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1 Úvod 

 

Mezi důležité manažerské nástroje řízení podniku se řadí i stanovení hodnoty podniku. 

Vždyť otázka hodnoty podniku je důležitým kritériem jak při taktickém řízení,  

tak i při dlouhodobém strategickém rozhodování. Důvody pro stanovení hodnoty podniku 

jsou velmi různé. Určení hodnoty podniku se například využívá při koupi, prodeji, fúzích, 

akvizicích a přeměnách podniků, při rozhodování o sanaci či likvidaci podniku, při uvádění 

podniku na burzu a emisi akcií, dále se také užívá při poskytování úvěrů a pro ocenění 

majetkových účastí společníků. V České republice v současnosti neexistuje žádný zákon nebo 

právní předpis, jenž by byl všeobecně závazný při oceňování podniku, viz [2,7]. 

Při zjišťování hodnoty podniku by mělo být ujasněno, z jakého důvodu se ocenění 

podniku provádí, o jakou se jedná kategorii hodnoty a k jakému datu hodnota platí. Stanovená 

výsledná hodnota podniku je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří zejména množství  

a kvalita informací a údajů, které má oceňovatel k dispozici, dále časový horizont, zvolena 

metoda a také znalosti a zkušenosti oceňovatele. Vybrána metoda pro stanovení hodnoty 

podniku je velmi ovlivněna účelem ocenění, a také subjektivním postojem oceňovatele. Výběr 

vhodné metody rozhoduje o tom, zda bude naplněn cíl oceňování, který byl vymezen,  

viz [2,7]. 

Cílem diplomové práce je stanovit odhad tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010. Za účelem případného prodeje 

nespecifikovanému kupujícímu bude společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

oceňována výnosovou dvoufázovou metodou DCF-Equity, paušální metodou 

kapitalizovaných čistých výnosů a dvoufázovou analytickou metodou kapitalizovaných 

čistých výnosů s následnou analýzou citlivosti.  

Diplomová práce je rozčleněna na pět kapitol. První kapitola obsahuje úvod. Druhá 

kapitola pojímá teoretická východiska a postup oceňování podniku. Konkrétně je  

zde vymezena definice podniku včetně základních kategorií hodnot, dále je vysvětleno, jak 

probíhá samotný postup oceňování podniku, od popisu sběru dat, přes strategickou analýzu, 

finanční analýzu, SWOT analýzu, sestavení finančního plánu až po konečné stanovení 

hodnoty podniku vybranými metodami. V této kapitole je také popsána analýza citlivosti.  

Ve třetí kapitole je uvedena charakteristika společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.  

Ve čtvrté kapitole je provedeno stanovení hodnoty společnosti vybranými výnosovými 

metodami včetně analýzy citlivosti. Závěr a celkové shrnutí obsahuje kapitola pátá. 
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2 Teoretická východiska a postup oceňování podniku 

 

Dříve než dojde k stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010, je potřeba vymezit základní teoretická východiska, 

která zahrnují definováni pojmů podnik a hodnota podniku včetně základních kategorií 

hodnot, a dále je také nezbytné objasnit samotný postup oceňování podniku, viz [7]. 

 

2.1 Definice a kategorie hodnoty podniku 

 

Definice podniku dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů je následující: „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí 

soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku  

nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná… .“ , viz [7]. 

Častým požadavkem je, aby oceňovatel, který je pověřen stanovením hodnoty 

podniku, nalezl objektivní hodnotu podniku, ta však neexistuje, neboť hodnota podniku závisí 

například nejen na hodnotě majetku podniku, ale i na budoucím užitku, který lze z držení 

podniku očekávat, a dále také na účelu ocenění a subjektu, z jehož hlediska je zjišťována. 

Tudíž pokud hodnota podniku není objektivní, nelze určit jednoznačný algoritmus, který by 

hodnotu podniku umožnil stanovit, viz [7]. 

Dále je potřeba rozlišovat mezi hodnotou podniku a cenou podniku. Cena podniku  

je konkrétní částka, která je za podnik zaplacena v určitém místě a čase mezi obchodními 

partnery. Hodnota podniku je částka bez ohledu na dané okolnosti nákupu nebo prodeje. 

Hodnota podniku udává částku, kolem které by se cena podniku měla pohybovat, viz [2]. 

V různých oceňovacích standardech je vymezena velká řada různých kategorií 

hodnoty podniku, přičemž nejznámější standardy jsou Mezinárodní oceňovací standardy, 

které od roku 1981 vydává Rada pro Mezinárodní oceňovací standardy, viz [6,7]. 

Kategorie hodnoty podniku se vyvinuly při hledání odpovědí na následující tři 

praktické otázky. Kolik je ochotný běžný zájemce zaplatit za podnik, kolik bychom mohli 

obdržet na trhu, tudíž jaké je tržní ocenění? Jakou má podnik hodnotu z pohledu daného 

kupujícího? Jakou hodnotu je možno pokládat za nejméně spornou?, viz [7].  

V současné době mezi základní, nejčastější a nejdůležitější kategorie hodnoty podniku 

neboli přístupy k oceňování podniku patří tržní hodnota podniku, investiční neboli subjektivní 
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hodnota podniku, objektivizovaná hodnota podniku a přístup na základě Kolínské školy. 

Každá kategorie hodnoty podniku má své opodstatnění a hodí se pro jinou situaci. Oceňovatel 

by měl vhodně posoudit, kterou z uvedených kategorií hodnoty podniku chce z ocenění získat 

a měl by tomu přizpůsobit celý postup při oceňování podniku, viz [7]. 

 

2.1.1 Tržní hodnota 

 

Dle Mezinárodních oceňovacích standardů je tržní hodnota definována následovně. 

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

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými  

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

informovaně, rozumně a bez nátlaku.“, viz [7, s. 22]. 

Užití tržní hodnoty je vhodné v situacích, kdy výsledná hodnota ocenění podniku  

by neměla být závislá na konkrétním subjektu. V případě tržní hodnoty podniku lze říci, že 

znázorňuje jakési průměrné očekávání trhu vzhledem k budoucnosti, jenž se může rychle 

měnit, proto by měla být tržní hodnota výsledkem ocenění zvláště při uvádění podniku na 

burzu, nebo prodeji podniku, kdy prozatím není znám konkrétní kupující a současný vlastník 

podniku chce odhadnout, za kolik by mohl pravděpodobně podnik prodat, viz [7]. 

 

2.1.2 Investiční hodnota 

 

Dle Mezinárodních oceňovacích standardů je investiční hodnota definována takto. 

„Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro 

stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým 

investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční 

hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového 

aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního 

majetku.“, viz [7, s. 26]. 

V případě investiční hodnoty podniku se jedná o hodnotu podniku pro konkrétní 

subjekt a promítá se zde individuální očekávání daného subjektu. Investiční hodnotu podniku 

je vhodné užít především v situacích, kdy se konkrétní subjekt chce zjistit, zda je pro něj 

koupě či prodej podniku výhodná, nebo při rozhodování mezi sanací a likvidací podniku, 

viz [7]. 
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2.1.3 Objektivizovaná hodnota 

 

Dle Německých oceňovacích standardů je objektivizovaná hodnota definována 

následujícím způsobem. „Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty 

přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby-vlastníka 

(nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena  

za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických 

očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku.“, 

viz [7, s. 27]. 

Objektivizovaná hodnota se využívá v případech, kdy hodnota podniku by měla být 

nezávislá na konkrétním subjektu. Objektivizovaná hodnota podniku se opírá zejména  

o nesporná fakta a současnost, a proto je vhodné ji použít při zjišťování současné reálné 

bonity podniku a při poskytování úvěru, viz [7]. 

 

2.1.4 Přístup na základě Kolínské školy 

 

Přístup na základě Kolínské školy se rozvinul v evropských zemích a je založen  

na subjektivním postoji, tzn., že v případě nákupu a prodeje podniku je východiskem  

jak subjektivní hodnota konkrétního prodávajícího, tak subjektivní hodnota konkrétního 

kupujícího. Přístup na základě Kolínské školy se opírá o úsudek, že ocenění podniku nemá 

význam modifikovat v závislosti na určitých podnětech, avšak na obecných funkcích, jenž má 

ocenění pro použivatele jeho výsledků. Rozlišuje se několik obecných funkcí oceňování  

a současně s tím i funkcí oceňovatele, konkrétně jde o funkci poradenskou, rozhodčí, 

argumentační, komunikační a daňovou. V rámci funkce poradenské se hledá minimální cena 

(pro prodávajícího) a maximální cena (pro kupujícího). Úkolem funkce rozhodčí je najít 

spravedlivou cenu z odhadnutého rozpětí. Smyslem funkce argumentační, je přichystat 

argumenty pro jednání s protistranou. Ke zpracování podkladů a informací pro komunikaci 

s veřejností, bankami a investory slouží komunikační funkce. Úkolem daňové funkce je 

připravit podklady pro daňové účely, viz [2,7]. 

Hodnota podniku zjištěna na základě přístupu Kolínské školy se využívá v případech, 

kdy je potřeba vyvážit zájmy jednotlivých stran v konkrétní situaci, jedná se zejména  

o podnikové transformace, ale i prodej podniku, viz [7]. 
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2.2 Postup oceňování podniku 

 

Před samotným zahájením ocenění podniku je nutné objasnit, z jakého důvodu je 

ocenění prováděno, k jakému datu a jaká kategorie hodnoty je zjišťována. Na základě 

teoretických východisek a praktických zkušeností se při oceňování podniku obecně postupuje 

tak, že se nejprve vyhledají potřebná vstupní data, vypracuje se strategická analýza, finanční 

analýzy a SWOT analýza. Dále se vyhotoví finanční plán a následuje volba metod ocenění  

a poté samotné stanovení hodnoty podniku, které je vhodné doplnit o analýzu citlivosti, 

 viz [7]. 

 

2.2.1 Sběr vstupních dat 

 

Sběr vstupních dat je významný, neboť výsledná stanovená hodnota podniku je 

ovlivněna rozsahem a kvalitou údajů. Výchozím bodem je v každém případě účel ocenění  

a hledaná kategorie hodnoty. Jako první je potřeba zjistit základní data o podniku, konkrétně 

obchodní jméno, sídlo, právní forma, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo 

(DIČ), předmět podnikání, výše základního kapitálu a rozdělení majetkových podílů, datum 

vzniku, historie a struktura podniku apod. Druhý krok spočívá ve zjištění ekonomických dat, 

konkrétně získat rozvahu, výkaz zisku a ztráty, případně výkaz peněžních toků nejméně  

za předešlých 3 až 5 let, výroční zprávy a zprávy auditora, eventuálně podnikové plány  

a podobně. Třetí krok spočívá ve vymezení relevantního trhu, tedy definování trhu, na kterém 

podnik působí, dále velikost a vývoj relevantního trhu včetně faktorů ovlivňujících vývoj  

a atraktivitu tohoto trhu apod. Čtvrtý krok spočívá v identifikaci hlavních konkurentů podniku 

včetně informací o nich, případné možné substituty výrobků a služeb oceňovaného podniku, 

eventuální bariéry vstupu do odvětví, ve kterém podnik působí apod. Další kroky sběru 

potřebných vstupních dat zahrnují zjištění informací o struktuře odbytu v časových řadách, 

hlavní výrobky a služby podniku včetně údajů o jejich cenách, propagaci, výzkumu a vývoji  

a jejich případná komparace a zhodnocení ve vtahu ke konkurenci, přidělené certifikáty 

podniku, politika a řízení kvality podniku, kapacita výroby, úroveň užívané technologie, 

skladba dodavatelů, dodávek a zásob, minulé i budoucí investiční plány podniku, počet 

zaměstnanců, jejich kvalifikace, pracovní zkušenosti a jejich začlenění v podniku, 

produktivita práce a personální náklady a jejich případná komparace s konkurencí, situace  

na trhu práce a podobně, viz [2,7]. 
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2.2.2 Strategická analýza 

 

Strategická analýza je považována za klíčovou fází v rámci oceňování podniku.  

Její prvořadou funkcí je stanovit celkový výnosový potenciál oceňovaného podniku, který 

závisí na vnějším potenciálu a na vnitřním potenciálu podniku. Účelem strategické analýzy je 

určit dlouhodobou perspektivu daného podniku, dále stanovit vývoj trhu, konkurence  

a zejména vývoj podnikových tržeb a identifikovat rizika spojená s daným podnikem, viz [7]. 

 Postup v rámci strategické analýzy se skládá zpravidla z těchto tří kroků: analýzy 

vnějšího potenciálu, analýzy vnitřního potenciálu a konkurence a prognózy tržeb 

oceňovaného podniku, viz [7]. 

 

Analýza vnějšího potenciálu 

 

Analýza vnějšího potenciálu spočívá v tom, že nejprve se stanoví relevantní trh 

oceňovaného podniku, a to z hlediska věcného, území, zákazníků a konkurentů. Poté se zjistí 

základní data o tomto relevantním trhu a následně je provedena analýza jeho atraktivity. 

V závěru analýzy vnějšího potenciálu je pak vypracována prognóza možného dalšího vývoje 

relevantního trhu oceňovaného podniku, viz [7]. 

Základní data o relevantním trhu případně data, která se relevantnímu trhu 

přibližují, se pokládají za významná, jelikož dávají první informaci o trendu jeho vývoje. 

Dosavadní vývojová tempa relevantního trhu jsou počáteční základnou pro odhad budoucích 

temp, a tím i pro predikci tržeb oceňovaného podniku. Za základní data o relevantním trhu, 

která jsou potřebná zjistit, patří odhad velikosti relevantního trhu (v hodnotových a hmotných 

jednotkách), vývoj relevantního trhu v čase (časová řada alespoň za posledních pět let)  

a eventuálně segmentace trhu. V praxi se často stává, že je téměř nemožné určit velikost 

relevantního trhu. V tomto případě se například postupuje tak, že se vyjde se znalosti  

či odhadu tržeb hlavních konkurentů, a relevantní trh se poté určí jako součet tržeb za hlavní 

konkurenty oceňovaného podniku, viz [7]. 

Analýza atraktivity relevantního trhu by měla pomoci k lepšímu rozpoznání 

příležitostí a ohrožení spojených s relevantním trhem, které se pak v určité míře promítnou  

do prognózy jeho vývoje a do prognózy vývoje tržního podílu oceňovaného podniku, 

případně do stanovení rizikové přirážky. V rámci analýzy atraktivity relevantního trhu je 

důležité vymezit hlavní faktory, které mají vliv na atraktivitu relevantního trhu. Zpravidla se 

jedná o tyto následující faktory: růst trhu (růst trhu znamená i lepší příležitost pro podnikový 
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růst, tudíž trh, jenž rychle roste, je atraktivnější, ale zároveň může přinášet větší rizika), 

velikost trhu (obvykle se za výhodnější považuje větší trh), intenzita přímé konkurence 

(v tomto případě platí, že čím je konkurence silnější, tím je i menší vyhlídka pro přežití 

menších podniků), průměrná rentabilita, substituce, bariéry vstupu do odvětví (výnosnost úzce 

souvisí s bariérami vstupu do odvětví a možnostmi substituce. Atraktivita trhu je větší, čím je 

průměrná rentabilita odvětví vyšší. A průměrná rentabilita odvětví je vyšší, čím jsou bariéry 

vstupu větší a zároveň nižší možnosti substituce), citlivost trhu na cyklický vývoj ekonomiky 

(zpravidla se považuje za faktor snižující atraktivnost trhu. Lze tedy obecně říci, že čím je trh 

méně citlivý na cyklický vývoj ekonomiky, tím lépe), struktura a charakter zákazníků 

(většinou se považuje za nejlepší stav, kdy zákazníků daného trhu je více a jsou méně citliví 

na změny cen), viz [7]. 

Postup v rámci prognózy vývoje relevantního trhu je potřeba přizpůsobit kategorií 

hodnoty, kterou oceňovatel hledá. V případě investiční neboli subjektivní hodnoty bude 

prognóza vývoje relevantního trhu vyvozena z názoru konkrétního investora a oceňovatele.  

U objektivizované hodnoty bude prognóza vývoje relevantního trhu vycházet zvláště  

ze současného stavu, eventuálně z trendu dalšího vývoje, který se nevykazuje jako sporný  

a neprokazatelný. V situaci, kdy se hledá tržní hodnota, by prognóza vývoje relevantního trhu 

měla být vyhotovena na základě úsudků, které zastává odborná veřejnost nebo alespoň  

ve spojitosti s těmito úsudky. Nejlépe však je, pokud příslušné zájmové svazy, popřípadě jiné 

organizace vyhotovují výhledy prognóz, viz [7]. 

 

Analýza vnitřního potenciálu a konkurence 

 

Cílem analýzy vnitřního potenciálu a konkurence je odhadnout vývoj tržních podílů 

oceňovaného podniku. Provádění analýzy vnitřního potenciálu lze rozdělit do čtyř kroků. 

První krok spočívá v tom, že se stanoví dosavadní tržní podíly oceňovaného podniku. Druhý 

krok zahrnuje identifikaci hlavních konkurentů oceňovaného podniku. V rámci třetího kroku 

je vypracována analýza vnitřního potenciálu podniku a jeho konkurenční síly. Poslední čtvrtý 

krok zahrnuje prognózu tržních podílů oceňovaného podniku, viz [7]. 

Tržní podíl oceňovaného podniku se určí jako poměr jeho tržeb a odhadnuté 

velikosti relevantního trhu oceňovaného podniku. Je velmi potřebné sestavit dlouhodobou 

vývojovou řadu tržních podílů, protože vývoj tržních podílů oceňovaného podniku lze 

pokládat za syntetické vyjádření konkurenční síly, viz [7]. 
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V rámci identifikace hlavních konkurentů oceňovaného podniku je vhodné zjistit 

informace alespoň o třech hlavních konkurenčních podnicích. Informace, které je potřeba 

zjistit jsou například údaje o vzniku, působení, známosti, postavení a finančním hospodaření 

konkurentů, dále je příhodné odhadnout tržní podíly konkurentů a eventuálně další informace. 

Tyto informace o konkurentech mají značný význam pro hodnocení konkurenční síly 

oceňovaného podniku, viz [7]. 

Hlavním úkolem analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly oceňovaného 

podniku je rozpoznat do jaké míry je oceňovaný podnik schopen využít příležitosti 

vyplývající z vývoje trhu a do jaké míry je schopen čelit konkurenci a potenciálním hrozbám. 

Výsledky provedené analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly oceňovaného podniku 

by se měly promítnout do hodnocení perspektivnosti oceňovaného podniku, odhadu vývoje 

jeho tržního podílu a diskontní míry eventuálně jiných aspektů ocenění, jejž zachycují riziko 

podniku. Jestliže je to možné, může se odhadnout, v které fázi životního cyklu se oceňovaný 

podnik nachází. Jestli se podnik nachází ve fázi zrodu, rozvoje, zralosti nebo ve fázi úpadku. 

