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1. ÚVOD 

Téma této diplomové práce, kterým je stanovení hodnoty výrobní společnosti 

v automobilovém průmyslu, sice nepatří mezi oblasti zájmu, jejichž řešení je nezbytné 

k zajištění úspěšného fungování společnosti, ovšem přináší managementu a vlastníkům 

podniku informace, se kterými mohou dále pracovat. V průběhu oceňování dochází 

k získávání mnohých cenných dat a údajů o společnosti, jež je možné využít také samostatně.  

Komplexnost a rozsáhlost dané problematiky, během jejíhož řešení dojde 

k prostudování všech podstatných oblastí, dotýkající se fungování podniku, mne vedly 

k rozhodnutí zvolit za téma mé diplomové práce právě stanovení hodnoty společnosti KES – 

kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.  

Nedílnou součástí procesu oceňování jsou významná metodologická východiska, 

jejichž výstupní data slouží jednak dále jako vstupy pro vlastní ocenění společnosti, a jak už 

bylo zmíněno výše, svůj účel plní také svou existenční podstatou, mající informativní 

charakter, s nímž může management společnosti samostatně pracovat. Volba metody či metod 

již pro samotné stanovení hodnoty společnosti je až vrcholem ledovce celého procesu 

oceňování. Tou neméně podstatnou a rozsáhlejší částí tvořící základnu pro oceňování jsou 

právě závěry získané z uskutečněných analýz.  

Ocenit podnik není jednoduchou záležitostí. Ačkoli by se mohlo zdát, že postačí učinit 

prostý součet všech aktiv podniku, nezískali bychom těmito kroky korektní představu o jeho 

hodnotě. Abychom podnik řádně ocenili, musíme jednat detailně a promyšleně a propočet 

obohatit o složitější, avšak účelnější výpočty a položky nutné pro dosažení kýženého 

nejpřesnějšího výsledku.  

Hodnota oceňované společnosti je výsledkem co nejpreciznějšího odhadu, přičemž její 

výše se odvíjí od jasně vymezeného účelu ocenění a od přístupu k hodnotě, tedy zda hodnotu 

vymezíme z hlediska investičního (z pohledu vlastníka) či z hlediska tržního.  

Samozřejmě, že s jakoukoli změnou, jakýmkoli novým rozhodnutím dochází ke změně 

také v hodnotě podniku. Pokud se však jedná o běžná, ne příliš zásadní, rozhodnutí, zahrnující 

každodenní chod firmy, nemají na změnu v hodnotě společností příliš velký dopad. Ovšem 

velká investiční rozhodnutí již tuto sílu mají.  

Právě maximalizace tržní hodnoty společnosti je jedním z primárních podnikových 

cílů. A aby bylo možné zhodnotit naplnění tohoto cíle, musíme mít informace o tom, jak se 

skutečně dosažená hodnota liší od hodnoty očekávané, od stanoveného plánu. Pro získání co 

nejvěrnějšího odhadu tržní hodnoty jsou v této práci použity metody založené na budoucích 
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očekávaných výnosech, jež jsou z teoretického hlediska považovány za základní. Ovšem, jak 

bude v dalším textu ještě několikrát zmíněno, při stanovení hodnoty společnosti je, vzhledem 

k jejímu co nejpřesnějšímu vymezení, nutné znát rovněž důvod ocenění.  

Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány v logickém sledu s cílem přehledným, 

srozumitelným a dostačujícím způsobem informovat o aktivitách, jež jsou jejich obsahem. 

V této práci bude jasně vymezen postup, metody a objasněny důvody realizace 

jednotlivých fází, na což plynule naváže praktické zpracování dané problematiky, která vyústí 

získáním konkrétní hodnoty a shrnutím zjištěných poznatků a informací, čímž se dostáváme 

k cíli této práce. 

Cíl 

Cílem této diplomové práce je vymezit hodnotu výrobní společnosti KES – kabelové a 

elektrické systémy, spol. s r. o., pohybující se v automobilovém průmyslu, k jehož naplnění 

nám poslouží zpracované výsledky vybraných výnosových metod oceňování postavené na 

závěrech sestavených, analýz zaměřených na podnik a jeho okolí. Vzájemným srovnáním 

získaných výsledků co možná nejvěrnější stanovit tržní hodnotu společnosti KES – kabelové 

a elektrické systémy, spol. s r. o. Cílem je z níže definovaných a reálně uskutečněných operací 

vyvodit závěry a zvážit a navrhnout případná opatření, jež by mohla vést ke zlepšení 

budoucích výsledků. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCEŇOVÁNÍ VÝROBNÍHO PODNIKU 

Smyslem celé následující části, jejímž obsahem jsou teoretická pojetí, je 

srozumitelným a komplexní způsobem přesně vymezit jednotlivé metodiky a objasnit jejich 

nezbytnost na procesu ocenění společnosti KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. 

Cílem je nastavit teoretický úhel pohledu na řešenou problematiku, kterou téma této práce 

zahrnuje. Dochází zde k vymezení teoretických přístupů směřujících ke zdárnému naplnění 

výše stanoveného cíle prostřednictvím praktického řešení navazujícího na definovaná 

východiska. 

Aby bylo praktické řešení úspěšné, mělo by mu vždy předcházet jeho teoretické 

vymezení, můžeme říci příprava, ve které je možné přesněji propracovat detaily samotného 

zpracování, a ke které je možné se vždy vrátit, nejsme-li si ve fázi realizace úplně jisti 

správností našeho jednání. 

 

2.1 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 Na úvod této odborné práce je na místě čtenáře nejdříve obeznámit se základními 

pojmy a termíny, jež jsou v nadcházejícím textu často uvedeny. Smyslem jejich včasné 

interpretace je snaha o snadnější a rychlejší orientaci v řešené problematice, která je 

předmětem této práce. 

