedeny 

hodnoty vlastního kapitálu vzhledem k výchozímu stavu.

 provedených výpočtů lze konstatovat, že v případ

se bude hodnota vlastního kapitálu společnosti po

 do 30 3653 000 Kč, za předpokladu neměnnosti jiných položek.
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pomocí níž bude určeno, 

ěnu nákladů vlastního 

u reálné verze plánu při snížení 

o 5 %, 10 % a 15 %. Je nutno 

procentních bodech, 

Údaje pro citlivostní analýzu jsou čerpány 

 a z tabulky 4.1, 

společnosti určenou 

Jsou zde uvedeny procentuální 

chozímu stavu. 

řípadě změny nákladů 

čnosti pohybovat v rozmezí 

jiných položek. 
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Tabulka 4.11 Citlivostní analýza DCF -Equity 

 
Snížení Re Výchozí stav Zvýšení Re 

 ∆ Re  -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 

Hodnota 1. faze (tis. Kč) 16 006,57 15 715,79 15 434,26 15 161.60 14 897,43 14 641,40 14 393,17 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 28 361,54 26 785,90 25 376,12 24 427.66 22 959,35 21 915,74 20 962,88 

Hodnota 2. faze (tis. Kč) 14 356,43 13 062,99 11 926,22 11 066.76 10 029,44 9 233,54 8 520,65 

Hodnota VK (tis. Kč) 30 363,00 28 778,78 27 360,48 26 228.36 24 926,87 23 874,94 22 913,82 

Procentní změna oproti 
výchozímu stavu (%) 

15,76  9,72  4,32  0.00  -4,96  -8,97  -12,64  

Absolutní změna oproti 
výchozímu stavu (tis. Kč) 

4 134,64 2 550,42 1 132,12 0.00 -1 301,48 -2 353,42 -3 314,54 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.1. Citlivostní analýza metody kapitalizovaných zisků 

Změna hodnoty vlastního kapitálu společnosti JANKOSTAV s.r.o. bude sledována 

také u hodnoty vlastního kapitálu určené pomocí metody kapitalizovaných zisků, a to jak 

u varianty analytické, tak paušální. Procentuální změna nákladů kapitálu bude stejná jako 

v případě metody DCF-Equity. 

V tabulce 4.12 je uveden výpočet citlivosti hodnoty vlastního kapitálu určené 

analytickou variantou metody kapitalizovaných zisků na změnu nákladů kapitálu. Jsou zde 

zobrazeny procentuální i absolutní změny hodnoty vlastního kapitálu oproti výchozímu stavu. 

Je patrné, že v případě 15% změny nákladů kapitálu se bude hodnota vlastního 

kapitálu pohybovat v rozmezí od 30 841 410 Kč do 46 603 330 Kč. 

Tabulka 4.12 Citlivostní analýza analytická varianta metody kapitalizovaných zisků  

 
Snížení Re Výchozí stav Zvýšení Re 

∆ Re  -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 

Hodnota 1. faze (tis. Kč) 11 941,71 11 636,91 11 343,19 11 060,05 10 787,01 10 523,63 10 269,49 

Pokračující hodnota (tis. Kč) 68 475,01 64 670,85 61 267,12 58 977,20 55 432,15 52 912,51 50 611,97 

Hodnota 2. faze (tis. Kč) 34 661,62 31 538,78 28 794,20 26 719,15 24 214,70 22 293,11 20 571,93 

Hodnota VK (tis. Kč) 46 603,33 43 175,69 40 137,39 37 779,20 35 001,71 32 816,75 30 841,41 

Procentní změna oproti 
výchozímu stavu (%) 

23,36 14,28 6,24 0,00 -7,35  -13,14  -18,36  

Absoluntí změna oproti 
výchozímu stavu (tis. Kč) 

8 824,13 5 396,49 2 358,19 0,00 -2 777,49 -4 962,45 -6 937,79 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.13 je zobrazena citlivost hodnoty vlastního kapitálu určené pomocí 

paušální varianty metody kapitalizovaných zisků na změny nákladů vlastního kapitálu. 

Opět jsou zde uvedeny procentuální i absolutní změny hodnoty vlastního kapitálu oproti 

výchozímu stavu. Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že při 15% změně 
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nákladů vlastního kapitálu se bude hodnota vlastního kapitálu pohybovat od 1 303 810 Kč 

do 1 803 040 Kč. 

Tabulka 4.13 Citlivostní analýza kapitalizované zisky paušální varianta 

  Snížení Re 
Výchozí 

stav 
Zvýšení Re 

∆ Re  -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 

Hodnota VK (tis. Kč) 1 803,04 1 694,87 1 598,96 1 513,31 1 436,38 1 366,88 1 303,81 

Procentní změna oproti 
výchozímu stavu (%) 

19,15  12,00  5,66  0,00  -5,08  -9,68  -13,84  

Absolutní změna oproti 
výchozímu stavu (tis. Kč) 

289,73 181,56 85,64 0,00 -76,94 -146,43 -209,51 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 4.8 jsou zobrazeny absolutní změny hodnot vlastního kapitálu, které jsou 

vyvolány zvýšením či snížením nákladů vlastního kapitálu u metody DCF-Equity a obou 

variant metody kapitalizovaných zisků. 

Je patrné, že nejcitlivěji reaguje na změnu nákladů vlastního kapitálu hodnota 

vlastního kapitálu při ocenění metodu kapitalizovaných zisků v analytické verzi, poté metoda 

DCF-Eqiuty a nejméně ovlivňují náklady vlastního kapitálu hodnotu vlastního kapitálu 

určenou paušální verzí metody kapitalizovaných zisků. 

Graf č. 4.8 Citlivost hodnoty vlastního kapitálu na změny Re – absolutní vyjádření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 4.9 jsou zobrazeny absolutní změny, které vyvolají výkyvy nákladů 

kapitálu. V absolutním vyjádření nejvíce reaguje na změny Re hodnota vlastního kapitálu 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

50000,00

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Z
m
ěn

a 
ho

dn
ot

y 
V

K
 (

v 
ti

s.
 K
č
)

Změna nákladů vlastního kapitálu

DCF-Equity Kapitalizované zisky - analytická verze

Kapitalizované zisky - paušální verze



 

vypočítaná metodou kapitalizovaných zisk

kapitalizovaných zisků a nejméně

Graf č. 4.9 Citlivost hodnoty vlastního kapitálu na zm

4.6. Zhodnocení výsledků 

V této kapitole bude provedeno

kapitálu společnosti JANKOSTAV s.r.o. Hodnoty vlastního kapitálu ur

DCF-Equity a obou variant metody kapitalizovaných zisk

i pesimistickou verzi dlouhodobého 

Graf č. 4.10 Srovnání vypočtených hodnot vlastního kapitálu
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kapitalizovaných zisků v analytické verzi, poté paušální verze 

ů a nejméně metoda diskontovaných peněžních toků. 