Kromě toho je potřeba rozpoznat hlavní faktory, které ovlivňují oceňovaný podnik a působí 

na jeho tržní podíl. V každém případě je konkrétní výběr faktorů potřeba přizpůsobit 

podmínkám daného ocenění a je nutné je zvolit tak, aby měly vztah jak k minulému  

tak i budoucímu vývoji. Obecně se faktory rozlišují na přímé a nepřímé. Mezi přímé faktory 

lze zařadit nabízené produkty, cenu, ziskovou marži, působivost a intenzitu reklamy,  

dále kvalitu a technickou úroveň produkce, celkovou image podniku, servis, distribuci,  

apod. Mezi nepřímé faktory lze zařadit management podniku (vize vedení a strategie podniku, 

styl řízení, apod.), pracovníci podniku (kvalifikace pracovníků, osobní náklady, apod.), 

inovační síla podniku neboli výzkum a vývoj (jakou sumu podnik věnuje na výzkum  

a vývoj, apod.), dlouhodobý majetek a investiční politika (technická úroveň dlouhodobého 

majetku, jeho stáří a opotřebení, přiměřenost investic, apod.), viz [7]. 

 

Prognóza tržeb oceňovaného podniku 

 

Prognóza tržeb oceňovaného podniku by měla vycházet z analýzy vnějšího potenciálu 

a z analýzy vnitřního potenciálu a konkurence a dále také z výsledků analýzy časových řad 

tržeb oceňovaného podniku za minulost a jejich extrapolace. Postup pro prognózu růstu tržeb 

oceňovaného podniku pak oceňovatel přizpůsobuje konkrétním podmínkám, neboť oceňování 

podniku je tvůrčí postup a požaduje své specifické řešení. Jestliže vyjde ze strategické 

analýzy výrazně odlišné tempo růstu tržeb, než z analýzy časových řad tržeb oceňovaného 
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podniku, musí oceňovatel buď tuto odlišnost dostatečně vysvětlit, nebo musí provést 

přehodnocení svého původního odhadu, viz [7]. 

Obecně lze z analýzy vnějšího potenciálu a analýzy vnitřního potenciálu a konkurence 

vyvodit vývoj tržeb oceňovaného podniku podle vzorce 

                                                                                                               

kde     je změna relevantního trhu a určí se z analýzy vnějšího potenciálu a     je změna 

tržního podílu z analýzy vnitřního potenciálu a konkurence.   

Vlastní konečná prognóza tržeb oceňovaného podniku se následně vypočte dle 

následujícího vzorce 

                                                                                                                                                                                

kde     je změna tržeb zjištěná z analýzy vnějšího potenciálu a analýzy vnitřního potenciálu  

a konkurence,     je změna tržeb zjištěná z analýzy časové řady tržeb oceňovaného podniku, 

   je váha přiřazená     a    je váha přiřazená     . 

 

2.2.3 Finanční analýza 

 

K nejdůležitějším nástrojům finančního řízení patří finanční analýza. Obecně hlavním 

úkolem finanční analýzy je celkově posoudit finanční situaci podniku, zhodnotit vyhlídky 

ohledně budoucí finanční situace podniku a přichystat opatření ke zlepšení finančního stavu  

a zabezpečení další prosperity podniku, a dále také k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích 

procesů, viz [2,7]. 

V rámci oceňování podniku by měla finanční analýza plnit především dvě základní 

funkce. První funkce pojímá přezkoumání finančního zdraví podniku a zároveň zjištění, jestli 

už v minulosti a současnosti nejsou objeveny vážné finanční problémy, jež by mohly ohrozit 

perspektivnost podniku. Druhá funkce zahrnuje vytvoření základu pro finanční plán, z něhož 

je následně odvozována výnosová hodnota. Z finanční analýzy by měl z hlediska finančního 

oceňovatel odvodit závěry, které se promítnou do ocenění. Konkrétně doplnit prozatímní 

výrok o perspektivnosti podniku, který už vyplynul zčásti ze strategické analýzy, dále doplnit 

podklady pro určení rizika podniku, jestliže objeví ve finančním hospodaření nějaké zřejmé 

nedostatky nebo naopak přednosti, viz [7]. 

V rámci ocenění lze postup finanční analýzy shrnout do čtyř kroků. První krok spočívá 

v prověření kompletnosti a správnosti vstupních údajů. Druhý krok zahrnuje provedení 

horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů. Ve třetím kroku se vypracuje poměrová 
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analýza a v posledním čtvrtém kroku v rámci finanční analýzy se zpracuje souhrnné 

vyhodnocení zjištěných informací, viz [7]. 

Zdroje informací, které se užívají pro finanční analýzu lze roztřídit do tří skupin,  

a to na finanční informace, nekvantifikovatelné informace a kvantifikovatelné nefinanční 

informace. Mezi finanční informace patří zejména veškeré účetní výkazy (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, výkaz peněžních toků) a výroční zprávy podniku, dále pak také 

vnitropodnikové údaje, odhady finančních analytiků a vedení podniku, burzovní data. 

Nekvantifikovatelné informace zahrnují obzvláště zprávy vedoucích zaměstnanců různých 

útvarů v podniku, odborného tisku, expertní a nezávislá hodnocení, komentáře a predikce 

odborníků. Mezi kvantifikovatelné nefinanční informace lze zařadit především podnikové 

statistiky produkce, zaměstnanosti, odbytu, nákladů, dále také pak vnitřní směrnice podniku, 

normy spotřeby, viz [2]. 

Způsobů, jak srovnávat výsledky finanční analýzy je mnoho. Výsledky finanční 

analýzy je možno porovnávat v čase, prostoru nebo také vůči normě. Základním principem 

srovnávání v čase je hodnocení vývoje časových řad jednotlivých zvolených ukazatelů. 

Základní podstatou komparace vzhledem k normě je porovnávání jednotlivých ukazatelů 

s jejich plánovanými (normovanými) hodnotami. Základem komparace v prostoru je 

srovnávání jednotlivých ukazatelů daného podniku s totožnými ukazateli jiných podniků 

v určitém časovém úseku. Důležité je splnit základní podmínky srovnatelnosti podniků, mezi 

které patří časová srovnatelnost, oborová srovnatelnost a legislativní srovnatelnost. 

Srovnávání v prostoru se rovněž někdy nazývá jako mezipodnikové srovnávání, viz [2]. 

Metodické postupy používané ve finanční analýze je možno klasifikovat různě. 

Základní členění metod finanční analýzy je na deterministické metody  

a matematicko-stochastické metody. Deterministické metody se užívají zejména pro analýzu 

souhrnného vývoje a struktury, pro kombinace trendů a struktury a také pro analýzu odchylek. 

Mezi deterministické metody patří horizontální analýzy, vertikální analýza, vertikálně-

horizontální analýza, poměrová analýza, pyramidové soustavy, paralelní soustavy a analýzy 

citlivosti. Matematicko-stochastické metody jsou založeny na exaktních metodách, včetně 

vyhodnocení statické spolehlivosti dosažených výsledků. Mezi matematicko-statistické 

metody patří regresní analýza, diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování 

statistických hypotéz, viz [2].  

Zde jsou podrobně představeny základní metodické postupy, které budou užity 

v praktické části diplomové práce v rámci finanční analýzy, konkrétně horizontální analýza, 

vertikální analýza a poměrová analýza, viz [2]. 
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Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza, často také označována jako analýza vývojových trendů, slouží 

ke zhodnocení časových změn ukazatelů. Změny jednotlivých ukazatelů lze vyjádřit absolutně 

nebo relativně dle následujících vzorců. 

                                                                                                                                                                  

                                                                           
         

    
                                                

kde    je hodnota ukazatele v čase t a      je hodnota ukazatele v čase    , viz [2]. 

 

Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza, někdy také označována jako analýza struktury, slouží k hodnocení 

významu dílčích složek a jejich složení určeného souhrnného absolutního ukazatele. Obecný 

vzorec, který se užívá ve vertikální analýze neboli analýze struktury je následující                 

                                                                                
  

   
                                                           

kde hodnota dílčího ukazatele je    a     je hodnota souhrnného absolutního ukazatele,  

viz [2]. 

 

Poměrová analýza 

 

V případě poměrové analýzy jsou rozebírány soustavy poměrových ukazatelů. 

V současnosti existuje velké množství poměrových ukazatelů, z nichž některé se navzájem 

odlišují jen velmi drobnými modifikacemi. Základní a klasické členění poměrových ukazatelů 

je na ukazatele rentability, likvidity, finanční stability a zadluženosti, ukazatele aktivity  

a ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu, viz [2,7]. 

 

Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům poměrové analýzy, neboť 

informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Do tého skupiny ukazatelů 

patří zejména ukazatel rentability aktiv, ukazatel rentability vlastního kapitálu a ukazatel 

rentability tržeb, viz [2,5]. 
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Ukazatel rentability aktiv (ROA) poměřuje zisk před úhradou úroků a daní (    ) 

s celkovými aktivy podniku, které jsou investovány do podnikání, bez zřetele na to, z jakých 

zdrojů jsou financovány. Žádoucí je rostoucí trend tohoto ukazatele. U ukazatele rentability 

aktiv je respektována skutečnost, že výnos z prostředků obdržených z cizích zdrojů musí 

pokrýt i nákladové úroky a poskytnout další efekt představující zisk, viz [2]. 

                                                                           
    

      
                                                                    

kde      je zisk před úhradou úroků a daní, viz [2]. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost 

vlastního kapitálu, a tudíž i jeho zhodnocení v čistém zisku (   ). Je žádoucí rostoucí trend 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. Existuje několik důvodů, které způsobují růst 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. Může se jednat například o dosažený vyšší čistý zisk 

podniku, zvýšení podílu cizího kapitálu na celkovém kapitálu podniku, pokles úrokové míry 

cizího kapitálu, anebo kombinace těchto důvodů. Rentabilita vlastního kapitálu je velmi 

důležitá pro akcionáře, viz [2]. 

                                                                 
   

               
                                                             

kde     je čistý zisk neboli zisk po zdanění, viz [2]. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) patří mezi běžně sledované ukazatele finanční 

analýzy a vyjadřuje stupeň ziskovosti neboli množství čistého zisku v Kč na 1 Kč tržeb 

podniku. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší a zároveň by měla vykazovat rostoucí 

trend. Nízké hodnoty ukazatele rentability tržeb značí špatné řízení podniku.  Vysoké hodnoty 

ukazatele rentability tržeb ukazují výbornou úroveň podniku. Tento ukazatel je užíván 

zejména pro srovnávání v čase, viz [2]. 

                                                                           
   

     
                                                                     

 kde     zisk po zdanění neboli čistý zisk podniku, viz [2]. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

Strukturou zdrojů financování je charakterizována finanční stabilita každého podniku. 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Patří 

zde zejména ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, majetkový koeficient neboli 

finanční páka, ukazatel celkové zadluženosti a ukazatel úrokového krytí, viz [2,5]. 
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Ukazatel celkové zadluženosti udává, jaký je podíl cizího kapitálu na celkových 

aktivech. Zadluženost ovlivňuje jak výnosnost společnosti, tak i věřitelské riziko. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele celkové zadluženosti, tím je i větší riziko věřitelů. Ukazatel celkové 

zadluženosti má význam zvláště pro dlouhodobé věřitele, kterými jsou zejména komerční 

banky, viz [2]. 

                                                                    
            

      
                                      

            Finanční páka (majetkový koeficient) poměřuje celková aktiva podniku s vlastním 

kapitálem. Významné je, aby bylo dosáhnuto optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů 

neboli aby byla dosažena optimální zadluženost. Z dlouhodobého hlediska je žádoucí stabilní 

trend finanční páky, viz [2]. 

                                                               
      

               
                                                    

Ukazatel podíl vlastního kapitálu na aktivech patří mezi nejvýznamnější ukazatele 

finanční stability a zadluženosti a vyjadřuje, do jaké míry je společnost schopna krýt svůj 

majek vlastními zdroji a zároveň charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a finanční 

samostatnost společnosti, viz [2]. 

                                                               
               

      
                             

            Ukazatel úrokového krytí je důležitý ukazatel a udává, kolikrát jsou nákladové úroky 

kryty provozním ziskem podniku. Tedy kolikrát je v podniku zabezpečeno placení 

nákladových úroků. Čím je hodnota ukazatele úrokového krytí vyšší, tím je lepší i finanční 

situace daného podniku a lze také posoudit efektivnost vývoje hospodaření podniku, viz [2]. 

                                                             
    

               
                                                  

kde      je označován zisk před úhradou úroků a daní, viz [2]. 

 

Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity hodnotí a charakterizují schopnost podniku splácet své krátkodobé 

závazky. Patří zde ukazatel celkové likvidity, ukazatel pohotové likvidity, ukazatel okamžité 

likvidity a čistý pracovní kapitál, viz [2,7]. 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje oběžná aktiva s krátkodobými závazky. 

Požadován je stabilní trend. Hlavním nedostatkem tohoto ukazatele je, že často není splněn 

předpoklad, že ne všechny oběžná aktiva lze v krátké době přeměnit v peněžní prostředky. 
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Tento nedostatek se týká především zásob. Optimální hodnota tohoto ukazatele se pohybuje 

v rozmezí od 1,5 do 2,5. Vhodnější je ovšem srovnávání s podniky, které působí ve stejném 

oboru podnikání či odvětví než se jen spolehnout na doporučené hodnoty, viz [2,7]. 

                                                             
             

                       
                                   

Ukazatel pohotové likvidity eliminuje nedostatek ukazatele celkové likvidity. Tedy 

od oběžných aktiv jsou odečteny zásoby. Je požadován rostoucí trend tohoto ukazatele. 

Optimální rozmezí se stanoveno v intervalu od 1,0 do 1,5. Výše ukazatele pohotové likvidity 

vždy závisí na oboru činnosti podniku, na jeho strategii v oblasti finančního hospodaření a 

odvětví, ve kterém podnik působí, viz [2,7]. 

                                                           
                      

                       
                                

                Ukazatel okamžité likvidity je důležitým ukazatelem zejména z krátkodobého 

hlediska. V čitateli ukazatele okamžité likvidity jsou obsaženy pohotové platební prostředky, 

mezi které patří zejména peníze na běžných účtech a v hotovosti a dále také šeky, případně 

některé druhy krátkodobých cenných papírů. Žádoucí je rostoucí trend ukazatele okamžité 

likvidity, viz [2,7]. 

                                                      
                            

                       
                          

Čistý pracovní kapitál (ČPK) prezentuje část oběžných aktiv, které se v průběhu 

roku přemění v pohotové platební prostředky a po zaplacení krátkodobých závazků může být 

využita k realizaci podnikových záměrů. Je to tedy část oběžných aktiv, které jsou finančně 

kryty dlouhodobými zdroji. Aby měl podnik zabezpečenou likviditu, je potřeba, aby oběžná 

aktiva byla vyšší než krátkodobý cizí kapitál. Jinak řečeno, vlastní kapitál a dlouhodobé 

zdroje mají převyšovat dlouhodobá neboli fixní aktiva podniku, jinak dochází 

k podkapitalizování podniku, což je nebezpečný jev, kterému by se měl podnik snažit 

vyhýbat. Pokud jsou krátkodobá oběžná aktiva financována vlastním kapitálem a 

dlouhodobými zdroji, hovoří se o překapitalizování podniku. Výše a také růst čistého 

pracovního kapitálu vystihuje investiční a finanční činnost podniku a jeho celkovou 

úspěšnost. Žádoucí je proto kladná hodnota a zároveň růst čistého pracovního kapitálu 

podniku, viz [2,7]. 

                                                                                                                                 

Oběžná aktiva jsou veškerá aktiva, která lze přeměnit na peníze do jednoho roku. 

Krátkodobým cizím kapitálem jsou veškeré povinnosti splatné do jednoho roku, viz [7]. 
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Ukazatele aktivity 

 

Mezi ukazatele aktivity patří ukazatel obrátky celkových aktiv, ukazatel doby obratu 

aktiv, ukazatel doby obratu zásob, ukazatel doby obratu krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů a ukazatel doby obratu pohledávek z obchodních vztahů. Tyto ukazatele aktivity jsou 

souhrnně pojmenovávány ukazatele relativní vázanosti kapitálu v rozdílných formách aktiv  

a jsou používány pro řízení aktiv, viz [2]. 

Ukazatel obrátky celkových aktiv měří intenzitu využití celkových aktiv podniku, 

vyjadřuje počet obratů za rok. Čím je hodnota ukazatele obrátky (rychlosti obratu) celkových 

aktiv podniku vyšší, tím efektivněji jsou využívány celková aktiva neboli majetek daného 

podniku. Ukazatel obrátky celkových aktiv se velmi často využívá také pro mezipodnikové 

srovnávání. Obrácené hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje dobu obratu aktiv, viz [2]. 

                                                                             
     

      
                                           

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dnů dojde k obratu aktiv ve vztahu 

k tržbám. Za pozitivní jev se považuje co nejkratší doba obratu aktiv, viz [2]. 

                                                                      
            

     
                                           

Ukazatel doby obratu zásob udává, za jak dlouho dojde k obratu zásob ve vztahu 

k tržbám, viz [2]. 

                                                                     
            

     
                                           

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů vyjadřuje, za kolik dní jsou průměrně 

placeny pohledávky z obchodních vztahů. Žádoucí je klesající trend ukazatele, viz [2,7]. 

                                          
                                    

     
           

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů udává počet 

dní, na které dodavatelé poskytli podniku obchodní úvěr, a má mít stabilní trend, viz [2,7]  

                                        
                                      

     
             

2.2.4 SWOT analýza 

 

Ve SWOT analýze se promítnou i informace, údaje a závěry, které byly obdrženy  

ve strategické a finanční analýze. Zároveň musí platit, že informace uvedené ve SWOT 

analýze nesmí být v rozporu se závěry, které byly získány strategickou a finanční analýzou. 
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SWOT analýza slouží k nalezení jak silných a slabých stránek podniku, které  

se týkají vnitřního prostředí podniku, tak příležitostí a hrozeb, které se vztahují k vnějšímu 

prostředí podniku. Silné a slabé stránky může podniku ovlivnit, avšak v případě příležitostí  

a hrozeb to neplatí. Příležitosti a hrozby může podnik buď využít, nebo se jim snažit vyhnout. 

SWOT analýzy bývá součástí strategického neboli dlouhodobého plánování podniku a její 

využití je v praxi velmi široké. Díky SWOT analýze lze komplexně vyhodnotit fungování 

podniku, identifikovat problémy nebo nové možnosti růstu podniku, viz [19,23,24].  

Cílem každého podniku je snaha o maximalizaci silných stránek. Silné stránky 

podniku jsou faktory, které vytváří vnitřní hodnotu podniku. Mezi silné stránky patří 

zejména patenty, licence, certifikáty, vlastní a jedinečné know-how, patentovaná technologie, 

dobrá image a reputace podniku, unikátní produkty a služby, nízké náklady a finanční zdraví 

podniku, dlouhodobé a dobré vztahy se zákazníky a dodavateli, kvalitní marketingová 

strategie, alokace podniku, lepší přístup k informačním zdrojům, viz [24,26,27]. 

V případě slabých stránek se podnik snaží o jejich eliminaci. Slabé stránky podniku 

jsou faktory, které snižují vnitřní hodnotu podniku. Mezi slabé stránky se řadí především 

špatná a nekvalitní marketingová strategie, špatná image a pověst podniku, vysoké náklady, 

nízká produktivita a nedobré finanční zdraví podniku, nekvalitní produkty a služby, špatná 

alokace podniku, nespokojenost zákazníků a dodavatelů, dlouhé distribuční kanály,  

viz [24,26,27]. 

