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1. Úvod 

Problematika oceňování se v podmínkách České republiky znovu objevila na počátku 

90. let v souvislosti s transformací ekonomiky, zejména s transformací vlastnických vztahů. 

V současné době se oceňování řadí k jedné z významných oblastí finančního řízení firem, 

neboť dochází k neustálému ovlivňování podnikové sféry prostřednictvím sílících 

globalizačních trendů, zvyšující se konkurenci, otevíráním nových trhů či rostoucím počtem 

podnikových fúzí a akvizic. Podniky se proto musí neustále přizpůsobovat aktuálním 

podmínkám na trhu.  

Stanovení hodnoty podniku představuje důležitý nástroj manažerského řízení, protože 

je významným kritériem při taktickém vedení podniku a strategických rozhodnutí 

managementu. Hodnota podniku je závislá zejména na rozsahu a kvalitě dostupných 

informací o podniku, časovém horizontu, ve kterém se ocenění provádí a také na zvolené 

metodě ocenění.  

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. k 1. 1. 2011 použitím vybraných výnosových metod. Ocenění 

bude provedeno pro účely vlastníků a to na základě dvoufázové metody diskontovaných 

peněžních toků DCF – Equity a metody kapitalizovaných zisků v paušální a analytické 

variantě. 

Diplomová práce bude rozdělena do čtyř částí. První část bude věnována popisu metod 

pro oceňování podniku. Nejprve se bude zabývat definicí podniku, jaké jsou důvody pro 

ocenění podniku a jaké hodnoty podniku se rozlišují. Dále bude uveden postup, z něhož by se 

mělo vycházet při oceňování podniku a následovat bude výčet a popis vybraných metod 

oceňování, včetně stanovení volných finančních toků a nákladů kapitálu. 

Druhá část práce bude zaměřena na charakteristiku společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o., analýzu a popis odvětví, v němž tento podnik působí. V rámci této kapitoly 

budou také sestaveny tři návrhy dlouhodobého finančního plánu, včetně jejich zhodnocení 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

Obsahem třetí části práce bude určení nákladů na vlastní kapitál a stanovení hodnoty 

vlastního kapitálu prostřednictvím vybraných výnosových metod pro všechny varianty 

finančního plánu. 

V poslední části budou zhodnoceny a porovnány výsledné hodnoty vlastního kapitálu 

a nakonec bude provedena analýza citlivosti. 



 

7 

 

2. Popis metod pro ocenění podniku 

Tato kapitola bude obsahovat teoretická východiska oceňování podniku. Nejprve bude 

definován podnik, dále budou uvedeny důvody pro ocenění podniku, hodnoty podniku, jaký 

je třeba dodržovat postup při ocenění podniku. V neposlední řadě budou popsány metody 

ocenění, včetně stanovení volných peněžních toků a nákladů kapitálu. Informace, které jsou 

použity v této části práce, vycházejí z publikací Dluhošová (2010), Kislingerová (2001), 

Mařík (1998), Mařík (2011), Valach (1999). 

2.1 Definice podniku 

V literatuře lze nalézt několik definic podniku, avšak pro oceňovatele je 

nejvýznamnější definice uváděná v obchodním zákoníku, který vymezuje podnik jako: 

„…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

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

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná…“1 

Při oceňování podniku je třeba zohledňovat i rozsah všech závazků, které jsou 

nezbytnou součástí podnikání. Z ekonomického hlediska je nutno nahlížet na podnik jako na 

funkční celek, který je založen za účelem dosažení zisku. 

2.2 Důvody pro ocenění podniku 

Oceňování podniku je složitou disciplínou, neboť zahrnuje celou řadu znalostí 

z různých oborů, jako jsou např. znalosti z účetnictví, financí, legislativy, metodické znalosti 

a dalších. Existuje mnoho důvodů pro oceňování podniku. K těmto důvodům patří zejména: 

- koupě a prodej podniku,  

- vklad podniku do nově zakládaného podniku,  

- uvádění podniku na burzu,  

- poskytování úvěru,  

- rozhodování o možnostech sanace a likvidace,  

- hodnocení reálné bonity podniku, 

- náhrada za vyvlastnění, 

- placení daní. 

Účelem oceňování podniku je stanovení odhadu tržní hodnoty podniku a zjištění jakou 

                                                 
1 § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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hodnotu má podnik z pohledu konkrétního kupujícího. U ocenění je nutno uvést, z jakého 

podnětu se ocenění provádí, o jakou kategorii hodnoty se jedná, jaká hladina hodnoty má být 

určena a k jakému datu se ocenění provádí. Oceňování provádí soudní znalci a odhadci 

majetku. 

2.3 Hodnota podniku 

Hodnota podniku závisí na budoucím užitku, který z držení podniku lze očekávat. 

Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku, protože je založena na predikci budoucího 

vývoje. Jedná se tedy pouze o odhad. Objektivní hodnota je relativní pojem, poněvadž ve své 

podstatě neexistuje. Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, 

z jehož hlediska je určována.  

Je třeba rozlišovat mezi pojmy hodnota a cena. Hodnota představuje odhad 

pravděpodobné částky, kolem které by se mohla cena pohybovat. Cenou se rozumí 

realizovaná, zaplacená a sjednaná částka za zboží nebo službu. Cena může být ovlivněna 

několika faktory jako je například poptávka a nabídka, fáze vývoje ekonomiky, strategie 

vyjednávání, psychologické faktory apod. 

Při oceňování podniku je důležité, jaké jsou hladiny hodnoty podniku. Podnik může 

být oceněn na dvou úrovních: 

- hodnota brutto představující hodnotu podniku jako celku z pohledu všech 

investorů, jak vlastníků tak i věřitelů, 

- hodnota netto označující hodnotu vlastního kapitálu podniku z pohledu vlastníků.  

2.3.1 Kategorie hodnoty 

Existují čtyři základní přístupy k oceňování podniku. Jedná se o tržní hodnotu, 

subjektivní (investiční) hodnotu, objektivizovanou hodnotu a komplexní přístup na základě 

Kolínské školy. 

Tržní hodnota je podle Mezinárodní organizace pro oceňování International 

Valuation Standards Council (IVSC) definována takto: „Tržní hodnota je odhadnutá částka, 

za kterou by se aktivum směňovalo k datu ocenění mezi potencionálním koupěchtivým 

kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci samostatných a nezávislých partnerů 

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

nátlaku.“2 

                                                 
2 Kislingerová, E. Oceňování podniku. 2001. 
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Tržní hodnota aktiva představuje spíše trhem uznanou použitelnost aktiva, než jeho 

čistě fyzický stav. Pro daný podnik se použitelnost aktiva může odlišovat od použitelnosti, 

kterou uznává trh nebo určitý obchod. Z tohoto je možné vyvozovat rozdíl mezi tržní a 

individuální hodnotou. 

Tržní hodnotu je vhodné použít zejména při uvádění podniku na burzu či při prodeji 

podniku, kdy ještě není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce odhadnout, za kolik 

by mohl pravděpodobně podnik prodat. 

Subjektivní hodnota je v Mezinárodním oceňovacím standardu označována jako 

investiční hodnota a její definice zní: „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.“3 

Tato hodnota je v převážné míře dána subjektivními názory a představami konkrétního 

subjektu, z jehož pohledu je sestavována. Hodnota podniku je pak odvozována z očekávaného 

užitku z majetku pro konkrétní účastníky transakce, jimiž jsou např. kupující, prodávající, 

stávající vlastník apod. 

Subjektivní hodnotu lze využít zejména při ocenění pro konkrétní subjekt, při 

zjišťování výhodnosti koupě či prodeje podniku a při rozhodování mezi sanací a likvidací 

podniku. 

Objektivizovaná hodnota vychází z německých oceňovacích standardů, které ji 

definují tímto 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.“4 

Tato hodnota by měla být postavena na všeobecně uznávaných datech a při výpočtu by 

měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Mezi tyto požadavky patří udržení majetkové 

podstaty, volný zisk, určení nepotřebného majetku, možnost změn v podniku, zohlednění 

                                                 
3 Mařík, M. Metody oceňování podniku. 2011. 
4 Mařík, M. Metody oceňování podniku. 2011. 
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zdanění a zvolení správné metody ocenění. 

Objektivizovaná hodnota má blízký vztah k tržní hodnotě, protože se u obou hodnot 

používají tržní data. Jejich rozdíl spočívá v tom, že objektivizovaná hodnota je postavena na 

předpokladu nezměněné formy podniku, kdežto tržní hodnota může vycházet i z případné 

zásadní změny konceptu podniku, jestliže je tato změna známa a akceptována trhem. 

Použití objektivizované hodnoty je vhodné zejména při zjišťování reálné bonity a 

zdraví podniku, poskytování úvěru a také v případě, kdy by hodnota neměla být závislá na 

konkrétním subjektu. 

Kolínská škola je založena na subjektivním postoji mezi prodávajícím a kupujícím. 

Ocenění nemá být provedeno na základě jednotlivých podnětů, ale podle toho, jaké funkce má 

plnit. Mezi tyto funkce patří: 

- funkce poradenská, která poskytuje informace o tzv. hraničních cenách – 

maximální hodnotě, kterou je kupující ještě ochoten zaplatit a minimální ceně, 

kterou je prodávající ještě ochoten přijmout, 

- funkce rozhodčí, ve které by oceňovatel měl odhadnout hraniční hodnoty a nalézt 

spravedlivou hodnotu v odhadnutém hraničním rozpětí, 

- funkce argumentační, ve které oceňovatel hledá argumenty, jež by měly zlepšit 

pozici jedné strany a sloužit jako podklad pro jednání, 

- funkce komunikační, která zajišťuje zejména komunikaci s investory a bankami, 

- funkce daňová, která poskytuje podklady pro daňové účely. 

Tento přístup má v evropských zemích mnoho omezení, poněvadž místním trhům 

chybí transparentnost a také existuje nízký objem podobných transakcí s podniky. 

2.4 Postup při oceňování podniku 

Postup ocenění je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám, jako je podnět k ocenění, 

kategorie zjišťované hodnoty, zvolené metody, dostupná data apod. Obecně se však 

doporučuje tento postup: 

- sběr vstupních dat, 

- analýza dat, 

- sestavení finančního plánu, 

- ocenění podniku. 

2.4.1 Sběr vstupních dat 

Důležitou roli v procesu oceňování má dostupnost, spolehlivost a úplnost 
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shromažďovaných dat. Pro správné ocenění je nezbytné zjistit základní informace o podniku 

zahrnující data identifikující podnik, právní formu podnikání, předmět podnikání, rozdělení 

majetkových podílů, základní řídící strukturu podniku či historii podniku. Na tyto informace 

navazují ekonomická data, jako jsou účetní výkazy, výroční zprávy, zprávy auditorů, 

podnikové plány a další. Důležité je také nalézt informace týkající se konkurenčního prostředí 

daného podniku, odbytu a marketingu, informacích o výrobě a dodavatelích a také o 

zaměstnancích. Rovněž jsou také potřebné externí informace o vývoji trhu i ekonomiky. 

2.4.2 Analýza dat 

V rámci této oblasti jsou analyzována data, která jsou uvedena v předcházející 

podkapitole. Součástí analýzy dat je provedení finanční analýzy. Mimo jiné je tato analýza 

zaměřena na rozbor a popis odvětví, ve kterém daný podnik působí. 

2.4.2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje jednu z nejvýznamnějších součástí finančního řízení 

firmy. Jak uvádí Mařík (2011), v rámci oceňování podniku by měla finanční analýza prověřit 

finanční zdraví podniku a vytvořit základ pro finanční plán, ze kterého je pak vyvozována 

výnosová hodnota. 

Účelem finanční analýzy je podat informace o finanční situaci podniku v 

současnosti, ale i jaký byl její minulý vývoj a jaká lze očekávat její budoucnost. Finanční 

analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace pro 

finanční rozhodování. Základním zdrojem pro získávání informací jsou údaje obsažené ve 

výročních zprávách, zejména účetní závěrka, do které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

příloha. 

Existuje celá řada metod využívaných ve finanční analýze. Volba metody by měla být 

zvolena s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost finanční analýzy. Metody finanční 

analýzy lze členit na deterministické a matematicko-statistické.  

Deterministické metody se používají pro analýzu vývoje a odchylek pro menší počet 

období.  Do těchto metod se řadí analýza trendů (horizontální analýza), analýza struktury 

(vertikální analýza), poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza citlivosti.  

Metody matematicko-statistické slouží k posouzení determinantů a faktorů vývoje, 

k určení kauzálních závislostí a vazeb. Tyto metody vycházejí z údajů delších časových řad a 

patří mezi ně regresní analýza, diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování 

statistických hypotéz. 
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2.4.2.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza představuje meziroční porovnání jednotlivých hodnot. Tento typ 

analýzy umožňuje odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku a hlavní trendy 

v jeho hospodaření. Rozbor horizontální struktury účetních výkazů říká, o kolik jednotek a o 

kolik procent se změnila příslušná položka v čase. 

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

relativní změna 100
U

  U- U

1-t

1 -t t ⋅=  [%],       (2.2) 

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

U vertikální analýzy se jednotlivé položky účetních výkazů vyjadřují jako procentní 

podíl k jedné zvolené základně. Ve výkazu zisku a ztráty se jako celek bere např. velikost 

tržeb a v rozvaze je základna tvořena celkovou výší aktiv případně dílčí složkou aktiv. 

Podíl na celku = 
∑ i

i

U

U
,         (2.3) 

kde Ui přestavuje hodnotu dílčího ukazatele a ∑Ui velikost absolutního ukazatele. 

2.4.2.1.2 Poměrové ukazatele 

Ukazatele poměrové analýzy vyjadřují vzájemný vztah mezi dvěma či více absolutními 

ukazateli a to dle jejich podílu. Tato skupina ukazatelů patří k nerozšířenějším metodám finanční 

analýzy, jelikož umožňuje získat nenákladný a rychlý obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. 

K těmto ukazatelům se řadí ukazatele rentability, ukazatele finanční stability a 

zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele vycházející z dat kapitálového 

trhu. Pro účely této práce budou použity pouze vybrané základní ukazatele. 

Ukazatele rentability se používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku, pomocí nichž se vyjadřuje intenzita 

využívání reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Rentabilitu lze obecně 

definovat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Mezi nejčastěji používané ukazatele 

rentability patří rentabilita aktiv (ROA) a rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

100⋅=
A

EBIT
ROA  [%],         (2.4) 

100⋅=
VK

EAT
ROE  [%],             (2.5) 
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kde EBIT představuje výsledek hospodaření před úroky a zdaněním, A jsou aktiva, EAT  je čistý 

zisk a VK je vlastní kapitál. 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti jsou zaměřeny na hledání optimální 

kapitálové struktury podniku, tedy jak podnik využívá pro financování svých potřeb vlastní a 

cizí kapitál. Zadluženost není pouze negativním jevem firmy. Její růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy, avšak současně může dojít ke zvýšení rizika 

finanční nestability.  

100⋅=
A

CZ
tzadluženosCelková  [%],                   (2.6) 

kde CZ jsou cizí zdroje. 

Ukazatele likvidity představují schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky, tedy schopnost podniku uhradit včas své splatné závazky. Likvidita je velmi 

důležitá z pohledu finanční rovnováhy firmy, protože jen dostatečně likvidní podnik je 

schopen dostát svým závazkům. Naopak vysoká míra likvidity je nepříznivá pro vlastníky, 

protože finanční prostředky jsou příliš vázány v aktivech a dostatečně nepracují ve prospěch 

zhodnocení finanční situace podniku. 

KZ

OA
likviditaCelková = ,                               (2.7) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

2.4.2.2 Analýza odvětví 

Vývoj hospodaření podniku je ovlivňován také odvětvím, ve kterém daný podnik 

působí, a proto je tato analýza nezbytnou součástí při ocenění podniku. Úkolem této analýzy 

je zjistit, jak se dané odvětví vyvíjelo v minulých letech, jaké postavení má v ekonomice nyní 

a jaký vývoj se očekává v budoucnosti. Je potřeba tedy identifikovat faktory, které působí na 

vývoj daného odvětví a aplikovat je při tvorbě dlouhodobého finančního plánu.  

2.4.3 Sestavení finančního plánu 

Základním východiskem pro většinu oceňovacích metod je sestavení finančního plánu. 

Finanční plán tvoří soubor kriterií pro rozhodování v přítomnosti o činnostech, jejichž 

důsledky mohou nastat v budoucnu. V rámci řízení podniku je finanční plán součástí 

podnikového plánu, který by měl vycházet z dlouhodobé koncepce podniku. Jeho úkolem je 

rozhodnout o optimální velikosti a druhu použitých finančních zdrojů, které jsou potřeba 

k financování majetku, k zajištění likvidity a finanční stability firmy. Finanční plán 
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komplexně zachycuje veškeré stránky hospodářské činnosti podniku a je tvořen zejména 

plánem výkazu zisku a ztráty, plánem rozvahy a případně plánem výkazu cash flow.  

Pro sestavení finančního plánu je také důležité vytvořit dílčí plány, které by měly být 

navzájem provázány, časově a věcně sladěny. Také platí, že výkaz zisku a ztráty, případně 

výkaz cash flow jsou zachyceny v tokových veličinách, kdežto rozvaha je vyjádřena ve 

stavových veličinách. Při sestavování finančního plánu by se mělo vycházet z aktuální tržní 

situace. Finanční plán by měl být zaměřen na růst tržní hodnoty firmy a také by měl být 

vytvářen tzv. klouzavým způsobem, což znamená, že plánovací horizont nového plánu 

částečně překrývá plánovací horizont starého plánu a existuje určitý vztah mezi dlouhodobým 

finančním plánem a krátkodobými dílčími plány. 

Dlouhodobý finanční plán lze sestavit na základě různých metod. Nejčastěji využívaná 

je metoda pevného podílu na tržbách, která je založena na tom, že podíl jednotlivých položek 

na tržbách není v čase konstantní. Další metodou je metoda proměnlivého podílu na tržbách, 

která předpokládá měnící se podíl na tržbách v čase. Pomocí simulační metody se vytvářejí 

různé varianty scénářů vývoje, které mohou být optimistické, základní a pesimistické. 

2.5 Metody oceňování 

Pro stanovení hodnoty podniku existuje celá řada různých přístupů a metod. Pro účely 

oceňování podniku je velmi důležitá správná volba metody, neboť použitá metoda 

rozhodujícím způsobem určuje, zda bude naplněn cíl oceňování. Volba metod je také velmi 

ovlivněna účelem ocenění a subjektivním postojem oceňovatele. V zásadě lze jednotlivé 

přístupy k oceňování členit dle konceptu ocenění a dle způsobu zohlednění neurčitosti a 

rizika. Přehled základních metod pro oceňování je zobrazen v grafu 2.1. 