Citlivost hodnoty vlastního kapitálu na změny Re – relativní vyjádř

Zdroj: vlastní zpracování 

ude provedeno kompletní shrnutí vypočtených

nosti JANKOSTAV s.r.o. Hodnoty vlastního kapitálu ur

Equity a obou variant metody kapitalizovaných zisků pro optimistickou, reálnou 

dlouhodobého finančního plánu jsou přehledně shrnuty

čtených hodnot vlastního kapitálu metodou DCF-Equity a kapitalizovaných zisk

Zdroj: vlastní zpracování 

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

Změna nákladů vlastního kapitálu

Equity Kapitalizované zisky - analytická verze

Kapitalizované zisky - paušální verze

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

100 000,00

Kapitalizované 
zisky - paušální

Kapitalizované 
zisky - analytická

DCF-equity

Optimistická Reálná Pesimistická

analytické verzi, poté paušální verze 

 

relativní vyjádření 

 

čtených hodnot vlastního 
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optimistickou, reálnou 

shrnuty v grafu č. 4.10. 
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4.6.1. Hodnota vlastního kapitálu 

V rámci optimistické 

pro fungování společnosti, zvýšení výkon

o 5 procentních bodů. 

Jednotlivé hodnoty vlastního kapitálu

a kapitalizovaných zisků v paušální i analyt

pro srovnání je zde uvedena také ú

srovnání jednotlivých vypoč

dlouhodobého finančního plánu je zobrazeno v

 Tabulka 4.14  Hodnoty vlastního kapitálu k

DCF-Equity 

Kapitalizované zisky

Účetní hodnota VK k 31. 12. 2010

 Zdroj: vlastní zpracování

 Graf č. 4.11 Hodnota vlastního kapitálu 
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Hodnota vlastního kapitálu - optimistická verze 

 verze finančního plánu jsou předpokládány dobré

zvýšení výkonů a snížení nákladů vlastního kapitálu v

Jednotlivé hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 určené pomocí metod

paušální i analytické verzi jsou uvedeny v tabulce 4.14, 

srovnání je zde uvedena také účetní hodnota vlastního kapitálu k 31. 

srovnání jednotlivých vypočtených hodnot vlastního kapitálu pro optimistickou verzi 

čního plánu je zobrazeno v grafu č. 4.11. 

Hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 - optimistická verze

35 883,35

italizované zisky 
Paušální 1 513,31

Analytická 94 530,60

etní hodnota VK k 31. 12. 2010 8 156,52

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Hodnota vlastního kapitálu - optimistická verze dlouhodobého finan

Zdroj: vlastní zpracování 
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 vlastního kapitálu v druhé fázi 

ené pomocí metody DCF-Equity 

sou uvedeny v tabulce 4.14, 

 12. 2010. Názorné 

kapitálu pro optimistickou verzi 

ptimistická verze (v tis. Kč) 

35 

31 

60 

52 

finančního plánu 

 



 

4.6.2. Hodnota vlastního kapitálu 

V rámci reálné verze finan

i podílu na HDP, který společnost v

V tabulce 4.15 jsou zobrazeny

dlouhodobého finančního plánu

zisků v paušální i analytické v

vlastního kapitálu k 1. 1. 2010.

kapitálu pro reálnou verzi je zobrazeno v

 Tabulka 4.15 Hodnoty vlastního kapitálu k

DCF-Equity 

Kapitalizované zisky

Účetní hodnota VK k 31. 12. 2010

 Zdroj: vlastní zpracování

 Graf č. 4.12 Hodnota vlastního kapitálu 
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dnota vlastního kapitálu - reálná verze 

verze finančního plánu se předpokládá zachování stej

čnost v průměru vykazovala v letech 2005 - 2010

jsou zobrazeny hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011

čního plánu určené metodou DCF-Equity a metodou kapitalizovaných 

paušální i analytické variantě. Pro srovnání je zde uvedena také ú

2010. Názorné srovnání jednotlivých vypočtených hodnot 

je zobrazeno v grafu č. 4.12. 

Hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 - reálná verze (v tis. K

26 228,36

é zisky 
Paušální 1 513,31

Analytická 37 779,20

etní hodnota VK k 31. 12. 2010 8 156,52

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Hodnota vlastního kapitálu - reálná verze dlouhodobého finančního plánu

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.3. Hodnota vlastního 

V rámci pesimistické verze finan

se budou oproti historickému období 2005 

bude zhoršena. 

Na základě provedených výpo

metody DCF-Equity a metody kapitalizovaných zisk

č. 4.13, ve kterém jsou názorně

pro tuto verzi dlouhodobého finan

 Tabulka 4.16 Hodnoty vlastního kapitálu k

DCF-Equity 

Kapitalizované zisky

Účetní hodnota VK k 31. 12. 20

 Zdroj: vlastní zpracování

  

 

Graf č. 4.13 Hodnota vlastního kapitálu 

  

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

86 

Hodnota vlastního kapitálu - pesimistická verze 

pesimistické verze finančního plánu se předpokládá, že výkony spole

oproti historickému období 2005 - 2010 snižovat a celková finanč

 provedených výpočtů hodnot vlastního kapitálu k 1.

Equity a metody kapitalizovaných zisků byla sestavena tabulka 

ém jsou názorně zobrazeny jednotlivé vypočtené hodnoty

pro tuto verzi dlouhodobého finančního plánu. 

Hodnoty vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 - pesimistická verze

22 601,44 

Kapitalizované zisky 
Paušální 1 513,31 

Analytická 28 415,81 

etní hodnota VK k 31. 12. 2010 8 156,52 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota vlastního kapitálu - pesimistická verze dlouhodobého finanč

Zdroj: vlastní zpracování 
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byla sestavena tabulka 4.16 a graf 
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verze (v tis. Kč) 

 

 

 

 

finančního plánu 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ocenění společnosti JANKOSTAV s.r.o. k 1. 1. 2011 

pro účely vlastníků za použití dvoufázové metody DCF-Equity a metody kapitalizovaných 

zisků v analytické i paušální variantě. 

Druhá kapitola práce byla věnována teoretickému vymezení základních pojmů 

a popisu metod používaných pro oceňování podniků včetně postupů stanovení nákladů 

kapitálu a určení peněžních toků. 

Ve třetí kapitole bylo provedeno zhodnocení finanční situace společnosti za období 

roku 2005 až 2010 pomocí rentability vlastního kapitálu, rentability aktiv, celkové likvidity 

a celkové zadluženosti, kdy tyto ukazatele byly zároveň porovnávány s průměry za odvětví. 

Z finančního hlediska byla společnost JANKOSTAV s.r.o. v letech 2005 až 2010 velmi 

nestabilní a hlavním důvodem byla především krize. Při porovnání většiny vybraných 

ukazatelů finanční analýzy s průměrem za odvětví vykazovala oceňovaná společnost horší 

údaje. 

Dále byly sestaveny dlouhodobé finanční plány rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

na období roku 2011 až 2016 v reálné, optimistické a pesimistické variantě, které 

se odlišovaly především podílem výkonů na plánovaném hrubém domácím produktu 

a velikostí realizovaných investic. U reálné verze finančního plánu se vycházelo 

z předpokladu zachování stejného podílu výkonů na HDP ve výši 0.00122 %, který 

společnost v průměru vykazovala za období 2005 - 2010. V rámci optimistické verze 

finančního plánu byl předpokládán nárůst podílu výkonů společnosti na HDP na 0.00157 % 

a u pesimistické varianty bylo kalkulováno se snížením tohoto podílu na 0.00087 %. 

Následovalo stanovení nákladů kapitálu pomocí metody CAPM-SML a odvození 

peněžních toků pro vlastníky, které se staly základním kamenem pro výpočet hodnoty 

vlastního kapitálu dvoufázovou metodou DCF-Equity i pro metodu kapitalizovaných zisků. 

První fáze obou metod byla stanovena od roku 2011 do 2015, druhá fáze poté od roku 

2016 dále. 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti pomocí metody DCF-Equity byla stanovena 

pro reálnou verzi ve výši 26 228 360 Kč, u optimistické verze 35 883 350 Kč a u pesimistické 

na úrovni 22 601 440 Kč. 