Podnik se snaží příležitost maximálně využít, a to z toho důvodu, aby posílil a upevnil 

svou pozici na trhu, a co nejvíce se odlišoval od konkurence. Mezi příležitosti podniku patří 

hlavně vznik, využití a rozvoj nových trhů a odvětví, nové mezinárodní obchody a odstranění 

mezinárodních obchodních bariér, rostoucí poptávky po produktech a službách, příznivý 

makroekonomický vývoj, pozitivní demografický vývoj, fúze, akvizice a joint venture,  

viz [24,26,27]. 

V případě vlivu hrozeb se snaží podnik o jejich minimalizaci, eventuálně se na jejich 

působení dobře připravit. Mezi hrozby podniku se řadí zvláště nepříznivý makroekonomický 

vývoj a podnikatelské prostředí, vstup nových konkurentů na trh a odvětví, existence a vznik 

substitutů, nekálá konkurence a cenové války, snižující se poptávka po produktech a službách, 

vznik nových obchodních bariér, viz [24,26,27]. 

 

2.2.5 Finanční plán  

 

V  případě,  kdy  se  oceňovatel  rozhodně  použít  některou  z  výnosových  metod pro  
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stanovení hodnoty podnik, je vhodné sestavit dlouhodobý finanční plán podniku. Kompletní 

dlouhodobý finanční plán se skládá z  plánovaného výkazu zisku a ztráty, plánované rozvahy 

a plánovaného výkazu peněžních toků, viz [7]. 

Základním východiskem pro vytvoření dlouhodobého finančního plánu je sestavení 

dílčích plánů, zejména plánu tržeb oceňovaného podniku, plánu provozní ziskové marže, 

plánu čistého pracovního kapitálu, plánu investic a odpisů, viz [7]. 

V rámci sestavení finančního plánu je vhodné rozdělit aktiva oceňovaného podniku  

na provozně potřebná a nepotřebná. Hlavním důvodem je, že část aktiv nemusí být vůbec 

využívána a neplynou z nich žádné příjmy nebo jednorázové příjmy. I v případě, že by tyto 

aktiva přinášela příjmy, je vhodné je vyčlenit kvůli rizikům spojených s těmito příjmy.  

U aktiv, která neslouží k hlavnímu provozu, platí, že by měla být oceňována samostatně. 

Následně se hodnota neprovozních aktiv přičte k zjištěné provozní hodnotě podniku. Mezi 

nejčastější provozně nepotřebná aktiva patří například krátkodobé cenné papíry a podíly, 

peněžní prostředky ve větší než provozně potřebné výši, dlouhodobý finanční majetek, 

nevyužité pozemky a nemovitosti, které neslouží k hlavnímu účelu podniku, viz [7]. 

Pokud jsou v podniku nějaká aktiva, která nesouvisí s hlavním předmětem činnosti 

podniku, je potřebné zjistit, zda jsou s nimi spojené i některé náklady a výnosy. Jestliže ano, 

je vhodné je vyloučit z výsledku hospodaření. Přičemž pro tyto úpravy je z praktického 

hlediska dobré použít provozní výsledek hospodaření. Zpravidla se od provozního výsledku 

hospodaření odečtou zejména tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu, přičte  

se zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu a odpisy. Odpisy se přičítají z toho 

důvodu, že se jejich výše plánuje v rámci plánu odpisů. Takto upravený provozní výsledek 

hospodaření se označuje jako korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVH) před 

odpisy, viz [7]. 

Plán tržeb oceňovaného podniku je klíčový a je sestavován na základě závěrů z 

provedené strategické analýzy, ve které byl odhadnut procentuální růst tržeb podniku 

v jednotlivých budoucích letech, viz [7]. 

Plán provozní ziskové marže se vyhotovuje po plánu tržeb. Provozní zisková marže 

(   ) se definuje jako poměr 

                                                                 
                 

     
                                                  

kde      je korigovaný provozní výsledek hospodaření, viz [7]. 

Při stanovení provozní ziskové marže se postupuje tak, že nejprve se spočítá 

korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy a daní a z něho se odvodí provozní 



22 

 

zisková marže v procentním vyjádření. Provozní zisková marže v minulých obdobích  

se následně podrobí analýze hlavních faktorů (zejména konkurenční situace), které na ní 

působí a budou ji ovlivňovat v budoucnosti a na základě této analýzy se provede odhad 

budoucích hodnot provozní ziskové marže v procentním vyjádření. Na závěr se dopočítá 

korigovaný provozní výsledek hospodaření v budoucnu jako součin prognózovaných tržeb  

a odhadnuté provozní ziskové marže, viz [7]. 

Plán čistého pracovního kapitálu. Pro potřeby stanovení hodnoty podniku je potřeba 

výpočet čistého pracovního kapitálu upravit, tedy od oběžných aktiv se nebude odečítat 

krátkodobý cizí kapitál nýbrž neúročený cizí kapitál. Jinak řečeno, budou se odečítat 

krátkodobé závazky, ale bankovní úvěry ne. Dále se přičte časové rozlišení aktivní a odečte 

časové rozlišení pasivní. Co se týká krátkodobého finančního majetku, je vhodné stanovit 

jeho provozně nezbytnou výši, neboť každý podnik musí zajistit svůj provoz. Potřebná 

nezbytná výše krátkodobého finančního majetku (konkrétně peněz a účtů v bankách)  

se odvodí pomocí ukazatele okamžité likvidity, pro který je doporučována hodnota okolo  

20 %, viz [7]. 

Plán investic a odpisů zahrnuje stanovení plánovaných investic do dlouhodobého 

majetku a jeho odpisů. Zpravidla plán investic a odpisů vychází z podnikových investičních 

plánů, které zahrnují zejména jednotlivé projekty a akce. Při plánování investic je možné také 

postupovat tak, že se zjistí výše dlouhodobého majetku na plánovaná léta pomocí metody 

průměrného podílu dlouhodobého majetku na tržbách v minulých letech. Investice  

do dlouhodobého majetku na jednotlivá léta jsou následně zjištěny tak, že investice = stav 

dlouhodobého majetku ke konci roku – stav dlouhodobého majetku ke konci předchozího 

roku + odpisy. Plán odpisů je rovněž možno stanovit dle metody průměrného podílu odpisů 

na tržbách v minulých letech, viz [7]. 

 

2.2.6 Metody pro stanovení hodnoty podniku  

 

Jak již bylo napsáno v úvodu, volba vhodné metody ocenění je ovlivněna především 

účelem ocenění a subjektivním postojem oceňovatele, a rozhoduje, zda bude splněn 

vymezený cíl oceňování. Metod pro stanovení hodnoty podniku v současnosti existuje 

poměrně velmi mnoho. Jednotlivé metody lze obecně klasifikovat na metody dle konceptu 

ocenění a na metody dle způsobu zohlednění neurčitosti a rizika, viz [2]. 

Existuje několik základních metod dle metodologického konceptu ocenění,  

a to metody výnosové, metody majetkové, komparativní metody a kombinované metody.  
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Metody výnosové jsou založeny na stanovení hodnoty, buď celkového kapitálu,  

nebo vlastního kapitálu. Výsledná hodnota podniku u výnosových metod závisí zejména na 

volbě časového horizontu, určení nákladu kapitálu a definici vymezení budoucích výnosů. 

Mezi výnosové metody patří metoda diskontovaných peněžních toků, metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů a metoda ekonomické přidané hodnoty. V současnosti roste 

nejen v zahraničí ale i v České republice popularita výnosových metod, zejména pak metod 

diskontovaných peněžních toků nebo ekonomické přidané hodnoty. Ocenění v případě 

majetkových metod ocenění spočívá v ocenění všech složek aktiv, závazků a dluhů. Mezi 

majetkové metody patří metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty a metoda 

likvidační hodnoty. U metody účetní hodnoty je hodnota podniku odvozena z historických 

cen. Metoda účetní hodnoty je nejjednodušší ale zároveň také nejméně přesná. U substanční 

metody se jsou k ocenění užívané reprodukční pořizovací ceny. Metoda likvidační hodnoty se 

používá podniků, u kterých se předpokládá, že ukončí svou činnost, a následně pak budou 

jednotlivá aktiva podniků rozprodána a budou uhrazeny všechny závazky. Likvidační hodnota 

vyjadřuje dolní hranici hodnoty podniku. U komparativních metod je hodnota aktiv nebo 

kapitálu odvozena na základě porovnání hodnoty se srovnatelnými podniky. Ovšem nalézt 

srovnatelný podnik či podniky je velmi obtížné, neboť každý podnik je specifický strukturou 

činností a fází vývoje. V podmínkách České republiky je využití komparativních metod 

mizivé. Mezi komparativní metody patří například metoda multiplikátorů. U kombinovaných 

metod je hodnota kapitálu obvykle získána jako vážený průměr hodnot, které byly zjištěny 

dle metod výnosových, majetkových a komparativních. Z kombinovaných metod lze uvést 

například Schmalenbachovu metodu střední hodnoty, viz [2,4,7]. 

Metody dle způsobu zohlednění neurčitosti a rizika jsou v praxi v současné době 

využívány méně. Mezi tyto metody patří metoda upraveného nákladu kapitálu, metoda 

jistotních ekvivalentů a metodologie reálných opcí. V případě metodologie reálných opcí se 

připouští a oceňují aktivní zásahy do budoucna. U metody upraveného nákladu kapitálu a 

metody jistotních ekvivalentů se neuvažuje s aktivními zásahy managementu podniku, viz [2]. 

Při stanovení hodnoty podniku se v praxi vyžívá více metod, neboť jednotlivé metody 

mohou poskytovat velmi rozdílné výsledky. Je pravidlem, že oceňovatel by měl vždy použít 

nejméně dvě metody pro stanovení hodnoty podniku a následně z výsledků jednotlivých 

metod vyvodit výsledné ocenění. Pro odvození výsledné hodnoty podniku je nutné uvážit 

samotný charakter jednotlivých použitých metod pro stanovení hodnoty podniku, situaci 

oceňovaného podniku a kvalitu vstupních dat, které byly využity, viz [7]. 
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Podrobně jsou v této kapitole popsány tři výnosové metody, které budou následně 

užity pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. 

s r. o. Jedná se o dvoufázovou metodu DCF-Equity, dvoufázovou analytickou metodu 

kapitalizovaných čistých výnosů a paušální metodu kapitalizovaných čistých výnosů. 

  

2.2.6.1 Dvoufázová metoda DCF-Equity 

 

Metoda diskontovaných peněžních toků je základní výnosovou metodou, která je 

založena na odhadech budoucích peněžních toků, které z podnikatelské činnosti plynou.  

U dvoufázové metody DCF-Equity probíhá výpočet ve dvou krocích. V prvním kroku jsou 

vymezeny peněžní toky pro vlastníky a jejich následným diskontováním je určena provoní 

hodnota vlastního kapitálu. V druhém kroku se pak přičte se hodnota aktiv, která nejsou 

povozně nutná ke dni ocenění, a tak se následně získá výsledná hodnota vlastního kapitálu 

podniku, viz [2,7]. 

V praxi se obvykle užívá dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků, 

případně i třífázová metoda diskontovaných peněžních toků. Dvoufázová metoda DCF-Equity 

je založena na tom, že budoucí období lze rozčlenit na dvě fáze. První fáze je období, kdy se 

předpokládá, že oceňovatel je schopen relativně přesně odhadnout a plánovat volné peněžní 

toky pro jednotlivé roky. První fáze je zpravidla plánovaná na 4 až 6 let, kdy se míní, že 

situace ve společnosti je lépe předvídatelná, a je tudíž možno plánovat a odhadnout volné 

finanční toky pro vlastníky z podnikové činnosti relativně přesně. Po skončení první fáze 

následuje druhá fáze, která trvá do nekonečna. V druhé fázi se volné peněžní toky pro 

vlastníky neurčují přesně, ale provádí se odhad trendu vývoje, viz [2]. 

Hodnota vlastního kapitálu podniku za obě fáze se obecně stanoví následovně 

                                                                                                                                              

kde   hodnota vlastního kapitálu podniku,    je hodnota vlastního kapitálu podniku za první 

fází a    je hodnota vlastního kapitálu podniku za druhou fázi, viz [2]. 

Hodnota vlastního kapitálu podniku pro první fázi se určí dle vzorce 

                                                                      
     

        

 

   

                                                             

kde       je hodnota volných peněžních toků pro vlastníky v čase t,      jsou náklady na 

vlastní kapitál v první fázi a   je délka první fáze a    jsou jednotlivé roky, viz [2]. 
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Hodnota vlastního kapitálu podniku v druhé fázi se určí dle vzorce 

                                                                       
  

        
                                                                  

kde     je pokračující hodnota, neboli hodnota vlastního kapitálu podniku za druhou fázi 

k počátku druhé fáze. Vzhledem k momentu ocenění je nezbytné pokračující hodnotu 

diskontovat k momentu ocenění, viz [2]. 

V případě konstantních peněžních toků pro vlastníky (    ) v druhé fázi je 

pokračující hodnota (  ) určena následovně 

                                                                         
       

   
                                                                  

kde         je hodnota volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele v čase     a     

jsou náklady na vlastní kapitál (diskontní míra) v druhé fázi, viz [2]. 

Konečný výsledný vzorec pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu podniku ( ) dle 

dvoufázové metody DCF-Equity je pak následující 

                                              
     

       
 

 

   

 
       

   
        

                                        

 

Peněžní toky pro metodu DCF-Equity 

 

Obecně se volné peněžní toky pro vlastníky (    ) určí dle vzorce 

                                                                                                                                

kde     je čistý zisk neboli zisk po zdanění,   je daňová sazba z příjmu,     jsou odpisy, 

     je změna čistého pracovního kapitálu,     jsou investice a   je saldo neboli rozdíl 

čerpání dluhu mínus splátky dluhu, viz [2]. 

Vzhledem k tomu, že určuje hodnota vlastního kapitálu z majetku provozně 

potřebného, tak se při vymezení volných peněžních toků pro vlastníky užívá korigovaný 

provozní výsledek hospodaření, ke kterému se případně přičtou finanční výnosy nebo odečtou 

finanční náklady, které souvisí s provozně potřebným majetkem, a následně  

se zdaní, a je zjištěna hodnota    u viz [7]. 

 

Diskontní míra pro metodu DCF-Equity 

 

Jak již bylo zmíněno, v případě metody DCF-Equity se vychází z peněžních toků pro 

vlastníky, a tudíž se diskontní míra stanoví na úrovni nákladů na vlastní kapitál (  ), viz [2].   
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Pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice s existencí nedokonalého kapitálového 

trhu a krátkodobým obdobím fungování tržní ekonomiky se využívají stavebnicové modely. 

V tržních ekonomikách s rozvinutým kapitálovým trhem se využívá jednofaktorový model 

CAPM (model oceňování kapitálových aktiv) nebo vícefaktorový model APM (arbitrážní 

model oceňování), viz [1,2]. 

V současné době existuje celá řada variant stavebnicových modelů, která se liší dle 

algoritmu stanovení a vyčíslení rizikových přirážek. Pro stanovení hodnoty společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. bude využit stavebnicový model, který využívá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Tento stavebnicový model vychází 

z předpokladu modelu MM II od autorů M. Millera a F. Modiglianiho. Mezi výchozí 

předpoklady modelu MM II patří existence informačně dokonalého kapitálového trhu (tj. 

informace jsou k dispozici veškerým investorům, neexistují transakční náklady a žádný 

z investorů nemůže ovlivnit cenu cenných papírů na kapitálovém trhu), dále se předpokládá, 

že je bezriziková sazba dluhu, že se neberou v úvahu náklady finanční tísně a připouští se 

zdanění zisku. Na základě těchto předpokladů modelu MM II platí závěr, že zvýšení 

zadluženosti podniku je příznivé z důvodu daňového efektu, protože se snižují průměrné 

vážené náklady kapitálu (    ), a tudíž by se měl podnik zaměřovat na nejvyšší využití 

dluhu ve struktuře zdrojů financování, viz [2]. 

Dle stavebnicového modelu, který používá Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky se náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku (     ) určí jako součet 

bezrizikové úrokové míry a jednotlivých rizikových přirážek, viz následující vzorec 

                                                                                                                      

kde    je bezriziková úroková míra, která se zpravidla určí podle výnosů dlouhodobých 

státních dluhopisů,                je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, 

         je riziková přirážka za riziko plynoucí z finanční stability a     je riziková přirážka 

za velikost podniku, viz [2]. 

Náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku (     ) nejsou konstantní 

vzhledem k faktorům, které ovlivňují výpočet rizikových přirážek a mění se změnou 

jednotlivých rizikových přirážek, viz [2]. 

Celkové náklady zadluženého podniku se dle stavebnicového modelu určí následovně 

                                                                     
 

 
                                                      

kde   je cizí kapitál úročený,   jsou aktiva a   je daňová sazba z příjmu právnických osob, 

viz [2]. 
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Náklady na vlastní kapitál (  ) se dle stavebnicového modelu vypočtou následovně 

                                             
        

  
    

  
         

  
    

  
  

  
 

                                

kde    jsou úplatné zdroje kde              ,   jsou aktiva,    je čistý zisk,   je 

hrubý zisk,    je úroková míra, a    je vlastní kapitál, viz [2]. 

Postup při stanovení jednotlivých rizikových přirážek pro stavebnicový model je 

následující. 

               je závislá na ukazateli 
    

 
, který se porovnává s ukazatelem X1, tento 

ukazatel je definován:           

 
     Pokud 

    

 
 > X1, pak                = minimální 

hodnota                v odvětví. Je-li 
    

 
 < 0, pak                = 10 %. Je-li 

    

 
   0 a 

zároveň   X1, pak                
      

     

 
 
 

   
    . Je patrné, že hodnota rizikové přirážky 

               nemůže klesnout pod minimální hodnotu ukazatele  
    

 
,  viz [2,17]. 

         vychází z ukazatele 
             

                       
 , přičemž je určena doporučena dolní 

hodnota likvidity XL1, kdy XL1   1, a horní hodnota likvidity XL2, kdy XL2   2,5. Pokud 

             

                       
   XL2, pak         = 0 %. Pokud 

             

                       
   XL2, pak 

        = 10 %. Pokud 
             

                       
 > XL1 a současně < XL2, pak 

        = 
       

             

                       
 
 

          
    , viz [2,17]. 

Pokud    > 3 mld. Kč, tak     = 0 %, pokud    < 100 mil. Kč, pak     = 5 %. Je-li 

   > 100 mil. Kč a současně < 3 mld. Kč, pak      
               

 

     
 , viz [2]. 

 

2.2.6.2 Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Paušální metoda je jednou z variant metody kapitalizovaných čistých výnosů Paušální 

metoda je jednou z variant metody kapitalizovaných čistých výnosů někdy také nazývaná jako 

metoda kapitalizovaných zisků. Paušální metoda se ve většině případů používá u podniků, 

které již mají určitou minulost, ale budoucnost těchto podniků je obtížně predikovatelná, to 

bývá zpravidla u menších podniků v zakázkové výrobě. Základem ocenění u paušální metody 

je výnosový potenciál k datu ocenění podniku a základním předpokladem je, že podnik bude 
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v budoucím období dosahovat nejméně takových výnosů, jako dosahoval v minulém období 

alespoň za posledních 3 až 5 let, viz [2,7]. 