 

Podnik jako předmět ocenění 

 Velmi výstižně lze podnik definovat jako tržní subjekt zřízený a provozovaný obvykle 

podnikatelem za účelem dosahování určitého přínosu, zpravidla v podobě zisku, resp. 

navýšení hodnoty majetku podniku. Jsou pro něj charakteristické dva základní znaky ve 

formě právní subjektivity a ekonomické samostatnosti. Bývá přirovnáván k živému 

organismu, neboť vzniká, roste a zaniká.
1
 

 

 Stěžejní je však zákonné vymezení podniku, které je uvedeno v obchodním zákoníku, 

aby nedocházelo k různým nepřesným výkladům tohoto pojmu. Podnik je zde 

charakterizován 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.“
2
  

 

                                                 
1
 Hindls, Holman, Hronová a kol., Ekonomický slovník, 2003. 

2
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  2009, s. 8. 
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Hodnota
3
 

 Hodnotu lze vymezit celou řadou definic. Např. podle Kotlera (2003) je hodnota 

v prvé řadě schopnost vytvořit správnou kombinaci kvality, služeb a také ceny, která bude 

zároveň odpovídat cílovému trhu. Naproti tomu J. De Rose vnímá hodnotu jako uspokojení 

přání a požadavků spotřebitele s co možná nejnižšími náklady souvisejícími se pořízením, 

vlastnictvím a užíváním předmětu nesoucího hodnotu. 

 

Trh
4
 

 Trhem je označováno prostředí, kde dochází k nákupu a prodeji zboží a služeb, tedy 

kde mezi sebou prostřednictvím cenového mechanismu obchodují kupující a prodávající. 

Pojem trhu předpokládá, že strany nabízejících a poptávajících, resp. prodávajících a 

kupujících, mohou se zbožím a službami volně obchodovat bez jakýchkoli zbytečných 

omezení jejich činností. Je místem, kde každý účastník reaguje nejen na vztah nabídky a 

poptávky, ale současně také na ostatní cenotvorné faktory a znalosti druhé strany, např. jejich 

potřeb a přání. Trh může svým rozsahem dosahovat místní, regionální, národní nebo až 

nadnárodní úrovně. 

 

Analýza
5
 

 Proces rozložení předmětu zkoumání na jednotlivé složky a vazby mezi nimi, které po 

jejich prostudování a získání potřebných informací opět syntetizujeme do původního celku, 

označujeme pojmem analýza. Její neoddělitelnou součástí je kromě procesu syntézy zejména 

myšlenkový pochod nazývaný dedukce, jež se opírá o principy logiky. 

 

Strategie
6
 

 Představuje cestu, jak dojít k naplnění vytyčeného poslání, vize a cílů. Strategie je 

stanoviskem diktujícím celkové chování podniku, označující nezbytné činnosti a určující 

nároky na rozmístění zdrojů s úmyslem dosáhnout zamýšlených cílů. Strategii lze chápat jako 

koncept udávající směr věcného rozvoje podniku, ať už se jedná o otázky týkající se kvality a 

množství výroby, typu produkce nebo vymezení, kdy se bude vyrábět a pro koho budou 

výstupy určeny. 

 

                                                 
3
 Kotler, Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer, 2003. 

4
 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 

5
 Hindls, Holman, Hronová a kol., Ekonomický slovník, 2003. 

6
 Sedláčková, Buchta, Strategická analýza, 2006. 
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2.2 DOPORUČENÝ POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
7
 

 Dříve, než zahájíme práci na samotném oceňování, je nezbytné jasně vymezit důvod 

vedoucí k ocenění a určit, jaká hodnota by měla tvořit výsledek procesu ocenění. 

 Postup ocenění je ve fázi příprav či v průběhu samotné práce oceňovatelem 

modifikován s ohledem na konkrétní podmínky. Především se jedná o výše již zmíněný 

podnět k ocenění, ovšem je uzpůsobován zároveň zvoleným metodám nebo dostupnosti dat. 

Pro účely stanovení hodnoty podniku je obecně doporučován postup, jež má obdobnou 

podobu, ať volíme rozdílné přístupy či metody ocenění. 

I. Začínáme sběrem vstupních dat, která se týkají nejdůležitějších potřebných informací. 

Získáváme např. základní informace o podniku, jeho odbytu a marketingu, data o 

podnikových dodavatelích a konkurenci, údaje o pracovnících či o relevantním trhu. 

II. Dalším krokem je analýza dat, realizovaná z důvodu posouzení celkového stavu 

podniku, vymezení jeho tržní pozice, stanovení konkurenční síly a především 

zhodnocení schopnosti dlouhodobě přežít a vytvářet hodnotu. Analýza dat, která je 

nepostradatelnou součástí oceňování podniku, zahrnuje analýzu strategickou a 

finanční. 

a) Strategická analýza má pro potřeby oceňování za úkol vymezit celkový výnosový 

potenciál analyzovaného podniku, který je však závislý na vnitřním a vnějším 

potenciálu podnikatelského prostředí. Z tohoto důvodu je předmětem rozboru 

potenciál vnější, zahrnující šance, ale současně také rizika, a potenciál vnitřní, jež 

podává obraz o schopnostech podniku na uvedené příležitosti a hrozby správně 

reagovat. 

b) Finanční analýza je vhodným nástrojem pro zjištění finančního zdraví podniku. Je 

neoddělitelnou součástí finančního řízení a stejně nepostradatelná je také pro účely 

ocenění. V rámci stanovení hodnoty podniku je tato analýza nositelem dvou 

základních funkcí. Jednak posuzuje již zmíněnou podnikovou finanční situaci a 

dále tvoří základ pro sestavení následujícího kroku při oceňování, kterým je 

finanční plán. 