U výpočtu hodnoty pomocí metody kapitalizovaných zisků v paušální verzi byla 

hodnota vlastního kapitálu stanovena ve výši 1 513 310 Kč. Metodou kapitalizovaných zisků 
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v provedení analytickém byla hodnota vlastního kapitálu určena v reálné verzi ve výši 

37 779 200 Kč, u optimistické verze 94 530 600 Kč a u pesimistické verze 28 415 810 Kč. 

Porovnáním vypočtených hodnot vlastního kapitálu s účetními hodnotami bylo 

zjištěno, že společnost je značně účetně podhodnocena. Pouze při použití paušální varianty 

metody kapitalizovaných zisků byla vypočtená hodnota VK nižší, než účetní hodnota 

vykazovaná v roce 2010, společnost v tomto případě byla účetně nadhodnocena. 

Na základě provedených výpočtů metodou DCF-Equity lze konstatovat, že hodnota 

společnosti JANKOSTAV s.r.o. k 1. 1. 2011 se bude pohybovat s 90% pravděpodobností 

v rozmezí od 22 601 440 Kč do 35 883 350 Kč, u metody kapitalizovaných zisků 

od 28 415 810 Kč do 94 530 600 Kč. Hodnoty vlastního kapitálu určené vybranými metodami 

se od sebe značně liší, důvodem je především skutečnost, že paušální metoda 

kapitalizovaných zisků pracuje s historickými údaji, které předpokládá také do budoucna. 

Hodnota vlastního kapitálu určená metodou DCF-Equity je ovlivněna výší čistého zisku, 

realizovanými investicemi, nákupem a prodejem oběžného majetku, krátkodobými závazky 

a také úvěry společnosti. Analytická varianta metody kapitalizovaných zisků je závislá pouze 

na plánovaných výsledcích hospodaření. 

V práci byla provedena také citlivostní analýza, která odhalila, že změna nákladů 

vlastního kapitálu má největší vliv na hodnotu společnosti určenou pomocí metody 

kapitalizovaných zisků ve variantě analytické, o něco méně se pak změnila hodnota 

společnosti při použití paušální varianty a nejmenší vliv měla změna nákladů vlastního 

kapitálu na hodnotu společnosti vypočítanou podle metody DCF-Equity. 
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Příloha 1 Vývoj HDP 2000 - 2010 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v BC (v mil. Kč) 5494016 5977340 6154425 6547983 7162337 7611835 8507426 9379629 9742514 8867859 9304832 

Stavebnictví (v mil. Kč) 483097 508094 549505 597211 625915 661898 763688 903006 923078 853456 827978 

Procentní podíl na HDP (%) 8,79  8,50  8,93  9,12  8,74  8,70  8,98  9,63  9,47  9,62  8,90  

Váhy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Suma vah 66 
          

Vážený podíl stavebnictví na HDP 9,15 %           
Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas 

 

 

 

 

Příloha 2 Tempo růstu HDP 2000 - 2010 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP v BC (v mil. Kč) 5494016 5977340 6154425 6547983 7162337 7611835 8507426 9379629 9742514 8867859 9304832 

Tempo růstu HDP (%) x 8,80 2,96  6,39 9,38 6,28 11,77 10,25 3,87 -8,98 4,93 

Váhy x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suma vah 55 
          

Vážené tempo růstu HDP 4,45 %           
Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 3 Výpočet rentability vlastního kapitálu 2005 – 2016 (v tis. Kč) 

  Verze 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hospodářský výsledek 

Optimistická 1118,18 1660,98 -169,78 -758,61 1785,04 -155,39 1757,62 3175,57 3874,47 4791,66 5747,77 7152,82 

Reálná 1118,18 1660,98 -169,78 -758,61 1785,04 -155,39 248,04 1413,77 1882,20 2601,42 3274,10 4546,47 

Pesimistická 1118,18 1660,98 -169,78 -758,61 1785,04 -155,39 -1555,61 -445,27 637,47 1531,68 2411,18 3443,99 

Vlastní kapitál 

Optimistická 6110,41 7794,27 7624,48 6865,86 8752,54 8156,52 11661,76 16059,14 19997,40 24931,35 30676,91 38085,21 

Reálná 6110,41 7794,27 7624,48 6865,86 8752,54 8156,52 8642,60 11327,88 13395,76 16339,96 19766,46 24930,48 

Pesimistická 6110,41 7794,27 7624,48 6865,86 8752,54 8156,52 6590,91 7411,36 9576,85 11875,25 14859,60 18854,16 

ROE 

Optimistická 0,1830 0,2131 -0,0223 -0,1105 0,2039 -0,0191 0,1507 0,1977 0,1937 0,1922 0,1874 0,1878 

Reálná 0,1830 0,2131 -0,0223 -0,1105 0,2039 -0,0191 0,0287 0,1248 0,1405 0,1592 0,1656 0,1824 

Pesimistická 0,1830 0,2131 -0,0223 -0,1105 0,2039 -0,0191 -0,2360 -0,0601 0,0666 0,1290 0,1623 0,1827 

Zdroj: Výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

 

 

Příloha č. 4 Výpočet rentability aktiv 2005 – 2016 (v tis. Kč) 

  Verze 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBIT 

Optimistická 1536,52 2297,58 460,49 444,64 3350,65 1864,71 3628,34 5310,18 6429,30 7862,92 9249,60 11130,50 

Reálná 1536,52 2297,58 460,49 444,64 3350,65 1864,71 1674,66 3035,12 3779,71 4803,92 5745,68 7147,79 

Pesimistická 1536,52 2297,58 460,49 444,64 3350,65 1864,71 -153,45 868,17 1916,72 2926,98 3924,07 4856,70 

Celková aktiva 

Optimistická 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 70219,67 73005,98 82291,47 92758,37 105257,60 115555,19 

Reálná 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 60585,98 61022,74 67613,98 74172,45 78972,31 83651,55 

Pesimistická 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 52819,47 52055,67 52258,64 53089,76 54163,18 56820,86 

ROA 

Optimistická 0,0536 0,0565 0,0090 0,0053 0,0461 0,0332 0,0517 0,0727 0,0781 0,0848 0,0879 0,0963 

Reálná 0,0536 0,0565 0,0090 0,0053 0,0461 0,0332 0,0276 0,0497 0,0559 0,0648 0,0728 0,0854 

Pesimistická 0,0536 0,0565 0,0090 0,0053 0,0461 0,0332 -0,0029 0,0167 0,0367 0,0551 0,0724 0,0855 

Zdroj: Výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

 



 
 

Příloha č. 5 Výpočet celkové likvidity 2005 - 2016 (v tis. Kč) 

  Verze 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oběžná aktiva 

Optimistická 18875,41 35066,00 31373,18 60849,41 47327,18 30068,62 45691,15 48025,45 50992,30 54247,95 63993,78 75418,08 

Reálná 18875,41 35066,00 31373,18 60849,41 47327,18 30068,62 35906,65 36018,85 36304,56 37117,71 38873,02 41440,94 

Pesimistická 18875,41 35066,00 31373,18 60849,41 47327,18 30068,62 26675,83 27077,70 28312,92 29156,85 30355,27 32079,23 

Krátkodobé závazky 

Optimistická 20358,91 26015,27 24532,33 53442,32 39888,20 22214,05 21981,37 22669,36 24421,40 24209,72 25031,49 25888,18 