2.5.1 Majetkové metody  

Pojetí majetkových metod tedy spočívá v ocenění jednotlivých složek aktiv, závazků a 

dluhů. Při tomto přístupu k oceňování podniku je oceněna každá majetková složka. Součtem 

cen je pak získáno souhrnného ocenění aktiv podniku. Odečtením všech dluhů a závazků je 

dosažena hodnota vlastního kapitálu. 
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Graf 2.1 Metody oceňování podniku 

 

Zdroj: Dluhošová, D. Finanční rozhodování a řízení podniku (2010) 

U účetní metody se vychází ze stavových veličin z rozvahy. Jednotlivé druhy majetku 

se oceňují na bázi historických cen. Tato metoda je velmi jednoduchá, ale nejméně přesná. 

Sehrává pouze doplňkovou úlohu a poskytuje určitou výchozí informaci o hodnotě majetku. 

Nevýhodou této metody je, že nejsou zohledněna nehmotná aktiva a nevychází se z tržního 

ocenění. 

Na rozdíl od účetní metody se u substanční metody zjišťuje hodnota jednotlivých 

složek majetku na bázi reprodukčních cen, zjišťují se tedy tržní hodnoty majetku. 

Předpokládá se pokračování podniku v jeho činnosti. 

U metody likvidační hodnoty se předpokládá, že podnik ukončí svou činnost a jeho 

majetek bude následně rozprodán. Důležitým faktorem je vnější tlak tedy čas. Likvidační 

hodnota tvoří odhad dolní hranice hodnoty podniku. 

2.5.2 Výnosové metody 

Výnosové metody jsou založeny na stanovení hodnoty kapitálu jako současné hodnoty 

budoucích peněžních toků. Provádí se dle odhadu budoucích očekávaných výnosů, které 

generují aktiva podniku. Hodnota podniku je u těchto metod závislá na přesném vymezení 

budoucích výnosů, volbě časového horizontu a v neposlední řadě také na stanovení nákladu 

kapitálu. 
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2.5.2.1 Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) 

Metody DCF patří mezi nejvíce využívané metody pro ocenění podniku. Jsou založeny 

na odhadech budoucích volných peněžních toků, které plynou z podnikatelského prostředí. 

Jedním z nejdůležitějších měřítek využívaných při oceňování podniku je právě budoucí volný 

peněžní tok, protože s rostoucím peněžním tokem roste také hodnota dané firmy. 

U těchto metod je důležité, jaká kategorie hodnoty má být určena. Pokud jde o tržní 

hodnotu, očekávané výnosy se diskontují na úrovni výnosnosti očekávané trhem. Pokud se 

jedná o subjektivní (investiční) hodnotu, vychází se z toho, jaké výnosy očekává konkrétní 

investor a podle toho se diskontuje požadovanou výnosností. U objektivizované hodnoty se 

uvažuje s očekávanými výnosy, které budou dosaženy s velmi vysokou pravděpodobností. 

Diskontuje se s takovou mírou výnosnosti, která je stanovena na základě jasně popsaných 

metodických postupů. 

Při použití výnosových metod se postupuje v několika základních krocích. Prvním je 

správné vymezení budoucích peněžních toků, následuje stanovení nákladu kapitálu, kterým 

bude peněžní tok diskontován a jako poslední je stanovena hodnota podniku pomocí zvolené 

metody ocenění. 

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

jak jsou definovány finanční toky a náklad kapitálu, lze rozlišit čtyři základní metody 

oceňování podniku: 

- metoda DCF – Equity,  

- metoda DCF – Entity,  

- metoda DDM (Dividend Discount Model) 

- metoda APV(Adjusted Present Value). 

 

U metody DCF – Equity je oceňován pouze vlastní kapitál. Volné peněžní toky se 

vztahují pouze k vlastnímu kapitálu FCFE a jsou diskontovány nákladem vlastního kapitálu 

RE. Hodnotu podniku lze stanovit jako perpetuitu takto: 

ER

FCFE
V = .                      (2.8) 

U metody DCF – Entity se oceňuje celkový kapitál. Volný peněžní tok pro vlastníky 

i věřitele FCFF je diskontován nákladem celkového kapitálu WACC. Cílem této metody je 

tržní ocenění celkového kapitálu podniku. Hodnota podniku se při konstantních finančních 

tocích vypočítá jako perpetuita následujícím způsobem: 



 

17 

 

WACC

FCFF
V = .                       (2.9) 

U metody DDM se oceňuje vlastní kapitál. Tento model je v podstatě modifikovaným 

modelem DCF, kdy se na místo volných finančních toků používají dividendy. Tato metoda se 

využívá hlavně v tržních ekonomikách, které mají vyspělý kapitálový trh. Propočet hodnoty 

podniku je tento: 

ER

DIV
V = ,                    (2.10) 

kde DIV je dividenda v běžném období. 

Metoda APV slouží k oceňování celkového kapitálu. Nejprve se vyčíslí hodnota 

nezadluženého podniku a to tak, že za volné finanční toky se dosadí toky nezadlužené firmy 

FCFEU, které jsou diskontovány nákladem celkového kapitálu nezadlužené firmy RU. Aby 

bylo možno určit hodnotu zadluženého podniku, je potřeba přičíst současnou hodnotu 

daňového štítu TS, který je diskontován náklady dluhu RD. Hodnotu podniku lze tedy určit 

tímto způsobem: 

DU

U

R

TS

R

FCFE
V += .                   (2.11) 

Mezi nejvíce používané metody patří DCF-Entity a DCF-Equity. V praxi se většinou 

nepředpokládají konstantní finanční toky, proto se pro zpřesnění výpočtu používá tzv. 

dvoufázová metoda, která je založena na předpokladu rozdělení finančních toků do dvou 

období. Délka první fáze je obvykle plánovaná na období 4 až 6 let, kdy se očekává, že 

situace v podniku je lépe předvídatelná a je možné relativně přesně a efektivně plánovat 

finanční toky. 

( ) t
t

T

t
RFCFV −

=
+⋅Σ= 1

1
1 1 ,                  (2.12) 

kde V1 je hodnota firmy za první fázi, FCFt jsou volné peněžní toky, T je délka první fáze a R1 

jsou náklady kapitálu první fáze. 

Druhá fáze zahrnuje období bezprostředně po ukončení první fáze až do nekonečna. V 

této fázi se uvažuje pouze s trendem finančních toků a pracuje se s tzv. pokračující hodnotou, 

která vyjadřuje hodnotu firmy za druhou fázi k počátku druhé fáze. Vzhledem k momentu 

ocenění je třeba pokračující hodnotu diskontovat k momentu ocenění. 

( ) TRPHV −
+⋅= 12 1 ,                   (2.13) 

kde V2 je hodnota společnosti ve druhé fázi, PH je pokračující hodnota. Jestliže se ve druhé 

fázi budou předpokládat konstantní peněžní toky, pokračující hodnota se určí následovně: 
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2

1

R

FCF
PH T += ,                   (2.14) 

kde R2 jsou náklady kapitálu ve druhé fázi, jenž bývají vyšší než náklady kapitálu v první fázi, 

jelikož se v nich promítá vyšší rizikovost tvorby peněžních prostředků. 

Hodnota firmy se pak stanoví jako součet hodnoty společnosti v první a druhé fázi. 

21 VVV += .                    (2.15) 

Hodnota podniku DCF-Entity použitím dvoufázové metody se tedy vypočte 

následujícím způsobem: 

( ) ( ) TTt
t

T

t
WACC

WACC

FCFF
WACCFCFFV −+−

=
+⋅++⋅Σ= 1

2

1
1

1
11 .              (2.16) 

2.5.2.2 Metoda kapitalizovaných zisků 

Tento oceňovací postup byl vypracován a je nejvíce používán zejména v německy 

mluvících zemích. Propagátorem a zastáncem metody kapitalizace zisku byl německý teoretik 

Konrad Mellerowicz.  

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

odhadovány z historických dat rozvahy a výkazu zisku a ztráty za posledních 3 – 5 let. Touto 

metodou se oceňuje hodnota „netto“, tzn. že hodnota podniku se počítá z čistých výnosů 

pouze pro vlastníky a výsledkem je tedy hodnota vlastního kapitálu. Existují dvě základní 

metody výpočtu, a sice metoda paušální a analytická. Hodnota podniku se stanovuje z tzv. 

trvale udržitelného zisku, což je účetní zisk upraven o řadu korekcí. Mezi tyto korekce patří 

například úprava odpisů o reálné opotřebení, vyloučení skrytých rezerv, vyloučení 

mimořádných výnosů a nákladů přechodného charakteru, vyloučení nákladů a výnosů, jež 

nesouvisejí s hlavní činností firmy, úpravy o metodické změny a jiné.  

2.5.2.2.1 Paušální metoda 

Při využití této metody se předpokládá, že podnik bude dosahovat alespoň takových 

výnosů v budoucnosti, jakých dosahoval v minulosti. 

Při ocenění paušální metodou se vychází z výsledku hospodaření před zdaněním, ke 

kterému jsou přičteny odpisy, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

a mimořádné náklady. Naopak jsou od tohoto výsledku hospodaření odečteny finanční 

výnosy, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a mimořádné výnosy. Po 

provedení těchto korekcí je vyčíslen upravený výsledek hospodaření před odpisy (dále jen 

upravený VH), který je třeba vyjádřit v cenách roku ocenění, a proto je  upravený VH vydělen 
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bazickým indexem zjištěným podle inflace a vztaženým k danému roku ocenění. K takto 

upravenému VH očištěného o inflaci je nutné přiřadit váhy tak, že k období nejbližšímu 

k datu ocenění se přiřadí váha nejvyšší a naopak období nejvzdálenější bude mít váhu 

nejnižší. Následně je vypočítán vážený průměr trvale odnímatelného výnosu před odpisy. Od 

tohoto výsledku se dále odečtena hodnota odpisů a také daň, která je platná v roce ocenění. 

Hodnota vlastního kapitálu se pak určí jako perpetuita podle tohoto vzorce: 

ER

TOCV
V = ,                    (2.17) 

kde TOCV je trvale odnímatelný čistý výnos a RE představuje náklad vlastního kapitálu. 

2.5.2.2.2 Analytická metoda 

Analytická metoda na rozdíl od paušální metody vychází z budoucích výsledků 

hospodaření, které jsou pak upraveny o vliv financování. Tato metoda je v podstatě obdobou 

metody DCF, s tím rozdílem, že očekávaný výnos není vypočten z peněžních toků, ale z  

budoucích upravených výsledků hospodaření. 

Hodnota vlastního kapitálu se za předpokladu trvalé existence podniku vypočte takto: 

( ) ( ) T
E
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t
E
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t
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R
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RCVV
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+⋅++⋅=
+

∑ 11
11

,                (2.18) 

kde CVt představuje odhad odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy, T je délka 

období, za které lze odhadnout čistý výnos, TOCV představuje trvale odnímatelný čistý výnos 

v druhé fázi. 

2.6 Vymezení volných finančních toků 

Volné finanční toky (Free Cash Flow, FCF) jsou chápány jako rozdíl mezi příjmy a 

výdaji, které jsou generovány majetkem podniku a vztahují se ke stanovenému druhu 

kapitálu. 

Volné finanční toky vztahující se k celkovému kapitálu (Free Cash Flow to the 

Firm, FCFF) jsou veškeré peněžní toky, které podnik generuje z aktiv bez ohledu na to, zda 

jsou určeny vlastníkům či věřitelům. Skládají se z peněžních toků pro vlastníky FCFE a z 

peněžních toků pro věřitele FCFD, což lze vyjádřit jako 

ttt FCFDFCFEFCFF += .                  (2.19) 

Volné finanční toky pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity, FCFE) 

charakterizují peněžní toky z pohledu vlastníků, např. akcionářů. Tvořeny jsou z finančních 
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toků z provozní, investiční a finanční činnosti. 

tttttt SINVČPKODPEATFCFE +−∆−+= ,               (2.20) 

kde EATt je čistý zisk, ODPt jsou odpisy, ∆ČPKt je změna stavu čistého pracovního kapitálu, 

INVt jsou investiční výdaje, St znamená saldo úvěru, vypočtené jako čerpání úvěru mínus 

splátky úvěru, t je časové období. 

Volné finanční toky pro věřitele (Free Cash Flow to the Debt, FCFD) představují 

toky z pohledu věřitelů, například komerčních bank. Finanční toky FCFD jsou určeny 

následovně: 

( ) ttt SsdÚFCFD −−⋅= 1 ,                          (2.21) 

kde Út jsou úroky, sd je sazba daně z příjmu, St je saldo z pohledu banky, tedy rozdíl příjmů z 

inkasovaných splátek z dluhu mínus výdaje na poskytnuté úvěry. 

Z výše uvedeného vyplývá, že FCFF lze zapsat takto: 

( )sdÚINVČPKODPEATFCFF tttttt −⋅+−∆−+= 1 .              (2.22) 

2.7 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu je možno charakterizovat jako náklady podniku na získávání 

jednotlivých složek podnikového kapitálu. Představují minimální požadovanou míru 

výnosnosti kapitálu. Na náklady kapitálu lze nahlížet ze dvou pohledů. Z pohledu podniku 

představují cenu za kapitál získaný pro další rozvoj činnosti, zatímco z pohledu investora lze 

náklady na kapitál chápat jako požadavek na výnosnost, která musí být firmou dosahována, 

aby nedošlo k poklesu hodnoty pro investory. Jedná se tedy o takové vnitřní výnosové 

procento kapitálu, kdy by se tržní hodnota daného aktiva měla rovnat současné hodnotě 

finančních toků, které aktivum generuje. Náklady kapitálu závisí na riziku jednotlivých aktiv. 

Obecně se skládají z bezrizikové sazby a rizikové prémie.  

Náklady kapitálu lze rozlišit na náklady na celkový kapitál, náklady na cizí kapitál a 

náklady na vlastní kapitál. Tyto kategorie nákladů jsou významné při finančním rozhodování 

podniku, jako jsou například optimalizace kapitálové struktury podniku, investiční 

rozhodování, oceňování jednotlivých složek majetku, stanovení hodnoty podniku apod. 

2.7.1 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál jsou kombinací nákladů různých forem kapitálu a zahrnují 

jak náklady na cizí kapitál, tak náklady na vlastní kapitál. Je důležité, aby podíl jednotlivých 

složek na celkovém kapitálu byl vyčíslen na základě tržních hodnot. Stanovení nákladů 
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kapitálu velmi ovlivňuje výslednou hodnotu podniku. Náklady na celkový kapitál WACC lze 

vypočítat takto: 

( )
VKD

VKRDsdR
WACC ED

+

⋅+⋅−⋅
=

1
,                 (2.23) 

kde RD představují náklady na úročený cizí kapitál, sd je sazba daně z příjmu, D je úročený 

cizí kapitál, RE představují náklady na vlastní kapitál, VK je vlastní kapitál, přičemž C = VK + 

D, kdy C je celkový investovaný kapitál. 

2.7.2 Náklady na cizí kapitál 

Náklady cizího kapitálu představují úroky či kupónové platby, které je nutno platit 

věřitelům za vypůjčení kapitálu. Základní úroková míra se odvíjí od situace na finančním 

trhu. Náklady na cizí kapitál se často vyjadřují v podobě úroku sníženého o daňový štít, jež 

představuje úsporu z daní, která plyne z použití cizího kapitálu. Náklady cizího kapitálu lze 

vyjádřit následovně: 

( )sdiRD −⋅= 1 ,                   (2.24) 

kde i je úroková míra z dluhu. 

2.7.3 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou odvozovány od výnosových očekávání příslušných 

investorů. Náklady na vlastní kapitál jsou pro podnik vyšší než náklady na cizí kapitál, 

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

Dalším důvodem je také to, že nákladové úroky představují daňově uznatelné náklady, jež 

snižují zisk jako základ pro výpočet daně z příjmů.  

Náklady vlastního kapitálu lze stanovit na základě tržních přístupů či metod a modelů 

vycházejících z účetních dat. Využití těchto metod závisí na dostupnosti dat a rozvinutosti 

finančních trhů. Mezi nejvíce používanější metody pro stanovení nákladů na vlastní kapitál patří: 

- model oceňování kapitálových aktiv – CAPM, 

- arbitrážní model oceňování – APM, 

- dividendový růstový model, 

- stavebnicové modely. 

2.7.3.1 Model oceňování kapitálových aktiv  

CAPM se řadí k tržním přístupům a je využíván zejména v anglosaských zemích. 

Jedná se o rovnovážný model, kdy mezní sklon očekávaného výnosu a rizika je pro všechny 
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investory stejný. Je založen na funkčním vztahu mezi výnosem daného aktiva a tržního 

portfolia vyjadřujícího riziko celého trhu. 

2.7.3.2 Arbitrážní model oceňování  

APM představuje alternativní model oceňování aktiv, který je také založen na tržním 

přístupu stanovení nákladů na vlastní kapitál. Tento model je vícefaktorový, což znamená, že 

se bere v úvahu více rizikových faktorů a to jak makroekonomických, tak i 

mikroekonomických. Rovnovážnou podmínkou tohoto modelu je nemožnost arbitráže. Žádný 

z investorů tedy nemůže dosáhnout arbitrážního zisku. 

2.7.3.3 Dividendový model 

Tento model se využívá zejména pro oceňování akcií, kdy tržní cena akcie je 

odvozována od současné hodnoty budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. 

2.7.3.4 Stavebnicové modely 

Stavebnicové modely slouží převážně pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice 

s nedokonalým kapitálovým trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky a kde není 

vhodné použít model CAPM či model APM. Pomocí stavebnicového modelu se alternativní 

náklad vlastního kapitálu určí jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových 

prémií. Rizikové prémie nevycházejí z kapitálového trhu, ale z podnikových účetních dat. 

Stavebnicových modelů existuje celá řada.  

Model, který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vychází z předpokladu 

modelu MM II, kdy náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU se stanoví 

takto: 

LAfinstabpodFU RRRRWACC +++= ,                (2.25) 

kde RF je bezriziková úroková míra, RLA je riziková přirážka za velikost podniku, Rpod je 

riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability. 

Celkové náklady zadlužené firmy WACC se pak vypočítají z vztahu: 









⋅−⋅= sd

A

D
WACCWACC U 1 ,                 (2.26) 

kde D je úročený cizí kapitál, A jsou aktiva.  

Náklady vlastního kapitálu se získají dosazením do tohoto vzorce: 
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,              (2.27) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, OBL jsou obligace a VK 

je vlastní kapitál. 

WACCU se v jednotlivých letech mění se změnou rizikových přirážek. Jednotlivé 

rizikové přirážky se propočtou níže uvedeným způsobem. 

Pro stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku RLA je třeba 

vypočítat úplatné zdroje:  

OBLBUVKUZ ++= .                  (2.28) 

Je-li UZ ≥ 3 mld. Kč, tak RLA = 0,00 %. Tato spodní hranice vychází ze zkušeností firem, 

které poskytují rizikový kapitál. 

Je-li UZ ≤ 100 mil. Kč, pak RLA = 5,00 %. 