III. Finanční plán je, na rozdíl od předcházejících úkonů, postradatelným, pokud se 

oceňovatel rozhodne použít jen metody založené na tržním porovnání či na analýze 

majetku, nebo v případě uplatnění metody kapitalizovaných čistých výnosů. Je-li 

                                                 
7
 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
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ovšem součástí podnikového oceňování některá ze standardních výnosových metod, je 

sestavení kompletního finančního plánu nezbytným krokem. 

IV. Posledním, čtvrtým, krokem je samotné ocenění podniku. Jedná se již o finální část 

celého oceňování, jakožto zjišťování vlastní hodnoty podniku. Odpověď na tuto 

otázku začne dříve či později zajímat každého podnikatele, ať už jsou jeho důvody 

jakékoli. 

a) A právě vymezení účelu, tedy důvodu pro oceňování podniku, se stává klíčovým 

kritériem pro volbu metody, jež se bude pro stanovený cíl jevit jako nejvhodnější. 

Zpravidla se uplatňuje využití několika metod.  

b) Následuje samotný proces ocenění podle zvolených metod, během něhož budeme 

postupovat v souladu s konkrétními požadavky pro jednotlivé vybrané metody. 

Uvedenými kroky získáme několik ocenění, které se však mohou značně lišit. 

c) Odstranit nedostatek vyplývající z předcházejícího bodu je tedy úkolem závěrečné 

fáze průběhu stanovení hodnoty podniku. Z výsledných ocenění, získaných 

předcházejícím postupem, se vyvodí a zdůvodní ocenění souhrnné, přičemž 

základní otázkou bude, jakým způsobem toho docílíme. 

 

2.3 PŘÍSTUPY K OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
8
 

 Neexistuje žádný výlučně správný postup oceňování podniku, který by nám po 

dosazení patřičných údajů zajistil získání správného výsledku. Důvodem je skutečnost, že 

hodnota podniku není přirozenou vlastností, jež by byla obecně dána, a kterou by bylo možné 

odvodit z konkrétních charakteristik či objektivním způsobem změřit. 

Stanovení hodnoty podniku je tedy odborným odhadem specialisty, který k tomuto účelu 

využívá různých metod. 

 V odborné literatuře se obvykle rozlišují dvě hlediska týkající se přístupu k hodnotě 

podle individuality pohledu, který je uplatňován. Tedy podle toho, zda se jedná o pohled 

vlastníka (investora) nebo o tržní hodnotu, tedy o pohled obecnější. 

 

2.3.1 HODNOTA PRO VLASTNÍKA
9
 

Hodnota pro vlastníka je představována určitou užitnou hodnotou, jakožto schopností 

přinášet užitek. Jedná se o prospěch či přínos, který vlastníkovi plyne z držení daného statku. 

                                                 
8
 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 

9
 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 



11 

 

Za užitnou hodnotu hospodářského statku se považuje očekávaný čistý příjem, čímž došlo k 

vymezení pojmu užitek na jeho peněžní vyjádření. V souvislosti se zúžením tohoto pojetí se 

dostáváme k tzv. výnosové hodnotě, která představuje současnou hodnotu budoucích příjmů, 

jež jsou očekávány z provozování oceňovaného hospodářského statku. Výnosová hodnota by 

měla odpovídat částce, kterou bychom získali při alternativním investování za stejného rizika. 

Užitná hodnota bude pravděpodobně s ohledem na jednotlivé zájemce nabývat různé 

výše. Závisí na podmínkách a konkrétních představách těchto subjektů o možnostech, jakým 

způsobem lze dosáhnout výnosů, koupí-li daný podnik. Propočítávání, zda se koupě vyplatí a 

zvažování její výhodnosti, je známkou racionálního chování ekonomických subjektů. 

Aby transakce nebyla ztrátová, bude mít strana kupujícího vždy zájem, aby nezaplatila 

více, než je maximální vypočtená částka, a obdobně strana prodávajícího bude lpět na úhradě 

minimálního množství prostředků, které nebude nižší, než propočtem zjištěná úroveň. 

Kupující musí mít přehled o nejvyšší sumě, kterou mohou zaplatit a prodávající o nejnižší 

hodnotě, kterou musí požadovat. 

Maximální cena, kterou je zájemce ochoten zaplatit, a uskutečnit transakci, je 

srovnatelná s částkou, kterou by musel investovat do nejvýhodnějšího alternativního uložení 

peněžních prostředků v případě, že by vyžadoval dosažení stejných příjmů. Naproti tomu 

očekávaný důchod, který by prodávajícímu nadále plynul z vlastnictví podniku, je vhodným 

kritériem pro stanovení nejnižší částky, kterou bude požadovat, bude-li podstupovat stejné 

riziko. 

Naproti tomu prodávající si svou minimální částku, kterou bude za prodej požadovat, 

stanoví ve výši příjmu, který by mu nadále plynul z vlastnictví podniku, bude-li podstupovat 

stejné riziko. 

Je-li hraniční hodnota prodávajícího menší, než hraniční hodnota kupujícího, pak má 

transakce smysl. Zastánci tzv. Kolínské školy spatřují v nalézání mezních cen pro oba 

subjekty hlavní úlohu oceňovatele. Tyto limity pak vymezují dolní a horní hranici pro 

konečnou cenu, která je výsledkem daných podmínek a uskutečněných jednání. 

Někdy se tento typ hodnoty podniku označuje též jako subjektivní ocenění, jelikož je 

hodnota stanovena pro konkrétní subjekt. Znám je rovněž pojem investiční hodnota podniku, 

který je použit v Mezinárodních oceňovacích standardech.  
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2.3.2 TRŽNÍ HODNOTA
10

 

 Tržní hodnota bývá také nazývána směnnou hodnotou. Zkonkretizujeme-li směnnou 

hodnotu, získáváme cenu na trhu, tedy tržní cenu. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o cenu 

vymezenou vztahem nabídky a poptávky. 