Postup výpočtu pro stanovení hodnoty podniku spočívá v tom, že nejprve se analyzují 

a upraví minulé výsledky hospodaření například o mimořádné výnosy a mimořádné náklady, 

dále o výnosy a náklady, které plynou z majetku provozně nepotřebného nebo se jedná o 

výnosy a náklady, které jsou jednorázové povahy, úprava odpisů o reálné opotřebení apod. 

Takto upravené výsledky hospodaření se označují jako čisté výnosy. Cílem je zjistit čistý 

výnos, jenž by byl možný rozdělit, aniž by se snižovala majetková podstata podniku. Tudíž je 

možné rozdělovat jen skutečné zisky, tj. přírůstky vlastního kapitálu. Pro výpočet trvale 

odnímatelného čistého výnosu je potřeba jednotlivé upravené výsledky hospodaření přepočítat 

na cenovou hladinu k datu ocenění podniku, protože paušální metoda je založena na 

předpokladu stálých cen, viz [2,7]. 

Poté následuje výpočet trvale odnímatelného čistého výnosu (    ) dle vzorce  

                                                                      
       

 
   

   
 
   

                                                           

kde    je váha, která určuje význam čistého výnosu v čase   pro odhad budoucího trvale 

odnímatelného čistého výnosu,     čistý výnos v čase  ,   jsou jednotlivá minulá léta a   je 

počet minulých let zahrnutých do výpočtu, viz [2,7]. 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku se následně určí dle vzorce 

                                                                          
    

  
                                                                         

     je ve stálých cenách k datu ocenění podniku a    je náklad na vlastní kapitál očištěn  

o inflaci, viz [7]. 

 

2.2.6.3 Dvoufázová analytická metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Analytická metoda je jednou z variant metody kapitalizovaných čistých výnosů. 

Analytická metoda je takový postup, kdy výnosové ocenění je postaveno na predikci 

budoucích výsledku hospodaření upravených o vliv financování. Je proto obdobou metody 

diskontovaných peněžních toků, avšak očekávaný výnos z podniku se kalkuluje z upravených 

budoucích výsledků hospodaření, nikoli z peněžních toků. Jsou-li k dispozici data  

o budoucích odnímatelných čistých výnosech a předpokládá-li se trvalá existence podniku, lze 

užít dvoufázovou metodu, viz [7]. 
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Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku v případě dvoufázové analytické metody 

kapitalizovaných čistých výnosů se následně určí dle vzorce 

                                                 
   

        

 

   

 
     
   

        
                                     

kde     je odhad odnímatelného čistého výnosu v čase   a je zjištěn z finančního plánu, 

      je hodnota odnímaného čistého výnosu ve druhé fázi a předpokládá se stabilní hodnota 

odnímatelných čistých výnosů,     je náklad na vlastní kapitál v první fázi,      je náklad  

na vlastní kapitál v druhé fázi,   jsou jednotlivá budoucí léta a T je délka první fáze, viz [7]. 

 

2.3 Analýza citlivosti  

 

U analýzy citlivosti je hodnocen vliv změn vstupních faktorů na konečné hodnoty 

finančních veličin. Analýza citlivosti je hojně využívána v různých oborech, včetně oblasti 

oceňování podniku, viz [2,3]. 

Jestliže se obecně souhrnná finanční veličina vyjádří jako funkce dílčích faktorů 

                                                                                                                                               

pak citlivost souhrnné finanční veličiny na první faktor (podobně pro ostatní faktory)  

se dá určit dvěma způsoby, a to buď jako hodnota při změně faktoru 

                                                              
                                                                       

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru 

                                            
       

                                                           

kde   charakterizuje kladnou nebo zápornou relativní odchylku, viz [2,3]. 

Citlivost hodnoty vlastního kapitálu na jednotlivé zvolené hlavní faktory vyjádřenou 

jako přírůstek lze vymezit následovně:    
       

   . Například v případě citlivosti na 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb při aplikaci dvoufázové metody  

DCF-Equity po úpravě platí 

   
                      

   
 

            

 

   

              

   
                     

Obdobně se postupuje i v případě dalších faktorů, viz [2,3]. 
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3 Charakteristika společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. 

s r. o. 

 

V této části jsou uvedeny základní údaje o společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. 

s r. o. včetně její firemní politiky a oblasti podnikání. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Obchodní jméno  VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

Sídlo    Gorkého 28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Právní forma  Společnost s ručením omezeným 

IČO    465 77 319 

DIČ    CZ46577319 

Základní kapitál  200 000 Kč 

Den zápisu   25. května 1992 

Předmět podnikání   provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

projektová činnost ve výstavbě 

zprostředkovatelská činnost 

   koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

   pronájem a půjčování věci movitých 

 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. vznikla dnem zápisu do obchodního 

rejstříku 25. května 1992 a na základě společenské smlouvy ze dne 31. března 1992. Základní 

kapitál v hodnotě 200 000 Kč je splacen v plné výši. Společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 3349. Společnost 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se zabývá od svého založení v roce 1992 

vodohospodářskými stavbami, viz [23,29]. 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. nabízí konkrétně tyto služby: 

komplexní dodávku vodohospodářských staveb, výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů 

včetně přípojek a ostatních inženýrských sítí, protlaky pod komunikacemi, zemní práce všeho 

druhu, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zprostředkovatelská činnost, pronájem  

a půjčování movitých věcí a koupě zboží za účelem dalšího prodeje, viz [23,29]. 
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Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. působí většinou 

v Moravskoslezském kraji, ale také v Olomouckém kraji, eventuálně i v jiném kraji dle 

poptávky investorů. Hlavními investory jsou především obce a města, dále pak velké stavební 

firmy, pro které společnost provádí na jejich stavbách speciální práce v subdodávce, viz 

[23,29].  

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. má dva jednatelé. Prvním jednatelem je Ing. Viktor Oulehla. Dnem vzniku jeho 

funkce jednatele je 25. květen 1992. Druhým jednatelem je Mieczyslaw Molenda. Dnem 

vzniku jeho funkce jednatele je 16. duben 2007. Oprávněn jednat jménem společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je jednatel. Je-li jednatelů více, jedná za společnost 

každý z nich samostatně, viz [23]. 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. má tři společníky. Prvním 

společníkem je Ing. Viktor Oulehla. Jeho vklad ve společnosti činí 20 000 Kč a je splacen 

v plné výši. Obchodní podíl Ing. Viktora Oulehla ve společnosti činí 10 %. Druhým 

společníkem je Mieczyslaw Molenda. Jeho vklad ve společnosti je 40 000 Kč a je splacen 

v plné výši. Obchodní podíl Mieczyslawa Molendy ve společnosti je ve výši 20 %. Třetím 

společníkem je společnost GASCONTROL, společnost s r.o. a výše jejího vkladu činí 

140 000 Kč. Vklad je splacen v plné výši. Obchodní podíl společnost GASCONTROL, 

společnost s r.o. ve společnosti činí 70 %, viz [23,29]. 

 

3.2 Politika společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Motto společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. zní ,,Bez vody není života!“ 

Toto motto vystihuje hlavní a dlouhodobý cíl společnosti, a to získat své partnery 

odpovědným postojem ke svým závazkům, spolehlivostí, seriózností, zárukou jistoty, stability 

a starostí o životní prostředí při realizaci vodohospodářských staveb. Společnost 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se zabývá v rámci své firemní politiky na různé oblasti, 

konkrétně na oblast péče o kvalitu, dále na oblast vztahů k zákazníkům, dodavatelům, 

zaměstnancům a v neposlední řadě také na oblast péče o životní prostředí, viz [29]. 

V oblasti péče o kvalitu je základní zaměření společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. rozvíjet společnost zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude 

zabezpečovat stálou kvalitu výroby. A tímto způsobem se stát vyhledávanou společností,  

u které bude vybudován pocit jistoty jak u zákazníků, ta i u zaměstnanců. Dále pro kompletní 
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provedení inženýrských sítí ve špičkové úrovni v rámci kraje dosáhnout technického  

a materiálového zajištění. Za kvalitu vyráběné produkce, poskytované služby a rozvoj 

systému kvality jsou zodpovědní ředitel společnosti v součinnosti s vedoucím výroby.  

Dále ředitel společnosti pro udržování a rozvoj systému kvality vytváří nezbytné organizační, 

finanční a personální zdroje, viz [29]. 

V oblasti vztahů k zákazníkům je hlavním cílem a motivem veškeré činnosti 

společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. maximalizovat spokojenost zákazníků 

službami, které splní nebo předčí nároky zákazníků svou vysokou úrovní. Rozhodujícím 

faktorem pro dosažení prosperity a základem úspěchu ve vztahu ke konkurenci je neustálé 

uspokojování zákazníků výrobou a službami vysoké kvality. Společnosti informuje a bude 

informovat zákazníky o nově zavedených a rozvíjených technologiích, dále upozorňovat 

zákazníky na technologicky dokonalejší a modernější řešení a hledat tak optimální řešení 

oproti projektovému řešení, viz [29]. 

V oblasti vztahů k dodavatelům se zaměřuje společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. na významnou spoluúčast na vytváření jakostní produkce a služeb, a tudíž 

s dodavateli rozvine aktivní spolupráci při objasňování vzájemných nároků a jejich realizaci. 

Dále se zaměřuje na tvorbu databáze příhodných dodavatelů prací a služeb a evidentní splnění 

vzájemných závazků ve značné kvalitě, viz [29]. 

V oblasti vztahů k zaměstnancům se zaměřuje společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. na jejich uvědomění, že zajišťování kvality produkce a služeb je úkolem 

veškerých útvarů a veškerých zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují všechny 

činnosti mající vliv na kvalitu. Dále se zaměřuje na tvorbu podmínek, aby měli kladný vztah 

ke kvalitě všichni zaměstnanci, aby rychle reagovali na nové nároky ke zvyšování úrovně 

kvality a aby vždy vykovávali svou práci na vysoké úrovni. Také se orientuje na poskytování 

efektivní pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit 

veškeré nároky, viz [29]. 

V oblasti péče o životní prostřední je základní orientací společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. plnit nároky legislativy závazné pro oblast životního prostředí 

s důrazem na preventivní přístup k této problematice, neustálá šetrnost k čistotě vod a zeleni, 

udržování pořádku na pracovištích, denní úklid a minimalizace rušivých vlivů na prostředí. 

Dále dlouhodobě plánovitě vylepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení 

vlastních ekonomických aktivit a informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní 

veřejnost o působení činnosti společnosti na životní prostřední a vstřícně s nimi komunikovat 

ve veřejných prostorách společnosti. Kromě toho společnost pravidelně přezkoumává 
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environmentální politiku a cíle a užíváním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnější 

produkce chce eliminovat negativní vlivy soudobé výrobní technologie na životní i pracovní 

prostředí a případné ekologické problémy aktivně likvidovat, viz [29]. 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se zavazuje plnit nároky legislativy 

v oblasti jejího působení, užívat zkušeností svých zaměstnanců ke splňování výrobních cílů 

v souladu s požadavky kvality a maximálním zřetelem na životní prostředí, prosazovat zřízení 

systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů.  

Dále se společnost zavazuje minimalizovat vznik odpadů a emisí v rámci technických  

a ekonomických možností a předávat vzniklé odpady k likvidaci odborným firmám.  

Krom toho, se společnost zavazuje zamezit plýtváním surovinami a energiemi zpřísněním 

kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů a neustále spolupracovat 

s obcemi, ve kterých společnost realizuje svou stavební činnost. Společnost se také zavazuje  

k tomu, že pravidelným školením bude zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí  

a bezpečností práce vlastní zaměstnance i zaměstnance externích firem, a že bude 

zabezpečovat, aby všechny aktivity ve společnosti byly doprovázeny pečlivou ochranou 

zdraví zaměstnanců. Poslední záležitostí, ke které se společnost zavazuje, je, že pravidelným 

školením a praktickým nácvikem zaměstnanců bude zvyšovat úroveň havarijní připravenosti, 

viz [29]. 
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4 Stanovení hodnoty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. 

 

Cílem diplomové práce je určit odhad tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010. Za účelem eventuálního prodeje 

nespecifikovanému kupujícímu bude společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

oceňována třemi vybranými metodami. Konkrétně se jedná o výnosovou dvoufázovou metodu 

DCF-Equity, paušální metodou kapitalizovaných čistých výnosů a dvoufázovou analytickou 

metodou kapitalizovaných čistých výnosů. Na závěr bude provedena analýza citlivosti. 

 

4.1 Strategická analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Strategická analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je zpracována 

v poněkud méně obsáhlé podobě v důsledku nedostatků potřebných, detailních a zároveň 

kvalitních statistických dat a informací. V rámci strategické analýzy je nejdřív vypracována 

analýza vnějšího potenciálu a následně analýza vnitřního potenciálu a konkurence. V závěru 

strategické analýzy je provedena predikce vývoje tržeb společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. za léta 2011 až 2015. 

 

4.1.1 Analýza vnějšího potenciálu  

 

V oblasti analýzy vnějšího potenciálu je postupováno tak, že nejprve je vymezen 

relevantní trh, na kterém působí společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. včetně 

základních dat o relevantním trhu, dále je analyzována jeho atraktivita s následnou prognózou 

jeho vývoje do dalších let. 

 

4.1.1.1 Vymezení relevantního trhu a jeho velikosti 

 

Vymezení relevantního trhu a odhad jeho velikosti je v podmínkách České republiky 

poměrně obtížné, jelikož je jen minimum dostupných podrobnějších a současně spolehlivých 

statistických dat. Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se zabývá od svého 

založení v roce 1992 zejména komplexní výstavbou vodohospodářských staveb, výstavnou 

inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, odvodnění, plynovody), dále se zaměřuje i na 
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provádění přípojek inženýrských sítí a to komplexně včetně zemních prací, úpravy vozovek, 

čerpacích stanic. Společnost působí většinou v Moravskoslezském kraji, ale rovněž i 

v Olomouckém kraji, případně i v jiném kraji, jestliže je poptávka investorů.  

Relevantní trh společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je věcně vymezen 

jako stavební práce "S" v tuzemsku podle kraje místa stavby v mil. Kč (za podniky s 20 a více 

zaměstnanci v oblasti nové výstavby, rekonstrukce a modernizace vodohospodářských 

staveb). Z hlediska území je relevantní trh určen jako region Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje. Hlavní okruh zákazníků tvoří zvláště města a obce, dále velké stavební 

firmy, pro které společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. provádí na jejich stavbách 

speciální práce v subdodávce. Konkurenty jsou převážně firmy a společnosti 

z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které působí v oblasti realizace 

vodohospodářských staveb. Odhad relevantního trhu je uveden v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Odhad relevantního trhu v mil. Kč 

Rok 

Celkový 

relevantní trh 

("S*" ČR) 

"S*" 

Moravskoslezského 

kraje  

"S*" 

Olomouckého 

kraje  

Relevantní trh ("S*" 

Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje) 

2005 5 652  540  380  920  

2006 4 252 405  547  952  

2007 4 583  231  400  631  

2008 5 061  348  344  692  

2009 8 678  1 394  300  1 694  

2010 3 656  279  39  318  
* „Vykazují se zde objemy stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv "S" (tedy včetně přijatých 

poddodávek od jiných podniků, ale bez poddodávek jiným podnikům) v tuzemsku.“ 

Zdroj: VEŘEJNÁ DATABÁZE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU. Průmysl, 

stavebnictví, energetika / 82 - Stavebnictví. [online]. 2012, [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=35&expand=1&. 

 

4.1.1.2 Analýza atraktivity relevantního trhu a prognóza jeho vývoje  

 

 V Tab. 4.2 je uveden vývoj tempa růstu relevantního trhu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. za jednotlivá léta včetně průměrného tempa růstu relevantního trhu 

za léta 2005 až 2010. Jak lze z Tab. 4.2 vidět, je vývoj relevantního trhu za jednotlivá léta 

poměrně nestabilní s velkými výkyvy, zvlášť výrazný výkyv lze zaznamenat v roce 2009. 

Dále lze z Tab. 4.2 zjistit, že se v průměru tempo růstu zvedá o 8,60 % na základě analýzy 

historické časové řady relevantního trhu.  
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Tab. 4.2 Průměrné tempo růstu relevantního trhu za léta 2005 až 2010  

Rok Relevantní trh  Tempo růstu relevantního trhu  

2005 920 mil. Kč - 

2006 952 mil. Kč 3,48 % 

2007 631 mil. Kč - 33,72 % 

2008 692 mil. Kč 9,67 % 

2009 1 694 mil. Kč 144,80 % 

2010 318 mil. Kč - 81,23 % 

Průměrné tempo růstu relevantního trhu  8,60 % 

Zdroj: VEŘEJNÁ DATABÁZE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU. Průmysl, 

stavebnictví, energetika / 82 - Stavebnictví. [online]. 2012, [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=35&expand=1&. 

 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. působí především v oblasti 

vodohospodářských staveb, tudíž se předpokládá, že společnost reaguje na cyklický vývoj 

hospodářství. Vodohospodářské stavby (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod) jsou 

finančně dotovány finančními prostředky z evropských fondů, proto lze očekávat, že poptávka 

po vodohospodářských stavbách stále bude, očekává se růst hospodářství a z dlouhodobého 

výhledu jsou dobré perspektivy. 

V Tab. 4.3 je uveden dosavadní vývoj a tempo růstu Hrubého domácího produktu 

České republiky za léta 2005 až 2010 v běžných cenách. Rovněž je v Tab. 4.3 uvedena 

prognóza možného budoucího vývoje a tempa růstu hrubého domácího produktu na období let 

2010 až 2015. 

Z Tab. 4.3 lze vidět, že období od roku 2005 do roku 2008 bylo charakteristické 

zvyšováním hodnoty Hrubého domácího produktu České republiky v mld. Kč. Zároveň však 

už v roce 2008 lze vypozorovat, že došlo k poklesu tempa růstu hrubého domácího produktu a 

následně v roce 2009 hodnota hrubého domácího produktu v mld. Kč klesla a snížilo se i 

tempo růstu, které dosáhlo záporných hodnot, což bylo zapříčiněné ekonomickou krizí, která 

vypukla. V roce 2010 se ekonomika postupně dostávala z krize a hodnota hrubého domácího 

produktu mírně vzrostla i tempo růstu hrubého domácího produktu lehce vzrostlo a dosáhlo 

kladných hodnot oproti předchozímu roku. Průměrné tempo růstu hrubého domácího 

produktu za léta 2005 až 2010 činilo 4,01 %. 

Dle Makroekonomické predikce Ministerstva financí České republiky se předpokládá, 

že vývoj hrubého domácího produktu na další období od roku 2010 do roku 2015 bude ve 

znamení rostoucího průměrného tempa růstu ve výši 3,20 %, viz Tab. 4.3 
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Tab. 4.3 HDP v běžných cenách  

Rok HDP v mld. Kč Tempo růstu 

2005 - 3 116 - 

2006 - 3 353 7,61 % 

2007 - 3 663 9,25 % 

2008 - 3 848 5,05 % 

2009 - 3 739 - 2,83 % 

2010 Předběžně 3 775 0,96 % 

2011 Odhad 3 833 1,54 % 

2012 Predikce 3 917 2,19 % 

2013 Predikce 4 010 2,37 % 

2014 Výhled 4 176 4,14 % 

2015 Výhled 4 416 5,75 % 

Průměrné tempo růstu (2005 – 2010) 4,01 % 

Průměrné tempo růstu (2010 – 2015) 3,20 % 

Zdroj: 1) MINISTERSTVO  FINANCÍ  ČESKÉ REPUBLIKY.  Makroekonomická predikce. 