Je-li UZ > 100 mil. Kč a zároveň UZ < 3 mld. Kč, použije se tento propočet:  

 
( )

2,168

.3 2UZmld
RLA

−
= .                   (2.29) 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku Rpod závisí na ukazateli ,
A

EBIT

který je porovnáván s ukazatelem X1 vyjadřujícím nahrazování úplatného cizího kapitálu 

vlastním kapitálem. Ukazatel X1 je počítán takto: 
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OBLBUVK
X

+
⋅

++
=

)(
1 ,                (2.30) 

kde Ú představují úroky. 

Je-li 
A

EBIT
> X1, pak Rpod je roven minimální hodnotě Rpod v daném odvětví. 

Je-li 
A

EBIT
 < 0, pak Rpod = 10,00 %. 

Je-li 0 < 
A

EBIT
 < X1, pak Rpod  je vypočtena takto: 

1,0
1
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X

Rpod .                  (2.31) 

 

Při stanovení rizikové přirážky za finanční stabilitu Rfinstab se vychází z ukazatele 
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celkové likvidity L3. Tato riziková přirážka charakterizuje vztahy životnosti aktiv a pasiv. 

Je-li L3 ≥ XL2, pak Rfinstab = 0,00 %. 

Je-li L3 ≤ XL1, pak Rfinstab = 10,00 %. 

Je-li XL1 < L3 < XL2, potom se pro výpočet Rfinstab použije tento vzorec: 

( )
( )

1,0
12

32
2

2

⋅
−

−
=

XLXL

LXL
R finstab .                  (2.32) 

XL1 a XL2 jsou stanoveny individuálně pro každé odvětví. Individuálně je také 

zohledňována finanční síla podniku a jiné skutečnosti. 

2.8 Analýza citlivosti 

Pro ocenění podniku se vychází ze stanoveného finanční plánu, avšak sestavování 

plánu je spojeno s určitým rizikem či nejistotou, že nedojde k jeho naplnění. Z tohoto důvodu 

je potřebné provést analýzu citlivosti.  

Tuto analýzu lze někdy označovat jako „What if…“ (v překladu „Co když…“) 

analýza, jelikož má za úkol hledat odpověď na tuto otázku. Analýza citlivosti dává představu 

o tom, jak jsou výsledné hodnoty ocenění citlivé na změnu jednoho či více zásadních faktorů. 

Díky citlivostní analýze lze posoudit, do jaké míry lze výslednou hodnotu podniku považovat 

za obecně platnou a do jaké míry jde pouze o výsledek, který je podmíněný uplatněnými 

předpoklady. 
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3. Charakteristika podniku a návrh finančního plánu 

V této kapitole bude představena společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o., bude 

provedena analýza odvětví a dále budou vytvořeny tři verze finančního plánu společnosti na 

pět let dopředu. Nakonec bude následovat zhodnocení jak finančního plánu, tak i minulého 

vývoje společnosti prostřednictvím základních ukazatelů finanční analýzy. 

3.1   Představení společnosti 

Společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. byla původně založena pod názvem 

Válcovny plechu Technotron, s.r.o. v roce 1995 jako 100% dceřiná společnost Válcovny 

plechu, a.s. (dnes ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s.), která se na počátku tohoto století 

připojila ke skupině ArcelorMittal a díky tomu je přímou součástí obchodní a rozvojové 

politiky této skupiny.  

Skupina ArcelorMittal je největším výrobcem oceli na světě, je leaderem v ocelářském 

průmyslu a udává trendy dnešní doby. Zaměstnává přes 300 tisíc zaměstnanců ve více jak 60 

zemích. Produkty, které vyrábí zahrnují všechna odvětví trhu, která v sobě obsahují alespoň 

nějakou část oceli. Využívá nejmodernější technologie, nejkvalitnější materiály a širokou 

distribuční síť. Prezentuje se na klíčových globálních trzích s ocelí v Evropě, Asii, Africe a 

Americe. Hlavní vizí do budoucna je vybudovat a udržet si pozici na čínském a indickém 

trhu, kde spatřuje svou budoucí možnost rozvoje. 

Synergické efekty spojení společnosti Technotron se skupinou ArcelorMittal se 

neustále rozvíjejí, což společnosti přináší dlouhodobou perspektivu a mnoho dalších výhod 

jako sjednocení nákupu a prodeje, jednoduchou a rychlou distribuci do celého světa, snadný 

přístup k novým trhům, jistotu v dodávkách vstupního materiálu, záruku spolehlivého a 

silného zázemí, přístup k technologiím a společnému know-how. 

Dlouhodobým cílem společnosti ArcelorMittal Technotron je prosperující 

marketingově řízená firma, uspokojující potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, 

včasnost dodávek a optimalizaci platebních podmínek. Řízení společnosti zohledňuje 

požadavky na životní prostředí.  

ArcelorMittal Technotron s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji cca 20 km 

jihozápadně od Ostravy. Rozkládá se na 6000 m2 a zaměstnává více než 110 zaměstnanců.  

3.1.1 Výrobní program 

Společnost se zaměřuje na zpracování ocelových plechů, případně z barevných kovů a 
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nerezů, křemíkových transformátorových a dynamových plechů. Výrobky lze shrnout do tří 

hlavních okruhů. 

Polovinu hodnoty prodejů tvoří plechová síťovina tahokov v širokém sortimentu 

rozměrů a jakostí. K těmto výrobkům patří například rošty, schodnice, obkladové a stropní 

kazety. Druhým největším prodejním segmentem jsou vinutá jádra magnetických obvodů v 

širokém sortimentu tvarů, velikostí a provedení. Rozsahem je na třetím místě okruh výrobků 

protlačovaných nebo lisovaných za studena. Jsou to výseky a protlačky, tedy polotovary pro 

další zpracování ve strojírenském a zejména automobilovém průmyslu. Malou část tvoří 

ostatní výrobky z plechu, služby v obrábění a dělení. 

Strojírenská technologie společnosti umožňuje vytváření výrobků, jež jsou určeny pro 

užití a další zpracování ve stavebnictví, elektrotechnickém, strojírenském a důlním průmyslu. 

Společnost vyvíjí snahu o maximalizaci přidané hodnoty svých výrobků s cílem poskytování 

nejlepších služeb svým zákazníkům.  

Společnost má zavedený systém jakosti dle souboru norem EN ISO 9000, který je od 

roku 2001 certifikovaný. Závod Lisovna má zavedený systém jakosti dle souboru norem pro 

automobilový průmysl VDA, certifikovaný od r. 2002. V současné době mají závod Lisovna a 

závod Výroba jader certifikované systémy jakosti dle EN ISO 9001:2008 a závod Lisovna 

rovněž dle VDA 6.1.  

3.1.2 Postavení společnosti na trhu 

S rozsáhlým sortimentem tahokovů je společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

jediným výrobcem v tuzemsku. Na trhu společnosti konkurují dovozy z Itálie a méně z 

Rakouska či Německa. Nadějným trendem je rostoucí podíl výrobků z tahokovu na celkové 

produkci a taktéž exportu. Ve výrobě vinutých jader je tuzemská konkurence reprezentována 

dvěma dalšími výrobci a dovoz reprezentují výrobky zhruba tří zahraničních firem. Největší 

přednosti spočívají v šíři sortimentu, v pružnosti reakcí na požadavky zákazníků a vysoké 

úrovni kvality výrobků a servisních služeb zákazníkům. Problém tváření za studena je v 

široké síti lisoven v regionu i tuzemsku a klesající poptávce. Společnost stále usiluje o větší 

prosazení odbytu polotovarů pro automobilky. 

3.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. je zobrazena 

v obrázku 3.1. 
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Graf 3.1. Organizační struktura společnosti  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2 Analýza a popis odvětví ocelářství 

Ocelářský průmysl je často považován za ukazatel hospodářského pokroku. Ocel totiž 

zastává důležitou úlohu v rámci celkové infrastruktury ekonomického rozvoje. Běžně se 

používá při stavbě silnic, železnic, další infrastruktury, zařízení a budov. Většina velkých 

moderních staveb, jako jsou stadiony, mrakodrapy, mosty a letiště, jsou podporovány právě 

pomocí ocelového skeletu. I ty s betonovou konstrukcí, protože využívají ocel jako výztuž. 

Kromě toho má ocel široké užití při výrobě spotřebičů a automobilů. I přes nárůst využití 

hliníku, je stále hlavním materiálem pro výrobu karoserií. Z oceli se vyrábí celá řada jiných 

stavebních materiálů, jako jsou hřebíky, šrouby a další. 

Výroba oceli představuje odvětví prvovýroby či těžkého průmyslu. Ocel představuje 

jeden z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších materiálů pro výrobu v mnoha dalších 

odvětvích. O využití tohoto potenciálu oceli se však musí postarat management ocelářství, 

výzkum, vývoj a také organizace typu hospodářského odvětvového svazu. 

Ocelářství je obor surovinově a energeticky velmi náročný, s vysokou kapitálovou 

vybaveností, zejména hmotného investičního majetku. Výrobní zařízení mívají dlouhou dobu 

životnosti a dlouhý cyklus obnovy. Z tohoto důvodu u tohoto oboru existuje nízká pružnost na 

změnu sortimentu. Vložené prostředky jsou v tomto odvětví relativně dlouho vázány a to při 

vysoké investiční náročnosti výroby. 

Ocelářský průmysl má cyklický charakter, což značí, že poptávka a ceny úzce souvisí 
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s obecnými ekonomickými trendy. V období růstu je dlouhodobou strategií ocelářských 

podniků zvyšovat podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou převážně efektivními investicemi 

a intenzivním budováním výrobních řetězců směrem ke konečným zákazníkům tak, aby byly 

ocelářské podniky co nejlépe připraveny na období  hospodářského poklesu. Obavy z cyklů 

vedou např. západoevropské výrobce k tomu, aby na přechodnou dobu dobrovolně omezovali 

výrobu, než aby připustili cenový propad. Vycházejí ze skutečnosti, že poptávka se dokáže 

zotavit rychleji než ceny. 

Spotřeba oceli se tedy zvyšuje, když ekonomika roste, protože vlády víc investují do 

infrastruktury a dopravy a staví se nové továrny a domy. Naopak v době ekonomické recese 

dochází k propadu výroby oceli. 

3.2.1 Světový ocelářský průmysl 

V průběhu 20. století světová produkce oceli rostla neuvěřitelnou rychlostí, z pouhých 

28 milionů tun vyrobených na počátku století až k 781 milionům tun na konci století. Během 

20. století se spotřeba oceli zvyšovala v průměru o 3,3 % ročně.  

Ke konci minulého století začala významně růst výroba oceli v rozvojových zemích 

jako je Čína, Brazílie, Indie a také Jižní Korea. Ekonomický boom v Číně a Indii způsobil 

masivní nárůst světové poptávky po oceli. V letech 2000 až 2005 se světová poptávka po 

oceli zvýšila cca o 6 %. Dle britského geologického průzkumu z roku 2005 se stala největším 

výrobcem oceli Čína, jež zaujímá třetinu světové produkce. Za ní ji následovaly Japonsko, 

Rusko a USA. 

V grafu 3.2 je zachycen vývoj roční produkce surové oceli v megatunách (Mt).  
 

Graf 3.2 Roční produkce surové oceli (Mt) 

 

Zdroj:http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/2011-world-crude-steel-production.html 
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Z grafu je zřejmé, že produkce oceli téměř v každém roce roste. Výjimkou jsou roky 

2008 a 2009, kdy došlo k poklesu produkce z důvodu závislosti odvětví ocelářství na 

ekonomickém vývoji. Globální recese se tedy v ocelářství projevila poklesem světové 

produkce, kdy míra využití ocelárenských kapacit klesla na úroveň 71,6 %. V roce 2009 se 

celková světová produkce surové oceli oproti předchozímu roku snížila o 8 %. Ve druhé 

třetině téhož roku začala růst míra využití ocelárenských kapacit a toto využití v celosvětovém 

měřítku stouplo na téměř   75 %. Světový ocelářský průmysl tak nyní zažívá období růstu. 

V roce 2011 světová výroba surové oceli dosáhla svého rekordu. Bylo vyprodukováno 1,527 

megatun, což představuje nárůst o 6,8 % oproti roku 2010. V roce 2011 byl u největších 

producentů oceli kromě Japonska a Španělska zaznamenán růst výroby oceli, který byl 

obzvláště silný v Turecku, Jižní Koreji a Itálii. 

Podíly největších producentů oceli na celosvětové produkci v letech 2010 a 2011 jsou 

uvedeny v grafu 3.3., z něhož lze vyčíst, že největší podíl na světové výrobě oceli má Čína, 

jejíž podíl v roce 2011 vzrostl na 45,5 % oproti předchozímu roku. Druhý největší podíl na 

světové produkci má Japonsko, jejíž podíl z roku 2010 poklesl o 0,7 procentních bodů na 7% 

podíl v roce 2011. Na třetím místě zůstalo USA se svým 5,6% podílem v obou letech. 
 

Graf 3.3 Podíl hrubé světové produkce oceli v letech 2010 a 2011 

 

Zdroj:http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/2011-world-crude-steel-

 production.html 

 

V tabulce 3.1 je zobrazena produkce oceli deseti největších producentů oceli v letech 

2010 a 2011. V posledním sloupci tabulky je uvedena procentní změna produkce dané země. 
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Tabulka 3.1 Produkce top 10 zemí vyrábějících ocel (Mt) 

Místo Země 2011 2010 % 2011/2010 

1 Čína 695,5 638,7 8.9 

2 Japonsko 107,6 109,6 -1,8 

3 Spojené státy 86,2 80,5 7.1 

4 Indie 72,2 68,3 5.7 

5 Rusko 68,7 66,9 2.7 

6 Jižní Korea 68,5 58,9 16,2 

7 Německo 44,3 43,8 1.0 

8 Ukrajina 35,3 33,4 5.7 

9 Brazílie 35,2 32,9 6.8 

10 Turecko 34,1 29,1 17,0 

Zdroj:http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/2011-world-crude-steel-production.html 

3.2.2 Charakteristika odvětví CZ-NACE 25 

Dle klasifikace ekonomických činností Českého statistického úřadu spadá společnost 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. do odvětví CZ-NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení. Toto odvětví je velmi významnou součástí 

sféry celého zpracovatelského průmyslu, protože je jedním z nejdůležitějších dodavatelů 

komponentů pro výrobu konečných výrobků a zařízení především pro strojírenský a 

automobilový průmysl. 

Odvětví CZ-NACE 25 zahrnuje výrobu kovových výrobků, jež mají obvykle statickou 

funkci. Dále zde patří výroba zbraní a střeliva. Toto odvětví lze rozdělit do těchto 8 oborů: 
 

- 25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků, 

- 25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků, 

- 25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení, 

- 25.4 Výroba zbraní a střeliva, 

- 25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie, 

- 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění, 

- 25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků, 

- 25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků. 
 

Šíře výrobků a technologií, které se zahrnují do tohoto odvětví je veliká, přesto mají 

všechny obory v tomto odvětví jednu společnou vlastnost a sice, že původním materiálovým 

vstupem do tohoto odvětví jsou tradiční kovové polotovary vyrobené v odvětví CZ-NACE 24 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství. Produkt odvětví CZ-NACE 25 

je buď již finálním výrobkem anebo polotovarem, který bude dále zpracováván v dalších 
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odvětvích, především ve strojírenské a elektrotechnické výrobě, stavebnictví či 

automobilového průmyslu. 

Odvětví CZ-NACE 25 zaujímá v roce 2009 druhé místo svým 8,7 % podílem na 

tržbách za vlastní výrobky a služby v rámci zpracovatelského průmyslu. Na průměrném počtu 

zaměstnanců zpracovatelského průmyslu se odvětví podílí 13 %. Podstatnou úlohu má toto 

odvětví také svým podílem zhruba 11 % na celkové účetní přidané hodnotě celého 

zpracovatelského průmyslu. V prestižním žebříčku Czech Top 100 se za rok 2011 umístily 

společnosti tohoto odvětví Třinecké železárny, a.s. na 18. a ArcelorMittal Ostrava a.s. na 22. 

místě. Ovšem je nutno podotknout, že ekonomické činnosti obou firem spadají do odvětví jak 

CZ-NACE 25, tak do odvětví CZ-NACE 24.5 

Podíly jednotlivých oborů odvětví CZ-NACE 25 na celkových tržbách za prodej 

vlastních výrobků a služeb v běžných cenách v roce 2009 jsou znázorněny v grafu 3.4. 

Graf 3.4 Podíly jednotlivých oborů CZ-NACE 25 na celkových tržbách v odvětví za rok 2009 

Zdroj: www.businessinfo.cz/files/dokumenty/panorama_metal_2010.pdf 

Výrobky z oceli představují tradiční artikl zahraničního obchodu. Produkce českých 

ocelářských podniků je více než z 60 % závislá na exportu. 

3.2.3 Situace ocelářského průmyslu ČR v posledních letech  

Situace ocelářského průmyslu v České republice byla do roku 2007 příznivá. 

Ocelářství v roce 2007 zvládlo restrukturalizaci, bylo již plně privatizované a všechny 

ocelářské podniky vykazovaly velmi dobré výsledky. Do srpna 2008 pokračoval pozitivní 

                                                 
5 www.businessinfo.cz/files/dokumenty/panorama_metal_2010.pdf 
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trend vývoje avšak do konce roku 2008 však došlo k dramatickému poklesu výroby oceli. 

Rok 2009 byl doposud nejhorším rokem v ocelářství v ČR po roce 1989. Výrazně snížená 

poptávka po ocelářských výrobcích z druhé poloviny roku 2008 přetrvávala až do 1. poloviny 

roku 2009 a její zotavování bylo velmi pomalé a kolísavé. Deprese v poptávce měla za 

následek: 

- výrazné snížení výroby, 

- pokles cen finální produkce o 23 % u válcovaných výrobků a o 7,8 % u trubek, 

- snížení tržeb o 38,7 %, 

- pokles produktivity práce o 30 %, 

- ztrátový provozní hospodářský výsledek 4,2 mld. Kč, 

- nízké využití kapacit výroby, odstavení jedné vysoké pece z provozu, 

- snížení zaměstnanosti o 2000 pracovníků, 

- snížení objemu vývozu o 23,6 %, 

- pokračování investiční výstavby již zahájených staveb, 

- ohrožení zahajování nových ekologických investic. 

Z tabulky 3.2 je patrný pokles výroby oceli a válcovaného materiálu v letech 2007 - 

2009. 