 V důsledku zmíněných tržních mechanismů dochází k vyobrazení vzácnosti 

jednotlivých statků. Vzájemné vazby mezi hodnotou a cenou můžeme pojmout jako vztah 

obecného a konkrétního. Částky, které jsou během směny na trhu skutečně uhrazeny, bývají 

více či méně rozptýleny. Mluvíme o určitém shluku hodnot. Tržní cenou pak chápeme nějaké 

označení pro vytvořenou skupinu cen. 

 U mezinárodních organizací je v současné době právě tržní hodnota vnímána jako 

klíčová pro profesionálního odhadce. V Mezinárodních oceňovacích standardech je tržní 

hodnota vymezena jako: 

 predikce ceny, která by byla na trhu uplatnitelná, 

 k danému datu, 

 po dojednání mezi stranami kupujícího a prodávajícího, 

 přičemž obě strany mají zájem na dosažení racionálních cílů, 

 subjekty nejednají pod nátlakem, 

 po dostačující (uspokojivé) marketingové analýze, realizované za účelem získání 

potřebných informací a zajištění přiměřené konkurence, 

 nedbající na působení individuálních faktorů a okolností u kupujícího a prodávajícího. 

 Tržní hodnotu je tedy možné definovat jako odhad ceny, která je na trhu za dané 

aktivum při „normálních podmínkách“ reálně dosažitelná. 

 

2.4 DŮVODY PRO OCENĚNÍ PODNIKU
11

 

Chceme-li ocenit podnik, je důležité znát cíl, pro který tak činíme. Je nutné znát účel 

našeho ocenění. Jak je uvedeno v předešlém textu, je možné použít tržní hodnotu nebo 

subjektivní ocenění. Subjektivní ocenění, jak už z názvu vyplývá, slouží jako určitý podklad 

pro rozhodování kupujícího a prodávajícího, zda koupit či prodat daný podnik nebo jeho 

určitou část. Obdobně k ekonomickému rozhodování subjekty podnikání využívají rovněž 

tržní hodnotu. Zájemce se rozhodne pro koupi, je-li jeho subjektivní ocenění vyšší, než 

ocenění tržní. Naproti tomu prodávající bude jednat racionálně, rozhodne-li se pro prodej 

v případě, kdy naopak tržní hodnota bude vyšší, než subjektivní. 

                                                 
10

 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 
11

 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 
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Existují také další důvody, kdy je potřebné znát tržní hodnotu podniku. Jedná se 

například o tyto případy:  

 vkládání podniku nebo jeho části do kapitálové společnosti, přičemž je nutné tento 

vklad ocenit, 

 fúze a jiné vlastnické přeměny (transformace) v organizacích, 

 rozhodování o podání návrhu na prohlášení konkurzu, 

 dědictví a vypořádání mezi společníky. 

Realizovat tržní ocenění lze pouze za určitých okolností. Aby bylo možné stanovit odhad tržní 

ceny představující tržní hodnotu, předpokládá se, že existuje trh dané komodity, který je 

zároveň přijatelný, a dostačujícím způsobem transparentní. 

 

Hladiny hodnoty podniku
12

 

Rozlišujeme dvě hladiny, na nichž můžeme oceňovat podnik. Jedná se o hodnotu 

brutto a netto. Zatímco hodnota brutto představuje hodnotu podniku jako celku, jako 

jednotky (entity), přičemž zahrnuje hodnotu nejen pro vlastníky podniku, nýbrž také pro 

jejich věřitele, hodnota netto vyjadřuje ocenění pouze na úrovni vlastníků podniku. 

Oceňujeme zde tedy výlučně vlastní kapitál, jehož vymezení nemusí vždy přesně odpovídat 

účetnímu pojetí. 

 

2.5 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

 Úkolem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a nakonec také zhodnotit 

veškeré významné skutečnosti, které byly zjištěny různými analytickými technikami, jejichž 

existence může mít v budoucnu vliv na podnikovou strategii. Používané analytické techniky 

identifikují vztah podniku s jeho okolím, do něhož spadá např. odvětví, trh nebo konkurence. 

Důležité je soustředit se na souvislosti a vazby, které mezi relevantními faktory již existují 

nebo v budoucnu mohou vzniknout. 

Abychom zajistili vhodný výběr a formulace firemního poslání, cílů a následně 

strategií podniku, vycházíme ze strategické analýzy. Kvalitní zpracování strategické analýzy 

stojí na včasném vymezení pozitivních i negativních jevů vyplývajících z dosavadního vývoje 

s jasným záměrem navázat na jevy příznivé a nežádoucí se snažit eliminovat. Důležité je si 

všímat, vyhledávat a využívat naskytnuté příležitosti k vytváření dalších hodnot a naopak 

vnímat a reagovat na potenciální ohrožení. 

                                                 
12

 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
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 Strategická analýza je podle Synka (2006) orientována na dvě vzájemně související 

oblasti, kterými jsou analýza vnějšího okolí a analýza vnitřních zdrojů a schopností. 

 

2.5.1 ANALÝZA OKOLÍ 

 Analýzou okolí sledujeme vnější vlivy působící na strategickou pozici podniku a 

současně tvořící pro jeho podnikatelskou činnost síť potenciálních příležitostí a hrozeb. 

Pozornost zde zaměřujeme na předpokládaný směr vývoje jednotlivých faktorů vyskytujících 

se v makrookolí a mikrookolí organizace a jejich vliv, který na podnik mohou mít.
13

 

 

Analýza makrookolí
14

 

 Výkonnost podniku je výrazně ovlivňována právě vývojem makroprostředí, ve kterém 

daný podnik funguje. Zmíněná vazba na makrookolí je důvodem, proč v případě, kdy chceme 

znát úroveň výkonnosti podniku v minulosti nebo máme v plánu posoudit reálnost cílů 

uvedených v podnikatelském záměru, zaměříme na posouzení vývoje minulých i současných 

makroekonomických vlivů. 