[online]. 2012, [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_67590.html. 

2) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistika / Makroekonomické údaje [online]. 

2012, [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.czso.cz/. 

 

V Tab. 4.4 je uveden odhad průměrného tempa růstu relevantního trhu na léta 2011  

až 2015 v %. V letech 2005 až 2010 bylo průměrné tempo růstu hrubého domácího produktu 

v běžných cenách 4,01 % a v případě relevantního trhu to bylo 8,60 %, což znamená, 

že relevantní trh rostl v průměru zhruba 2 krát tolik než hrubý domácí produkt. Odhadované 

průměrné tempo růstu hrubého domácího produktu na léta 2010 až 2015 dle 

Makroekonomické predikce Ministerstva financí České republiky je 3,20 %. Při zachování 

stejného poměru průměrného tempa růstu hrubého domácího produktu a relevantního trhu 

v letech 2005 až 2010, se odhaduje, že průměrné tempo růstu relevantního trhu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na období let 2011 až 2015 bude ve výši 6,86 %. 

Zjištěný odhad budoucího vývoje průměrného tempa růstu relevantního trhu následně 

poslouží pro prognózu tržeb oceňované společnosti na léta 2011 až 2015, která bude 

provedena v kapitole 4.1.3. 

 

Tab. 4.4 Odhad průměrného tempa růstu relevantního trhu na léta 2011 až 2015 

Položka HDP Relevantní trh 

Průměrné tempo růstu (2005 – 2010) 4,01 % 8,60 % 

Průměrné tempo růstu (2010 – 2015) 3,20 % 6,86 % 
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4.1.2 Analýza vnitřního potenciálu a konkurence 

 

V oblasti analýzy vnitřního potenciálu je postupováno tak, že nejdřív je stanoven tržní 

podíl společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. v letech 2005 až 2010 včetně 

průměrného tempa růstu tržního podílu za léta 2005 až 2010. Poté je provedena identifikace 

konkurence společnosti a následně je vypracována analýza vnitřního potenciálu a konkurenční 

síly včetně prognózy tržního podílu. Na závěr je stanovena prognóza tržeb společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na léta 2011 až 2015. 

 

4.1.2.1 Stanovení tržního podílu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

V Tab. 4.5 jsou zachyceny tržní podíly společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. 

s r. o. za jednotlivé roky. Dále jsou v Tab. 4.5 uvedena tempa růstu tržního podílu včetně 

průměrného tempa růstu tržního podílu za léta 2005 až 2010. Tržní podíl společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je stanoven jako poměr tržeb společnosti a odhadnuté 

velikosti určeného relevantního trhu. Jak lze z Tab. 4.5 vidět, průměrné tempo růstu tržního 

podílu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. činí 73,04 %.  

 

Tab. 4.5 Průměrné tempo růstu tržního podílu za léta 2005 až 2010 

Rok Relevantní trh 
Tržby VODOSTAV, 

spol. s r. o. 

Tržní podíl 

VODOSTAV, spol. s r. o. 

Tempo 

růstu 

tržního 

podílu 

2005 920 mil. Kč 57,538 mil. Kč 6,25 % - 

2006 952 mil. Kč 105,285 mil. Kč 11,06 % 76,83 % 

2007 631 mil. Kč 81,723 mil. Kč 12,95 % 17,11 % 

2008 692 mil. Kč 102,121mil. Kč 14,76 % 13,94 % 

2009 1 694 mil. Kč 136 335 mil. Kč 8,05 % - 45,46 % 

2010 318 mil. Kč 103,081 mil. Kč 32,42 % 302,77 % 

Průměrné tempo růstu tržního podílu 73,04 % 

Zdroj: 1) VEŘEJNÁ DATABÁZE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU. Průmysl, 

stavebnictví, energetika / 82 - Stavebnictví. [online]. 2012, [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=35&expand=1&. 

2) OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výroční zprávy společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za léta 2005 až 2010. [online]. 2011, [cit. 2011-11-15]. 

Dostupné z: 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubject. 
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4.1.2.2 Identifikace konkurence společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Jak již bylo zmíněno společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. působí 

především v Moravskoslezském kraji, ale rovněž i v Olomouckém kraji, případně i v jiném 

kraji podle poptávky. Tedy konkurenty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

jsou zejména firmy a společnosti jak z Moravskoslezského, tak Olomouckého kraje, jenž 

působí v oblasti realizace vodohospodářských staveb. Společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. má velmi mnoho konkurentů, avšak společnost má dlouho tradici, pevné místo na 

trhu a dobré jméno. Zde jsou představeni tři zvoleni konkurenti z oblasti Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje. 

Prvním konkurentem, který zde bude rozebrán, je společnost, která působí nejen 

v kraji Moravskoslezském a Olomouckém, ale v celé České republice. Jedná se o společnost 

HYDROPROJEKT CZ, a. s. se sídlem v Praze.  Je to konzultačně inženýrská a projektová 

společnost, která patří ke špičkám ve svém oboru v České republice a má jméno i v zahraničí. 

Ústředí společnosti HYDROPROJEKT CZ, a. s. je v Praze, dále má společnost odštěpné 

závody v Brně (s kanceláří v Olomouci), Českých Budějovicích a Ostravě. Kromě toho má 

společnost na Slovensku dceřinou společnost a v Rusku má zastoupení formou kanceláře 

v Sankt Petersburgu. HYDROPROJEKT CZ, a. s. má dobrou pověst a dlouholeté zkušenosti 

v plánování, realizaci řízení projektů zvláště v oblasti hydroenergetiky, zásobování vodou, 

protipovodňové ochrany, kanalizaci a čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, 

závlah, velkoplošných environmentálních projektů a hydroinformatiky. Společnost vznikla 

v roce 2001. Základní kapitál činí 42 953 330 Kč. Výnosy celkem v roce 2010 činily  

331 mil. Kč, dosažený provozní zisk za rok 2010 měl hodnotu 27,3 mil. Kč a hospodářský 

výsledek před zdaněním měl hodnotu 24,6 mil. Kč a rentabilita provozních výnosů měla 

hodnotu 8,25 %. Společnost má tým zkušených odborníků, který neustále zvyšuje a obnovuje 

své znalosti. Nyní zaměstnává spolu s dceřinými společnostmi okolo 270 pracovníků. 

HYDROPROJEKT CZ, a. s. je členem skupiny SWECO, která řadí mezi nejvýznamnější 

konzultačně-inženýrské skupiny v Evropě. HYDROPROJEKT CZ, a. s. vlastní certifikát 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikát environmentu dle ISO 14001:2005, certifikát 

dle ČSN OHSAS 18001:2008, dále licence Centra technické normalizace ÚNMZ, certifikace 

NBÚ a ruské projektové licence a certifikace, viz [15,21]. 

Druhým konkurentem, který působí v Moravskoslezském kraji je společnost  

Hydro-Koneko, s. r. o. se sídlem v Ostravě. Společnost vznikla v roce 1998 a má tudíž již 

nějakou historii. Společnost Hydro-Koneko, s. r. o. je projektová, inženýrská a konzultační 
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firma, která zajišťuje komplexní služby v oblasti vodohospodářských staveb. Hlavní oblasti 

jejího působení je Severomoravský region, ale společnost má také i aktivity po celé České 

republice případně i v zahraničí. Společnost Hydro-Koneko s.r.o. je vlastníkem certifikátu 

č. 1252/2006, kterým se stvrzuje shoda systému řízení jakosti pro projektovou činnost ve 

výstavbě s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Odpovídající systém řízení jakosti vyžaduje a 

prověřuje i u svých subdodavatelů. Základní kapitál společnosti je ve výši 204 000 Kč. 

Dosažený provozní zisk za rok 2010 měl hodnotu 1 761 tis. Kč a hospodářský výsledek 

před zdaněním měl hodnotu 1 651 tis. Kč. Společnost prováděla zakázky například pro 

Povodí Odry, a. s., město Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., Severomoravské 

vodárny a kanalizace, a. s., viz [14,20]. 

Třetím konkurentem z Olomouckého kraje je společnost Kunst, spol. s r. o. se sídlem 

v Hranicích. Společnost Kunst, spol. s r. o. zajišťuje komplexní dodávky a montáže 

technologické části vodohospodářských investičních celků, včetně projektu, kompletního 

vyzkoušení a uvedení do provozu a dále pozáruční servis. Společnost vznikla v roce 1991  

a má tedy dlouholetou tradici a je zavedená. Základní kapitál společnosti je ve výši  

1 000 000 Kč a obrat společnosti za rok 2010 činil 413 mil. Kč. Společnost je držitelem 

mnoha certifikátů, viz [16,22]. 

 

4.1.2.3 Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly včetně prognózy tržního podílu 

 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 a má 

tudíž mnohaletou tradici a nachází se ve fázi zralosti. Je to společnost stabilní, poměrně 

známá a zavedená, a z tohoto důvodu pro společnost nemusí představovat velký problém jak 

nynější konkurence, tak potenciální nová konkurence na trhu. Společnost VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. klade výrazný důraz na kvalitu svých prováděných prací a služeb. 

Společnost si získává své zákazníky především svým odpovědným přístupem, spolehlivostí, 

zárukou jistoty a seriózností a zároveň pečuje o životní prostředí při realizaci 

vodohospodářských staveb. Hlavními zákazníky jsou obzvláště města, obce a velké stavební 

společnosti, což lze považovat za výhodu. Společnost také dbá o neustále zvyšování 

kvalifikace svých zaměstnanců. Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je 

držitelem dvou certifikátů, konkrétně se jedná o certifikát ISO 9001:2001 a certifikát  

ISO 14001:2005. Společnost v minulých letech realizovala a zároveň provádí zakázky 

například pro statutární město Ostrava, obec Mošnov, obec Návsí, obec Chlebičov, město 
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Krnov, dále pro společnost AQUALIA infraestructuras inženýring, s. r. o., subdodávku pro 

firmu RI – STAV, s. r. o. a subdodávku pro firmu ODS – DSO, a.s., viz [29]. 

Na základě provedené analýze vnitřního potenciálu a konkurence a výše zmíněných 

poznatků se odhaduje, že tržní podíl společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

v letech 2011 až 2015 bude mít průměrné tempo růstu ve výši 74 %. Průměrné tempo růstu 

tržního podílu společnosti bude následně použit pro predikci tržeb na léta 2011 až 2015. 

 

4.1.3 Prognóza tržeb společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Po provedené analýze vnějšího potenciálu bylo odhadnuto průměrné tempo růstu 

relevantního trhu na léta 2011 až 2015 ve výši 6,86 %. Z analýzy vnitřního potenciálu  

a konkurence byl stanoven odhad průměrného tempa růstu tržního podílu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na léta 2011 až 2015 ve výši 74 %. Na základě těchto 

údajů je prognóza průměrného tempa růstu tržeb určena dle vzorce (2.1) ve výši 10,15 %. 

V Tab. 4.6 jsou uvedeny tržby a tempo růstu tržeb za období od roku 2005 až do roku 

2010, včetně průměrného tempa růstu tržeb za toto období na základě analýzy časové řady 

tržeb. Z Tab. 4.6 je evidentní, že průměrné tempo růstu tržeb společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. je ve výši 18,94 %. 

 

Tab. 4.6 Průměrné tempo růstu tržeb za léta 2005 až 2010 

Rok Tržby  Tempo růstu tržeb  

2005   57 538 tis. Kč - 

2006 105 285 tis. Kč    82,98 % 

2007   81 723 tis. Kč - 22,38 % 

2008 102 121 tis. Kč   24,96 % 

2009 136 335 tis. Kč   33,50 % 

2010 103 081 tis. Kč - 24,39 % 

Průměrné tempo růstu tržeb    18,94 % 

 

Konečná prognóza tržeb společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na léta 

2011 až 2015 se určí dle vzorce (2.2), přičemž prognóze průměrného tempa růstu tržeb 

zjištěné z analýzy vnějšího potenciálu a analýzy vnitřního potenciálu a konkurence se přiřadí 

váha 0,6 a prognóze průměrného tempa růstu tržeb z analýzy časové řady tržeb se přiřadí váha 

0,4. Vyšší váha v případě predikce průměrného tempa růstu tržeb určené dle analýzy vnějšího 

potenciálu a analýzy vnitřního potenciálu se dává z důvodů, že tato predikce nastiňuje 

pravděpodobnější vývoj do budoucna. Odhadovaná konečná prognóza průměrného tempa 
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růstu tržeb společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na léta 2011 a 2015 činí  

13,67 %. V Tab. 4.7 je uveden výsledný plán tržeb společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. na léta 2011 až 2015, který bude následně využit v rámci dlouhodobého 

finančního plánu.  

 

Tab.  4.7 Plán tržeb na léta 2011 až 2015 v tis. Kč 

Rok Tržby  

2011 117 168 

2012 133 180 

2013 151 381 

2014 172 068 

2015 195 583 

 

4.2 Finanční analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

V rámci finanční analýzy je nejdřív vypracována horizontální a vertikální analýza, 

poté je provedena poměrová analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.  

za období od roku 2005 do roku 2010. Data pro finanční analýzu jsou získána z finančních 

výkazů společnosti VODOSTAV OSTRAVA spol. s r. o. za léta 2005 až 2010. Jednotlivé 

finanční výkazy jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. 

 

4.2.1 Horizontální a vertikální analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA,       

spol. s r. o. 

 

Jako první je vypracována horizontální a vertikální analýza rozvahy a poté výkazu 

zisku a ztráty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za léta 2005 až 2010. 

V Přílohách č. 3 až č. 6 jsou uvedeny podrobné výsledky provedené horizontální a vertikální 

analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty za léta 2005 až 2010. Horizontální a vertikální 

analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty je provedena dle vzorců (2.4) a (2.5).  

V Graf 4.1 je uvedena vertikálně-horizontální analýza aktiv společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. za období od roku 2005 až do roku 2010. Z Graf 4.1 lze vidět, že 

vývoj celkových aktiv společnosti nemá za sledované období stabilní, ale kolísavý vývoj. 

Dále je pro strukturu aktiv společnosti příznačný vysoký podíl oběžných aktiv a nízký podíl 

stálých aktiv. Je to dáno hlavně předmětem podnikání společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. Stálá aktiva společnosti OSTRAVA, spol. s r. o. tvoří konkrétně jen dlouhodobý 
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hmotný majetek. Z Graf 4.1 je v jednotlivých letech zřejmý výrazný klesající podíl 

dlouhodobého majetku na aktivech. V roce 2005 dosahoval podíl dlouhodobého majetku na 

aktivech hodnoty 31,21 % a v roce 2010 to byla hodnota už jen 9,69 %. Největší pokles 

podílu dlouhodobého hmotného majetku na aktivech byl v letech 2008 až 2010, a to z důvodů 

postupného prodeje dlouhodobého hmotného majetku, především pozemků. Největší podíl 

v jednotlivých letech v oběžných aktivech má položka krátkodobých pohledávek. Dále lze 

také vypozorovat, že od roku 2005 do roku 2007 měla společnost dlouhodobé pohledávky, 

avšak od roku 2008 do roku 2010 už vykazovala nulovou hodnotu dlouhodobých pohledávek, 

což je pozitivní. Zajímavý je také vývoj položky krátkodobého finančního majetku. V letech 

2005 až 2007 byl podíl krátkodobého finančního majetku vzhledem k aktivům na velmi nízké 

úrovni. Od roku 2008 do roku 2009 však podíl krátkodobého finančního majetku na aktivech 

významně vzrostl, a to z důvodů nárůstu položky na účtech v bankách. V roce 2010 podíl 

krátkodobého finančního majetku na aktivech klesl zhruba na úroveň roku 2008. 

 

Graf 4.1 Vertikálně-horizontální analýza aktiv za léta 2005 až 2010 

 

V Graf 4.2 je uvedena vertikálně-horizontální analýzy pasiv společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. za období od roku 2005 až do roku 2010. Z Graf 4.2 je zřejmé, že 

vývoj celkových pasiv nemá stabilní, ale kolísavý vývoj, a to především z důvodů 

proměnlivého vývoje cizího kapitálu. Z Graf 4.2 je možno vypozorovat nízký podíl vlastního 

kapitálu oproti cizímu kapitálu. Největší podíl v položce vlastního kapitálu má v jednotlivých 

letech výsledek hospodaření běžného účetního období. Výše základního kapitálu se ve 

sledovaném období nemění. Největší podíl v položce cizího kapitálu tvoří v jednotlivých 

letech krátkodobé závazky. V případě položky bankovní úvěry a výpomoci lze vypozorovat, 
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že v letech 2005 až 2007 její podíl na celkových pasivech poměrně nízký a stabilní, ale v roce 

2008 dochází k prudšímu nárůstu. V roce 2009 však dochází naopak k výraznějšímu poklesu 

podílu bankovních úvěrů a výpomoci vzhledem k pasivům a v následujícím roce 2010 

poklesl. 

 

Graf 4.2 Vertikálně-horizontální analýza pasiv za léta 2005 až 2010 

 

V Graf 4.3 je uveden vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za léta od roku 2005 až do roku 2010. Konkrétně  

se jedná o položky tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, výkonové spotřeby, přidané 

hodnoty, provozního výsledku hospodaření, finančního výsledku hospodaření a výsledku 

hospodaření za účetní období.  

Z Graf 4.3 lze vidět, že od roku 2005 do roku 2006 tržby za prodej vlastních výrobků  

a služeb rostly. V roce 2007 došlo k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, avšak 

v následujících letech 2008 a 2009 je vypozorováno rostoucí tempo. V roce 2010 tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb poklesly zhruba na úroveň tržeb v roce 2008. Výkonová 

spotřeba a přidaná hodnota se v jednotlivých letech vyvíjely obdobným tempem jako tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb. Podíl výkonové spotřeby na tržbách za prodej vlastních 

výrobků a služeb je ve sledovaném období poměrně stabilní, pohybuje se v rozmezí okolo  

70 % až 80 %. Podíl přidané hodnoty vzhledem tržbám za prodej vlastních výrobků je  

také ustálený v jednotlivých letech a nachází se zhruba v rozmezí od 20 % do 30 %.  

Pro účely stanovení hodnoty podniku je podstatný nejen konečný výsledek 

hospodaření za účetní období, ale důležité je rovněž, jak ho bylo dosaženo. Tudíž je nutné 

zjistit, zda je výsledek hospodaření za účetní období tvořen především z provozní činnosti  
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a jak se na něm podílí finanční a mimořádná činnost. Z Graf 4.3 je zřejmé, že společnost 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. nevykazuje ve sledovaném období mimořádný 

výsledek hospodaření. Finanční výsledek hospodaření v jednotlivých letech je záporný  

a zároveň v nevýrazné výši. Provozní výsledek hospodaření je kladný a nevykazuje 

v hodnoceném období výrazné výkyvy ve vývoji. 