Tabulka 3.2 Výroba oceli a válcovaného materiálu v letech 2007 až 2009 ( mil. t) 

Výrobek 2007 2008 2009 

Surová ocel 7 059 6 387 4 594 

Válcovaný materiál 6 101 5 801 4 300 

Zdroj: http://www.hz.cz/cz/situace-v-roce-2009 

V roce 2010 docházelo k zotavování výroby, ale ta ještě nedosáhla předkrizového 

objemu. Náklady výroby negativně ovlivňovalo pokračování působení spirály růstu cen 

vstupů a ještě stále slabší využití výrobních kapacit. Společnosti prováděly úsporná opatření 

vedoucí k redukci nákladů, odstavovaly agregáty na přechodnou dobu, aby mohly nepříznivé 

vlivy hospodářské recese kompenzovat alespoň částečně.  Společnosti musely přistupovat i 

k nouzovým pracovním režimům. V závěru roku 2010 se však situace v náběhu zakázek 

zlepšovala a byla příznivá i v roce 2011. Společnosti i přes neklidnou ekonomickou situaci 

pokračovaly v investičních aktivitách a to zejména v plnění závazků vůči životnímu 

prostředí.6 
                                                 
6 http://www.hz.cz/cz/ocelarsky-prumysl-v-cr 
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3.3 Návrh dlouhodobého finančního plánu 

Stanovení dlouhodobého finančního plánu je důležitým předpokladem pro ocenění 

podniku zejména výnosovými metodami. Finanční plán bude zahrnovat plán výkazu zisku a 

ztráty a plán rozvahy. Tyto plánované výkazy budou sestaveny ve třech verzích, které se 

budou lišit dle predikce tempa růstu HDP.  Budou sestaveny na dobu pěti let, konkrétně od 

roku 2011 do roku 2015.  

Sestavení finančního plánu bude probíhat v následujících krocích: 

- odhad tržeb dle regresní analýzy, 

- návrh plánu výkazu zisku a ztráty, 

- návrh plánu rozvahy, 

- zhodnocení finančního plánu. 

3.3.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

 Plán výkazu zisku a ztráty zahrnuje výše uvedené dílčí plány. 

3.3.1.1 Odhad tržeb pomocí regresního modelu 

Odhad tržeb je proveden pomocí regresního modelu za použití metody nejmenších 

čtverců. Testována byla závislost tržeb na několika faktorech. Jelikož je společnost 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. ocelářským podnikem, který je závislý na ekonomickém 

vývoji, byly za tyto faktory určeny hrubý domácí produkt, výroba a spotřeba oceli jak 

celosvětová, tak zemí Evropské unie, Číny a Německa. Testovány byly jak jednofaktorové, 

tak i dvoufaktorové modely. Celkem bylo vypracováno osm dvoufaktorových modelů, jež 

obsahovaly kombinaci hrubého domácího produktu s výrobou či spotřebou oceli dle 

jednotlivých zemí. Při testování dvoufaktorových modelů bylo zjištěno, že u každého z 

modelu byl odhad některého z regresních koeficientů na zvolené hladině významnosti 5 % 

statisticky nevýznamný. Z tohoto důvodu nelze tyto modely použít pro odhad tržeb. Všechny 

jednofaktorové modely vyšly statisticky významné. Pro odhad tržeb byl nakonec použit 

model s parametrem HDP, protože měl ze všech modelů největší hodnotu koeficientu 

vícenásobné determinace. Tento koeficient udává, z kolika procent je hodnota závislé 

proměnné vysvětlena změnami hodnot nezávisle proměnných. 

Testován byl simultánně model jako celek (nulová hypotéza je definována tak, že jsou 

regresní koeficienty rovny nule a alternativní hypotéza, tak že alespoň jeden regresní 

koeficient je nenulový) a jednotlivé regresní koeficienty (nulová hypotéza je definována tak,  

 



 

že regresní koeficient je roven nule a alternativní hypotéz

od nuly).  

V grafu 3.5 je zobrazena pozitivní závislost tržeb firmy na HDP.

Graf 3.5 Závislost tržeb na HDP

Zdroj: vlastní zpracování 
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roven nule a alternativní hypotéza tak, že regresní koeficient 

je zobrazena pozitivní závislost tržeb firmy na HDP. 

Graf 3.5 Závislost tržeb na HDP 

Formulace vybraného jednofaktorového regresního modelu je následující:

       

ětlované (závislé) proměnné (tržby), 0

∧

β  je odhad úrov

koeficientu, HDP je vysvětlující (nezávislou) promě

, jaká je průměrná změna tržeb v případě, že HDP poroste o 1 mil. 

ěnné zůstanou neměnné.  

ebná pro výpočet regresního modelu jsou znázorněna v tabulce 3.3.

Tabulka 3.4 obsahuje výsledné hodnoty regresního modelu. Významn

tabulce je koeficient vícenásobné determinace, který je 0,9747. Tento koeficient udává míru 

snosti vyrovnání regresní přímky s daty. Modelem je vysvětlena závislost t

 z 97,47 %. Hodnota významnosti F je nižší než 5 %, proto je 

model jako celek statisticky významný. Hodnota regresního koeficientu pro HDP je také 

statisticky významná, protože hodnota p je nižší než stanovená hladina významnosti.
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Formulace vybraného jednofaktorového regresního modelu je následující: 
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Tabulka 3.3 Vstupní data pro regresní model 

Rok Tržby v tis. Kč (Yt) HDP v mil. Kč 

2001 100 229 2 448 557 

2002 95 759 2 567 530 

2003 102 640 2 688 107 

2004 134 940 2 929 172 

2005 155 699 3 116 056 

2006 193 957 3 352 599 

2007 205 239 3 662 573 

2008 230 218 3 848 411 

2009 164 029 3 739 225 

2010 159 437 3 775 237 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3.4 Regresní model dle ANOVA 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Regresní model odhadnutý dle vzorce (3.1) je následující: 

tt HDPY ⋅=
∧

0487,0 .          (3.2) 

Následně je vypočítána odhadovaná hodnota hrubého domácího produktu pro všechny 

verze finančního plánu. Jednotlivé verze finančního plánu se liší především podle tržeb, jež 

jsou odhadovány dle tempa růstu hrubého domácího produktu vybraných tří institucí. Těmito 

institucemi jsou Česká národní banka, Ministerstvo financí ČR a mezinárodní společnost 

PWC (PricewaterhouseCoopers International Limited), která poskytuje zejména auditorské, 

daňové a poradenské služby. Budou tedy vytvořeny scénáře dle odhadů tempa růstu HDP 

ČNB, MF ČR a PWC.7 

                                                 
7 Prognózy tempa růstu HDP všech tří institucí vychází z údajů zjištěných k lednu 2012. 

Regresní statistika

Násobné R 0,9873       

Hodnota spolehlivosti R 0,9747       

Nastavená hodnota spolehlivosti R0,8636       

Chyba stř. hodnoty 26 898       

Pozorování 10

ANOVA

Rozdíl SS MS F Významnost F

Regrese 1 2,508E+11 2,508E+11 346,5929 0,00%

Rezidua 9 6511461299 723495700

Celkem 10 2,573E+11

Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% Dolní 95,0% Horní 95,0%

Hranice 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

HDP v mil. Kč 0,0487 0,0026 18,6170 0,00% 0,0428 0,0546 0,0428 0,0546
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V tabulce 3.5 jsou zobrazena odhadovaná tempa růstu HDP a dle regresního modelu 

vypočítaná hodnota HDP v mil. Kč podle vybraných institucí. 

Tabulka 3.5 Odhadovaná tempa růstu HDP a plánované HDP v mil. Kč podle jednotlivých scénářů 

Rok 

Scénář PWC Scénář ČNB Scénář MF ČR 

Odhad 
tempa 

růstu HDP 

HDP v mil. 
Kč 

Odhad 
tempa 

růstu HDP 

HDP v mil. 
Kč 

Odhad 
tempa 

růstu HDP 

HDP v mil. 
Kč 

2011 2,10% 3 854 517 1,7% 3 839 416 1,80% 3 843 191 

2012 0,70% 3 881 499 0,0% 3 839 416 0,20% 3 850 878 

2013 2,00% 3 959 129 1,9% 3 912 365 1,60% 3 912 492 

2014 2,40% 4 054 148 2,2% 3 998 437 1,90% 3 986 829 

2015 2,70% 4 163 610 2,4% 4 094 399 2,20% 4 074 539 
Zdroj: ČNB, PWC, MF ČR, vlastní zpracování 

 

V grafech 3.6, 3.7 a 3.8 je zachycen vývoj tempa růstu HDP v % a HDP v mil. Kč 

podle jednotlivých scénářů finančního plánu. V grafech jsou zahrnuta data jak minulá, tak i 

plánovaná. Z dlouhodobého hlediska je vývoj  HDP v mil. Kč rostoucí. Tempo růstu HDP 

v čase kolísá.  
 

Graf 3.6 Vývoj tempa růstu HDP v % a HDP v mil. Kč dle scénáře PWC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.7 Vývoj tempa růstu HDP v % a HDP v mil. Kč dle scénáře ČNB 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.8 Vývoj tempa růstu HDP v % a HDP v mil. Kč dle scénáře MF ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle modelu (3.2) je pak vypočítána hodnota tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb pro všechny tři varianty finančního plánu. Plánované tržby jsou zobrazeny v tabulce 

3.6. 
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Tabulka 3.6 Plánované tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (tis.Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Scénář ČNB 186 916 186 916 190 467 194 657 199 329 

Scénář PWC 187 651 188 964 192 744 197 369 202 698 

Scénář MF ČR 187 099 187 474 190 473 194 092 198 362 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.9 je patrný růst plánovaných tržeb v každém scénáři finančního plánu. 
 

Graf 3.9 Plánované tržby dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Níže uvedené dílčí plány výkazu zisku a ztráty vychází z odhadů tempa růstu podle 

ČNB. Kompletní plán výkazu zisku a ztráty pro všechny varianty finančního plánu je uveden 

v přílohách č. 3 až 5. 

3.3.1.2 Plán přidané hodnoty 

Plán přidané hodnoty pro scénář ČNB je zobrazen v tabulce 3.7. Tento plán je 

vytvořen součtem obchodní marže a výkonů a dále je snížen o výkonovou spotřebu. Jelikož 

společnost neprodává žádné zboží, její obchodní marže je nulová. Výkony se skládají z tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, dále ze změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, 

které byly naplánovány podle průměrného podílu na tržbách. Výkonová spotřeba v sobě 

zahrnuje spotřebu materiálu a energie a služby, které byly taktéž vypočteny na základě 

váženého průměrného podílu na tržbách, přičemž spotřeba materiálu a energie představuje 

60,5 % tržeb a služby 7,9 %. 
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Tabulka 3.7 Plán přidané hodnoty scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 185 790 185 790 189 320 193 485 198 128 

Výkonová spotřeba 127 803 127 803 130 231 133 096 136 290 

Přidaná hodnota 57 987 57 987 59 089 60 389 61 838 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Plánovaná výkonová spotřeba pro všechny varianty finančního plánu je znázorněna 

v grafu 3.10.  
 

Graf 3.10 Plánovaná výkonová spotřeba dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.1.3 Plán provozních nákladů 

Plán provozních nákladů pro scénář ČNB je uveden v tabulce 3.8. Plán provozních 
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a hmotného majetku (DNHM), zůstatkovou cenu (ZC) prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu, změnu stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a ostatní provozní 
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Osobní náklady jsou stanoveny dle podílu těchto nákladů na tržbách, který činí 21,57 
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nákladů. Další významnou položkou jsou náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, jejíž podíl na osobních nákladech je 25,3 %. Nejmenší podíl na osobních nákladech 

pak mají sociální náklady, jejíž podíl činí 2,35 %. 

Daně a poplatky v sobě zahrnují veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou 
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30 tis. Kč, proto je její plánovaná výše v této částce, s tím že se každoročně průměrně zvyšuje 

o 1 %. 
 

Tabulka 3.8 Plán provozních nákladů scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Osobní náklady 40 316 40 316 41 082 41 986 42 994 

Daně a poplatky 30 30 30 31 31 

Odpisy DNHM 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

ZC prodaného dlouh. majetku a materiálu 1 909 1 909 1 945 1 988 2 036 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti 

1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 

Ostatní provozní náklady 495 520 546 573 602 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odpisy DNHM jsou odvozovány od průměrného podílu odpisů v minulých letech na 

odepisovaném dlouhodobém majetku. Tímto průměrným podílem je pak vynásobena hodnota 

naplánovaného odepisovatelného dlouhodobého majetku. Zvýšené hodnoty odpisů v letech 

2014 a 2015 jsou dány zapojením nově pořízeného dlouhodobého majetku do užívání. 

Položka zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu zahrnuje pouze 

zůstatkovou cenu materiálu, protože v posledních letech společnost žádný dlouhodobý 

majetek neprodávala. Zůstatková cena prodaného materiálu tvořila v minulých letech 

průměrně 1,02 % tržeb. Tento podíl je zachován a využit pro plánování zůstatkové ceny. 

Plánovaný vývoj položky změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

je stanoven v konstantní výši váženého průměru minulých let. 

Ostatní provozní náklady v minulosti činily v průměru 472 tis. Kč. Tato položka 

každým rokem rostla, a proto se do budoucna plánuje každoroční zvyšování tohoto průměru o 

5 %.  

3.3.1.4 Plán ostatních provozních výnosů 

Plán provozních výnosů zobrazený v tabulce 3.9, obsahuje tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a ostatní provozní výnosy.  
 

Tabulka 3.9 Plán ostatních provozních výnosů scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 2 122 2 122 2 162 2 209 2 262 

Ostatní provozní výnosy 182 182 185 190 194 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož společnost v minulých letech neprodávala dlouhodobý majetek, není s jeho 
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prodejem uvažováno ani v letech budoucích. V plánu jsou tedy uvedeny tržby z prodeje 

materiálu, které v minulých obdobích představovaly 1,14 % podíl na tržbách a tento podíl 

zůstává zachován i pro období následující. Ostatní provozní výnosy jsou určeny podílem na 

tržbách, který je 0,1 %. 

3.3.1.5 Plán finančních nákladů a výnosů 

Plán finančních nákladů a výnosů uvedený v tabulce 3.10 v sobě zahrnuje úrokové 

náklady a výnosy, ostatní finanční náklady a výnosy. Výnosové úroky plynou z krátkodobého 

finančního majetku, z tohoto důvodu jsou zjištěny průměrným podílem těchto položek. 

Výnosové úroky činí každoročně 1,27 % z krátkodobého finančního majetku. Společnost 

nemá žádné úvěry ani půjčky, proto jsou nákladové úroky nulové. Ostatní finanční výnosy a 

náklady jsou určeny  dle průměrného podílu na tržbách. 
 

Tabulka 3.10 Plán finančních nákladů a výnosů scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosové úroky 387 391 396 396 415 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 2 241 2 241 2 284 2 334 2 390 

Ostatní finanční náklady 3 320 3 320 3 383 3 458 3 541 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.1.6 Plán výsledků hospodaření 

Plán výsledků hospodaření je zachycen v tabulce 3.11.  
 

Tabulka 3.11 Plán výsledků hospodaření scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní výsledek hospodaření 13 613 13 623 13 996 11 606 12 175 

Finanční výsledek hospodaření -692 -688 -704 -728 -735 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 921 12 935 13 292 10 879 11 440 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 676 2 678 2 746 2 288 2 394 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Provozní výsledek hospodaření je vypočítán tak, že se sečte přidaná hodnota a 

provozní výnosy a odečtou se provozní náklady. Velikost položek, ze kterých se vypočítává 

plán provozního výsledku hospodaření, je zobrazena v grafu 3.11. 



 

42 

 

Graf 3.11 Plán provozního výsledku hospodaření scénáře ČNB (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční výsledek hospodaření je vypočten jako součet výnosových úroků a ostatních 

finančních výnosů, od kterých jsou odečteny nákladové úroky a ostatní finanční náklady. 

Finanční výsledek hospodaření je v plánovaných letech stejně jako v letech minulých 

záporný. 

Mimořádný výsledek hospodaření je nulový, neboť mimořádné náklady a mimořádné 

výnosy díky svému nahodilému charakteru plánovat nelze. 

Sumou provozního a finančního výsledku hospodaření se získá výsledek hospodaření 

před zdaněním. Od tohoto výsledku hospodaření se odečte daň z příjmů a vznikne výsledek 

hospodaření za běžné účetní období.  

Daň z příjmu za běžnou činnost v sobě zahrnuje daň splatnou, která je podle současné 

platné legislativy 19 % a daň odloženou, jež je dána v konstantní výši 221 tis. Kč.  

Jak je vidět z grafu 3.12, plánovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost do roku 

2013 roste. V roce 2014 poklesne, ale dále by měl opět růst. Tento výkyv je patrný i u 

provozního výsledku hospodaření, který byl způsoben zejména výrazným nárůstem odpisů 

z důvodu zařazení nových strojů do užívání. 
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Graf 3.12 Plán výsledku hospodaření za běžné účetní období dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.2 Plánovaná rozvaha 

Plán rozvahy je rozdělen na plán aktiv a plán pasiv, přičemž oba tyto plány se musí 

rovnat. Níže uvedený plán rozvahy vychází z prognóz tempa růstu HDP podle ČNB. 

Kompletní plán rozvahy pro všechny varianty finančního plánu je součástí příloh č. 6 až 8. 

3.3.2.1 Plán aktiv 

Aktiva se skládají z dlouhodobých aktiv, oběžného majetku a časového rozlišení. Tyto 

základní položky aktiv jsou rozpracovány níže. Jak je vidět v tabulce 3.12, největší podíl na 

celkových aktivech mají oběžná aktiva, která představují v průměru 65 % celkových aktiv.  

Tabulka 3.12 Plán aktiv scénáře ČNB (tis.Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý majetek 40 410 45 075 49 541 53 256 55 866 

Oběžná aktiva 88 237 88 528 89 995 91 324 94 267 

Časové rozlišení 314 314 314 314 314 

Aktiva celkem 128 961 133 917 139 849 144 894 150 447 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Plán celkových aktiv všech variant finančního plánu je zobrazen v grafu 3.13. Z tohoto 

grafu je patrné, že celková aktiva každoročně rostou a rozdíl v jejich výši je podle 

jednotlivých scénářů malý. Největší hodnotu aktiv dosahuje v každém roce scénář PWC. 
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Graf 3.13 Plán celkových aktiv dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2.1.1 Plán dlouhodobého majetku 

Plán dlouhodobého majetku je tvořen plánem dlouhodobého nehmotného majetku 

(DNM), plánem dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a plánem  dlouhodobého 

finančního majetku (DFM). V minulých letech společnost neměla žádný DFM, z tohoto 

důvodu se neplánuje ani do budoucna. 

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti je tvořen softwarem a nedokončeným 

DNM. Společnost investuje do nehmotného majetku již od roku 2009 a do konce roku 2012 

chce investovat dalších 600 tis. Kč. Hodnota investice v jednotlivých letech se objevuje 

v rozvaze kumulativně v položce nedokončený DNM. Hodnota softwaru v čase klesá 

z důvodu odpisování, kromě roku 2013, kdy byla dokončena a vzata do užívání rozpracovaná 

investice do DNM. Plán DNM je zobrazen v tabulce 3.13. 