Reálná 20358,91 26015,27 24532,33 53442,32 39888,20 22214,05 21513,45 22201,43 23944,58 23721,46 24530,05 25371,69 

Pesimistická 20358,91 26015,27 24532,33 53442,32 39888,20 22214,05 21045,52 21733,50 22467,77 23233,19 24028,61 24855,20 

Celková likvidita 

Optimistická 0,9271 1,3479 1,2789 1,1386 1,1865 1,3536 2,0786 2,1185 2,0880 2,2408 2,5565 2,9132 

Reálná 0,9271 1,3479 1,2789 1,1386 1,1865 1,3536 1,6690 1,6224 1,5162 1,5647 1,5847 1,6334 

Pesimistická 0,9271 1,3479 1,2789 1,1386 1,1865 1,3536 1,2675 1,2459 1,2602 1,2550 1,2633 1,2906 

Zdroj: Výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

 

 

Příloha č. 6 Výpočet celkového zadlužení 2005 - 2016 (v tis. Kč) 

  Verze 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cizí zdroje 

Optimistická 22558,91 32837,06 43726,33 77224,32 63243,33 47957,18 51150,19 50463,86 57341,59 63155,59 68103,06 71885,43 

Reálná 22558,91 32837,06 43726,33 77224,32 63243,33 47957,18 48882,26 47995,93 53564,78 55567,33 58601,62 56068,94 

Pesimistická 22558,91 32837,06 43726,33 77224,32 63243,33 47957,18 46214,34 44628,01 42087,96 40579,07 38900,17 37952,46 

Celková aktiva 

Optimistická 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 70219,67 73005,98 82291,47 92758,37 105257,60 115555,19 

Reálná 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 60585,98 61022,74 67613,98 74172,45 78972,31 83651,55 

Pesimistická 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 52819,47 52055,67 52258,64 53089,76 54163,18 56820,86 

Celková zadluženost 

Optimistická 0,7869 0,8082 0,8515 0,9169 0,8709 0,8528 0,7284 0,6912 0,6968 0,6809 0,6470 0,6221 

Reálná 0,7869 0,8082 0,8515 0,9169 0,8709 0,8528 0,8068 0,7865 0,7922 0,7492 0,7421 0,6703 

Pesimistická 0,7869 0,8082 0,8515 0,9169 0,8709 0,8528 0,8749 0,8573 0,8054 0,7643 0,7182 0,6679 

Zdroj: Výkazy společnosti JANKOSTAV s.r.o. 

 

 



 
 

 

Příloha č. 7 Výpočet Re metodou CAPM-SML 2011 - 2016 – optimistická verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rf (%) 3,43  3,16  3,16  3,16  3,16  3,16  

E(Rm) – Rf (%) 6,28  6,28  6,28  6,28  6,28  6,28  

D/E 4,39 3,14 2,87 2,53 2,22 1,89 

1-t 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Unlevered beta 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Levered beta 2,37 1,84 1,73 1,59 1,46 1,32 

Re (%) 18,29  14,73  14,00  13,12  12,29  11,41  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 8 Výpočet Re metodou CAPM-SML 2011 - 2016 – pesimistická verze 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rf (%) 3,43  3,16  3,16  3,16  3,16  3,16  

E(Rm) – Rf (%) 6,28  6,28  6,28  6,28  6,28  6,28  

D/E 7,01 6,02 4,39 3,42 2,62 2,01 

1-t 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Unlevered beta 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Levered beta 3,47 3,06 2,37 1,96 1,62 1,37 

Re (%) 25,23  22,34  18,04  15,45  13,34  11,74  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

 



 
 

 

 

Příloha č. 9 Výpočet meziročních změn ČPK a úvěrů 2011 - 2016 – optimistická verze (v tis. Kč) 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK -1483,50 2370,77 25356,09 26570,89 30038,23 38962,28 49529,90 

∆ ČPK 
 

25193,27 1646,32 1214,81 3467,34 8924,05 10567,62 

Úvěry 2200,00 29168,82 27794,50 32920,19 38945,88 43071,57 45997,25 

∆ úvěry 
 

26968,82 -1374,31 5125,69 6025,69 4125,69 2925,69 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 10 Určení FCFE 2011 - 2016 - optimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EAT 1757,62 3175,57 3874,47 4791,66 5747,77 7152,82 

Odpisy 2674,31 2723,47 3411,66 3804,92 4296,49 4375,14 

Změna ČPK 25193,27 1646,32 1214,81 3467,34 8924,05 10567,62 

Změna stavu úvěrů (S) 26968,82 -1374,31 5125,69 6025,69 4125,69 2925,69 

Investice 3000,00 500,00 7000,00 4000,00 5000,00 800,00 

FCFE - optimistická verze 3207,47 2378,40 4197,01 7154,93 245,90 3086,03 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Příloha č. 11 Výpočet meziročních změn ČPK a úvěrů 2011 - 2016 – pesimistická verze (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK -1483,50 5630,31 5344,19 5845,16 5923,65 6326,66 7224,03 

∆ ČPK 
 

7113,81 -286,12 500,97 78,49 403,01 897,37 

Úvěry 2200,00 25168,82 22894,50 19620,19 17345,88 14871,57 13097,25 

∆ úvěry 
 

22968,82 -2274,31 -3274,31 -2274,31 -2474,31 -1774,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 

Příloha č. 12 Určení FCFE 2011 - 2016 - pesimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EAT -1555,61 -445,27 637,47 1531,68 2411,18 3443,99 

Odpisy 2545,35 2594,50 2594,50 2594,50 2594,50 2673,16 

Změna ČPK 7113,81 -286,12 500,97 78,49 403,01 897,37 

Změna stavu úvěrů (S) 22968,82 -2274,31 -3274,31 -2274,31 -2474,31 -1774,31 

Investice 2000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

FCFE - pesimistická verze 14844,74 -338,963 -543,30 1773,38 2128,37 2645,47 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 13 Výpočet upraveného čistého VH 2011 - 2016 – optimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBT 2169,90 3920,45 4783,29 5915,62 7096,02 8830,64 

(+) Odpisy 2674,31 2723,47 3411,66 3804,92 4296,49 4375,14 

(-) Finanční výnosy 4,38 8,94 13,68 19,15 33,89 51,83 

(+) ZC prodaného DM a mat. 184,12 184,12 187,62 192,12 197,31 203,23 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 1278,29 1278,29 1302,58 1333,84 1369,85 1410,95 

Upravený VH 3745,66 5540,81 7066,31 8559,68 10186,07 11946,22 

Daň 711,68 1052,75 1342,60 1626,34 1935,35 2269,78 

Upravený čistý VH 3033,99 4488,05 5723,71 6933,34 8250,71 9676,44 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 14 Výpočet hodnoty VK analytickou variantou metodou kapitalizovaných zisků – optimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fáze 1. fáze 2. fáze 

Upravený čistý VH 3033,99 4488,05 5723,71 6933,34 8250,71 9676,44 

Re 18,29% 14,73% 14,00% 13,12% 12,29% 6,41% 

Diskontní faktor 0,84541 0,73688 0,64638 0,57142 0,50887 
 

Diskontovaný VH 2564,96 3307,16 3699,67 3961,82 4198,56 
 

Pokračující hodnota 150918,70 
     

Hodnota 1. fáze 17 732,17 
     

Hodnota 2. fáze 76798,42 
     

Hodnota VK 94530,60      
Zdroj: vlastní zpracování 

  