 Makroprostředí se vyznačuje celou řadou faktorů politického, technologického, 

ekonomického a sociálního charakteru. Vypracovat celkový náhled na podnikové makrookolí 

nám umožní vlivy, jako je např. tempo růstu HDP, státní fiskální politika, vývoj úrokových 

sazeb, devizových kurzů a inflace, míra nezaměstnanosti nebo ekonomické a politické šoky. 

Uvedené faktory jsou považovány za jedny z hlavních prvků makrookolí. Jednak jsou 

poměrně snadno kvantifikovatelné, avšak významnější je prokazatelná příčinná souvislost 

mezi průběžným vývojem jednotlivých výše uvedených makroekonomických faktorů a 

výkonností podniků. 

 

Analýza mikrookolí
15

 

 Podstatou, která činí z analýzy mikrookolí nepostradatelnou pro stanovení vhodné 

strategie, je zkoumání faktorů, kdy se na formování jejich stavu a vývoje podnik aktivně 

podílí. Oněmi faktory mikrookolí jsou především odvětví, ve kterém se podnik pohybuje a 

neméně významné konkurenční síly. Svým zaměřením na studium vývojových trendů jevů 

mikrookolí, jejich zákonitostí a spojitostí, činí z analýzy mikrookolí významnou součást 

strategické analýzy. 

                                                 
13

 Synek a kol., Podniková ekonomika, 2006. 
14

 Kislingerová, Oceňování podniku, 2001. 
15

 Sedláčková, Buchta, Strategická analýzy, 2006. 
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2.5.2 ANALÝZA VNITŘNÍCH ZDROJŮ A SCHOPNOSTÍ
16

 

 V okolí podniku neustále vznikají nové a nové příležitosti a hrozby, které významným 

způsobem ovlivňují jeho existenci. Abychom zajistili úspěšné fungování podniku, je nezbytné 

vyhýbat se hrozbám a čerpat z naskytnutých příležitostí. Dosáhnout zmíněného záměru nám 

umožní právě tato analýza, která nám poslouží k vymezení strategické způsobilosti, tedy 

zdrojů a schopností, jimiž podnik musí disponovat, aby byl schopen na vlivy okolí vhodně 

reagovat. 

 Smyslem je napomoci k odhalení specifických předností podniku uplatnitelných jako 

hlavní zdroj konkurenční výhody. Výsledky komplexní analýzy vnitřních zdrojů a schopností 

jsou podkladem pro syntézu zaměřenou na identifikaci zdrojů konkurenční výhody a 

stanovení konkurenční pozice podniku, jež dále slouží jako určitá východiska pro vymezení 

strategie podniku. 

 

2.6 FINANČNÍ ANALÝZA 

 V současné době se úspěšné podniky při svém hospodaření bez analýzy své skutečné 

finanční situace již neobejdou. Finanční analýza je užitečný nástroj používaný pro ohodnocení 

úspěšnosti firemní strategie v návaznosti na celé ekonomické prostředí. 

 Definice: Jedna z nejvýstižnějších definic vyobrazuje finanční analýzu jako 

systematický rozbor potřebných dat získaných především z účetních výkazů. Jejím 

uskutečněním dochází k hodnocení nejen minulé finanční situace podniku, ale také 

k posouzení situace současné a dokonce zahrnuje i prognózu budoucích finančních podmínek. 

 Smysl: Hlavním smyslem, pro který se analýza realizuje, je její užitečnost při 

budoucím rozhodování. Slouží jako určitý podklad pro kvalitní rozhodování týkající se 

fungování podniku. Z uvedeného je zřejmé, že mezi účetnictvím a rozhodováním o 

podnikových záležitostech existuje silný vztah. Přestože účetnictví poskytuje z hlediska 

finanční analýzy poměrně výstižné hodnoty peněžních údajů, jejich izolovanost a vypovídací 

schopnost vztahující se pouze k určitému časovému okamžiku z nich činí pro posouzení 

finančního zdraví podniku ne příliš vhodný nástroj. Z tohoto důvodu se provádí finanční 

analýza. Aby mohla být účetní data pro hodnocení využitelná, je nutné je tomuto rozboru 

podrobit. 

 Finanční analýza je nedílnou součástí podnikového řízení. Je oblíbeným a spolehlivým 

nástrojem využívaným při hodnocení skutečné ekonomické situace firem. Podnikové finance 

                                                 
16

 Synek a kol., Podniková ekonomika, 2006. 
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respektive jednotlivé finanční výsledky, jakožto základní kritéria pro mnohá ekonomická 

rozhodování, zaujímají významné postavení nejen v oblasti strategického řízení a finančního 

managementu, ale také např. při hodnocení a volbě obchodních partnerů. Jsou středem zájmů 

všech podnikatelů, kteří si uvědomují jejich důležitou úlohu a značný přínos. 

 

Finanční analýza má své uplatnění ve dvou časových rovinách. Hodnotíme-li, jak se 

společnost doposud vyvíjela, ohlížíme se do její minulosti, přičemž máme k dispozici celou 

řadu kritérií, které lze pro hodnocení využít. Druhou rovinou je skutečnost, že je tato analýza 

základem pro finanční plánování, ať už krátkodobé, související s obvyklým chodem 

společnosti, nebo strategické, spojené s dlouhodobým rozvojem. To znamená, že finanční 

analýza má svůj smysl ve všech časových rovinách. Údaje ex post, kterými hodnotíme 

firemní minulost, slouží jako podklady pro zhotovení finanční analýzy, jejíž výsledky jsou 

pak zpravidla údaji počátečními pro finanční plánování, které ke své činnosti zkoumání 

finančních perspektiv společnosti využívá data ex ante. 