Tabulka 3.13 Plán DNM pro scénář ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice do DNM 300 300 0 0 0 

Nedokončený DNM 630 930 0 0 0 

Software 864 778 1 708 1 537 1 383 

DNM 1 494 1 708 1 708 1 537 1 383 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje stavby, samostatné movité věci a soubory 

movitých věci a nedokončený DHM. Firma má již rozpracované rozsáhlé investice do strojů 

ve výši 13 165 tis. Kč a do těchto investic plánuje v dalších třech letech investovat ještě 13,4 

mil. Kč. V roce 2014 byla investice v hodnotě 26 565 tis. Kč zařazena do užívání. V letech 
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2014 a 2015 společnost plánuje další investice v součtu ve výši 8 mil. Kč do odsávacího 

zařízení, dělící a razící linky. Plán DHM je uveden v tabulce 3.14. 

Tabulka 3.14 Plán DHM pro scénář ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice do DHM 3 400 5 000 5 000 4 000 4 000 

Nedokončený DHM 16 565 21 565 26 565 4 000 8 000 

Samost. movité věci 15 927 15 497 15 079 41 644 40 520 

Stavby 6 424 6 306 6 189 6 075 5 963 

DHM 38 916 43 368 47 833 51 719 54 483 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Položka samostatné movité věci v čase klesá v důsledku opotřebení, jen v roce 2014 

byla její hodnota navýšena z důvodu dokončených investic do linky na jádra a automatu na 

navíjení jader. Z důvodu odpisování klesá také hodnota staveb. 

Veškeré investice do dlouhodobého majetku jsou financovány z vlastních zdrojů, 

konkrétně z nerozděleného zisku minulých let. 

V grafu 3.14 je patrné, že plánovaný vývoj dlouhodobého majetku je stejný pro 

všechny scénáře finančního plánu. Z grafu je také zřejmý plánovaný růst dlouhodobého 

majetku v čase. 
 

Graf 3.14 Plán dlouhodobého majetku dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2.1.2 Plán oběžných aktiv 

Oběžná aktiva obsahují zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. Oběžná aktiva podniku jsou stanovena především z jejich 
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průměrného podílu na tržbách.   

Zásoby zahrnují položky materiál, nedokončená výroba, polotovary a výrobky. 

Největší položkou zásob je materiál, který představuje v průměru 70 % zásob. Nedokončená 

výroba, polotovary a také výrobky mají v průměru stejný podíl na zásobách, jež činí kolem 15 

%. Podíl jednotlivých položek zásob na tržbách je uveden v tabulce 3.15. Celkové zásoby 

jsou plánovány jako 18,23 % z tržeb. 

Tabulka 3.15 Podíly jednotlivých položek zásob na tržbách scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2007 2008 2009 2010 
vážený 
průměr 

Tržby (tis. Kč) 205 239 230 218 164 029 159 437 - 

Podíl materiálu na tržbách 14,42% 13,33% 12,18% 12,22% 12,66% 

Podíl nedokončené výroby a 
polotovarů na tržbách 

3,13% 2,79% 3,14% 2,55% 2,84% 

Podíl výrobků na tržbách 1,89% 3,00% 3,03% 2,56% 2,73% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z podílů zobrazených v tabulce 3.15 jsou vypočteny jednotlivé položky zásob, jež jsou 

obsahem tabulky 3.16. Obdobným způsobem jsou vypočítány i krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek firmy. 

Tabulka 3.16 Plán zásob scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Plánované tržby 186 916 186 916 190 467 194 657 199 329 

Materiál 23 660 23 660 24 109 24 640 25 231 

Nedokončená výroba a polotovary 5 308 5 308 5 409 5 528 5 661 

Výrobky 5 112 5 112 5 209 5 324 5 451 

Zásoby 34 080 34 080 34 728 35 492 36 344 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož společnost neevidovala v minulosti žádné dlouhodobé pohledávky, neuvažuje 

se o nich ani v budoucnosti. 

Krátkodobé pohledávky lze rozdělit na pohledávky z obchodních styků, daňové 

pohledávky, krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky. Největší podíl na krátkodobých 

pohledávkách mají pohledávky z obchodního styku, které tvoří téměř 89 %. Zhruba 5 % podíl 

zaujímají daňové pohledávky i krátkodobé poskytnuté zálohy. Jiné pohledávky měly 

v minulosti zcela náhodný charakter a do budoucnosti plánovány nejsou. Celkové krátkodobé 

pohledávky jsou tvořeny 12,7 % podílem na tržbách. 

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peníze na bankovních účtech a v menší míře 
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hotovost v pokladně. Plánované peníze na účtech bankách tvoří 16,3 % a hotovost 0,14 % 

tržeb. 

Plán oběžných aktiv je zobrazen v tabulce 3.17. 

Tabulka 3.17 Plán oběžných aktiv scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby 34 080 34 080 34 728 35 492 36 344 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 23 714 23 714 24 165 24 696 25 289 

Krátkodobý fin. majetek 30 443 30 734 31 102 31 136 32 635 

Oběžná aktiva 88 237 88 528 89 995 91 324 94 267 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu 3.15 je zachycen vývoj plánovaných oběžných aktiv podle jednotlivých 

scénářů. Z grafu je vidět rostoucí tendence oběžných aktiv. Největší hodnotu oběžných aktiv 

v jednotlivých letech plánuje scénář PWC. Scénář ČNB a scénář MF se příliš neliší. 
 

Graf 3.15 Plán oběžných aktiv dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2.1.3 Plán časového rozlišení aktiv 

V časovém rozlišení společnost vykazuje pouze jednu položku a to náklady příštích 

období. Pro budoucí období je tato položka zachována v konstantní výši 314 tis. Kč. 

3.3.2.2 Plán pasiv 

Pasiva se dělí na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Z tabulky 3.18 je 
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zřejmé, že vlastní kapitál má mnohem větší podíl na pasivech než cizí zdroje. Pasivní položky 

časového rozlišení společnost v období 2007 až 2010 nevytvářela, a proto nejsou plánovány 

ani pro další období. 

Tabulka 3.18 Plán pasiv scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 108 681 113 638 119 184 123 775 128 821 

Cizí zdroje 20 279 20 279 20 665 21 119 21 626 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Pasiva celkem 128 961 133 917 139 849 144 894 150 447 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2.2.1 Plán vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervním fondem 

a ostatními fondy tvořenými ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem 

hospodaření běžného účetního období. Plán vlastního kapitálu je znázorněn v tabulce 3.19. 

Tabulka 3.19 Plán vlastního kapitálu scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Základní kapitál 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Zákonný rezervní fond 8 465 9 489 10 515 11 570 12 429 

Statutární a ostatní fondy 7 064 7 064 7 064 7 064 7 064 

VH minulých let 42 107 46 028 50 259 55 750 59 482 

VH BÚO 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Vlastní kapitál 108 681 113 638 119 184 123 775 128 821 

Zdroj: vlastní zpracování 

Základní kapitál společnosti je 40 800 tis. Kč. V letech 2007 až 2010 nedocházelo 

k jeho navyšování, a proto se o jeho změně neuvažuje ani v budoucím období. 

Kapitálové fondy nevykazovaly v minulých letech žádný zůstatek, z tohoto důvodu se 

v příštích letech plánuje jejich nulová hodnota. 

Z rezervních fondů firma vytváří zákonný rezervní fond a statutární a ostatní fondy. 

Zákonný rezervní fond se každým rokem zvyšuje o zákonný příděl do rezervního fondu, který 

činí 10 % čistého zisku vytvořeného v předchozím roce. Statutární a ostatní fondy byly 

vytvořeny již v minulosti ve výši 7 064 tis. Kč. V letech 2007 až 2010 nedocházelo k jejich 

navyšování ani čerpání, proto se jejich změna neplánuje ani v budoucích obdobích.  

Výsledek hospodaření minulých let je tvořen nerozděleným ziskem minulých let, jež 
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je součtem nerozděleného zisku z minulého roku a výsledkem hospodaření běžného účetního 

období a dále je snížen o příděly do rezervních fondů a o částky, které jsou použity na 

financování investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tento výpočet lze 

zapsat následujícím vzorcem: 

( )tttztBOtMOtMO INVSFRFVHVHVH −−−+= − ,,1,, ,      (3.3) 

kde tMOVH ,  je výsledek hospodaření minulých období v čase t, 1, −tMOVH  je výsledek 

hospodaření minulých období v čase t-1, tBOVH ,  je výsledek hospodaření běžného období 

v čase t, tzRF ,  je zákonný rezervní fond v čase t, tSF  jsou statutární fondy v čase t, tINV  je 

investiční výdaj v čase t. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je převzat z plánovaného výkazu 

zisku a ztráty. 

V grafu 3.16 je znázorněn vývoj plánovaného vlastního kapitálu dle jednotlivých 

scénářů finančního plánu. Z grafu je patrné, že hodnota vlastního kapitálu se v čase zvyšuje a 

jeho vývoj je u scénáře ČNB a scénáře MF téměř shodný.  
 

Graf 3.16 Plánovaný vlastní kapitál dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3.20 Plán cizích zdrojů scénáře ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 087 1 087 1 108 1 132 1 159 

Krátkodobé závazky 19 192 19 192 19 557 19 987 20 467 

Bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje 20 279 20 279 20 665 21 119 21 626 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V minulých letech měla tvorba rezerv náhodný charakter, z tohoto důvodu nejsou 

v příštích letech rezervy plánovány. 

Dlouhodobý závazek firmy tvoří pouze odložený daňový závazek, jehož výše je 

naplánována podle jeho průměrného podílu na tržbách, který činí 0,58 %. 

Krátkodobé závazky jsou vytvořeny podle průměrného podílu na tržbách, tedy jako 

10,27 % tržeb. Nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků jsou závazky z obchodních 

vztahů, které v průměru dosahují téměř 74 % krátkodobých závazků. Druhý největší podíl na 

krátkodobých závazcích mají závazky k zaměstnancům, jež tvoří v průměru necelých 11 %.  

Mezi další významnou položku patří dohadné účty pasivní, jež tvoří přes 6 % 

krátkodobých závazků. Zhruba 5,5 % krátkodobých závazků  představují závazky ze 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Mezi nejméně významné položky 

krátkodobých závazků pak patří daňové závazky a dotace, krátkodobé přijaté zálohy a jiné 

závazky. 

V letech 2007 až 2010 společnost neměla žádné bankovní úvěry ani půjčky. Vzhledem 

k dostatečným vlastním zdrojům se žádné úvěry ani půjčky pro další období neplánují.  

V grafu 3.17 je zachycen vývoj cizích zdrojů podle jednotlivých scénářů finančního 

plánu. Z grafu je zřejmé, že cizí zdroje v čase rostou. V porovnání s ostatními scénáři je u 

scénáře PWC hodnota cizích zdrojů ve všech plánovaných letech nejvyšší. 
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Graf 3.17 Plán cizích zdrojů dle jednotlivých scénářů (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2.2.3 Plán časového rozlišení pasiv 

V uplynulých letech společnost nevykazovala žádné zůstatky na účtech časového 

rozlišení pasiv, a proto nejsou tyto položky plánovány ani do budoucna. 

3.4 Zhodnocení finančního plánu 

V této podkapitole bude provedeno zhodnocení finančního plánu pomocí vybraných 

ukazatelů finanční analýzy. 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Z ukazatelů rentability je vypočtena hodnota rentability aktiv (ROA) a rentability 

vlastního kapitálu (ROE). ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, jež jsou vloženy do 

podnikání. ROE vyjadřuje celkovou výnosnost vlastního kapitálu. Jak je vidět z tabulky 3.21, 

v letech 2007 až 2010 vývoj těchto ukazatelů v čase klesá, což je způsobeno každoročním 

poklesem zisku. Z důvodu probíhající hospodářské recese docházelo k poklesu zakázek, a 

proto k poklesu zisku. Od roku 2010 post krizová situace vedla společnost k zefektivňování 

výroby, avšak zvýšená míra konkurence ji donutila snižovat marže, a proto došlo v roce 2010 

k poklesu čistého zisku zhruba o 10 %. 
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Tabulka 3.21 Ukazatele rentability v letech 2007 až 2010 

Položka 2007 2008 2009 2010 

ROA 16,21% 14,06% 12,22% 8,35% 

ROE 16,06% 13,08% 10,64% 8,61% 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 3.22 je znázorněn plánovaný vývoj ukazatelů rentability dle jednotlivých 

variant finančního plánu. Díky oživení poptávky společnost očekává mírné zvýšení zisku, a 

proto plánuje zvýšení rentability oproti roku 2010. Z tabulky je patrné, že hodnoty ukazatelů 

podle jednotlivých scénářů se téměř neliší, proto jsou níže uvedené grafy vytvořeny jen pro 

jeden scénář, konkrétně pro scénář ČNB.  

Tabulka 3.22 Plánované ukazatele rentability dle jednotlivých scénářů 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA 

Scénář PWC 10,06% 9,77% 9,61% 7,63% 7,75% 

Scénář ČNB 10,02% 9,66% 9,50% 7,51% 7,60% 

Scénář MF 10,03% 9,69% 9,50% 7,48% 7,55% 

ROE 

Scénář PWC 9,47% 9,14% 8,96% 7,07% 7,17% 

Scénář ČNB 9,43% 9,03% 8,85% 6,94% 7,02% 

Scénář MF 9,44% 9,06% 8,85% 6,91% 6,97% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět z grafu 3.18, do roku 2010 ROA výrazně klesá z důvodu nárůstu 

celkových aktiv a snižování zisku před zdaněním. V prvním plánovaném roce ROA poroste, 

protože se celková aktiva zvýšila jen nepatrně a vzrostl také zisk před zdaněním. V dalších 

letech ROA dále klesá, ale jen mírným tempem, kromě roku 2014, jež je ovlivněn nárůstem 

odpisů, díky kterým dochází ke snižování zisku. Z dlouhodobého hlediska lze z grafu také 

zpozorovat rostoucí tendenci celkových aktiv a jen mírné kolísání zisku před zdaněním. 
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Graf 3.18 Vývoj celkových aktiv, EBITu a ROA dle scénáře ČNB  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj ROE zachycený v grafu 3.19 se vyvíjí podobně jako ROA. Z grafu je zřejmý 

rostoucí trend vlastního kapitálu a mírně kolísavá tendence čistého zisku. 

Graf 3.19 Vývoj vlastního kapitálu, EATu a ROE dle scénáře ČNB  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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celková zadluženost výrazně vzrostla, protože došlo k většímu nárůstu krátkodobých závazků. 

Cizí zdroje tvoří z největší části krátkodobé závazky, malou část zaujímají dlouhodobé 

závazky a ve dvou letech také rezervy. Je třeba zmínit, že společnost neměla ve sledovaných 

letech žádné úvěry ani půjčky. 

Tabulka 3.23 Ukazatel celkové zadluženosti v letech 2007 až 2010 

Položka 2007 2008 2009 2010 

celková zadluženost 18,72% 15,94% 11,94% 20,30% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3.24 ukazuje celkovou zadluženost vycházející z jednotlivých variant 

finančního plánu. Rozdíl mezi hodnotami zadluženosti jednotlivých scénářů je nepatrný. 

Tabulka 3.24 Plánovaná celková zadluženost dle jednotlivých scénářů 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Scénář PWC 15,77% 15,26% 14,89% 14,69% 14,50% 

Scénář ČNB 15,73% 15,14% 14,78% 14,58% 14,37% 

Scénář MF 15,74% 15,18% 14,77% 14,54% 14,32% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 3.20 lze vidět vývoj celkové zadluženosti v letech 2007 až 2015. Do roku 

2011 zadluženost kolísá. V dalším období se předpokládá její velmi mírný pokles. V grafu je 

znázorněn rostoucí trend pasiv a od plánovaných let i relativně stabilní vývoj cizích zdrojů. 

Graf 3.20 Vývoj celkové zadluženosti, cizích zdrojů a pasiv dle scénáře ČNB  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.3 Ukazatel likvidity 

Likvidita představuje zhodnocení platební schopnosti podniku. Vypočten je ukazatel 

celkové likvidity, který poměřuje oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Jak uvádí 

Dluhošová (2010), doporučené hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí od 

1,5 – 2,5. Z tabulky 3.25 je vidět, že v uplynulých letech celková likvidita výrazně překročila 

doporučené hodnoty. V roce 2010 došlo k jejímu výraznému snížení, což představuje 

pozitivní jev. V tomto roce došlo k velkému nárůstu krátkodobých závazků, zejména závazků 

z obchodního styku. 

Tabulka 3.25 Ukazatel celkové likvidity v letech 2007 až 2010 

Položka 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 4,027 4,776 6,965 3,821 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 3.26 je zřejmé, že vývoj plánované celkové likvidity se v jednotlivých 

scénářích finančního plánu moc neliší. 

Tabulka 3.26 Plánovaná celková likvidita dle jednotlivých scénářů 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Scénář PWC 4,586 4,585 4,578 4,549 4,586 

Scénář ČNB 4,598 4,613 4,602 4,569 4,606 

Scénář MF 4,595 4,605 4,604 4,580 4,620 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.21 Vývoj celkové likvidity, oběžných aktiv a krátkodobých závazků dle scénáře ČNB  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V grafu 3.21 je znázorněn vývoj celkové likvidity a položek, z nichž se celková 

likvidita počítá. Do roku 2011 docházelo ke kolísání ukazatele celkové likvidity, což je 

způsobeno zejména nestálým trendem vývoje krátkodobých závazků. Od roku 2011 se 

plánuje stabilní vývoj ukazatele celkové likvidity. 
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4. Stanovení hodnoty podniku vybranými výnosovými metodami 

Tato kapitola bude zaměřena na ocenění podniku vybranými výnosovými metodami 

k datu ocenění 1. 1. 2011. Bude použita dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků 

pro vlastníky (DCF – Equity), dvoufázová metoda kapitalizovaných zisků v analytické 

variantě a metoda kapitalizovaných zisků v paušální variantě. Délka první fáze bude trvat od 

roku 2011 do roku 2014 a délka druhé fáze bude stanovena od roku 2015 do nekonečna. Před 

samotným oceněním bude třeba určit hodnotu nákladů kapitálu. 

4.1 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu jsou vypočteny podle stavebnicového modelu, jež využívá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu8. Ke stanovení nákladů kapitálu je nejprve nutné vypočíst 

jednotlivé rizikové přirážky. 

4.1.1 Bezriziková sazba RF  

Bezriziková sazba je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů. Její výše je 

pro první tři roky odvozena z makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR. Jak je 

vidět v tabulce 4.1, pro další dva roky je určena na úrovni roku 2013. Bezriziková sazba je pro 

všechny verze finančního plánu stejná. 

Tabulka 4.1 Bezriziková sazba 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

RF 3,70% 3,40% 3,60% 3,60% 3,60% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Riziková přirážka za velikost podniku RLA 

Riziková přirážka za velikost podniku je odvozena od úplatných zdrojů. Jelikož 

společnost nemá žádné úvěry ani obligace je hodnota úplatných zdrojů dle vzorce (2.28) 

rovna vlastnímu kapitálu. Velikost úplatných zdrojů je menší než 3 mld. Kč a zároveň větší 

než 100 mil. Kč, a proto je pro výpočet RLA použito vztahu (2.29). Výše rizikové přirážky za 

velikost podniku v jednotlivých letech pro scénář ČNB je zobrazena v tabulce 4.2. Obdobným 

způsobem je propočet proveden i pro ostatní scénáře finančního plánu. 
 