 

Graf 4.3 Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty za léta 2005 až 2010 

  

 

4.2.2 Poměrová analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

V poměrové analýze společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. jsou 

analyzovány vybrané hlavní ukazatele rentability, ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

dále ukazatele likvidity a ukazatele aktivity za období od roku 2005 do roku 2010. 

 

Ukazatele rentability  

 

V Tab. 4.8 jsou uvedeny hodnoty ukazatele rentability aktiv (ROA), rentability 

vlastního kapitálu (ROE) a rentability tržeb (ROS) společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. za období od roku 2005 do roku 2010. 
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23,26 %. V následujícím roce 2009 však ukazatel rentability aktiv opět začal růst a v roce 

-1 000 

19 000 

39 000 

59 000 

79 000 

99 000 

119 000 

139 000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T
is

. 
K

č
 

Rok 

Výkony - tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb 

Výkonová spotřeba 

Přidaná hodnota 

Provozní výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 



46 

 

2010 dosáhnul příznivé hodnoty 34,44 %. V zásadě lze říci, že vývoj ukazatele rentability 

aktiv je příznivý. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je vypočten dle vzorce (2.7). V roce 

2005 dosahoval ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnoty 56,90 %. V roce 2006 však 

došlo k prudkému zvýšení hodnoty tohoto ukazatele na hodnotu 94,41 % a to z toho důvodu, 

že společnost dosáhla v roce 2006 výrazně vyššího čistého zisku než v roce předchozím. 

Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v následujících letech, tedy od roku 2007  

do roku 2010, je stabilní a dosahuje obdobných hodnot jako v roce 2006. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) je vypočten dle vzorce (2.8). Ukazatel rentability 

tržeb vykazuje v letech 2005 až 2008 rostoucí tendenci. V roce 2005 měl ukazatel rentability 

tržeb hodnotu 5,21 %, v roce 2008 měl hodnotu 8,75 %. V roce 2009 došlo k poklesu  

na úroveň 5,76 %, v roce 2010 hodnota ukazatele vzrostla na úroveň 7,58 %. 

 

Tab. 4.8 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA 18,60 % 29,49 % 35,36 % 23,26 % 26,25 % 34,44 % 

ROE 56,90 % 94,41 % 91,53 % 94,12 % 91,97 % 91,25 % 

ROS 5,21 % 7,30 % 7,97 % 8,75 % 5,76 % 7,58 % 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

 

V Tab. 4.9 jsou uvedeny hodnoty ukazatele celkové zadluženosti, majetkového 

koeficientu neboli finanční páky, ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech a ukazatele 

úrokového krytí společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za léta 2005 až 2010. 

Ukazatel celkové zadluženosti je vypočten dle vzorce (2.9). Hodnota ukazatele 

celkové zadluženosti od roku 2005 do roku 2007 klesla z hodnoty 77,23 % na hodnotu  

69,96 %. V roce 2008 však došlo k nárůstu hodnoty ukazatele celkové zadluženosti  

na 79,27 % z důvodů nárůstu cizích zdrojů, konkrétně k nárůstu položky bankovních úvěrů  

a výpomoci. V následujících letech 2009 a 2010 je zaznamenán klesající trend tohoto 

ukazatele, což je považováno za příznivý jev, avšak stále ukazatel celkové zadluženosti 

dosahuje poměrně vysokých hodnot. 

Finanční páka je vypočtena dle vzorce (2.10). Majetkový koeficient má  

ve všech sledovaných letech poměrně vysokou hodnotu, což značí, že cizího kapitálu je 

využíváno ve velké míře. Majetkový koeficient měl od roku 2005 do roku 2007 mírně 
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klesající tendenci, v roce 2008 jeho hodnota prudčeji vzrostla z důvodu nárůstu cizího 

kapitálu a poté v následujících letech opět započal mírně klesající trend.  

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech je vypočten dle vzorce (2.11). Podíl 

vlastního kapitálu na aktivech byl v letech 2005 a 2006 poměrně nízký, pohyboval se okolo 

22 %. V roce 2007 se podíl vlastního kapitálu na aktivech zvýšil a hodnotu 28,60 % 

v důsledku poklesu cizích zdrojů ve srovnání s rokem 2006. Podíl vlastního kapitálu na 

aktivech v roce 2008 klesl na úroveň 18,95 % z důvodu zvýšení cizích zdrojů. Od roku 2009 

do roku 2010 je zaznamenán nárůst podílu vlastního kapitálu na aktivech a to především 

z toho důvodu, že klesaly cizí zdroje. V roce 2010 dosahoval hodnoty 30,39 %. Dochází tedy 

postupně k mírnému upevňování finanční stability. 

Ukazatel úrokového krytí je vypočten dle vzorce (2.12). Ukazatel úrokového krytí 

v letech 2005 až 2007 roste. Hodnota ukazatele se zvýšila z hodnoty 17,07 na hodnotu 66,17. 

Poté v roce 2008 u tohoto ukazatele dochází k poklesu na hodnotu 39,78 a v následujícím roce 

2009 opět dochází k poklesu na úroveň 33,70. Avšak v roce 2010 dochází k prudkému nárůstu 

na hodnotu 484,95. Důvodem toho nárůstu je především výrazný pokles nákladových úroků 

v roce 2010. 

 

Tab. 4.9 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele finanční 

stability a 

zadluženosti 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 77,23 % 74,23 % 69,96 % 79,27 % 75,28 % 66,77 % 

Finanční páka 4,42 4,37 3,50 5,28 4,54 3,29 

Podíl VK na aktivech 22,61 % 22,89 % 28,60 % 18,95 % 22,01 % 30,39 % 

Úrokové krytí 17,07 49,96 66,17 39,78 33,70 484,95 

 

Ukazatele likvidity 

 

V Tab. 4.10 jsou uvedeny hodnoty ukazatele celkové likvidity, pohotové likvidity, 

okamžité likvidity a výše čistého pracovního kapitálu (ČPK) společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. za období let 2005 až 2010. 

Ukazatel celkové likvidity je vypočten dle vzorce (2.13). V případě vývoje ukazatele 

celkové likvidity lze říci, že vykazuje v letech 2005 až 2010 kolísavý trend. V letech 2005 až 

2007 se ukazatel celkové likvidity pohyboval v rozmezí od hodnoty 0,65 až 0,94. V letech 

2008 až 2010 se ukazatel celkové likvidity zlepšil a hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 1,21 

až 1,55. 
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Ukazatel pohotové likvidity je vypočten dle vzorce (2.14). Vývoj ukazatele pohotové 

likvidity je obdobný jako v případě ukazatele celkové likvidity. Je to dáno především tím, 

že společnost vykazuje nízký stav zásob, což není překvapivé vzhledem k oboru činnosti 

společnosti. 

Ukazatel okamžité likvidity je vypočten dle vzorce (2.15). Ukazatel okamžité 

likvidity má v roce 2005 a 2006 stejnou hodnotu ve výši 0,03. V roce 2007 je zaznamenán 

mírný pokles na hodnotu 0,01. V roce 2008 se hodnota zvýšila na úroveň 0,09 a v roce 2009 

došlo k výraznému zvýšení okamžité likvidity na hodnotu 0,50 především z důvodu zvýšení 

hodnoty krátkodobého finančního majetku a poklesu stavu krátkodobých bankovních úvěrů. 

V následujícím roce 2010 došlo ke snížení hodnoty ukazatele okamžité likvidity na 0,19.  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je vypočten dle vzorce (2.16) a je v letech 2005  

až 2007 záporný, tento jev lze označit jako podkapitalizování podniku. Poté v roce 2008 

následoval prudký nárůst čistého pracovního kapitálu na hodnotu 14 311 tis. Kč, především 

z důvodu nárůstu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. V letech 2009 a 2010  

se hodnota čistého kapitálu pohybuje ve shodné výši přes 6 000 tis. Kč. Tento jev 

v posledních třech letech se nazývá překapitalizování podniku. Vývoj čistého pracovního 

kapitálu za sledované období je nestálý, s velkými výkyvy.  

 

Tab. 4.10 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidy 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 0,65 0,94 0,86 1,50 1,21 1,33 

Pohotová likvidita 0,58 0,94 0,85 1,49 1,21 1,32 

Okamžitá likvidita 0,03 0,03 0,01 0,09 0,50 0,19 

ČPK v tis. Kč -6 308 -1 463 -2 448 14 311 6 142 6 179 

 

Ukazatele aktivity 

 

V Tab. 4.11 jsou uvedeny hodnoty obrátky celkových aktiv, doby obratu aktiv, doby 

obratu zásob, doby obratu krátkodobých závazků a doby obratu pohledávek společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za období od roku 2005 do roku 2010. 

Obrátka celkových aktiv je vypočtena dle vzorce (2.17). Obrátka celkových aktiv 

v roce 2005 dosahovala hodnoty 2,47 obratů za rok. V dalším roce to už bylo 2,96 obratů  

za rok. V roce 2007 vzrostla až na hodnotu 3,28 obratů za rok. Poté v roce 2008 klesla na 
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hodnotu 2,04 obratů za rok. Od roku 2009 je zaznamenán rostoucí trend obrátky celkových 

aktiv, což je příznivé. V roce 2010 měla obrátka celkových aktiv hodnotu 3,66 obratů za rok. 

Doba obratu aktiv je vypočtena dle vzorce (2.18). Vývoj doby obratu aktiv v letech 

2005 až 2007 vykazuje klesající trend. V těchto letech klesla doba obratu aktiv z hodnoty 

145,91 dnů na 109,65 dnů. V roce 2008 však dochází k nárůstu doby obratu aktiv na 176,76 

dnů. Od roku 2009 je zaznamenán klesající trend, což je bráno pozitivně. V roce 2010 má 

doba obratu aktiv hodnotu 98,34 dnů. Souhrnně lze konstatovat, že vývoj doby obratu aktiv je 

kolísavý. 

Doba obratu zásob je vypočtena dle vzorce (2.19). Doba obratu zásob byla v roce 

2005 7,49 dnů, avšak v následujícím roce klesla na hodnotu 0,32 dnů a tuto obdobnou 

hodnotu si držela i následujícím období. Důvodem poklesu byl fakt, že v roce 2005 měla 

společnost poměrně vysokou hodnotu položky nedokončené výroby a polotovarů. 

V následujících letech byla hodnota nedokončené výroby a polotovarů nulová. Za období let 

2006 až 2010 lze říci, že doba obratu zásob je velmi nízká a její trend je poměrně stabilní. 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je vypočtena dle vzorce (2.20). 

Vývoj doby obratu pohledávek je kolísavý, přičemž by optimálně měla doba obratu 

pohledávek z obchodních vztahů vykazovat klesající trend. Doba obratu pohledávek 

z obchodních vztahů je ve všech letech kromě roku 2009 vyšší než doba obratu krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů, což lze považovat za negativní jev. 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů je vypočtena dle vzorce 

(2.21). Vývoj doby obratu krátkodobých závazků má ve sledovaném období poměrně 

nestabilní a kolísavý vývoj, což není moc příznivé. Od roku 2005 do roku 2007 doba obratu 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů klesala, poté se v roce 2008 prudce zvýšila. Od 

roku 2009 je zaznamenán pokles doby obratu. Doba obratu krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů by měla mít stabilní trend. Přičemž lze zároveň konstatovat, že se 

platební disciplína společnosti vůči dodavatelům zlepšuje. 

 

Tab.  4.11 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv 2,47 2,96 3,28 2,04 3,52 3,66 

Doba obratu aktiv 145,91 121,65 109,65 176,67 102,37 98,34 

Doba obratu zásob 7,49 0,32 0,39 0,44 0,27 0,36 

Doba obratu pohledávek 83,00 89,41 73,20 141,10 53,55 72,10 

Doba obratu kr. závazků 69,91 68,13 43,98 74,78 59,61 34,68 
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4.2.3 Shrnutí finanční analýzy 

 

Po detailní provedené finanční analýze společnosti následuje její celkové shrnutí.  

V  letech 2005 až 2010 dosahuje společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. poměrně 

vysoké hodnoty rentability jak v oblasti rentability aktiv a vlastního kapitálu,  

tak i v oblasti rentability tržeb, což lze považovat za velmi příznivé. V oblasti finanční 

stability a zadluženosti lze říci, že společnost dosahuje poměrně vysoký podíl cizího kapitálu, 

který však v posledních letech vykazuje mírně klesající trend. Ukazatel úrokového krytí 

dosahuje velmi vysokých hodnot, což je pozitivní. V oblasti likvidity společnost dosahuje 

nižší likvidity, což je dáno především i růstem rentability. Z dlouhodobého hlediska dochází 

v oblasti likvidity k mírnému zlepšování. Výsledky ukazatelů aktivity lze hodnotit poměrně 

dobře. Po provedené finanční analýze za léta 2005 až 2010 společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. lze konstatovat, že se jedná o finančně zdravý podnik, kde je 

předpoklad going concern. Společnost úspěšně obstála v boji s ekonomickou krizí, neboť 

nezaznamenala výrazné zhoršení a výkyvy v hospodaření. 

 

4.3 SWOT analýza společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Závěry provedené SWOT analýzy společnosti VODOSTAV OSTRAVA,  

spol. s r. o. jsou následující. 

 

Silné stránky 

 Zavedená a stabilní společnost s mnohaletou existencí, která klade hlavní důraz  

na kvalitu svých prováděných prací, dále si společnost získává své zákazníky zejména 

svým odpovědným postojem, spolehlivostí, seriózností, zárukou jistoty a stability. 

 Společnost se účastnila a účastní na významných projektech a je držitelem certifikátů 

a zároveň dbá o životní prostřední při provádění vodohospodářských staveb. 

 Hlavní odběratelé a investoři jsou zejména města a obce a velké stavební firmy. 

 Finančně zdravá společnost s předpokladem going koncern, která nepocítila výrazný 

vliv finanční krize a dosahuje vysoké rentability.  

 

Slabé stránky 

 Nižší likvidita. 



51 

 

 Možný růst nákladů a výdajů v souvislosti s neustálým zvyšováním úrovně kvalifikace 

zaměstnanců z důvodu nepřetržitého vývoje v oblasti vodohospodářských staveb. 

 

Příležitosti 

 Udržení případný růst zakázek v oblasti vodohospodářských staveb díky objemným 

finančním prostředkům z evropských fondů. 

 Stavebnictví a tedy i oblast vodohospodářských staveb má z dlouhodobého hlediska 

dobré perspektivy a předpokládá se ekonomický růst. 

 

Ohrožení 

 Odliv a nedostatek nových vzdělaných a zkušených pracovníků v oblasti 

vodohospodářských staveb kvůli nízké mzdové úrovni a tudíž malého zájmu 

pracovníků v této oblasti. Částečně by tento jev měl tlumit příliv zahraničních 

pracovníků. 

 Vstup nové silnější konkurence na trh.  

 Dluhová krize v Eurozóně a případný možný opětovný ekonomický pokles. 

 

4.4 Finanční plán společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Finanční plán společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je vyhotoven  

jako dlouhodobý na období od roku 2011 do roku 2015. Postupuje se tak, že se nejprve 

sestaví jednotlivé dílčí plány, a to plán tržeb, plán provozní ziskové marže, plán čistého 

pracovního kapitálu a plán investic a odpisů. Z těchto dílčích plánů se pak vyhotoví, 

plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaný výkaz peněžních toků a plánovaná rozvaha.  

 

4.4.1 Plán tržeb a provozní ziskové marže 

 

Plán tržeb na léta 2011 až 2015 byl vyhotoven v rámci strategické analýzy. V rámci 

sestavení plánu provozní ziskové marže se nejprve spočítá korigovaný provozní výsledek 

(KPVH) před odpisy za léta 2005 až 2010, viz Tab. 4.12. Tedy z provozního výsledku 

hospodaření se vyloučí tržby a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

zejména z důvodů, že nejde trvale o pravidelnou část výsledku hospodaření. Dále  
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se k provoznímu výsledku hospodaření přičtou odpisy, a to z důvodů, že odpisy je vhodnější 

analyzovat a prognózovat spíše až v rámci plánu investic a odpisů.  

 

Tab. 4.12 KPVH  před odpisy za léta 2005 až 2010 v tis. Kč 

 

Provozní zisková marže (PZM) v letech 2005 až 2010 se spočte dle vzorce (2.22). 

Průměrná výše provozní ziskové marže za léta 2005 až 2010 činí 9,74 %, viz Tab. 4.13. 

Provozní zisková marže vykazovala od roku 2005 do roku 2007 rostoucí tendenci a v letech 

2009 a 2010 naopak klesala. V roce 2010 provozní zisková marže opět vzrostla a vzhledem ke 

zlepšujícím se ekonomickým podmínkám lze očekávat i mírný růst provozní ziskové marže 

do budoucna. 

 

Tab. 4.13 Provozní zisková marže v letech 2005 až 2010 v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby 57 538 105 285 81 723 102 121 136 335 103 081 

KPVH  před odpisy  5 095 11 456 9 689 11 775 6 889 10 553 

PZM 8,86 % 10,88 % 11,86 % 11,53 % 5,05 % 10,24 % 

Průměrná výše PZM 9,74 % 

 

Na základě výše uvedeného vývoje a závěrům ze strategické analýzy, finanční analýzy 

a SWOT analýzy, se odhaduje průměrná provozní zisková marže na období let 2010 až 2015 

ve stejné výši jako v předcházejícím období, viz Tab. 4.14. V Tab. 4.14 je také uveden 

korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy v budoucích letech a dopočítal se jako 

součin prognózovaných tržeb a odhadnuté provozní ziskové marže. 

 

Tab. 4.14 Plán provozní ziskové marže na léta 2011 až 2015 v tis. Kč 

Položka 

 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 117 168 133 180 151 381 172 068 195 583 

KPVH  před odpisy  11 412 12 972 14 744 16 759 19 050 

PZM 9,74 % 9,74 % 9,74 % 9,74 % 9,74 % 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní výsledek hospodaření 4 824 10 641 8 853 11 701 10 301 9 826 

Tržby z prodaného DM a materiálu 574 0 0 647 7 736 142 

Zůstatková cena DM a materiálu 68 0 0 0 3 601 79 

Odpisy 777 815 836 721 723 790 

KPVH před odpisy  5 095 11 456 9 689 11 775 6 889 10 553 
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4.4.2 Plán čistého pracovního kapitálu 

 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, je nutné výpočet čistého pracovního kapitálu 

upravit pro potřeby stanovení hodnoty podniku. Tedy v rámci plánu čistého pracovního 

kapitálu se nepracuje s krátkodobým cizím kapitálem, ale s neúročeným krátkodobým cizím 

kapitálem (krátkodobé závazky). Další úprava spočívá ve vymezení provozně nutného 

krátkodobého finančního majetku (KFM). Jeho potřebná výše se stanoví na úrovni maximálně 

20 % krátkodobých závazků. Odhad hodnot zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobých 

závazků na léta 2011 až 2015 je proveden pomocí metody průměrného podílu jednotlivých 

položek čistého pracovního kapitálu na tržbách v letech 2005 až 2010. Zároveň položky 

časového rozlišení a dohadných účtu aktivních a pasivních se neplánují, tj. jejich hodnota 

zůstane na úrovni roku 2010. Zkrácený plán upraveného čistého pracovního kapitálu je 

uveden v Tab. 4.15. Detailní plán čistého pracovního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. je uveden v Příloze č. 7. 