 

 



 
 

Příloha č. 15 Výpočet upraveného čistého výsledku hospodaření 2011 - 2016 – pesimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBT -1555,61 -445,27 787,00 1890,97 2976,77 4251,84 

(+) Odpisy 2545,35 2594,50 2594,50 2594,50 2594,50 2673,16 

(-) Finanční výnosy 5,90 7,90 10,85 13,77 17,92 23,83 

(+) ZC prodaného DM a mat. 102,59 102,59 104,54 107,05 109,94 113,23 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 712,24 712,24 725,78 743,19 763,26 786,16 

Upravený VH 374,18 1531,68 2749,41 3835,56 4900,03 6228,24 

Daň 71,09 291,02 522,39 728,76 931,01 1183,37 

Upravený čistý VH 303,09 1240,66 2227,02 3106,80 3969,03 5044,87 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

Příloha č. 16 Výpočet hodnoty VK analytickou variantou metodou kapitalizovaných zisků – pesimistická verze (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fáze 1. fáze 2. fáze 

Upravený čistý VH 303,09 1 240,66 2 227,02 3 106,80 3 969,03 5 044,87 

Re 25,23% 22,34% 18,04% 15,45% 13,34% 11,74% 

Diskontní faktor 0,79856 0,65275 0,55300 0,47897 0,42259 
 

Diskontovaný VH 242,03 809,84 1 231,53 1 488,07 1 677,27 
 

Pokračující hodnota 42 959,65 
     

Hodnota 1. fáze 5 448,75 
     

Hodnota 2. fáze 22 967,06 
     

Hodnota firmy 28 415,81      
Zdroj: vlastní zpracování



 
 

Příloha č. 17/1 Rozvaha k 31. 12. v letech 2005 až 2010 – aktiva (v tis. Kč) 

Označ. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 

B. Stálá aktiva 5815,00 5330,15 19932,50 22113,39 24076,97 24201,69 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 377,55 311,72 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 5815,00 5330,15 19932,50 22113,39 23699,32 23889,97 

B.II.1 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6172,72 

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

5815,00 5330,15 5259,85 5891,92 13092,18 17452,25 

4. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 14672,65 16221,47 5607,14 265,00 

B.III Finanční dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Oběžná aktiva 18875,41 35066,00 31373,18 60849,41 47327,18 30068,62 

C.I. Zásoby 216,50 139,66 1498,16 4269,91 613,04 3052,67 

C.I.1. Materiál 216,50 139,66 1498,16 2869,91 613,04 427,59 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 2625,08 

C.II Dlouhodobé pohledávky 170,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III. Krátkodobé pohledávky 17056,28 31786,40 21820,91 55616,81 34837,85 22246,52 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 15472,78 30202,90 20207,41 53858,31 33332,37 22194,90 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 1583,50 1583,50 1613,50 1758,50 1758,50 0,00 

6. Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,02 51,62 

C.IV. Finanční majetek 1432,07 3139,94 8054,11 962,69 11876,29 4769,43 

C.IV.1. Peníze 1,94 179,94 115,46 97,81 53,09 560,92 

2. Účty v bankách 1430,13 2960,00 7938,65 864,88 11823,20 4208,51 

3. Krátkodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 3978,91 235,18 45,13 1262,95 1213,48 1967,83 

D.I.1. Náklady příštích období 62,42 235,18 45,13 1262,95 1213,48 1860,59 

2. Příjmy příštích období 3916,49 0,00 0,00 0,00 0,00 107,24 

Zdroj: JANKOSTAV s.r.o. 



 
 

Příloha č. 17/2 Rozvaha k 31. 12. v letech 2005 až 2010 – pasiva (v tis. Kč) 

Ozn. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 28669,32 40631,33 51350,81 84225,75 72617,53 56238,14 

A. Vlastní kapitál 6110,41 7794,27 7624,48 6865,86 8752,54 8156,52 

A.I. Základní kapitál 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. Fondy ze zisku 246,01 303,06 386,11 386,11 386,11 10,00 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 246,01 303,06 386,11 386,11 386,11 10,00 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 4646,24 5730,23 7308,15 7138,36 6078,10 8201,91 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 4674,11 5758,10 7336,02 7336,02 7336,02 8201,91 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -27,87 -27,87 -27,87 -197,66 -1257,83 0,00 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 1118,16 1660,98 -169,78 -758,61 2188,24 -155,39 

B. Cizí zdroje 22558,91 32837,06 43726,33 77224,32 63243,33 47957,18 

B.I. Rezervy 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.I.1. Rezervy zákonné 0,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III. Krátkodobé závazky 20358,91 26015,27 24532,33 53442,32 39888,20 22214,05 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 17894,70 21326,44 21993,38 48815,92 35595,02 19136,30 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 1524,87 1650,01 1678,13 1887,15 1924,60 49,35 

3. Závazky k zaměstnancům 654,30 780,05 961,56 1219,11 1204,76 1110,73 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 235,85 378,07 173,15 455,84 611,44 513,31 

5. Stát - daňové závazky a dotace 19,56 1858,95 -286,23 1054,70 536,97 1173,00 

6. Odložený daňový závazek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,94 

7. Jiné závazky 29,63 21,75 12,34 9,60 13,00 17,42 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2200,00 4421,79 19194,00 23782,00 23355,13 25743,13 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0,00 3721,79 18294,00 20882,00 21155,13 25743,13 

2. Krátkodobé finanční výpomoci 2200,00 700,00 900,00 2900,00 1600,00 0,00 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0,00 0,00 0,00 135,57 621,66 124,44 

C.I. Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 55,57 546,66 74,44 

C.II. Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 0,00 80,00 75,00 50,00 

Zdroj: JANKOSTAV s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 18 Výkaz zisků a ztrát v letech 2005 až 2010 (v tis. Kč) 

Ozn. Položka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby z prodeje zboží 720,20 0,00 99,66 0,00 0,00 0,00 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 505,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Obchodní marže 214,47 0,00 99,66 0,00 0,00 0,00 

II. Výkony 75700,97 96788,24 81541,90 116761,89 130162,68 118634,85 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

0,00 0,00 0,00 115361,89 131562,68 116009,77 

2. 
Změna stavu vnitropodnikových zásob 
vlastní výroby 

0,00 0,00 0,00 1400,00 -1400,00 2625,08 

B. Výkonová spotřeba 58383,48 73385,16 63911,79 93773,04 98110,05 83867,97 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 0,00 0,00 34043,63 48540,97 48590,19 51745,22 

2. Služby 0,00 0,00 29868,16 45232,07 49519,86 32122,75 

+ Přidaná hodnota 17531,96 23403,08 17729,77 22988,85 32052,63 34766,88 

C. Osobní náklady 13058,97 15402,87 17044,36 21444,75 24440,21 26115,76 

C.1. Mzdové náklady 0,00 0,00 12750,64 16001,00 18373,28 19505,34 

2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

0,00 0,00 4293,72 5443,75 6066,93 6610,42 

D. Daně a poplatky 230,00 303,42 330,00 372,34 310,00 449,53 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

2748,56 2953,18 2766,20 1200,00 3165,65 2065,55 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 