Finanční analýza je objektivním nástrojem identifikujícím jak riziková místa ve 

finančním zdraví podniku, která by později mohla vyústit v různé problémy, tak silné stránky, 

jež by později mohly přispět k navýšení majetku společnosti.
17 

 

Podstata finanční analýzy
18

 

 Finanční analýza plní v podstatě dvě základní funkce. Ex post analýza, jejímž účelem 

je zhodnotit finanční zdraví společnosti a forma ex ante analýzy vytvoří podklad pro sestavení 

kvalitního finančního plánu. Z uvedeného vyplývá, že první funkce je zaměřená na nalézání 

odpovědí na otázky vztahující se na finanční situaci společnosti ke konkrétnímu časovému 

okamžiku. Tímto způsobem podnikatelé sledují dosavadní vývoj, který jim umožní také 

odhadnout, co lze v brzké době očekávat. Druhá ze základních funkcí vyzvedává poznatky 

zjištěné finanční analýzou, které následně slouží jako důležitý podklad pro plánování 

nejdůležitějších finančních veličin. 

 

2.6.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZY
19

 

Stejně jako jiné metody a nástroje, nejen ekonomického zaměření, má obdobně také 

finanční analýza svůj vlastní specifický postup, který se v rámci ocenění obecně realizuje: 

                                                 
17

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
18

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
19

 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 



17 

 

1. přezkoumání úplnosti a správnosti vstupních dat, 

2. zpracování analýzy základních účetních výkazů, 

3. propočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů, 

4. sestavení souhrnného zhodnocení dosažených výsledků. 

 

Uživatelé finanční analýzy
20

 

 Zájem na získání výsledků vyplývajících z finanční analýzy, jež podávají komplexní 

náhled na skutečnou finanční situaci podniku, mají kromě firemních manažerů také další 

subjekty, které jsou v přímém kontaktu s podnikem. Uživatele finanční analýzy podle jejich 

vztahu k podniku dělíme na externí a interní.  

Externími uživateli jsou podle Kislingerové (2010) např:  

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 obchodní partneři, 

 manažeři, konkurence, apod. 

Mezi interní zájemce o závěry finanční analýzy řadíme: 

 manažery, 

 odboráře, 

 zaměstnance. 

 

Finanční ukazatele 

 Základním prostředkem, přinášejícím odpovědi na významné otázky týkající se 

finančního zdraví podniku, jsou finanční ukazatele. Různé subjekty pokládají různé otázky, na 

které chtějí znát odpovědi. Např. jaká je míra platební schopnosti či likvidity společnosti, jaká 

je ziskovost firmy apod. Právě využití různých finančních ukazatelů nám může pomoci získat 

odpovědi na tyto a jim podobné dotazy. Aby došlo ke generování odpovídajících výsledků, je 

nutné zvolit správné ukazatele. Pro tento účel je nezbytné znát osobu, pro kterou je finanční 

analýza podstatná. Zda se jedná o investory, věřitele, analytiky či odběratele. 
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 Kislingerová a kol., Manažerské finance, 2010. 
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Analýza podniků 

 Jak už bylo uvedeno výše, finanční analýzu realizujeme v závislosti na otázkách, které 

chceme zodpovědět, ale zároveň je nutné se zaměřit také na postavení společnosti, jež zaujímá 

v daném odvětví a v národním hospodářství. Finanční analýza jednoho podniku se provádí 

způsobem časového srovnání, kdy je nutné sledovat, zda nedošlo k podstatným okolnostem 

mající potenciál ovlivnit zmíněné časové porovnání. Analýzou společnosti rozumíme jednak 

analýzu kvalitativní, jejíž vstupní data nemají finanční charakter, jako např. firemní image či 

úroveň řízení, a jednak analýzu kvantitativní, která využívá data z účetních výkazů příslušné 

společnosti. Pozornost se soustředí na aktuální skutečný stav a budoucí předpokládaný vývoj 

podniku. 

 

2.6.2 ZDROJ DAT FINANČNÍ ANALÝZY 

 Je důležité použít co nejkvalitnější a komplexní vstupní údaje, které do značné míry 

ovlivňují úspěšnost finanční analýzy. Základem je podchytit, je-li to možné, všechny údaje, 

které by mohly svým působením zkreslit výsledky posuzovaného finančního zdraví podniku. 

Přestože mají finanční analytici v současné době větší možnosti získávání informací, než 

dříve, a mohou tak díky tomu zahrnout více problematických hledisek, podstata nadále 

setrvává stejná. Důvodem je skutečnost, že základním zdrojem dat jsou stále nejčastěji účetní 

výkazy. 

 

Účetní výkazy 

 Účetní výkazy jsou pro informace v nich uvedené nepostradatelnými dokumenty pro 

celou řadu uživatelů. Dle své povahy se obecně rozdělují do dvou následujících skupin:  

 finanční účetní výkazy, 

 vnitropodnikové účetní výkazy. 

 První skupina, účetní výkazy finanční, jsou zdrojem dat zejména pro externí uživatele. 

Z tohoto důvodu se o nich hovoří jako o externích výkazech. Přehledným způsobem vykazují 

informace týkající se mimo jiné toků peněžních prostředků, změn vlastního kapitálu, stavu a 

struktury jak majetku podniku, tak zdrojů jeho krytí a tvorby a využití hospodářských 

výsledků. Přestože se jedná o veřejně dostupné materiály zveřejňované na základě zákonné 

povinnosti, lze je s jistotou označit za hlavní zdroj veškerých informací nutných k uskutečnění 

podnikové finanční analýzy. 