                                                 
8 http://www.mpo.cz/dokument102021.html 
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Tabulka 4.2 Riziková přirážka za velikost podniku pro scénář ČNB 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

UZ v Kč 108 681 370 113 638 006 119 184 166 123 775 199 128 820 654 

RLA 4,97% 4,95% 4,93% 4,92% 4,90% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku Rpod  

U rizikové přirážky za podnikatelské riziko podniku se porovnává ROA s ukazatelem 

X1, který je vypočítán dle vzorce (2.30). Jelikož je ROA větší než ukazatel X1, je hodnota Rpod 

dána minimální hodnotou Rpod v odvětví, která činí 3,17 %. Výše rizikové přirážky za 

podnikatelské riziko podniku pro jednotlivé roky u scénáře ČNB je znázorněna v tabulce 4.3. 

Obdobným způsobem je propočet proveden i u ostatních scénářů finančního plánu. 

Tabulka 4.3 Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku pro scénář ČNB 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT/A 10,02% 9,66% 9,50% 7,51% 7,60% 

UZ/A 84,27% 84,86% 85,22% 85,42% 85,63% 

Ú/(BU+OBL) 0 0 0 0 0 

X1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rpod 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 Riziková přirážka za finanční stabilitu Rfinstab 

U rizikové přirážky za finanční stabilitu se vychází z ukazatele celkové likvidity L3, 

jež se porovnává s hodnotami, které jsou individuálně stanoveny pro každé odvětví. Celková 

likvidita je větší než hodnota XL2, a proto je Rfinstab nulová. V tabulce 4.4 je uvedena riziková 

přirážka za finanční stabilitu v jednotlivých letech pro scénář ČNB. Obdobným způsobem je 

propočet proveden i pro ostatní scénáře finančního plánu. 

Tabulka 4.4 Riziková přirážka za finanční stabilitu pro scénář ČNB 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

L3 4,60 4,61 4,60 4,57 4,61 

XL1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

XL2 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Rfinstab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.5 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy jsou vypočteny podle vzorce (2.25). 

Společnost nevyužívá žádné úročené cizí zdroje, a proto náklady celkového kapitálu 

nezadlužené firmy (WACCU) se rovnají nákladům celkového kapitálu zadlužené firmy 

(WACCL). Z tohoto také vyplývá, že náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy jsou 

rovny nákladům na vlastní kapitál RE. 

V tabulce 4.5 jsou zobrazeny vypočtené hodnoty nákladů na vlastní kapitál podle 

jednotlivých scénářů. Z tabulky je vidět, že podle jednotlivých scénářů se náklady vlastního 

kapitálu liší minimálně, jen o několik desetin či setin procenta. 

Tabulka 4.5 Náklady vlastního kapitálu podle jednotlivých scénářů 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

scénář PWC 11,8399% 11,5224% 11,7028% 11,6864% 11,6683% 

scénář ČNB 11,8401% 11,5231% 11,7041% 11,6884% 11,6711% 

scénář MF 11,8401% 11,5229% 11,7039% 11,6883% 11,6713% 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Ocenění vlastního kapitálu podniku metodou DCF - Equity 

Stanovení hodnoty vlastního kapitálu je provedeno pomocí dvoufázové metody DCF – 

Equity, kdy délka první fáze je stanovena na čtyři roky a po jejím ukončení následuje druhá 

fáze, jež je založena na předpokladu nekonečného fungování podniku.  

Před samotným oceněním je třeba vypočíst hodnotu volných finančních toků pro 

vlastníky, která se určí dle vztahu (2.20). Propočet FCFE pro scénář ČNB je znázorněn 

v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6 Propočet FCFE pro scénář ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

EAT 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Odpisy 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

Změna ČPK 2 048 291 1 102 899 2 463 

Investice 3 700 5 300 5 000 4 000 4 000 

Saldo úvěrů 0 0 0 0 0 

FCFE 7 009 7 141 6 863 8 878 7 623 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 4.7 jsou uvedeny FCFE podle jednotlivých verzí finančního plánu. 

Z tabulky je vidět, že se FCFE podle jednotlivých scénářů liší jen nepatrně. 
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Tabulka 4.7 FCFE podle jednotlivých scénářů (tis. Kč)  

FCFE 2011 2012 2013 2014 2015 

Scénář PWC 7 005 7 133 6 862 8 875 7 619 

Scénář ČNB 7 009 7 141 6 863 8 878 7 623 

Scénář MF 7 008 7 138 6 868 8 880 7 627 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně jsou volné finanční toky diskontovány nákladem vlastního kapitálu, jež jsou 

spočteny v podkapitole 4.1. Hodnota VK v první fázi je vypočtena dle vzorce (2.12), 

pokračující hodnota je vyčíslena pomocí vztahu (2.14) a hodnota VK v druhé fázi je zjištěna 

použitím vztahu (2.13). Hodnota VK společnosti je tvořena součtem hodnoty VK v první fázi 

a druhé fázi, což je vyjádřeno vzorcem (2.15). 

V tabulce 4.8 je stanovena hodnota vlastního kapitálu společnosti pomocí metody 

DCF – Equity pro scénář ČNB, která činí 64 596 tis. Kč. 

Tabulka 4.8 Stanovení hodnoty VK společnosti metodou DCF – Equity pro scénář ČNB (tis. Kč)  

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

FCFE 7 009 7 141 6 863 8 878 7 623 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894134 0,801748 0,717743 0,64263 
 

Diskontované FCFE 6 267 5 726 4 926 5 706 
 

Hodnota 1. fáze 22 624 
    

Pokračující hodnota 65 313 
    

Hodnota 2. fáze 41 972 
    

Hodnota VK 64 596 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.9 je patrné, že hodnota vlastního kapitálu společnosti stanovená metodou 

DCF – Equity pro scénář PWC je vyčíslena ve výši 64 576 tis. Kč. 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti oceněná metodou DCF – Equity pro scénář MF 

je podle tabulky 4.10 vypočtena ve výši 64 621 tis. Kč. 
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Tabulka 4.9 Stanovení hodnoty VK společnosti metodou DCF – Equity pro scénář PWC (tis. Kč)  

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

FCFE 7 005 7 133 6 862 8 875 7 619 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894135 0,801754 0,717756 0,642653 
 

Diskontované FCFE 6 263 5 719 4 926 5 703 
 

Hodnota 1. fáze 22 611 
    

Pokračující hodnota 65 299 
    

Hodnota 2. fáze 41 965 
    

Hodnota VK 64 576 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.10 Stanovení hodnoty VK společnosti metodou DCF – Equity pro scénář MF (tis. Kč)  

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

FCFE 7 008 7 138 6 868 8 880 7 627 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894134 0,801749 0,717745 0,642632 
 

Diskontované FCFE 6 266 5 723 4 930 5 707 
 

Hodnota 1. fáze 22 625 
    

Pokračující hodnota 65 350 
    

Hodnota 2. fáze 41 996 
    

Hodnota VK 64 621 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Ocenění vlastního kapitálu podniku metodou kapitalizovaných 

zisků 

Stanovení hodnoty vlastního kapitálu společnosti pomocí metody kapitalizovaných 

zisků je provedeno dvěma způsoby, a sice metodou paušální a metodou analytickou. 

4.3.1 Ocenění vlastního kapitálu podniku metodou paušální 

Při využití paušální metody se vychází z historické úrovně zisku, avšak hodnota 

vlastního kapitálu podniku je zjištěna na principu současné hodnoty budoucích zisků. 

Základním předpokladem pro ocenění metodou kapitalizovaných zisků je určit trvale 

odnímatelný čistý výnos, který je následně diskontován nákladem vlastního kapitálu. Paušální 

metoda vychází z minulosti a při výpočtu nezohledňuje žádné budoucí růstové možnosti 

podniku. Naopak analytická metoda je založena na prognóze budoucích výsledků hospodaření 

a při výpočtu tak bere v úvahu plánovanou budoucnost. Z tohoto důvodu bývá hodnota 
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vlastního kapitálu podniku stanovená paušální metodou obvykle menší než hodnota vlastního 

kapitálu podniku určená metodou analytickou.  

Propočet hodnoty VK paušální metodou probíhá v těchto krocích. 

1. Úprava výsledku hospodaření před zdaněním o odpisy, finanční výnosy, tržby 

z prodeje DM a materiálu, zůstatkovou cenu prodaného DM a materiálu, 

mimořádné náklady a mimořádné výnosy. 

2. Korekce upraveného výsledku hospodaření před odpisy o bazické cenové indexy 

vztažené k roku 2010, které jsou vypočítány z řetězových cenových indexů. 

3. Stanovení trvale odnímatelného výnosu váženým průměrem upravených výsledků 

hospodaření z let 2007 až 2010  očištěných od inflace. 

4. Stanovení trvale odnímatelného čistého výnosu odečtením odpisů a daně. 

5. Stanovení hodnoty VK společnosti dle vzorce (2.17). 

Výsledky 1. – 3. kroku jsou obsaženy v tabulce 4.11. 

Tabulka 4.11 Stanovení trvale odnímatelného výnosu (tis. Kč)  

Položka 2007 2008 2009 2010 

EBT 15 612 14 105 13 088 10 696 

(+) Odpisy 2 219 3 124 2 777 2 476 

(-) Finanční výnosy 720 2 226 3 033 1 891 

(-) Tržby z prodeje DM a materiálu 2 979 3 508 1 046 1 980 

(+) ZC prodaného DM a materiálu 2 432 2 803 950 1 935 

(+) Mimořádné náklady 0 0 0 0 

(-) Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

Upravený VH před odpisy 16 564 14 298 12 736 11 236 

Inflace 2,80% 6,30% 1,00% 1,50% 

Řetězový index 1,028 1,063 1,01 1,015 

Bazický index vztažený k roku 2010 0,917655 0,975467 0,985222 1 

Upravený VH očištěný o inflaci 18 050 14 658 12 927 11 236 

Vážený průměr UVH očištěných od inflace 13 109 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti vypočtená dle paušální metody 

kapitalizovaných zisků, uvedená v tabulce 4.12, činí 72 543 tis. Kč. Jelikož ocenění vychází z 

historických dat, je hodnota vlastního kapitálu pro všechny scénáře finančního plánu stejná. 
 

 

 

 



 

63 

 

Tabulka 4.12 Stanovení hodnoty VK společnosti paušální metodou (tis. Kč)  

Položka Částka 

Trvale odnímatelný výnos před odpisy 13 109 

Odpisy 2 476 

Trvale odnímatelný výnos před daní 10 633 

Daň 19% 2 020 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 8 613 

RE 11,87% 

Hodnota VK 72 543 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Ocenění vlastního kapitálu podniku analytickou metodou 

Ocenění vlastního kapitálu společnosti analytickou metodou kapitalizovaných zisků 

vychází z dat dlouhodobého finančního plánu sestaveného na roky 2011 až 2015. Princip 

výpočtu hodnoty VK je obdobný jako u dvoufázové metody DCF – Equity, přičemž místo 

volných finančních toků jsou použity upravené budoucí výsledky hospodaření. 

Propočet hodnoty VK analytickou metodou je shrnut v těchto krocích. 
 

1. Úprava budoucích výsledků hospodaření před zdaněním o odpisy, finanční 

výnosy, tržby z prodeje DM a materiálu, zůstatkovou cenu prodaného DM a 

materiálu, náklady a výnosy mimořádného charakteru. 

2. Zdanění upraveného výsledku hospodaření. 

3. Diskontování budoucích upravených výsledků hospodaření nákladem vlastního 

kapitálu. 

4. Stanovení hodnoty VK pro první fázi. 

5. Stanovení pokračující hodnoty. 

6. Stanovení hodnoty VK pro druhou fázi. 

7. Stanovení hodnoty VK společnosti součtem hodnot v první a druhé fázi. 
 

Stanovení upraveného VH po zdanění pro scénář ČNB je zachyceno v tabulce 4.13. 

 

Dle tabulky 4.14 je hodnota VK společnosti zjištěna analytickou metodou 

kapitalizovaných zisků pro scénář ČNB ve výši 91 535 tis. Kč. 
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Tabulka 4.13 Stanovení upraveného výsledku hospodaření po zdanění pro scénář ČNB (tis. Kč)  

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

EBT 12 921 12 935 13 292 10 879 11 440 

(+) Odpisy 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

(-) Finanční výnosy 2 628 2 632 2 679 2 730 2 805 

(-) Tržby z prodeje DM a materiálu 2 122 2 122 2 162 2 209 2 262 

(+) ZC prodaného DM a materiálu 1 909 1 909 1 945 1 988 2 036 

(+) Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

(-) Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Upravený VH 12 591 12 566 12 816 13 114 13 448 

Daň 19% 2 392 2 388 2 435 2 492 2 555 

Upravený VH po zdanění 10 199 10 178 10 381 10 622 10 893 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.14 Stanovení hodnoty VK společnosti analytickou metodou pro scénář ČNB (tis. Kč)  

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

Upravený VH po zdanění 10 199 10 178 10 381 10 622 10 893 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894134 0,801748 0,717743 0,64263 
 

Diskontovaný VH 9 119 8 161 7 451 6 826 
 

Hodnota 1. fáze 31 556 
    

Pokračující hodnota 93 333 
    

Hodnota 2. fáze 59 979 
    

Hodnota VK 91 535 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

Propočet upraveného VH po zdanění pro scénář PWC je znázorněno v tabulce 4.15. 

Tabulka 4.15 Stanovení upraveného výsledku hospodaření po zdanění pro scénář PWC (tis. Kč)  

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

EBT 12 987 13 119 13 498 11 126 11 748 

(+) Odpisy 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

(-) Finanční výnosy 2 636 2 654 2 705 2 763 2 847 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 2 130 2 145 2 188 2 240 2 301 

(+) ZC prodaného DM a mat. 1 916 1 930 1 968 2 016 2 070 

(+) Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

(-) Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Upravený VH 12 648 12 725 12 993 13 325 13 710 

Daň 19% 2 403 2 418 2 469 2 532 2 605 

Upravený VH po zdanění 10 245 10 307 10 524 10 793 11 105 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnota vlastního kapitálu společnosti určená analytickou metodou kapitalizovaných 

zisků pro scénář PWC je dle tabulky 4.16 ve výši 93 079 tis. Kč. 

Tabulka 4.16 Stanovení hodnoty VK společnosti analytickou metodou pro scénář PWC (tis. Kč)  

 Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

Upravený VH po zdanění 10 245 10 307 10 524 10 793 11 105 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894135 0,801754 0,717756 0,642653 
 

Diskontovaný VH 9 160 8 264 7 554 6 936 
 

Hodnota 1. fáze 31 914 
    

Pokračující hodnota 95 174 
    

Hodnota 2. fáze 61 164 
    

Hodnota VK 93 079 
    

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota upraveného výsledku hospodaření před zdaněním pro scénář MF je 

vypočtena v tabulce 4.17. 

Tabulka 4.17 Stanovení upraveného výsledku hospodaření po zdanění pro scénář MF (tis. Kč)  

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

EBT 12 938 12 985 13 294 10 829 11 354 

(+) Odpisy 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

(-) Finanční výnosy 2 630 2 638 2 680 2 725 2 795 

(-) Tržby z prodeje DM a mat. 2 124 2 128 2 162 2 203 2 251 

(+) ZC prodaného DM a mat. 1 911 1 915 1 945 1 982 2 026 

(+) Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

(-) Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Upravený VH 12 605 12 609 12 816 13 070 13 373 

Daň 19% 2 395 2 396 2 435 2 483 2 541 

Upravený VH po zdanění 10 210 10 214 10 381 10 587 10 832 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti stanovena analytickou metodou 

kapitalizovaných zisků je uvedena v tabulce 4.18 a činí 91 215 tis. Kč. 
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Tabulka 4.18 Stanovení hodnoty VK společnosti analytickou metodou pro scénář MF (tis. Kč)  

Položka 
1. fáze 2. fáze 

2011 2012 2013 2014 2015 

Upravený VH po zdanění 10 210 10 214 10 381 10 587 10 832 

RE 11,84% 11,52% 11,70% 11,69% 11,67% 

Diskontní faktor 0,894134 0,801749 0,717745 0,642632 
 

Diskontovaný VH 9 129 8 189 7 451 6 803 
 

Hodnota 1. fáze 31 572 
    

Pokračující hodnota 92 810 
    

Hodnota 2. fáze 59 643 
    

Hodnota VK 91 215 
    

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Komparace a zhodnocení výsledků 

Tato kapitola bude zaměřena na komparaci a zhodnocení dosažených výsledků pomocí 

metody DCF – Equity a metody kapitalizovaných zisků v paušální a analytické variantě. 

Součástí této kapitoly bude i analýza citlivosti hodnoty vlastního kapitálu podniku na změnu 

vstupních parametrů.  

5.1 Výsledné hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

Ocenění k 1. 1. 2011 bylo provedeno pomocí metody DCF – Equity a metody 

kapitalizovaných zisků v paušální i analytické variantě, kdy byla zjišťována hodnota vlastního 

kapitálu oceňované společnosti. Tabulka 5.1 zobrazuje výsledné hodnoty vlastního kapitálu 

společnosti podle vybraných metod a to pro jednotlivé scénáře finančního plánu. 

Tabulka 5.1 Hodnota vlastního kapitálu společnosti (tis. Kč)  

Použitá metoda Scénář ČNB Scénář PWC Scénář MF 

DCF - Equity 64 596 64 576 64 621 

Kapitalizované zisky - Analytická metoda 91 535 93 079 91 215 

Kapitalizované zisky - Paušální metoda 72 543 

Účetní hodnota k 1. 1. 2011 102 136 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 5.2 jsou uvedeny minimální a maximální hodnoty VK společnosti včetně 

jejich absolutních rozdílů u metod DCF – Equity a analytické metody kapitalizovaných zisků. 
 

Tabulka 5.2 Min, max hodnoty VK  a jejich absolutní rozdíly u DCF – Equity a analytické metody (tis. Kč)  

Položka 
DCF - Equity Analytická metoda KZ 

Hodnota VK Scénář Hodnota VK Scénář 

Max 64 621 MF 93 079 PWC 

Min 64 576 PWC 91 215 MF 

Absolutní rozdíl 45 - 1 863 - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při použití metody DCF – Equity má nejvyšší hodnotu VK podniku varianta MF, která 

činí 64 621 tis. Kč, následuje varianta ČNB s 64 596 tis. Kč a nejnižší hodnotu 64 576 tis. Kč 

má scénář PWC. Hodnoty vlastního kapitálu společnosti počítané metodou DCF – Equity se 

liší jen nepatrně, přičemž rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou VK činí 45 tis. Kč.  