512,09 736,98 1128,92 1814,99 31,15 1389,43 

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

63,00 161,95 2,22 513,61 0,00 306,69 

IV. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek 

0,00 2442,05 -2400,00 0,00 0,00 0,00 

H. 
Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 

0,00 0,00 0,00 0,00 54,91 2824,36 

V.I. Ostatní provozní výnosy 261,40 125,97 200,77 47,09 34,39 1013,77 

I. Ostatní provozní náklady 284,12 216,07 252,77 205,61 94,13 2816,57 

* Provozní výsledek hospodaření 1920,80 2786,49 1063,91 1114,62 4053,27 2591,62 

XII. Výnosové úroky 21,47 0,74 3,46 2,01 0,45 1,11 

L. Nákladové úroky 0,00 0,00 605,33 1203,25 1162,41 1417,05 

XIII. Ostatní finanční výnosy 0,00 4,09 12,02 16,83 1,70 3,14 

M. Ostatní finanční náklady 405,76 493,74 618,90 718,82 704,77 731,16 

* Finanční výsledek hospodaření -384,28 -488,91 -1208,75 -1873,23 -1865,03 -2143,96 

O. Daň z příjmů za běžnou činnost 418,34 636,60 24,96 0,00 403,20 603,06 

O.1. - splatná 0,00 0,00 24,96 0,00 403,20 426,55 

O.2. - odložená 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,51 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

1118,18 1660,98 -169,78 -758,61 1785,04 -155,39 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(EAT) 

1118,18 1660,98 -169,78 -758,61 1785,04 -155,39 

  Hospodářský výsledek před zdaněním 1536,52 2297,58 -144,84 -758,61 2188,24 447,66 

Zdroj: JANKOSTAV s.r.o. 

 

  



 
 

Příloha č. 19/1 Plán aktiv 2011 - 2016 - reálná verze (v tis. Kč) 

Ozn. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 60585,98 61022,74 67613,98 74172,45 78972,31 83651,55 

B. Stálá aktiva netto 24527,38 24978,22 31290,03 34896,77 39405,20 40126,55 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 311,72 311,72 1311,72 1311,72 1311,72 1311,72 

BII. Dlouhodobý hmotný majetek 26889,97 27389,97 33389,97 37389,97 42389,97 43189,97 

B.II.1 Pozemky 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 

2. Budovy, haly, stavby 8172,72 8172,72 14172,72 14172,72 19172,72 19172,72 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

18452,25 18952,25 18952,25 18952,25 18952,25 19752,25 

4. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

B.III. Finanční dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Oběžná aktiva 35906,65 36018,85 36304,56 37117,71 38873,02 41440,94 

C.I. Zásoby 2120,37 2120,37 2160,66 2212,52 2272,25 2340,42 

C.I.1. Materiál 1466,99 1466,99 1494,86 1530,74 1572,07 1619,23 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 653,39 653,39 665,80 681,78 700,19 721,19 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III. Krátkodobé pohledávky 33333,10 33333,10 33966,43 34781,63 35720,73 36792,35 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 31530,53 31530,53 32129,61 32900,72 33789,04 34802,71 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 1802,57 1802,57 1836,82 1880,90 1931,69 1989,64 

3. Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.IV. Finanční majetek 453,17 565,37 177,47 123,57 880,03 2308,16 

C.IV.1. Peníze 373,42 248,59 165,50 110,17 73,35 48,83 

2. Účty v bankách 79,75 316,77 11,97 13,40 806,69 2259,33 

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 151,95 25,67 19,39 2157,97 694,09 2084,06 

D.1 Náklady příštích období 142,46 24,07 18,18 2023,22 650,75 1953,93 

D.2 Příjmy příštích období 9,49 1,60 1,21 134,75 43,34 130,13 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



 
 

Příloha č. 19/2 Plán pasiv 2011 - 2016 - reálná verze (v tis. Kč) 

Označ. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 60585,98 61022,74 67613,98 74172,45 78972,30 83651,55 

A. Vlastní kapitál 8642,60 11327,88 13395,76 16339,96 19766,46 24930,48 

A.I. Základní kapitál 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. Fondy ze zisku 49,61 282,75 376,44 520,28 654,82 909,29 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 12,40 70,69 94,11 130,07 163,71 227,32 

A.III.2 Ostatní fondy ze zisku (15 %) 37,21 212,07 282,33 390,21 491,12 681,97 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 8244,95 9531,36 11037,12 13118,25 15737,54 19374,71 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 8400,34 9531,36 11037,12 13118,25 15737,54 19374,71 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -155,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.V. 
Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 

248,04 1413,77 1882,20 2601,42 3274,10 4546,47 

B. Cizí zdroje 48882,26 47995,93 53564,78 55567,33 58601,62 56068,94 

B.I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III. Krátkodobé závazky 21513,45 22201,43 23944,58 23721,46 24530,05 25371,69 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 19796,85 20480,20 21187,14 21918,48 22675,06 23457,76 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 52,16 55,13 58,27 61,58 65,09 68,79 

3. Závazky k zaměstnancům 1170,73 1170,73 1192,97 1221,60 1254,59 1292,22 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 474,76 474,76 483,78 495,39 508,76 524,03 

5. Stát - daňové závazky a dotace 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Odložený daňový závazek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Jiné závazky 18,95 20,62 22,43 24,41 26,55 28,89 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 27368,82 25794,50 29620,19 31845,88 34071,57 30697,25 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 26168,82 23794,50 26420,19 26945,88 28071,57 23997,25 

B.IV.2. Krátkodobé finanční výpomoci 1200,00 2000,00 3200,00 4900,00 6000,00 6700,00 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 3061,12 1698,92 653,44 2265,16 604,23 2652,13 

C.I.1. Výdaje příštích období 2021,98 1122,20 431,62 1496,22 399,11 1751,82 

C.II. Dohadné účty pasivní 1039,14 576,72 221,82 768,94 205,12 900,31 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  



 
 

Příloha č. 180 Plán výkazu zisků a ztrát 2011 - 2016 - reálná verze (v tis. Kč) 

Ozn. Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

II. Výkony 115632,47 115632,47 117829,48 120657,39 123915,14 127632,6 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

114536,64 114536,64 116712,84 119513,94 122740,82 126423,05 

II.2. 
Změna stavu vnitropodnikových 
zásob vlastní výroby 

1085,44 1085,44 1106,07 1132,61 1163,19 1198,09 

B. Výkonová spotřeba 86184,02 85027,7 85464,93 86309,51 87400,72 88746,41 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 47588,02 46949,54 47190,96 47657,31 48259,84 49002,89 

B.2. Služby 38596 38078,16 38273,97 38652,2 39140,88 39743,52 

+ Přidaná hodnota 29448,45 30604,77 32364,56 34347,88 36514,42 38886,18 

C. Osobní náklady 23421,51 23421,51 23866,52 24439,31 25099,17 25852,15 

C.1. Mzdové náklady 17478,74 17478,74 17810,83 18238,29 18730,73 19292,65 

C.2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

5942,77 5942,77 6055,68 6201,02 6368,45 6559,5 

D. Daně a poplatky 523,26 609,07 708,97 825,24 960,59 1118,13 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

2674,31 2723,47 3411,66 3804,92 4296,49 4375,14 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