 Druhou skupinou jsou účetní výkazy vnitropodnikové, které již na rozdíl od předchozí 

skupiny nemají zákonem stanovenou podobu. Odpovídají vnitřním potřebám dané 
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společnosti, což naznačuje jejich účel pro firemní finanční analýzu, který spočívá 

v upřesňování a doplňování výsledků analýzy a v odstraňování rizika vzniku odchylky od 

skutečnosti. Jejich schopnost plnit tuto funkci vyplývá z faktu, že jsou sestavovány častěji a 

umožňují vytváření detailnějších časových řad, které jsou pro finanční analýzu tolik důležité. 

 

Základní účetní výkazy 

 Hlavním úkolem finanční analýzy je zhodnocení obchodních schopností a dovedností 

společnosti za účelem uchování si majetkově-finanční rovnováhy. Aby bylo možné úspěšně 

začít s realizací finanční analýzy, používají se zejména tyto základní účetní výkazy, které jsou 

pro tuto činnost skutečně důležité: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow.
21

 

 

Rozvaha 

 Rozvaha je účetní výkaz podávající celkový přehled o stavu aktiv a pasiv společnosti 

ke stanovenému datu. Z hlediska oceňování podniku, a nejen při něm, je pro oceňovatele 

nezbytné pracovat s množstvím rozvah vykazující údaje za více období, neboť jedině tak je 

možné hodnotit projevující se tendence (trendy). Pokud je to možné a má-li oceňovatel 

k dispozici náležité podklady, je užitečné provést rovněž určité srovnání se srovnatelnými 

podniky, (takzvaný benchmarking).
22

 

Srovnáním dvou těchto statických účetních výkazů za dvě bezprostředně po sobě 

jdoucí období lze rozpoznat skutečný vývoj firemní finanční situace a v souvislosti se 

zjištěnými fakty učinit vhodná krátkodobá i dlouhodobá opatření pro zajištění efektivního 

rozvoje společnosti.
23

 

 Za aktiva se považují položky v rozvaze v podobě vložených prostředků, které mají 

svůj původ v dřívějších rozhodnutích, a u kterých se předpokládá dosažení určitého 

ekonomického efektu. Naopak závazky podniku, jejichž příčina vzniku leží rovněž 

v minulosti, a které budou dosažený ekonomický účinek aktiv v budoucnosti snižovat, jsou 

pasivními položkami.
24

 

 

                                                 
21

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
22

 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
23

 Synek a kol., Podniková ekonomika, 2006. 
24

 Kislingerová, Oceňování podniku, 2001. 
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Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty přehledným způsobem zobrazuje údaje o výnosech, nákladech a 

hospodářském výsledku podniku za dané období.  

                                                                               

 Je to písemný přehled zachycující pohyby konkrétních výnosových a nákladových 

položek. Zpracování finanční analýzy zahrnuje pozorování struktury výkazu zisku a ztráty 

spolu se sledováním dynamiky jednotlivých položek, které obsahuje.
25

 Pomocí tohoto 

účetního výkazu je znázorňováno, jak byl podnik při využívání majetku a zdrojů, které měl v 

hodnoceném uplynulém období k dispozici, úspěšný a jakých efektů dosáhl.
26

 

 Za analýzou tohoto výkazu obvykle stojí zájem na nalézání odpovědí na otázky, 

jejichž cílem je zjistit, jak jednotlivé položky uvedeného účetního výkazu ovlivňovaly 

dosažený výsledek hospodaření. Údaje obsažené ve výkazu zisku a ztráty jsou důležitým 

podkladem pro hodnocení ziskovosti podniku. 

  

Výkaz cash flow 

 V literaturách nazývaný rovněž jako výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, 

slouží ke zhodnocení skutečné finanční situace. Srovnává, jaké množství finančních 

prostředků daný podnik vytvořil, a za jakými účely byly tyto prostředky použity za sledované 

období. 

 Výkaz cash flow předkládá informace o finančních tocích, tedy o přírůstcích a 

úbytcích nejen peněžních prostředků, ale zároveň peněžních ekvivalentů, v průběhu účetního 

období. Peněžními prostředky rozumíme peníze v hotovosti, na bankovním účtu i v případě 

jeho pasivního zůstatku, dále ceniny a peníze na cestě. Za peněžní ekvivalenty pokládáme 

krátkodobý likvidní majetek, jenž lze s malými dodatečnými transakčními náklady prodat a 

přeměnit ho tak na peněžní částku předem známé velikosti, přičemž se u hodnoty tohoto 

majetku v průběhu času nepředpokládají významné změny.
27

 

 Účel přehledu o finančních tocích je tedy dvojí. Prvním úkolem je zachytit vývoj 

podnikové finanční situace za danou dobu. Druhým, však stejně důležitým, je identifikovat 

příčiny nastalých změn ve finančním postavení podniku.
28

 

 

                                                 
25

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
26

 Kislingerová, Oceňování podniku, 2001. 
27

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
28

 Kislingerová, Oceňování podniku, 2001. 
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 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou výkazy důležité nejen pro daňové účely, ale 

rovněž mají svůj nepostradatelný význam jako zdroj hodnotných informací o úvěrové 

schopnosti společnosti. Zachování likvidity podniku je jedním z primárních cílů poukazující 

na jeho schopnost udržet se na trhu a přežít.
29

 

 

2.6.3 ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

 Pro účely finanční analýzy se používají dvě základní metody, kterými jsou absolutní 

ukazatele a poměrové ukazatele, jejichž účel užití bude blíže charakterizován v následujícím 

textu. 