Při použití analytické metody kapitalizovaných zisků má nejvyšší hodnotu vlastního 

kapitálu scénář PWC, jež činí 93 079 tis. Kč. Druhá nejvyšší hodnota dle této metody byla 
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Vývoj hodnoty vlastního kapitálu podle jednotlivých scéná

oceňování je zobrazen v grafu 5.1.
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ČNB, která je 91 535 tis. Kč. Nejmenší hodnota 91 215 tis. K

Absolutní rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou VK u analytické 

863 tis. Kč. 

Hodnota vlastního kapitálu podniku je při použití paušální metody kapitalizovaných 

 stejná pro všechny verze finančního plánu a činí 72 543 tis. Kč. 

Rozdíly ve výsledcích spočívají v tom, že u metody DCF – Equity

metody kapitalizovaných zisků se vychází z predikovaných hodnot, kdežto u paušální metody 

ů se používají data historická. Dalším rozdílem je, že metoda DCF 

volnými finančními toky, naproti tomu analytická metoda kapitalizovaných 

etní data, kterými jsou budoucí výsledky hospodaření.  

etní hodnota vlastního kapitálu k 1. 1. 2011 je zjištěna z rozvahy k

. Jelikož je účetní hodnota VK větší než hodnoty VK 

vybraných výnosových metod oceňování, je hodnota vlastního kapitálu spole

Vývoj hodnoty vlastního kapitálu podle jednotlivých scénářů a využitých metod 

grafu 5.1. 

5.1 Hodnota vlastního kapitálu společnosti (tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování  

grafu 5.1 i tabulky 5.1 je vidět, že nejvyšší hodnota vlastního kapitálu je u všech 

ního plánu dána účetní hodnotou z rozvahy. Druhá nejvyšší hodnota vlastn

analytickou metodou kapitalizovaných zisků. 

hodnota vlastního kapitálu určená paušální metodou kapitalizovaných zisk

hodnota vlastního kapitálu byla zjištěna pomocí metody DCF – Equity. 

scénář PWC scénář ČNB scénář MF

Equity KZ - Paušální KZ - Analytická Účetní hodnota

215 tis. Kč pak byla 

ozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou VK u analytické 

í metody kapitalizovaných 

Equity a analytické 

predikovaných hodnot, kdežto u paušální metody 

 se používají data historická. Dalším rozdílem je, že metoda DCF – 

ká metoda kapitalizovaných 

rozvahy k 31. 12. 2010 a 

tší než hodnoty VK zjištěné pomocí 

ování, je hodnota vlastního kapitálu společnosti účetně 

řů a využitých metod 

 

t, že nejvyšší hodnota vlastního kapitálu je u všech 

rozvahy. Druhá nejvyšší hodnota vlastního 

ů. Třetí nejvyšší je 

ená paušální metodou kapitalizovaných zisků. Nejmenší 

scénář MF

Účetní hodnota



 

69 

 

5.2 Analýza citlivosti 

Při oceňování podniku metodou DCF – Equity a analytickou metodou 

kapitalizovaných zisků se vychází z dlouhodobého finančního plánu, který se sestavuje 

v současnosti na dalších pět let dopředu. S tímto je spojeno riziko, že plánovaný vývoj nemusí 

být skutečně naplněn, a proto je vhodné provést analýzu citlivosti, která zkoumá vliv změny 

vstupních parametrů na výslednou hodnotu podniku.  

Analýza citlivosti je provedena pro jednu variantu finančního plánu, konkrétně pro scénář 

ČNB. Zvoleným vstupním parametrem je tempo růstu HDP podle predikce ČNB. Změny 

vstupního parametru jsou provedeny v hodnotách (α) ± 15 %, ± 10 %, ± 5 % vůči původní 

predikci. Tabulka 5.3 zaznamenává změnu predikovaného tempa růstu HDP v jednotlivých letech 

a její vliv na změnu hodnoty vlastního kapitálu společnosti stanoveného metodou DCF – Equity. 

Tabulka 5.3  Vliv změny tempa růstu HDP na výslednou hodnotu VK podniku vypočtenou metodou DCF - Equity 

Parametr α -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Tempo růstu HDP 

2011 1,45% 1,53% 1,62% 1,70% 1,79% 1,87% 1,96% 

2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2013 1,62% 1,71% 1,81% 1,90% 2,00% 2,09% 2,19% 

2014 1,87% 1,98% 2,09% 2,20% 2,31% 2,42% 2,53% 

2015 2,04% 2,16% 2,28% 2,40% 2,52% 2,64% 2,76% 

Hodnota VK (tis. Kč) 64 623 64 615 64 607 64 596 64 590 64 582 64 574 

Změna hodnoty 0,042% 0,029% 0,016% 0,000% -0,009% -0,022% -0,035% 
Zdroj: vlastní zpracování  

Z tabulky je patrné, že dojde-li ke snížení tempa růstu HDP o 5 %, hodnota VK se 

zvýší o 0,016 %. Dojde-li ke snížení tempa růstu HDP o 15 %, výsledná hodnota VK se zvýší 

o 0,042 %. Bude-li tempo růstu HDP vyšší o 5 %, dojde ke snížení hodnoty VK o 0,009 %.  

Pokud se tempo růstu HDP zvýší o 15 %, hodnota VK bude nižší o 0,035 %.  Z tohoto 

vyplývá, že snižování tempa růstu HDP má za následek mírné zvýšení hodnoty VK 

vypočteného pomocí metody DCF – Equity. Naopak zvyšování tempa růstu HDP povede ke 

snižování hodnoty VK.  

Jak je vidět v tabulce 5.4, při snižování tempa růstu HDP dochází k mírnému růstu 

FCFE a naopak při zvyšování tempa růstu HDP k mírnému poklesu FCFE. Z tohoto důvodu 

při snižování tempa růstu HDP za předpokladu neměnných nákladů kapitálu mírně roste 

hodnota VK. 

FCFE je vypočteno součtem čistého zisku a odpisů, od nichž jsou následně odečteny 

investice a změna čistého pracovního kapitálu. Při změně tempa růstu HDP o parametr α 

zůstávají při výpočtu FCFE odpisy a investice neměnné. Změna FCFE je tedy ovlivněna 
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změnou čistého zisku a změnou čistého pracovního kapitálu.  

Tabulka 5.4 FCFE při změně tempa růstu HDP o parametr α (tis. Kč)  

 
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

2011 7 012 7 011 7 010 7 009 7 008 7 007 7 006 

2012 7 141 7 141 7 141 7 141 7 141 7 141 7 141 

2013 6 867 6 866 6 865 6 863 6 863 6 862 6 861 

2014 8 881 8 880 8 879 8 878 8 876 8 875 8 874 

2015 7 628 7 626 7 625 7 623 7 622 7 620 7 619 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

V tabulce 5.5 jsou uvedeny hodnoty čistého zisku při změně tempa růstu HDP o 

parametr α. Z tabulky je patrné, že při poklesu tempa růstu HDP dochází k poklesu čistého 

zisku a naopak při zvyšování tempa růstu HDP dochází k růstu čistého zisku. 

Tabulka 5.5 EAT při změně tempa růstu HDP o parametr α (tis. Kč)  

 
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

2011 10 211 10 223 10 234 10 245 10 257 10 268 10 279 

2012 10 222 10 234 10 245 10 257 10 268 10 279 10 291 

2013 10 473 10 497 10 522 10 546 10 571 10 595 10 620 

2014 8 470 8 510 8 551 8 591 8 632 8 672 8 713 

2015 8 870 8 928 8 987 9 045 9 104 9 163 9 223 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z tabulky 5.6 je zřejmé, že při poklesu tempa růstu HDP dochází k poklesu změny 

ČPK a naopak při zvyšování tempa růstu HDP dochází k růstu změny ČPK. 

Tabulka 5.6 Změna ČPK při změně tempa růstu HDP o parametr α (tis. Kč)  

 
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

2011 2 011 2 023 2 035 2 048 2 060 2 072 2 084 

2012 257 269 280 291 303 314 326 

2013 1 025 1 050 1 076 1 102 1 127 1 153 1 179 

2014 775 817 859 899 942 984 1 026 

2015 2 283 2 343 2 402 2 463 2 523 2 583 2 644 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Při snižování tempa růstu HDP dochází k poklesu jak čistého zisku, tak i změny ČPK, 

přičemž změna ČPK klesá rychleji než čistý zisk. Jelikož se změna ČPK při výpočtu FCFE 

odečítá od čistého zisku, snižování tempa růstu HDP povede k mírnému nárůstu FCFE. 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu zjištěna pomocí DCF – Equity se v závislosti na 

HDP pohybuje od 64 623 tis. Kč do 64 574 tis. Kč, přičemž původní hodnota činí 64 596 tis. 

Kč. 
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Vliv změny tempa růstu HDP na hodnotu VK vypočtenou metodou DCF – Equity je 

zobrazen v grafu 5.2. 
 

Graf 5.2 Hodnota VK dle DCF – Equity při změně tempa růstu HDP o parametr α (tis. Kč) 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dle tabulky 5.7 je patrné, jak se změní hodnota vlastního kapitálu společnosti 

vypočítaná analytickou metodou kapitalizovaných zisků v případě, že dojde ke změně tempa 

růstu HDP o parametr α. 

 

Tabulka 5.7  Vliv změny tempa růstu HDP na výslednou hodnotu VK podniku vypočtenou analytickou metodou 

kapitalizovaných zisků 

Parametr α -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Tempo růstu HDP 

2011 1,45% 1,53% 1,62% 1,70% 1,79% 1,87% 1,96% 

2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2013 1,62% 1,71% 1,81% 1,90% 2,00% 2,09% 2,19% 

2014 1,87% 1,98% 2,09% 2,20% 2,31% 2,42% 2,53% 

2015 2,04% 2,16% 2,28% 2,40% 2,52% 2,64% 2,76% 

Hodnota VK (tis. Kč) 90 535 90 867 91 201 91 535 91 871 92 207 92 544 

Změna hodnoty -1,093% -0,730% -0,365% 0,000% 0,366% 0,734% 1,102% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dojde-li ke snížení tempa růstu HDP o 15 %, výsledná hodnota VK se sníží o 1,093 

%. Dojde-li ke zvýšení tempa růstu HDP o 15 %, výsledná hodnota VK se zvýší o 1,102 %. 

Z tabulky je zřejmé, klesá-li tempo růstu HDP, klesá i hodnota vlastního kapitálu společnosti 

zjištěna analytickou metodou kapitalizovaných zisků a naopak roste-li tempo růstu HDP, roste 

i hodnota vlastního kapitálu. Výsledná hodnota VK společnosti zjištěná analytickou metodou 

kapitalizovaných zisků se v závislosti na změně tempa růstu HDP pohybuje od 90 535 tis. Kč 

do 92 544 tis. Kč, přičemž jeho původní hodnota činí 91 535 tis. Kč. 
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Vliv změny hodnoty VK společnosti v závislosti na změně tempa růstu HDP o 

parametr α je znázorněn v grafu 5.3. 
 

Graf 5.3 Hodnota VK dle analytické metody KZ při změně tempa růstu HDP o parametr α (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z grafu 5.4 je zřejmé, že hodnota VK zjištěná analytickou metodou kapitalizovaných 

zisků reaguje citlivěji na změny tempa růstu HDP. 
 

Graf 5.4 Hodnota VK dle analytické metody KZ a metody DCF – Equity při změně tempa růstu HDP o 

parametr α (tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. k 1. 1. 2011 použitím vybraných výnosových metod. Ocenění 

bylo provedeno pro účely vlastníků a to na základě dvoufázové metody DCF – Equity a 

metody kapitalizovaných zisků v paušální a analytické variantě. 

Diplomová práce byla rozdělena do několika kapitol, přičemž první kapitola zahrnuje 

úvod. Druhá kapitola byla teoretická a zabývala se definicí podniku, kategoriemi hodnoty, 

postupem ocenění a popisem vybraných metod oceňování. 

V třetí kapitole byla představena společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o., dále bylo 

popsáno a analyzováno odvětví ocelářství ve světě i v ČR. Následovalo vytvoření tří verzí 

dlouhodobého finančního plánu, který se skládá z plánu výkazu zisku a ztráty a plánu rozvahy 

na roky 2011 až 2015. Tyto plány jsou dále rozděleny na dílčí plány, přičemž nejdůležitějším 

z nich je plán tržeb, který byl stanoven pomocí regresní analýzy. Testována byla závislost 

tržeb na hrubém domácím produktu a spotřebě či výrobě oceli v celosvětovém měřítku, zemí 

EU, Číny nebo Německa. Jelikož u dvoufaktorových modelů vyšly regresní koeficienty 

statisticky nevýznamné, pro odhad tržeb byl použit model jednofaktorový. Odhad tržeb byl 

nakonec odvozen od hrubého domácího produktu. Varianty finančního plánu se liší podle 

odhadu tempa růstu HDP tří institucí, kterými jsou ČNB, PWC a MF ČR. V závěru této 

kapitoly bylo provedeno zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných ukazatelů 

finanční analýzy. 

Ve čtvrté kapitole diplomové práce byly pomocí stavebnicového modelu spočteny 

náklady kapitálu, jež jsou potřebné pro následné ocenění podniku. Jelikož společnost nemá 

žádné úvěry ani půjčky, jsou náklady celkového kapitálu rovny nákladům na vlastní kapitál. 

Následně byla stanovena hodnota podniku pro všechny verze finančního plánu dvoufázovou 

metodou DCF – Equity a metodou kapitalizovaných zisků v paušální i analytické variantě. 

V poslední kapitole byly zhodnoceny a porovnány výsledné hodnoty. Nejnižší 

hodnoty vlastního kapitálu byly zjištěny pomocí metody DCF – Equity, pak u paušální 

metody kapitalizovaných zisků a nejvyšších hodnot bylo dosaženo při použití analytické 

metody kapitalizovaných zisků. Při použití metody DCF – Equity vyšla nejvyšší hodnota VK 

64 621 tis. Kč u scénáře MF, naopak nejnižší hodnoty VK 64 576 tis. Kč bylo dosaženo u 

scénáře PWC. Při použití analytické metody kapitalizovaných zisků nejvyšší hodnota VK 

93 079 tis. Kč byla vypočtena u scénáře PWC, naopak nejnižší hodnota VK 91 535 tis. Kč 

byla stanovena u scénáře MF. Při použití paušální metody kapitalizovaných zisků byl vlastní 
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kapitál společnosti oceněn ve výši 72 543 tis. Kč. Při porovnávání hodnot VK vypočtených 

pomocí výnosových metod oceňování s účetní hodnotou VK 102 136 tis. Kč, bylo zjištěno, že 

vlastní kapitál společnosti je k datu ocenění účetně nadhodnocen.  Nakonec byla vypracována 

analýza citlivosti, jež určuje, jak se změní výsledná hodnota vlastního kapitálu společnosti při 

změně vstupního parametru o určité procento. Citlivostní analýza byla provedena při změně 

odhadu tempa růstu HDP o ± 15 %, ± 10 %, ± 5 %. U metody DCF – Equity bylo zjištěno, že 

při zvyšování tempa růstu HDP dochází k poklesu výsledné hodnoty vlastního kapitálu a 

naopak při snižování tempa růstu HDP dochází k nárůstu výsledné hodnoty vlastního 

kapitálu. S klesajícím tempem růstu HDP totiž roste hodnota FCFE a naopak se zvyšujícím se 

tempem růstu HDP hodnota FCFE klesá. Je to dáno tím, že změna čistého pracovního 

kapitálu klesá rychleji než čistý zisk. U analytické metody kapitalizovaných zisků bylo 

zjištěno, že při zvyšování tempa růstu HDP dochází k růstu výsledné hodnoty vlastního 

kapitálu, naproti tomu při snižování tempa růstu HDP dochází k poklesu výsledné hodnoty 

vlastního kapitálu. Z výsledků citlivostní analýzy lze konstatovat, že hodnota VK reaguje 

citlivěji na změnu tempa růstu HDP u analytické metody kapitalizovaných zisků. 
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Seznam zkratek 

A  aktiva celkem 

APM  arbitrážní model oceňování 

APV  upravená současná hodnota 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

β0  úrovňová konstanta 

β1  regresní koeficient 

BU  bankovní úvěry 

C  celkový investovaný kapitál 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CV  odhad trvale odnímatelného čistého výnosu 

CZ  cizí zdroje 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností 

č.  číslo 

ČNB  Česká národní banka 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

D  úročený cizí kapitál 

DCF  diskontované peněžní toky 

DDM  dividendový diskontní model 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DIV  dividenda 

DM  dlouhodobý majetek 

DNHM dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

EBT  zisk před zdaněním 

EU  Evropská unie 

FCF  volný peněžní tok 

FCFD  volný peněžní tok pro věřitele 
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FCFE  volný peněžní tok pro vlastníky 

FCFEL  volný peněžní tok pro vlastníky zadlužené firmy 

FCFEU  volný peněžní tok pro vlastníky nezadlužené firmy 

FCFF  volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 

HDP  hrubý domácí produkt 

i  úroková míra 

INV  investiční výdaje 

IVSC  Mezinárodní organizace pro oceňování 

Kč  koruna česká 

km  kilometr 

KZ  krátkodobé závazky 

L3  celková likvidita 

MF  ministerstvo financí 

mil.  milión  

mld.  miliarda 

MPO  ministerstvo průmyslu a obchodu 

Mt  megatuna 

OA  oběžná aktiva 

OBL  obligace 

ODP  odpisy 

PH  pokračující hodnota 

PWC  PricewaterhouseCoopers International Limited 

R1  náklady kapitálu v první fázi 

R2  náklady kapitálu ve druhé fázi 

RD  náklady na úročený cizí kapitál 

RE  náklady na vlastní kapitál 

RF  bezriziková úroková míra 

Rfinstab  riziková přirážka za finanční stabilitu 

RLA  riziková přirážka za velikost podniku 

Rpod  riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku 

RU  náklady kapitálu nezadlužené firmy 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
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S  saldo úvěrů 

sd  sazba daně z příjmů 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

t  časové období 

T  délka první fáze 

tis.  tisíc 

TOCV  trvale odnímatelný čistý výnos 

TS  daňový štít 

tzv.  takzvaný 

Ú  úroky  

Ut  hodnota ukazatele v běžném roce  

Ut-1  hodnota ukazatele v předchozím roce 

Ui  hodnota dílčího ukazatele 

UVH  upravený výsledek hospodaření 

UZ  úplatné zdroje 

V  hodnota firmy 

V1  hodnota firmy pro první fázi 

V2  hodnota firmy pro druhou fázi 

VDA  technické normy 

VH  výsledek hospodaření 

VH BÚO výsledek hospodaření běžného účetního období 

VK  vlastní kapitál 

WACC náklady na celkový kapitál 

WACCL náklady na vlastní kapitál zadlužené firmy  

WACCU náklady na celkový kapitál nezadlužené firmy 

X1  ukazatel vyjadřující nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem 

Yt  vysvětlovaná proměnná 

ZC  zůstatková cena 
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Příloha č. 1/1 