998,2 1010,18 1037,46 1062,36 1091,04 1123,77 

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

143,78 145,5 149,43 153,02 157,15 161,86 

IV. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek 

0 0 0 0 0 0 

H. 
Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 

0 0 0 0 0 0 

V.I. Ostatní provozní výnosy 739,48 539,4 393,46 287 209,35 152,71 

I. Ostatní provozní náklady 1957,58 1360,56 945,62 657,23 456,79 317,48 

* Provozní výsledek hospodaření 2465,7 3894,25 4713,28 5817,52 6844,63 8337,9 

XII. Výnosové úroky 0,11 0,42 0,02 0,02 1,07 3 

L. Nákladové úroky 1368,44 1289,73 1456,01 1592,29 1703,58 1534,86 

XIII. Ostatní finanční výnosy 4,22 5,66 7,61 10,22 13,72 18,43 

M. Ostatní finanční náklady 795,37 865,21 941,19 1023,83 1113,74 1211,54 

* Finanční výsledek hospodaření -2159,48 -2148,85 -2389,57 -2605,89 -2802,53 -2724,98 

O. Daň z příjmů za běžnou činnost 58,18 331,63 441,5 610,21 768 1066,46 

P. 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

306,22 1745,4 2323,7 3211,63 4042,1 5612,93 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 

248,04 1413,77 1882,2 2601,42 3274,1 4546,47 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 191/1 Plán aktiv 2011 - 2016 - optimistická verze (v tis. Kč) 

 
Ozn. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 70219,67 73005,98 82291,47 92758,37 
105257,6

0 
115555,1

9 

B. Stálá aktiva netto 24527,38 24978,22 31290,03 34896,77 39405,20 40126,55 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 311,72 311,72 1311,72 1311,72 1311,72 1311,72 

BII. Dlouhodobý hmotný majetek 26889,97 27389,97 33389,97 37389,97 42389,97 43189,97 

B.II.1 Pozemky 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 

2. Budovy, haly, stavby 8172,72 8172,72 14172,72 14172,72 19172,72 19172,72 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

18452,25 18952,25 18952,25 18952,25 18952,25 19752,25 

4. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

B.III. Finanční dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Oběžná aktiva 45691,15 48025,45 50992,30 54247,95 63993,78 75418,08 

C.I. Zásoby 2723,35 2723,35 2775,09 2841,69 2918,42 3005,97 

C.I.1. Materiál 1884,16 1884,16 1919,95 1966,03 2019,12 2079,69 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 839,19 839,19 855,13 875,66 899,30 926,28 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.III. Krátkodobé pohledávky 42812,05 42812,05 43625,47 44672,49 45878,64 47255,00 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 40496,88 40496,88 41266,32 42256,71 43397,64 44699,57 

2. 
Pohledávky ke společníkům a 
sdružení 

2315,17 2315,17 2359,15 2415,77 2481,00 2555,43 

3. Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.IV. Finanční majetek 155,76 2490,06 4591,73 6733,77 15196,72 25157,11 

C.IV.1
. 

Peníze 34,36 22,88 15,23 10,14 6,75 4,49 

2. Účty v bankách 121,39 2467,18 4576,50 6723,63 15189,97 25152,61 

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. 
Ostatní aktiva - přechodné účty 
aktiv 

1,14 2,31 9,15 3613,65 1858,62 10,56 

D.1 Náklady příštích období 1,07 2,17 8,58 3388,00 1742,56 9,90 

D.2 Příjmy příštích období 0,07 0,14 0,57 225,65 116,06 0,66 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

  



 
 

Příloha 20 Plán pasiv 2011 - 2016 - optimistická verze (v tis. Kč) 

Ozn. PASIVA CELKEM 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

70219,66 73005,98 82291,47 92758,37 105257,60 115555,18 

A. Vlastní kapitál 11661,76 16059,14 19997,40 24931,35 30676,91 38085,21 

A.I. Základní kapitál 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. Fondy ze zisku 351,52 635,11 774,89 958,33 1149,55 1430,56 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 87,88 158,78 193,72 239,58 287,39 357,64 

A.III.2 Ostatní fondy ze zisku (15 %) 263,64 476,34 581,17 718,75 862,17 1072,92 

A.IV. 
Hospodářský výsledek minulých 
let 

9452,62 12148,46 15248,04 19081,36 23679,58 29401,83 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 9608,01 12148,46 15248,04 19081,36 23679,58 29401,83 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -155,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.V. 
Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 

1757,62 3175,57 3874,47 4791,66 5747,77 7152,82 

B. Cizí zdroje 51150,19 50463,86 57341,59 63155,59 68103,06 71885,43 

B.I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III. Krátkodobé závazky 21981,37 22669,36 24421,40 24209,72 25031,49 25888,18 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 19796,85 20480,20 21187,14 21918,48 22675,06 23457,76 

2. 
Závazky ke společníkům a 
sdružení 

52,16 55,13 58,27 61,58 65,09 68,79 

3. Závazky k zaměstnancům 1503,65 1503,65 1532,22 1568,99 1611,35 1659,69 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 609,76 609,76 621,35 636,26 653,44 673,05 

5. Stát - daňové závazky a dotace 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Odložený daňový závazek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Jiné závazky 18,95 20,62 22,43 24,41 26,55 28,89 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 29168,82 27794,50 32920,19 38945,88 43071,57 45997,25 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 26168,82 23794,50 26420,19 26945,88 28071,57 23997,25 

B.IV.2. Krátkodobé finanční výpomoci 3000,00 4000,00 6500,00 12000,00 15000,00 22000,00 

C. 
Ostatní pasiva - přechodné účty 
pasiv 

7407,71 6482,98 4952,48 4671,43 6477,63 5584,54 

C.I.1. Výdaje příštích období 4893,05 4282,23 3271,29 3085,64 4278,70 3688,78 

C.II. Dohadné účty pasivní 2514,66 2200,75 1681,19 1585,79 2198,93 1895,76 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  



 
 

Příloha 22 Plán výkazu zisků a ztrát 2011 - 2016 - optimistická verze (v tis. Kč) 

Ozn. Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

II. Výkony 148514,90 148514,90 151336,69 154968,77 159152,92 163927,51 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

147107,45 147107,45 149902,50 153500,16 157644,66 162374,00 

II.2. 
Změna stavu vnitropodnikových 
zásob vlastní výroby 

1407,45 1407,45 1434,19 1468,61 1508,26 1553,51 

B. Výkonová spotřeba 110692,19 109207,04 109768,61 110853,37 112254,88 113983,25 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 82005,11 82005,11 83563,21 85568,73 87879,08 90515,45 

B.2. Služby 66509,79 66509,79 67773,48 69400,04 71273,84 73412,06 

+ Přidaná hodnota 37822,71 39307,86 41568,07 44115,40 46898,04 49944,26 

C. Osobní náklady 30081,89 30081,89 30653,44 31389,13 32236,63 33203,73 

C.1. Mzdové náklady 22449,17 22449,17 22875,70 23424,72 24057,19 24778,90 

C.2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

7632,72 7632,72 7777,74 7964,40 8179,44 8424,83 

D. Daně a poplatky 523,26 609,07 708,97 825,24 960,59 1118,13 

E. 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

2674,31 2723,47 3411,66 3804,92 4296,49 4375,14 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

1278,29 1278,29 1302,58 1333,84 1369,85 1410,95 

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 

184,12 184,12 187,62 192,12 197,31 203,23 

IV. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. 
Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V.I. Ostatní provozní výnosy 739,48 539,40 393,46 287,00 209,35 152,71 

I. Ostatní provozní náklady 1957,58 1360,56 945,62 657,23 456,79 317,48 

* Provozní výsledek hospodaření 4419,33 6166,45 7356,80 8867,61 10329,44 12290,21 