 

Tab. 4.15 Plán upraveného čistého pracovní kapitál (ČPK) na léta 2011 až 2015 v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby 132 150 170 193 220 

Krátkodobé pohledávky 25 936 29 480 33 509 38 088 43 293 

KFM provozně nutný  5 216 5 928 6 737 7 657 8 702 

Časové rozlišení aktivní 448 448 448 448 448 

Krátkodobé závazky 26 079 29639 33685 38 284 43 512 

Časové rozlišení pasivní 798 798 798 798 798 

Upravený ČPK  4 855 5 569 6 381 7 304 8 354 

 

4.4.3 Plán investic a odpisů 

 

Společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. má v rozvaze pouze dlouhodobý 

hmotný majetek, který se skládá pozemků, staveb a samostatných movitých věcí a souborů 

movitých věcí. 

Pozemky se neodepisují, tudíž není potřeba v tomto případě plánovat odpisy.  

Dále se nepředpokládá, že by došlo v letech 2010 až 2015 k investicím do staveb, jelikož ani 

v letech 2005 až 2010 k investicím do staveb nedocházelo. Plán odpisu v případě staveb je 

stanoven dle výše odpisů v předešlých letech. Odhad odpisů samostatných movitých věcí  

a souboru movitých věcí na léta 2011 až 2015 je proveden pomocí metody průměrného podílu 
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odpisů na tržbách v letech 2005 až 2010 a tento podíl činil 0,78 %. Výsledný plán odpisů  

na léta 2011 až 2015 je představen v Tab. 4.16. 

 

Tab. 4.16 Plán odpisů na léta 2011 až 2015 v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Odpisy staveb 70 70 70 70 70 

Odpisy samostatných movitých 

věcí a souboru movitých věcí 
916 1 041 1 183 1 345 1 529 

Celkem odpisy 986 1 111 1 253 1 415 1 599 

 

Stav položky samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí na léta 2011  

až 2015 je proveden pomocí metody průměrného podílu samostatných movitých věcí  

a souboru movitých věcí na tržbách v letech 2005 až 2010 a tento podíl měl hodnotu 1,51 %.  

Investice do samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí na jednotlivá léta 

byly zjištěny tak, že investice = stav ke konci roku – stav ke konci předchozího roku + odpisy. 

Výsledný plán investic do samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí na léta 2011 

až 2015 je uveden v Tab. 4.17. 

 

Tab. 4.17 Plán investic na léta 2011 až 2015 v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Investice 1 698 1 282 1 457 1 656 1 883 

 

4.4.4 Plánovaný výkaz zisku a ztráty na léta 2011 až 2015 

 

Při sestavení plánovaného výkazu a ztráty na léta 2011 až 2015 společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se vychází z těchto podmínek. 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a tržeb se určí z plánu tržeb. 

 Jednotlivé položky provozních nákladů, jako jsou výkonová spotřeba, osobní náklady, 

daně a poplatky se stanoví dle metody průměrného podílu těchto položek na tržbách 

v letech 2005 až 2010. 

 Odpisy se určí z plánu odpisů. 

 Neplánuje se prodej dlouhodobého majetku a materiálu, tj. výše těchto položek bude 

nulová. 
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 Změna stavu rezerv a opravných položek se neplánuje, tj. výše těchto položek bude  

na úrovni roku 2010.  

 Vzhledem k tomu, že krátkodobý bankovní úvěr v roce 2010 ve výši 6 000 tis. Kč 

bude v roce 2011 splacen a v dalších letech se nepředpokládá využití bankovního 

úvěru, tak nákladové úroky budou v letech 2011 až 2015 nulové. 

 Ostatní finanční výnosy se neplánují, tj. výše této položky bude nulová. 

 Výnosové úroky a ostatní finanční náklady, které zahrnují zejména úroky z běžného 

účtu a poplatky za jeho vedení, se stanoví dle průměrné výše v období let 2005  

až 2010. 

 Mimořádný výsledek hospodaření se pro budoucí roky neplánuje, jelikož nebyl 

vykázán ani v minulosti. 

 Daň z příjmu právnických osobu bude ve výši 19 % v plánovaných letech 2011  

až 2015. 

V Tab. 4.18 je uveden plánovaný výkaz zisku a ztráty na léta 2011 až 2015 ve 

zkrácené formě. Detailní plán výkazu zisku a ztráty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. je uveden v Příloze č. 8. 

 

Tab. 4.18 Plánovaný výkaz zisku a ztráty ve zkrácené formě v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 
117 168 133 180 151 381 172 068 195 583 

Výkonová spotřeba 87 708 99 694 113 318 128 804 146 406 

Osobní náklady 17 255 19 613 22 293 25 340 28 803 

Daně a poplatky 214 243 277 314 357 

Odpisy DNM a DHM 986 1 111 1 253 1 415 1 599 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek  
0 0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 377 429 486 553 629 

Ostatní provozní náklady 955 1 086 1 235 1 404 1 596 

Provozní výsledek hospodaření 

(KPVH po odpisech) 
10 426 11 861 13 491 15 344 17 451 

Finanční výsledek hospodaření - 356 - 356 - 356 - 356 - 356 

Výsledek hospodaření před zdaněním 10 070 11 505 13 135 14 988 17 095 

Daň z příjmu za běžnou činnost  1 913 2 186 2 496 2 848 3 248 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (EAT) 
8 157 9 319 10 639 12 140 13 847 
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4.4.5 Plánovaný výkaz peněžních toků na léta 2011 až 2015 

 

Při sestavení plánovaného výkazu a ztráty na léta 2011 až 2015 společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. se vychází z těchto stanovených podmínek. 

 Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) a odpisy se převezmou z plánovaného 

výkazu zisku a ztráty. 

 Změna stavu zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků se zjistí 

na základě údajů v plánu čistého pracovního kapitálu. 

 Položka investic se získá z plánu investic. 

 Krátkodobý bankovní úvěr v roce 2010 ve výši 6 000 tis. Kč bude v roce 2011 splacen  

a v následujících letech se nepředpokládá využití bankovního úvěru. 

 Z výsledku hospodaření za účetní období (EAT) se v jednotlivých letech bude vyplácet 

podíl společníkům v plné výši. 

V Tab. 4.19 je uveden plánovaný výkaz peněžních toků. 

 

Tab. 4.19 Plánovaný výkaz peněžních toků v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Počáteční stav KFM 3 534 5826 6815 7928 9184 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(EAT)  
8 157 9 319 10 639 12 140 13 847 

Odpisy 986 1 111 1 253 1 415 1 599 

Δ Zásob 29 18 20 23 27 

Δ Krátkodobých pohledávek 4 592 3 544 4 029 4 579 5 205 

Δ Krátkodobých závazků 13 277 3 560 4 046 4 599 5 228 

Peněžní tok z provozní činnosti 17 799 1 0428 11 889 13 552 15 441 

Investice 1 698 1 282 1 457 1 656 1 883 

Peněžní tok z investiční činnosti - 1 698 - 1 282 - 1 457 - 1 656 - 1 883 

Δ Bankovních úvěrů a výpomoci - 6 000 0 0 0 0 

Výplata podílů z EATu předchozího roku  7 809 8 157 9 319 10 639 12 140 

Δ Nerozděleného zisku minulých let 0 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti - 13 809 - 8 157 - 9 319 - 1 0639 - 12 140 

Peněžní tok celkem 2 292 989 1 113 1 257 1 418 

Konečný stav KFM 5 826 6 815 7 928 9 184 10 603 

 

4.4.6 Plánovaná rozvaha na léta 2011 až 2015 

 

Při sestavení plánované rozvahy na léta 2011 až 2015 společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. se postupuje dle těchto podmínek. 
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 Výše jednotlivých položek dlouhodobého majetku se získá na základě plánu investic  

a odpisů. 

 Stav jednotlivých položek zásob, krátkodobých pohledávek, krátkodobých závazků  

a časového rozlišení se převezme z plánu čistého pracovního kapitálu. 

 Základní kapitál zůstává v následujících letech ve stejné výši jako v minulosti. 

 Položky v rezervních fondech, nedělitelných fondech a ostatních fondech ze zisku  

se neplánují, tj. výše těchto položek bude na úrovni roku 2010.  

 Výsledek hospodaření běžného účetního období se ponechává ve společnosti. 

 Rezervy se neplánují, tj. výše bude na úrovni roku 2010.  

 V roce 2011 bude splacen krátkodobý bankovní úvěr z roku 2010 ve výši 6 000 tis. Kč 

a zároveň se neplánuje využití bankovního úvěru v letech 2011 až 2015. 

V Tab. 4.20 je uveden plánovaná rozvaha na léta 2011 až 2015 ve zkrácené formě. 

Detailní plán rozvahy společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je uveden  

v Příloze č. 9. 

 

Tab. 4.20 Plánovaná rozvaha ve zkrácené formě v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 35 783 40 505 45 871 51 971 58 906 

Dlouhodobý majetek 3 441 3 612 3 816 4 058 4 342 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 441 3 612 3 816 4 058 4 342 

Oběžná aktiva 31 894 36 445 41 607 47 465 54 116 

Zásoby 132 150 170 193 220 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 25 936 29 480 33 509 38 088 43 293 

Krátkodobý finanční majetek 5 826 6 815 7 928 9 184 10 603 

Časové rozlišení 448 448 448 448 448 

Pasiva celkem 35 783 40 505 45 871 51 971 58 906 

Vlastní kapitál 8 906 10 068 11 388 12 889 14 596 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
539 539 539 539 539 

Výsledek hospodaření minulých let 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
8 157 9319 10 639 12 140 13 847 

Cizí zdroje 26 079 29 639 33 685 38 284 43 512 

Rezervy  0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 26 079 29 639 3 3685 3 8284 43 512 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 798 798 798 798 798 

 



58 

 

4.5 Stanovení hodnoty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

 

Metody pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. jsou zvoleny tři. Konkrétně je vybrána dvoufázová metoda 

diskontovaných peněžních toků DCF-Entity, paušální a dvoufázová analytická metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů. 

Metoda diskontovaných peněžních toků a také metoda ekonomické přidané hodnoty 

jsou často v praxi využívány a jsou i mnohdy hlavní metodou používanou pro výsledné 

ocenění prosperujících podniků. Metoda diskontovaných peněžních toků a metoda 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) se třídí podle fází vývoje podniku na jednofázové  

a vícefázové a podle typu peněžních toků například na metodu DCF-Entity a EVA-Entity, 

DCF-Equity a EVA-Equity nebo metodu DCF-APV. Nedoporučuje současné použití metody 

diskontovaných peněžních toků a metody ekonomické přidané hodnoty nebo variant  

těchto metod jako několika různých metod. Všechny varianty metody diskontovaných 

peněžních toků a metody ekonomické přidané hodnoty by měly vést ke stejnému výsledku, 

případně velmi podobného výsledku, viz [7]. 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů je také v praxi často využívána a dle toho, 

jak jsou chápány čisté výnosy, existuje ve dvou variantách. A tu buď jako analytická metoda, 

nebo jako paušální metoda. Paušální metoda se používá současně například s metodou 

diskontovaných peněžních toků, neboť může poskytnout doplňující údaj o spodním limitu 

výnosového ocenění, který reflektuje výlučně současný výnosový potenciál podniku. 

Současný a rovněž budoucí výnosový potenciál pak měří metoda diskontovaných peněžních 

toků. Analytická metoda se také často používá a je obdobou metody diskontovaných 

peněžních toků, kdy očekávaný výnos z podniku se kalkuluje z upravených budoucích 

výsledků hospodaření podniku, nikoli však z peněžních toků, viz [7]. 

 

4.5.1 Dvoufázová metoda DCF-Equity 

 

U dvoufázové metody DCF-Equity probíhá výpočet ve dvou krocích. V prvním kroku 

jsou vymezeny peněžní toky pro vlastníky v 1. fázi a 2. fázi, a jejich následným 

diskontováním je získána provozní hodnota vlastního kapitálu podniku. V druhém kroku  

se pak přičte hodnota aktiv, která nejsou povozně nutná ke dni ocenění, a tak se získá 

výsledná hodnota vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 
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Stanovení volných finančních toků pro vlastníky (FCFE) 

 

V rámci užití metody DCF-Equity je potřeba nejprve vyčíslit volné finanční toky  

pro vlastníky (FCFE).  Vzhledem k tomu, že určuje hodnota vlastního kapitálu z provozních 

aktiv, tak se při vymezení volných peněžních toků pro vlastníky používá korigovaný provozní 

výsledek hospodaření, ke kterému se eventuálně přičtou finanční výnosy nebo odečtou 

finanční náklady, které souvisí s provozně potřebnými aktivy, a následně se zdaní.  

Finanční výnosy a finanční náklady společnosti VODOSTAV OSTRAVA,  

spol. s r. o. plynou z provozně potřebných aktiv. Tudíž ke korigovanému provoznímu 

výsledku hospodaření, který je shodný s provozním výsledkem hospodaření se přičte finanční 

výsledek hospodaření. A po zdanění je získána hodnota    u. V Tab. 4.21 je znázorněn 

výpočet volných finančních toků pro vlastníky (FCFE) dle vzorce (2.28).  

 

Tab. 4.21 Stanovení FCFE v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

EAT 8 157 9 319 10 639 12 140 13 847 

Odpisy 986 1 111 1 253 1 415 1 599 

Investice 1 698 1 282 1 457 1 656 1 883 

ΔČPK - 6 974 714 812 923 1 050 

S - 6 000 0 0 0 0 

FCFE 8 419 8 434 9 623 10 977 12 513 

 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál (  ) 

 

Dále je nezbytné vyjádřit náklady na vlastní kapitál (  ) společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o., které se stanoví podle stavebnicového modelu, který využívá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Stavebnicový model je zvolen především 

proto, že se využívá zejména v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem, kde tržní 

ekonomika funguje krátkou dobu, a tudíž nelze všeobecně použit model CAPM. Tudíž se hodí 

aplikovat v ekonomice České republiky. 

V Tab. 4.22 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých rizikových přirážek,  

ze kterých se podle vzorce (2.27) následně získá hodnota nákladů celkového kapitálu 

nezadluženého podniku (     ). Konkrétně jsou v Tab. 4.22 tyto přirážky: bezriziková 

úroková míra (  ), která je stanovena dle predikce průměrného výnosu desetiletých státních 

dluhopisů České republiky, dále riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 
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(             é), riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability (        ) a 

riziková přirážka za velikost podniku (   ).  

Riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko (             é) je stanovena 

v letech 2011 až 2015 v konstantní výši 2,36 %. Riziková přirážka za riziko vyplývající 

z finanční stability (        ) v období let 2011 až 2015 postupně mírně klesá z hodnoty  

7,25 % až na hodnotu 7,01 %. Riziková přirážka za velikost podniku (   ) je stanovena 

v jednotlivých letech ve výši 5 %. 

 Vzhledem k tomu, že krátkodobý bankovní úvěr bude v roce 2011 splacen  

a v letech 2011 až 2015 se nepředpokládá využití bankovního úvěru, tak hodnota nákladů 

celkového kapitálu nezadluženého podniku (     ) se rovná nákladům na vlastní  

kapitál (  ), viz vzorec (2.29). Náklad na vlastní kapitál se v letech 2011 až 2015 pohybuje 

kolem 18 %. 

Podrobný výpočet jednotlivých přirážek a nákladu na vlastní kapitál společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je uveden v Příloze č. 10. 

 

Tab. 4.22 Stanovení    

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

                            3,70 % 3,40 % 3,60 % 3,60 % 3,60 % 

                        2,36 % 2,36 % 2,36 % 2,36 % 2,36 % 

          7,25 % 7,17 % 7,11 % 7,06 % 7,01 % 

      5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

         18,31 % 17,93 % 18,07 % 18,02 % 17,97 % 

* Predikce průměrného výnosu desetiletých státních dluhopisů České republiky. 

Zdroj: 1) MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce. 

[online]. 2012, [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_67590.html. 

2) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Analytické 

materiály a statistiky [online]. 2012, [cit. 2012-04-12]. Dostupný z WWW: 

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238. 

 

Stanovení hodnoty dvoufázovou metodou DCF-Equity 

 

Po vymezení volných finančních toků pro vlastníky (FCFE) a nákladů na vlastní 

kapitál (  ) na období let 2011 až 2015 lze přistoupit k samotnému stanovení hodnoty 
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vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. výnosovou dvoufázovou 

metodu DCF-Equity. První fáze trvá 4 roky. Druhá fáze představuje období od roku 2015  

do nekonečna a zároveň se předpokládá konstantní výše volných finančních toků  

pro vlastníky (FCFE). Hodnota společnosti je stanovena dle vzorce (2.25). K 31. 12. 2010 

není vykazován žádný neprovozní majetek. Z Tab. 4.23 lze vidět, že hodnota vlastního 

kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r o. k 31. 12. 2010 činí 60 456 tis. Kč. 

 

Tab. 4.23 Stanovení hodnoty metodu DCF-Equity v tis. Kč 

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

FCFE 8 419 8 434 9 623 10 977 12 513 

   18,31 % 17,93 % 18,07 % 18,02 % 17,97 % 

Diskontní faktor 0,8453 0,7167 0,6070 0,5144 0,5144 

Diskontované FCFE 7 116 6 045 5 842 5 646 

 Hodnota 1. fáze 24 649 

 

  

 Pokračující hodnota 69 615 

 

  

 Hodnota 2. fáze 35 807 

 

  

 Neprovozní majetek k 31. 12. 2010 - 

Hodnota vlastního kapitálu 

k 31. 12. 2010 
60 456 

 

4.5.2 Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

V rámci paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů se postupuje tak, že nejprve 

se upraví dosavadní výsledky hospodaření před zdaněním za léta 2005 až 2010, viz Tab. 4.24.  

Snahou je nejprve určit čistý výnos. Minulé výsledky hospodaření před zdaněním 

společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. za období let 2005 až 2010 se konkrétně 

upraví o odpisy a ostatní finanční výnosy. Dále rovněž o tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

především z důvodů, že se nejedná trvale o pravidelnou část výsledku hospodaření 

společnosti. Také se míní, že tvorba a rozpouštění rezerv byly ve shodě se skutečnou potřebou 

společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.  

Po těchto úpravách se propočte upravený výsledek hospodaření před odpisy za 

jednotlivé roky, který se následně očistí o vliv inflace pomocí bazického cenového indexu 

vztaženého k roku 2010 a získá se hodnota tzv. čistého výnosu (ČV) za jednotlivá léta. Poté se 

jednotlivým upraveným výsledkům hospodaření, které jsou očištěny o vliv inflace, přiřadí 

váha, aby v dalším kroku mohl být vypočten trvale odnímatelný čistý výnos (TOČV). Přičemž 
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nejnižší váha je přiřazena v roce 2005 a nejvyšší váha v roce 2010. Celý postup je znázorněn 

v Tab. 4.24. 