Rozvaha z let 2007 – 2010 (tis. Kč) 

Aktiva 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 96 305 100 299 107 136 128 156 

Dlouhodobý majetek 25 285 27 282 25 600 37 369 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 829 2 431 1 951 1 290 

Software 2 829 2 431 1 696 960 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 255 330 

Dlouhodobý hmotný majetek 22 456 24 851 23 649 36 079 

Stavby 6 149 6 794 6 606 6 545 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 272 17 290 16 783 16 369 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 035 767 260 13 165 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 70 332 72 674 81 350 90 749 

Zásoby 40 295 44 162 30 097 27 617 

Materiál 29 595 30 692 19 973 19 482 

Nedokončená výroba a polotovary 6 417 6 429 5 155 4 060 

Výrobky 3 873 6 911 4 969 4 075 

Poskytnuté zálohy na zásoby 410 130 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 25 565 20 667 21 129 23 045 

Pohledávky z obchodních vztahů 23 400 18 293 19 459 19 697 

Stát - daňové pohledávky 1 567 1 131 39 2 104 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 591 1 243 1 631 1 174 

Jiné pohledávky 7 0 0 70 

Krátkodobý finanční majetek 4 472 7 845 30 124 40 087 

Peníze 259 330 380 121 

Účty v bankách 4 213 7 515 29 744 39 966 

Časové rozlišení 688 343 186 38 

Náklady příštích období 688 343 186 38 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 

  

 

  



 

 

 

Příloha č. 1/2 

Rozvaha z let 2007 – 2010 (tis. Kč) 

Pasiva 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 96 305 100 299 107 136 128 156 

Vlastní kapitál 78 280 84 311 94 347 102 136 

Základní kapitál 40 800 40 800 40 800 40 800 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fondy 11 287 12 544 13 647 14 650 

Zákonný rezervní fond 4 223 5 480 6 583 7 586 

Statutární a ostatní fondy 7 064 7 064 7 064 7 064 

Výsledek hospodaření minulých let 13 618 19 936 29 864 37 897 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 575 11 031 10 036 8 789 

Cizí zdroje 18 025 15 988 12 789 26 020 

Rezervy 0 0 73 1 082 

Dlouhodobé závazky 562 773 1 036 1 186 

Odložený daňový závazek 562 773 1 036 1 186 

Krátkodobé závazky 17 463 15 215 11 680 23 752 

Závazky z obchodních vztahů 13 983 10 852 7 669 18 873 

Závazky k zaměstnancům 1 508 1 850 1 697 1 793 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 719 892 814 1 053 

Stát - daňové závazky a dotace 160 191 250 212 

Krátkodobé přijaté zálohy 27 37 101 412 

Dohadné účty pasivní 928 1 235 992 1 213 

Jiné závazky 138 158 157 196 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty z let 2007 – 2010 (tis. Kč) 

 Položka 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 

Výkony 207 379 233 243 161 469 157 439 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 205 239 230 218 164 029 159 437 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 085 2 793 -2 939 -2 009 

Aktivace 55 232 379 11 

Výkonová spotřeba 159 503 176 870 104 399 104 206 

Spotřeba materiálu a energie 140 869 158 518 91 611 92 044 

Služby 18 634 18 352 12 788 12 162 

Přidaná hodnota 47 876 56 373 57 070 53 233 

Osobní náklady 32 709 38 000 38 278 38 558 

Mzdové náklady 23 378 27 145 28 568 27 701 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 529 9 978 8 879 9 902 

Sociální náklady 802 877 831 955 

Daně a poplatky 31 29 17 41 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 219 3 124 2 777 2 476 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 979 3 508 1 046 1 980 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1 33 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 2 978 3 475 1 046 1 980 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 2 432 2 803 950 1 935 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Prodaný materiál 2 432 2 803 950 1 935 

Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. oblasti (+/-) -2 892 1 317 2 919 -21 684 

Ostatní provozní výnosy 121 31 366 87 

Ostatní provozní náklady 385 486 491 21 293 

Provozní výsledek hospodaření 16 092 14 153 13 050 12 681 

Výnosové úroky 203 276 60 55 

Nákladové úroky 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 517 1 950 2 973 1 836 

Ostatní finanční náklady 1 200 2 274 2 995 3 876 

Finanční výsledek hospodaření -480 -48 38 -1 985 

Daň z příjmů za běžnou činnost 3 037 3 074 3 052 1 907 

 - splatná 2 778 2 863 2 788 1 758 

 - odložená 259 211 264 149 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12 575 11 031 10 036 8 789 

Výsledek hospodaření za účetní období 12 575 11 031 10 036 8 789 

Výsledek hospodaření před zdaněním 15 612 14 105 13 088 10 696 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3 

Plán výkazu zisku a ztráty – scénář ČNB (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 185 790 185 790 189 320 193 485 198 128 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 186 916 186 916 190 467 194 657 199 329 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 303 -1 303 -1 328 -1 357 -1 390 

Aktivace 177 177 181 185 189 

Výkonová spotřeba 127 803 127 803 130 231 133 096 136 290 

Spotřeba materiálu a energie 113 051 113 051 115 199 117 733 120 559 

Služby 14 752 14 752 15 032 15 363 15 732 

Přidaná hodnota 57 987 57 987 59 089 60 389 61 838 

Osobní náklady 40 316 40 316 41 082 41 986 42 994 

Mzdové náklady 29 293 29 293 29 850 30 506 31 239 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 076 10 076 10 267 10 493 10 745 

Sociální náklady 947 947 965 987 1 010 

Daně a poplatky 30 30 30 31 31 

Odpisy DNHM 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2 122 2 122 2 162 2 209 2 262 

Tržby z prodeje DM  0 0 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 2 122 2 122 2 162 2 209 2 262 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1 909 1 909 1 945 1 988 2 036 

Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 1 909 1 909 1 945 1 988 2 036 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti (+/-) 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 

Ostatní provozní výnosy 182 182 185 190 194 

Ostatní provozní náklady 495 520 546 573 602 

Provozní výsledek hospodaření 13 613 13 623 13 996 11 606 12 175 

Výnosové úroky 387 391 396 396 415 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 2 241 2 241 2 284 2 334 2 390 

Ostatní finanční náklady 3 320 3 320 3 383 3 458 3 541 

Finanční výsledek hospodaření -692 -688 -704 -728 -735 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 676 2 678 2 746 2 288 2 394 

 - splatná 2 455 2 458 2 526 2 067 2 174 

 - odložená 221 221 221 221 221 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Výsledek hospodaření za účetní období 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 921 12 935 13 292 10 879 11 440 

  



 

 

 

Příloha č. 4 

Plán výkazu zisku a ztráty – scénář PWC (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 186 520 187 826 191 582 196 180 201 477 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 187 651 188 964 192 744 197 369 202 698 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 309 -1 318 -1 344 -1 376 -1 413 

Aktivace 178 179 183 187 192 

Výkonová spotřeba 128 305 129 203 131 787 134 950 138 594 

Spotřeba materiálu a energie 113 495 114 290 116 576 119 373 122 596 

Služby 14 810 14 914 15 212 15 577 15 998 

Přidaná hodnota 58 215 58 623 59 795 61 230 62 883 

Osobní náklady 40 475 40 758 41 573 42 571 43 721 

Mzdové náklady 29 408 29 614 30 207 30 932 31 767 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 115 10 186 10 390 10 639 10 927 

Sociální náklady 951 958 977 1 000 1 027 

Daně a poplatky 30 30 30 31 31 

Odpisy DNHM 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2 130 2 145 2 188 2 240 2 301 

Tržby z prodeje DM  0 0 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 2 130 2 145 2 188 2 240 2 301 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1 916 1 930 1 968 2 016 2 070 

Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 1 916 1 930 1 968 2 016 2 070 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 

Ostatní provozní výnosy 183 184 188 192 197 

Ostatní provozní náklady 495 520 546 573 602 

Provozní výsledek hospodaření 13 684 13 821 14 216 11 868 12 501 

Výnosové úroky 386 388 395 396 417 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 2 250 2 266 2 311 2 366 2 430 

Ostatní finanční náklady 3 333 3 356 3 424 3 506 3 600 

Finanční výsledek hospodaření -697 -702 -718 -743 -753 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 688 2 713 2 785 2 335 2 453 

 - splatná 2 467 2 493 2 565 2 114 2 232 

 - odložená 221 221 221 221 221 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 299 10 405 10 713 8 791 9 295 

Výsledek hospodaření za účetní období 10 299 10 405 10 713 8 791 9 295 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 987 13 119 13 498 11 126 11 748 

 
 



 

 

 

Příloha č. 5 

Plán výkazu zisku a ztráty – scénář MF ČR (tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodej zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 185 972 186 344 189 326 192 923 197 167 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 187 099 187 474 190 473 194 092 198 362 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 305 -1 307 -1 328 -1 353 -1 383 

Aktivace 178 178 181 184 188 

Výkonová spotřeba 127 928 128 184 130 235 132 710 135 629 

Spotřeba materiálu a energie 113 162 113 388 115 202 117 391 119 974 

Služby 14 766 14 796 15 033 15 318 15 655 

Přidaná hodnota 58 044 58 160 59 091 60 213 61 538 

Osobní náklady 40 356 40 437 41 084 41 864 42 785 

Mzdové náklady 29 322 29 381 29 851 30 418 31 087 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 086 10 106 10 268 10 463 10 693 

Sociální náklady 948 950 965 984 1 005 

Daně a poplatky 30 30 30 31 31 

Odpisy DNHM 2 511 2 476 2 419 5 187 5 040 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2 124 2 128 2 162 2 203 2 251 

Tržby z prodeje DM  0 0 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 2 124 2 128 2 162 2 203 2 251 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1 911 1 915 1 945 1 982 2 026 

Zůstatková cena prodaného DM 0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 1 911 1 915 1 945 1 982 2 026 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti (+/-) 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 

Ostatní provozní výnosy 182 183 185 189 193 

Ostatní provozní náklady 495 520 546 573 602 

Provozní výsledek hospodaření 13 631 13 677 13 997 11 552 12 082 

Výnosové úroky 387 390 396 398 417 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční výnosy 2 243 2 248 2 284 2 327 2 378 

Ostatní finanční náklady 3 323 3 330 3 383 3 447 3 523 

Finanční výsledek hospodaření -693 -692 -703 -723 -728 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 679 2 688 2 747 2 278 2 378 

 - splatná 2 458 2 467 2 526 2 058 2 157 

 - odložená 221 221 221 221 221 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 10 259 10 297 10 547 8 551 8 976 

Výsledek hospodaření za účetní období 10 259 10 297 10 547 8 551 8 976 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12 938 12 985 13 294 10 829 11 354 

 
  



 

 

 

Příloha č. 6/1 

Plán rozvahy – scénář ČNB (tis. Kč) 

Aktiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 128 961 133 917 139 849 144 894 150 447 

Dlouhodobý majetek 40 410 45 075 49 541 53 256 55 866 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 494 1 708 1 708 1 537 1 383 

Software 864 778 1 708 1 537 1 383 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 630 930 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 38 916 43 368 47 833 51 719 54 483 

Stavby 6 424 6 306 6 189 6 075 5 963 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 927 15 497 15 079 41 644 40 520 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 565 21 565 26 565 4 000 8 000 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 88 237 88 528 89 995 91 324 94 267 

Zásoby 34 080 34 080 34 728 35 492 36 344 

Materiál 23 660 23 660 24 109 24 640 25 231 

Nedokončená výroba a polotovary 5 308 5 308 5 409 5 528 5 661 

Výrobky 5 112 5 112 5 209 5 324 5 451 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 23 714 23 714 24 165 24 696 25 289 

Pohledávky z obchodních vztahů 21 028 21 028 21 428 21 899 22 425 

Stát - daňové pohledávky 1 314 1 314 1 338 1 368 1 401 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 372 1 372 1 399 1 429 1 464 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 30 443 30 734 31 102 31 136 32 635 

Peníze 591 591 602 615 630 

Účty v bankách 29 852 30 143 30 500 30 521 32 005 

Časové rozlišení 314 314 314 314 314 

Náklady příštích období 314 314 314 314 314 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 
  



 

 

 

Příloha č. 6/2 

Plán rozvahy – scénář ČNB (tis. Kč) 

Pasiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 128 961 133 917 139 849 144 894 150 447 

Vlastní kapitál 108 681 113 638 119 184 123 775 128 821 

Základní kapitál 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 15 529 16 553 17 579 18 634 19 493 

Zákonný rezervní fond 8 465 9 489 10 515 11 570 12 429 

Statutární a ostatní fondy 7 064 7 064 7 064 7 064 7 064 

Výsledek hospodaření minulých let 42 107 46 028 50 259 55 750 59 482 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 245 10 257 10 546 8 591 9 045 

Cizí zdroje 20 279 20 279 20 665 21 119 21 626 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 087 1 087 1 108 1 132 1 159 

Odložený daňový závazek 1 087 1 087 1 108 1 132 1 159 

Krátkodobé závazky 19 192 19 192 19 557 19 987 20 467 

Závazky z obchodních vztahů 14 155 14 155 14 424 14 741 15 095 

Závazky k zaměstnancům 2 048 2 048 2 087 2 133 2 185 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1 046 1 046 1 066 1 089 1 115 

Stát - daňové závazky a dotace 258 258 262 268 275 

Krátkodobé přijaté zálohy 195 195 199 203 208 

Dohadné účty pasivní 1 295 1 295 1 319 1 348 1 381 

Jiné závazky 196 196 199 204 209 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 7/1 

Plán rozvahy – scénář PWC (tis. Kč) 

Aktiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 129 093 134 341 140 464 145 757 151 630 

Dlouhodobý majetek 40 410 45 075 49 541 53 256 55 866 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 494 1 708 1 708 1 537 1 383 

Software 864 778 1 708 1 537 1 383 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 630 930 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 38 916 43 368 47 833 51 719 54 483 

Stavby 6 424 6 306 6 189 6 075 5 963 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 15 927 15 497 15 079 41 644 40 520 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 565 21 565 26 565 4 000 8 000 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 88 369 88 952 90 610 92 188 95 451 

Zásoby 34 214 34 454 35 143 35 986 36 958 

Materiál 23 753 23 919 24 398 24 983 25 658 

Nedokončená výroba a polotovary 5 329 5 367 5 474 5 605 5 757 

Výrobky 5 132 5 168 5 271 5 398 5 544 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 23 807 23 974 24 453 25 040 25 716 

Pohledávky z obchodních vztahů 21 111 21 259 21 684 22 204 22 804 

Stát - daňové pohledávky 1 319 1 328 1 354 1 387 1 424 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 378 1 388 1 415 1 449 1 488 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 30 348 30 524 31 013 31 161 32 776 

Peníze 593 597 609 624 641 

Účty v bankách 29 755 29 927 30 404 30 537 32 136 

Časové rozlišení 314 314 314 314 314 

Náklady příštích období 314 314 314 314 314 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 7/2 

Plán rozvahy – scénář PWC (tis. Kč) 

Pasiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 129 093 134 341 140 464 145 757 151 630 

Vlastní kapitál 108 735 113 840 119 553 124 344 129 638 

Základní kapitál 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 15 529 16 559 17 599 18 671 19 550 

Zákonný rezervní fond 8 465 9 495 10 535 11 607 12 486 

Statutární a ostatní fondy 7 064 7 064 7 064 7 064 7 064 

Výsledek hospodaření minulých let 42 107 46 076 50 441 56 082 59 994 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 299 10 405 10 713 8 791 9 295 

Cizí zdroje 20 359 20 501 20 912 21 413 21 992 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 091 1 099 1 121 1 148 1 179 

Odložený daňový závazek 1 091 1 099 1 121 1 148 1 179 

Krátkodobé závazky 19 268 19 403 19 791 20 266 20 813 

Závazky z obchodních vztahů 14 211 14 310 14 596 14 947 15 350 

Závazky k zaměstnancům 2 057 2 071 2 112 2 163 2 221 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1 050 1 057 1 078 1 104 1 134 

Stát - daňové závazky a dotace 259 260 266 272 279 

Krátkodobé přijaté zálohy 196 197 201 206 212 

Dohadné účty pasivní 1 300 1 309 1 335 1 367 1 404 

Jiné závazky 197 198 202 207 212 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 8/1 

Plán rozvahy – scénář MF ČR (tis. Kč) 

Aktiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 128 994 134 032 139 904 144 848 150 286 

Dlouhodobý majetek 40 410 45 075 49 541 53 256 55 866 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 494 1 708 1 708 1 537 1 383 

Software 864 778 1 708 1 537 1 383 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 630 930 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 38 916 43 368 47 833 51 719 54 483 

Stavby 6 424 6 306 6 189 6 075 5 963 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 15 927 15 497 15 079 41 644 40 520 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 565 21 565 26 565 4 000 8 000 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 88 270 88 643 90 050 91 279 94 106 

Zásoby 34 114 34 182 34 729 35 389 36 167 

Materiál 23 683 23 731 24 110 24 568 25 109 

Nedokončená výroba a polotovary 5 314 5 324 5 409 5 512 5 634 

Výrobky 5 117 5 127 5 209 5 308 5 425 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 23 737 23 785 24 165 24 625 25 166 

Pohledávky z obchodních vztahů 21 049 21 091 21 428 21 835 22 316 

Stát - daňové pohledávky 1 315 1 317 1 339 1 364 1 394 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 374 1 377 1 399 1 425 1 457 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 30 419 30 677 31 155 31 265 32 772 

Peníze 591 593 602 614 627 

Účty v bankách 29 828 30 084 30 553 30 652 32 145 

Časové rozlišení 314 314 314 314 314 

Náklady příštích období 314 314 314 314 314 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 8/2 

Plán rozvahy – scénář MF ČR (tis. Kč) 

Pasiva 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 128 994 134 032 139 904 144 848 150 286 

Vlastní kapitál 108 695 113 692 119 239 123 790 128 765 

Základní kapitál 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 15 529 16 555 17 584 18 639 19 494 

Zákonný rezervní fond 8 465 9 491 10 520 11 575 12 430 

Statutární a ostatní fondy 7 064 7 064 7 064 7 064 7 064 

Výsledek hospodaření minulých let 42 107 46 040 50 307 55 800 59 495 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 10 259 10 297 10 547 8 551 8 976 

Cizí zdroje 20 299 20 340 20 665 21 058 21 521 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 088 1 090 1 108 1 129 1 154 

Odložený daňový závazek 1 088 1 090 1 108 1 129 1 154 

Krátkodobé závazky 19 211 19 249 19 557 19 929 20 367 

Závazky z obchodních vztahů 14 169 14 197 14 424 14 698 15 022 

Závazky k zaměstnancům 2 051 2 055 2 087 2 127 2 174 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1 047 1 049 1 066 1 086 1 110 

Stát - daňové závazky a dotace 258 258 262 267 273 

Krátkodobé přijaté zálohy 195 196 199 203 207 

Dohadné účty pasivní 1 296 1 298 1 319 1 344 1 374 

Jiné závazky 196 196 199 203 208 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 