XII. Výnosové úroky 0,16 3,28 6,08 8,93 20,17 33,40 

L. Nákladové úroky 1458,44 1389,73 1646,01 1947,29 2153,58 2299,86 

XIII. Ostatní finanční výnosy 4,22 5,66 7,61 10,22 13,72 18,43 

M. Ostatní finanční náklady 795,37 865,21 941,19 1023,83 1113,74 1211,54 

* Finanční výsledek hospodaření -2249,43 -2245,99 -2573,51 -2951,98 -3233,43 -3459,57 

O. Daň z příjmů za běžnou činnost 412,28 744,89 908,83 1123,97 1348,24 1677,82 

P. 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

2169,90 3920,45 4783,29 5915,62 7096,02 8830,64 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 

1757,62 3175,57 3874,47 4791,66 5747,77 7152,82 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  



 
 

Příloha 23/1 Plán aktiv 2011 - 2016 - pesimistická verze (v tis. Kč) 

Ozn. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM 52819,47 52055,67 52258,64 53089,76 54163,18 56820,86 

B. Stálá aktiva netto 23344,62 23795,47 23795,47 23795,47 23795,47 24516,81 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

BII. Dlouhodobý hmotný majetek 25889,97 26389,97 26389,97 26389,97 26389,97 27189,97 

B.II.1 Pozemky 0 0 0 0 0 0 

2. Budovy, haly, stavby 8172,72 8172,72 8172,72 8172,72 8172,72 8172,72 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

17452,25 17952,25 17952,25 17952,25 17952,25 18752,25 

4. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

265 265 265 265 265 265 

B.III. Finanční dlouhoodbý majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 26675,83 27077,7 28312,92 29156,85 30355,27 32079,23 

C.I. Zásoby 1517,4 1517,4 1546,23 1583,34 1626,09 1674,88 

C.I.1. Materiál 1049,82 1049,82 1069,77 1095,44 1125,02 1158,77 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 467,58 467,58 476,47 487,9 501,08 516,11 

C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 23854,16 23854,16 24307,39 24890,77 25562,82 26329,7 

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 22564,19 22564,19 22992,91 23544,74 24180,44 24905,86 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 1289,97 1289,97 1314,48 1346,03 1382,37 1423,84 

3. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.IV. Finanční majetek 1304,27 1706,13 2459,3 2682,74 3166,36 4074,65 

C.IV.1
. 

Peníze 34,36 22,88 15,23 10,14 6,75 4,49 

2. Účty v bankách 1269,9 1683,26 2444,07 2672,6 3159,61 4070,16 

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 2799,02 1182,51 150,25 137,45 12,45 224,82 

D.1 Náklady přístích období 2624,24 1108,67 140,87 128,87 11,67 210,78 

D.2 Příjmy příštích období 174,78 73,84 9,38 8,58 0,78 14,04 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha 23/2 Plán pasiv 2011 - 2016 - pesimistická verze (v tis. Kč) 

Ozn. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PASIVA CELKEM 52819,48 52055,67 52258,64 53089,76 54163,18 56820,87 

A. Vlastní kapitál 6590,91 7411,36 9576,85 11875,25 14859,60 18854,16 

A.I. Základní kapitál 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A.II. Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. Fondy ze zisku 0,00 0,00 127,49 306,34 482,24 688,80 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 0,00 0,00 31,87 76,58 120,56 172,20 

A.III.2 Ostatní fondy ze zisku (15 %) 0,00 0,00 95,62 229,75 361,68 516,60 

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 8046,52 7756,64 8711,89 9937,23 11866,18 14621,37 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 8201,91 8201,91 8711,89 9937,23 11866,18 14621,37 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -155,39 -445,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.V. Hospodářský výsledek běžného účetního období -1555,61 -445,27 637,47 1531,68 2411,18 3443,99 

B. Cizí zdroje 46214,34 44628,01 42087,96 40579,07 38900,17 37952,46 

B.I. Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III. Krátkodobé závazky 21045,52 21733,50 22467,77 23233,19 24028,61 24855,20 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 19796,85 20480,20 21187,14 21918,48 22675,06 23457,76 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 52,16 55,13 58,27 61,58 65,09 68,79 

3. Závazky k zaměstnancům 837,81 837,81 853,73 874,21 897,82 924,75 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 339,75 339,75 346,21 354,52 364,09 375,01 

5. Stát - daňové závazky a dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Odložený daňový závazek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Jiné závazky 18,95 20,62 22,43 24,41 26,55 28,89 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25168,82 22894,50 19620,19 17345,88 14871,57 13097,25 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 25168,82 22894,50 19620,19 16845,88 14071,57 12097,25 

B.IV.2. Krátkodobé finančí výpomoci 0,00 0,00 0,00 500,00 800,00 1000,00 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 14,23 16,3 593,83 635,44 403,41 14,25 

C.I.1. Výdaje příštích období 9,40 10,77 392,25 419,73 266,47 9,41 

C.II. Dohadné účty pasivní 4,83 5,53 201,58 215,71 136,94 4,84 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

  



 
 

Příloha 24 Plán výkazu zisků a ztrát 2011 - 2016 - pesimistická verze (v tis. Kč) 

Ozn. Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

II. Výkony 82750,03 82750,03 84322,28 86346,02 88677,36 91337,68 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 81965,83 81965,83 83523,18 85527,73 87836,98 90472,09 

II.2. 
Změna stavu vnitropodnikových zásob 
vlastní výroby 

784,21 784,21 799,11 818,28 840,38 865,59 

B. Výkonová spotřeba 61675,85 60848,35 61161,24 61765,65 62546,55 63509,57 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 34055,40 33598,48 33771,25 34104,99 34536,18 35067,93 

B.2. Služby 27620,44 27249,86 27389,99 27660,66 28010,37 28441,65 

+ Přidaná hodnota 21074,18 21901,68 23161,04 24580,36 26130,81 27828,11 

C. Osobní náklady 16761,13 16761,13 17079,59 17489,50 17961,71 18500,57 

C.1. Mzdové náklady 12508,30 12508,30 12745,96 13051,86 13404,26 13806,39 

C.2. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

4252,82 4252,82 4333,63 4437,63 4557,45 4694,17 

D. Daně a poplatky 523,26 609,07 708,97 825,24 960,59 1118,13 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

2545,35 2594,50 2594,50 2594,50 2594,50 2673,16 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

712,24 712,24 725,78 743,19 763,26 786,16 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

102,59 102,59 104,54 107,05 109,94 113,23 

IV. Změna stavu rezerv a opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. 
Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V.I. Ostatní provozní výnosy 739,48 539,40 393,46 287,00 209,35 152,71 

I. Ostatní provozní náklady 1957,58 1360,56 945,62 657,23 456,79 317,48 

* Provozní výsledek hospodaření 636,01 1725,48 2847,06 3937,04 5019,89 6044,41 

XII. Výnosové úroky 1,69 2,24 3,25 3,55 4,20 5,41 

L. Nákladové úroky 1402,16 1313,44 1129,73 1036,01 947,29 604,86 

XIII. Ostatní finanční výnosy 4,22 5,66 7,61 10,22 13,72 18,43 

M. Ostatní finanční náklady 795,37 865,21 941,19 1023,83 1113,74 1211,54 

* Finanční výsledek hospodaření -2191,62 -2170,75 -2060,06 -2046,08 -2043,12 -1792,57 

O. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,00 0,00 149,53 359,28 565,59 807,85 

P. Hospodářský výsledek před zdaněním -1555,61 -445,27 787,00 1890,97 2976,77 4251,84 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -1555,61 -445,27 637,47 1531,68 2411,18 3443,99 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