 

Tab. 4.24 Úprava výsledků hospodaření v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VH před zdaněním 4 083 10 282 8 668 11 364 9 875 9 679 

(+) Odpisy 777 815 836 721 723 790 

(-) Ostatní finanční výnosy 0 0 0 625 507 21 

(-) Tržby z prodeje DM a materiálu 574 0 0 647 7 736 142 

(+) ZC prodaného DM a materiálu 68 0 0 0 3 601 79 

Upravený VH před odpisy 4 354 11 097 9 504 10 813 5 956 10 385 

Cenový index řetězový* 1,019 1,025 1,028 1,063 1,010 1,015 

Cenový index bazický vztažený k roku 

2010 
0,871 0,871 0,918 0,975 0,985 1,000 

Upravený VH o inflaci (ČV) 4 999 12 742 10 357 11 085 6 045 10 385 

Váha (w) 1 2 3 4 5 6 

Vážený upravený VH o inflaci (w   ČV) 4 999 25 484 31 071 44 340 30 227 62 310 

*Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistika / Makroekonomické údaje [online]. 2012, 

[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.czso.cz/. 

 

Po úpravách minulých výsledků hospodaření za léta 2005 a 2010, viz Tab. 4.24 

následuje výpočet trvale odnímatelného čistého výnosu (TOČV) před odpisy dle vzorce 

(2.30), který je následně snížen o odpisy a zdaněn, viz Tab. 4.25. Hodnota vlastního kapitálu 

společnosti je stanovena dle vzorce (2.31). K 31. prosinci 2010 není ve společnosti evidován 

žádný neprovozní majetek. Z Tab. 4.25 lze vidět, že hodnota vlastního kapitálu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010 činí 30 793 tis. Kč 

 

Tab. 4.25 Stanovení hodnoty paušální metodu kapitalizovaných čistých výnosů v tis. Kč 

Položka 
Rok 

2010 

TOČV před odpisy 9 449 

Odpisy  790 

TOČV před daní 8 659 

Daň 19 % 1 645 

TOČV po dani 7 014 

   22,78 % 

Neprovozní majetek k 31. 12. 2010 - 

Hodnota vlastního kapitálu k 31. 12. 2010 30 793 
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4.5.3 Dvoufázová analytická metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Analytická metoda kapitalizovaných čistých výnosů je obdobou metody 

diskontovaných peněžních toků. Avšak rozdíl oproti metodě diskontovaných peněžních toků 

je v tom, že očekávaný výnos z podniku se kalkuluje z upravených budoucích výsledků 

hospodaření.  

V případě společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. není potřeba provádět 

žádnou úpravu jednotlivých budoucích výsledků hospodaření. Tedy výsledek hospodaření  

za účetní období se rovná odhadovanému odnímatelnému čistému výnosu. Stejně jako  

u metody DCF-Equity první fáze trvá 4 roky. Druhá fáze představuje období od roku 2015  

do nekonečna a současně se předpokládá konstantní výše odnímatelných čistých výnosů. 

Náklad na vlastní kapitál v letech 2011 až 2015 byl určen už v rámci metody DCF-Equity. 

Dle vzorce (2.32) je stanovená hodnota vlastního kapitálu společnosti. Neprovozní majetek se 

ve společnosti k 31. 12. 2010 nenachází.  Z Tab. 4.26 lze vidět, že hodnota vlastního kapitálu 

společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010 je ve výši 65 900 tis. Kč. 

 

Tab. 4.26 Stanovení hodnoty analytickou metodu kapitalizovaných čistých výnosů v tis. Kč 

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

ČV 8 157 9 319 10 639 12 140 13 847 

   18,31 % 17,93 % 18,07 % 18,02 % 17,97 % 

Diskontní faktor 0,8453 0,7167 0,6070 0,5144 0,5144 

Diskontované ČV 6 895 6 679 6 458 62 44 

 Hodnota 1. fáze 26 276 

 

  

 Pokračující hodnota 77 036 

 

  

 Hodnota 2. fáze 39 624 

 

  

 Neprovozní majetek k 31. 12. 2010 - 

Hodnota vlastního kapitálu 

k 31. 12. 2010 
65 900 

 

4.5.4 Souhrnné hodnocení 

 

V Tab. 4.27 jsou uvedeny hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010 dle užitých výnosových metod včetně účetní hodnoty 

vlastního kapitálu společnosti. 

 Hodnoty vlastního kapitálu společnosti získány dle dvoufázové metody DCF-Equity 

 a dvoufázové analytické metody kapitalizovaných čistých výnosů se od sebe výrazně neliší, 
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viz Tab. 4.27. Odhad tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti by se měl pohybovat na 

úrovni hodnot určených dle těchto metod.  

V případě paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů vyšla hodnota vlastního 

kapitálu společnosti podstatně nižší než oproti předchozím dvěma metodám. Paušální metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů měří současný výnosový potenciál nacházející se ve 

společnosti k 31. 12. 2010. Kladný rozdíl mezi výsledkem hodnoty dle dvoufázové metody 

DCF-Equity nebo dvoufázové analytické metody kapitalizovaných čistých výnosů  

a hodnoty dle paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů lze pokládat za přibližnou 

hodnotu budoucího výnosového potenciálu vodohospodářské společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o.  

Účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti představuje pouze doplňkovou 

informaci a je zároveň spodní hranici výsledného ocenění.  

Hodnota vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.  

k 31. 12. 2010 získána dle vybraných metod pro oceňování podniku vyšla výrazně vyšší než 

účetní hodnota vlastního kapitálu. Důvodem je fakt, že společnost VODOSTAV OSTRAVA, 

spol. s r. o. v rámci provedené strategické analýzy, finanční analýzy a SWOT analýzy byla 

zhodnocena kladně jako finančně zdravá společnost, která nepocítila významný vliv finanční 

krize a má předpoklady pro pozitivní růstový vývoj do budoucna s dostatkem uzavřených 

zakázek s klienty, které tvoří zejména města a velké stavební společnosti. 

 

Tab. 4.27 Souhrnné hodnocení 

Metoda 

Hodnota vlastního 

kapitálu  

k 31. 12. 2010 

Dvoufázová metoda DCF-Equity 60 456 

Paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů 30 739 

Dvoufázová analytická metoda kapitalizovaných čistých výnosů 65 900 

Účetní hodnota  8 558 

 

4.6 Analýza citlivosti 

 

V závěru celého postupu oceňování podniku je vhodné vypracovat analýzu citlivosti.  

U analýzy citlivosti je hodnocen vliv změn vstupních faktorů na výslednou hodnotu finanční 

veličiny. Konkrétně za vstupní faktory jsou považovány vybrané veličiny, které mají hlavní 

vliv na výslednou hodnotu finanční veličiny. Za finanční veličinu je pak považována hodnota 



65 

 

vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. stanovená dvoufázovou 

metodou DCF-Equity a dvoufázovou analytickou metodou kapitalizovaných čistých výnosů. 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti určena paušální metodou kapitalizovaných čistých 

výnosů není podrobena analýze citlivosti, protože vychází z minulých dat. 

Při analýze citlivosti hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. určených dle jednotlivých metod se vychází z obecného vzorce 

(2.37), který se následně aplikuje na konkrétní situaci.  

 

4.6.1 Analýza citlivosti při stanovení hodnoty společnosti dvoufázovou metodou 

DCF-Equity 

 

Analýza citlivosti při stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. dvoufázovou metodou DCF-Equity je provedena na vybrané faktory, 

které ji nejvíce ovlivňují. Konkrétně jsou zvoleny tyto hlavní faktory: tržby za vlastní výrobky 

a služby, provozní náklady bez odpisů, odpisy, změna čistého pracovního kapitálu (ČPK), 

investice, splátky dluhu, daň z příjmů právnických osob a náklady na vlastní kapitál (Re). 

V Tab. 4.28 lze vidět výsledné hodnoty vybraných hlavních faktorů dle fází, přičemž  

PV1(faktor) je současná hodnota faktoru za 1. fázi k datu ocenění, PV2(faktor) je současná 

hodnota faktoru za 2. fázi k datu ocenění a PV(faktor) je celková současná hodnota faktoru  

za 1. a 2. fázi k datu ocenění, tedy k 31. 12. 2010. 

 

Tab. 4.28 Výsledné hodnoty vybraných faktorů dle fází v tis. Kč 

Faktor PV1 PV2 PV 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 303 658 453 335 756 993 

Provozní náklady bez odpisů - 275 058 - 410 638 - 685 696 

Odpisy 592 869 1 461 

  Čistého pracovního kapitálu (ČPK) 4 415 - 3 004 1 411 

Investice - 4 090 - 5 388 - 9 478 

Splátky dluhu - 5 072 0 - 5 072 

Daň  - 6 164 - 9 294 - 15 458 

 

V Tab. 4.29 je uveden vliv vybraných faktorů na přírůstek hodnoty vlastního kapitálu 

společnosti    
  v tis. Kč, tedy jak se změní hodnota vlastního kapitálu společnosti, jestliže se 

hodnota zvoleného faktoru změní relativně o určité procento. Z Tab. 4.29 lze vyčíst, že pokud 

provozní náklady bez odpisů vzrostou o 1 % (  = 0,01), tak se sníží hodnota vlastního 
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kapitálu společnosti o 6 857 tis. Kč. Obdobná je interpretace i ostatních faktorů. Dále je 

z Tab. 4.29 zřejmé, že nejvíce pozitivně ovlivňuje hodnotu vlastního kapitálu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. velikost tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Rovněž odpisy a změna čistého pracovního kapitálu působí pozitivně na hodnotu vlastního 

kapitálu společnosti. Ostatní faktory jako jsou provozní náklady bez odpisů, investice, splátky 

dluhu, daňová sazba a náklad na vlastní kapitál (Re) působí negativně. Přičemž nejvíce 

negativně působí na hodnotu vlastního kapitálu společnosti provozní náklady bez odpisů. 

 

Tab. 4.29 Vliv faktorů na přírůstek hodnoty vlastního kapitálu společnosti    
  v tis. Kč 

  

Faktory 

Tržby za 

prodej 

vlastních 

výrobků a 

služeb 

Provozní 

náklady 

bez 

odpisů 

Odpisy   ČPK Investice 
Splátky 

dluhu 
Daň Re 

-0,10 - 75 699 68 570 - 146 -141 948 507 1 546 7 450 

-0,08 - 60 559 54 856 - 117 -113 758 406 1 237 5 826 

-0,06 - 45 420 41 142 - 88 -85 569 304 927 4 274 

-0,04 - 30 280 27 428 - 58 -56 379 203 618 2 788 

-0,01 - 7 570 6 857 - 15 -14 95 51 155 675 

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 7 570 - 6 857 15 14 - 95 - 51 - 155 - 662 

0,04 30 280 - 27 428 58 56 - 379 - 203 - 618 - 2 568 

0,06 45 420 - 41 142 88 85 - 569 - 304 - 927 - 3 777 

0,08 60 559 - 54 856 117 113 - 758 - 406 - 1 237 - 4 940 

0,10 75 699 - 68 570 146 141 - 948 - 507 - 1 546 - 6 059 

 

4.6.2 Analýza citlivosti při stanovení hodnoty společnosti dvoufázovou 

analytickou metodou kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Analýza citlivosti při stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. dvoufázovou analytickou metodou kapitalizovaných čistých výnosů 

je provedena na zvolené faktory, které ji nejvíce ovlivňují. Konkrétně jsou vybrány  

tyto nejvýznamnější faktory: tržby za vlastní výrobky a služby, provozní náklady bez odpisů, 

odpisy, daňová sazba a náklady na vlastní kapitál. 

V Tab. 4.30 lze vidět výsledné hodnoty zvolených hlavních faktorů dle fází, kde 

PV1(faktor) je současná hodnota faktoru za první fázi k datu ocenění, PV2(faktor) je současná 
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hodnota faktoru za druhou fázi k datu ocenění a PV(faktor) je celková současná hodnota 

faktoru za první a druhou fázi k datu ocenění. 

 

Tab. 4.30 Výsledné hodnoty vybraných faktorů dle fází v tis. Kč 

Faktor PV1 PV2 PV 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 303 658 453 335 756 993 

Provozní náklady bez odpisů - 275 058 - 410 638 - 685 696 

Odpisy - 2 526 - 3 706 - 6 232 

Daň - 6 164 - 9 294 - 15 458 

 

V Tab. 4.31 je znázorněn vliv vybraných faktorů na přírůstek hodnoty vlastního 

kapitálu společnosti    
  v tis. Kč, tedy jak se změní hodnota vlastního kapitálu společnosti, 

pokud se hodnota vybraného faktoru změní relativně o jedno procento. Příklad interpretace 

hodnot v Tab. 4.31: pokud tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostou o 4 %  

(  = 0,04), zvýší se hodnota vlastního kapitálu společnosti o 30 280 tis. Kč. Kromě toho je 

z Tab. 4.31 evidentní, že nejvíce pozitivně ovlivňuje hodnotu vlastního kapitálu společnosti 

velikost tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Ostatní faktory jako jsou provozní 

náklady bez odpisů, odpisy, daňová sazba a náklad na vlastní kapitál (Re) působí negativně, 

z nichž nejvíce negativně ovlivňují hodnotu vlastního kapitálu společnosti provozní náklady 

bez odpisů. 

 

Tab. 4.31 Vliv faktorů na přírůstek hodnoty vlastního kapitálu společnosti    
  v tis. Kč 

  

Faktory 

Tržby za prodej 

vlastních výrobků 

a služeb 

Provozní náklady 

bez odpisů 
Odpisy Daň Re 

-0,10 - 75 699 68 570 623 1 546 8 228 

-0,08 - 60 559 54 856 499 1 237 6 435 

-0,06 - 45 420 41 142 374 927 4 721 

-0,04 - 30 280 27 428 249 618 3 080 

-0,01 - 7 570 6 857 62 155 746 

0,00 0 0 0 0 0 

0,01 7 570 - 6 857 - 62 - 155 - 730 

0,04 30 280 - 27 428 - 249 - 618 - 2 835 

0,06 45 420 - 41 142 - 374 - 927 - 4 169 

0,08 60 559 - 54 856 - 499 - 1 237 - 5 453 

0,10 75 699 - 68 570 - 623 - 1 546 - 6 688 
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5 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo stanovit odhad tržní hodnoty společnosti VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010. Za účelem případného prodeje nespecifikovanému 

kupujícímu byla společnost VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. oceňována výnosovou 

dvoufázovou metodou DCF-Equity, paušální metodou kapitalizovaných čistých výnosů  

a dvoufázovou analytickou metodou kapitalizovaných čistých výnosů s následnou analýzou 

citlivosti.  

V diplomové práci byla nejprve vymezena teoretická východiska a samotný postup 

oceňování podniku včetně analýzy citlivosti. Dále byly uvedeny základní údaje a oblast 

podnikání oceňované společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. Poté následoval 

samotný postup oceňování společnosti. 

V rámci postupu stanovení hodnoty společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. 

byla nejprve provedena strategická analýza, která zahrnuje analýzu vnějšího potenciálu, 

analýzu vnitřního potenciálu a konkurence a prognózu tržeb společnosti na léta 2011 až 2015. 

Po provedené strategické analýze byla vypracována finanční analýza. V rámci finanční 

analýzy byla vyhotovena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty  

a byla také provedena poměrová analýza. V rámci poměrové analýzy byly hodnoceny vybrané 

ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti a finanční stability, ukazatele aktivity a ukazatele 

likvidity. 

 Výsledky obdržené v rámci strategické a finanční analýzy se následně promítly do 

SWOT analýzy. Na základě těchto analýz bylo možné posoudit dosavadní vývoj společnosti  

a současně odhadnout vývoj společnosti do budoucích let a lze říci, že společnost 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. je finančně zdravá společnost, která si vedla 

v minulosti dobře a má dispozice pro pozitivní budoucí vývoj s předpokladem going concern. 

Poté byl sestaven dlouhodobý finanční plán společnosti na léta 2011 až 2015. 

Následně byla určena hodnota vlastního kapitálu společnost VODOSTAV 

OSTRAVA, spol. s r. o. dle dvoufázové metody DCF-Equity, paušální metody 

kapitalizovaných čistých výnosů a dvoufázové analytické metody kapitalizovaných čistých 

výnosů, přičemž náklady na vlastní kapitál byly stanoveny dle stavebnicového modelu, jenž 

užívá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Stavebnicový model pro určení 

nákladu na vlastní kapitál byl vybrán zejména proto, že se užívá především v ekonomice 

s nedokonalým kapitálovým trhem, kde tržní ekonomika funguje krátkou dobu.  
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Hodnoty vlastního kapitálu společnosti, jež byly získány dle dvoufázové metody  

DCF-Equity a dvoufázové analytické metody kapitalizovaných čistých výnosů se od sebe 

výrazně neodlišují. Konkrétně hodnota vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2010  

dle dvoufázové metody DCF Equity činí 60 456 tis. Kč a dle dvoufázové analytické metody 

kapitalizovaných čistých výnosů činí 65 900 tis. Kč. Odhadovaná tržní hodnota vlastního 

kapitálu společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. k 31. 12. 2010 by se měla 

pohybovat na úrovni hodnot stanovených dle těchto metod. 

U paušální metody kapitalizovaných čistých výnosů vyšla hodnota vlastního kapitálu 

společnosti výrazně nižší oproti předcházejícím dvěma metodám. Současný výnosový 

potenciál nacházející se ve společnosti k 31. 12. 2010 měří paušální metoda kapitalizovaných 

čistých výnosů. Kladný rozdíl mezi výsledkem hodnoty vlastního kapitálu společnosti podle 

dvoufázové metody DCF-Equity anebo dvoufázové analytické metody kapitalizovaných 

čistých výnosů a hodnoty vlastního kapitálu podle paušální metody kapitalizovaných čistých 

výnosů lze považovat za přibližnou hodnotu budoucích růstových možností společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.  

Účetní hodnota vlastního kapitálu společnosti je považována pouze za doplňující a je 

současně spodní hranici výsledného ocenění. 

V závěru byla provedena analýza citlivosti hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o. na vybrané faktory u dvoufázové metody DCF-Equity 

a dvoufázové analytické metody kapitalizovaných čistých výnosů. Přičemž u obou metod 

bylo zjištěno, že výsledná hodnota vlastního kapitálu společnosti je nejvíce pozitivně citlivá 

v případě tržeb za vlastní výrobky a služby a nejvíce negativně ovlivňují hodnotu vlastního 

kapitálu provozní náklady bez odpisů. 
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Seznam zkratek 

A   aktiva 

BÚ   bankovní úvěry 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČV   čistý výnos 

ČZ   čistý zisk 

D   úročený cizí kapitál 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT   čistý zisk neboli zisk po zdanění 

EBIT   zisk před úhradou úroků a daní 

FCFE   volný peněžní tok pro vlastníky 

INV   investice 

KFM   krátkodobý finanční majetek 

KPVH   korigovaný provozní výsledek hospodaření 

OBL   obligace 

ODP   odpisy 

PZM   provozní zisková marže 

PV   současná hodnota 

Re   náklad na vlastní kapitál 

Rf   bezriziková sazba 

Rfinstab   riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

RLA   riziková přirážka za velikost podniku 

Rpodnikatelské  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

S   saldo neboli rozdíl čerpání dluhu mínus splátky dluhu 

TOČV   trvale odnímatelný čistý výnos 

ÚM   úroková míra 

ÚZ   úplatné zdroje 

V   hodnota vlastního kapitálu podniku 

VH   výsledek hospodaření 

WACC  celkové náklady zadluženého podniku  

WACCu  náklady celkového kapitálu nezadluženého podniku
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