  

2.6.3.1 Absolutní ukazatele 

 Účetní výkazy, jak už bylo uvedeno dříve, jsou pro uskutečnění finanční analýzy 

nezastupitelným zdrojem vstupních informací. Údaje, jež obsahují, mají charakter absolutních 

ukazatelů, které znázorňují rozměry jednotlivých jevů. V závislosti na skutečnosti, zda 

vystihují určitý stav nebo ilustrují údaje za sledovaný časový rámec, se jedná o údaje stavové 

nebo tokové. 

  Informace ze základních účetních výkazů a dalších podkladových materiálů v podobě 

absolutních ukazatelů představují základní východisko analýzy. Prvním krokem veškerých 

rozborů je zpracování vertikální a horizontální analýzy absolutních údajů.  

  

Horizontální analýza 

 Principem horizontální analýzy je porovnávání jednotlivých položek v čase, tzn., 

získávání informací o tom, k jak velké změně u konkrétní položky výkazu došlo jednak 

v absolutním vyjádření a zároveň jak velká je tato změna v procentech. Dochází tedy 

k porovnání základního a běžného období a vyčíslování zjištěného rozdílu, pro jehož 

procentuální vyjádření se využívá tento vzorec: 

                    
                                 

                    
                       

Metoda horizontální analýzy se tedy používá pro získávání a poskytování informací 

dotýkajících se zásadních pohybů jednotlivých položek základních účetních výkazů a míry 

intenzity těchto pohybů. 
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 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
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Vertikální analýza 

 Podniky uskutečňují vertikální analýzu za účelem rozboru struktury účetních výkazů 

vyjádřené v procentech. Vertikální analýzou navazující na analýzu horizontální zkoumáme, 

jakou měrou se dílčí veličiny podílely na určité souhrnné veličině. Na rozdíl od předešlé 

analýzy však sleduje vždy jen jedno období. Příkladem může být např. studování struktury 

aktiv, jejichž celková položka představuje 100 %, přičemž zkoumáme, jak se jednotlivé 

aktivní rozvahové položky na struktuře tohoto celku podílejí. Je-li vertikální analýza 

realizována v analyzovaném podniku za několik bezprostředně po sobě jdoucích cyklů, lze 

z vytvořené časové řady vyvodit, k jakým pohybům dochází jak u majetku podniku, tak u 

zdrojů jeho krytí. Získané informace jsou dosti významné, neboť zobrazují, co se skutečně 

v podniku odehrává a jejich porovnáním se srovnatelnými společnostmi je možné zhodnotit 

míru, v jaké se struktura výkazů blíží standardu či v jakém rozsahu se od něj odlišuje. 

 

2.6.3.2 Poměrové ukazatele 

 Jsou všeobecně využívanou metodou analýzy účetních výkazů s univerzálním 

uplatněním. Pomocí poměrových ukazatelů se analyzují vzájemné vztahy a souvislosti mezi 

vybranými ukazateli způsobem, kdy se vhodné vstupní údaje v absolutních hodnotách kladou 

do vzájemných poměrů. 

 Přestože doposud neexistuje žádná závazná metodika tvorby finanční analýzy, 

dokonce ani teoreticky nejsprávnější postup, jsou poměrové ukazatele svou vysokou 

praktickou použitelností oblíbeným nástrojem. 

 V různých literaturách je možné nalézt velké množství poměrových ukazatelů, které 

obvykle pro potřeby rozboru klasifikujeme do určitých skupin dle různých oblastí finančního 

řízení a rozhodování. Správná výsledná charakteristika podniku, jakožto složitého organismu, 

si vyžaduje aplikaci většího počtu poměrových ukazatelů. Nejčastěji se pro analýzu uplatňují 

níže uvedené skupiny ukazatelů, které budou využity také pro účely této práce:  

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity. 

 Zmíněné tradiční ukazatele mají své uplatnění v odhalování finanční výkonnosti 

společností.
30

 Poměrové ukazatele, respektive jejich výsledné údaje, umožňují provést různá 

                                                 
30

 Kislingerová, Oceňování podniku, 2001. 



23 

 

srovnání, ať již mezi pozorovaným podnikem a jinými vhodně vybranými podniky, či 

s odvětvovým průměrem.
31

 

 Mezi základní, často uplatňované ukazatele, náleží dále ukazatele kapitálového trhu, 

které jsou využitelné zejména pro akcionáře, tedy pro akciové společnosti. Předmětem 

hodnocení této práce je však společnost s právní formou společnost s ručením omezeným, což 

je důvod, proč zde tyto ukazatele nebudou aplikovány.
32

 

 

Ukazatele rentability
33

 

 Ukazatele rentability, nazývány též jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti, se 

používají za účelem vyjádření pozitivního či negativního vlivu řízení aktiv, likvidity a 

financování podniku na jeho rentabilitu. 

 Ukazatele jsou poměrem konečného efektu, tedy určitého výstupu podnikatelské 

činnosti a vybrané základny, jež může zahrnovat aktivní nebo pasivní složky či jinou bázi, 

mající charakter vstupu. Interpretace výsledků jednotlivých ukazatelů rentability bude vždy 

podobná, neboť v každém případě vyjadřují, kolik Kč zisku generuje 1 Kč jmenovatele. 

Ukazatelů výnosnosti existuje celá řada. V této práci však budou použity pouze nejdůležitější 

a v praxi nejpoužívanější ukazatele, které budou postupně objasněny v následujícím textu. 

 

UUkkaazzaatteell  rreennttaabbiilliittyy  cceellkkoovvýýcchh  vvlloožžeennýýcchh  aakkttiivv  

 Ukazatel rentability celkových aktiv nám podává informace o tom, jakého efektu bylo 

dosaženo při využití celkových aktiv. Protože aktiva jsou financována z vlastních i cizích 

zdrojů, je vhodné na místo čitatele dosadit zisk před zdaněním a úroky (EBIT – Earnings 

Before Interest and Tax), který zahrnuje výnos nejen pro vlastníky, ale zároveň pro věřitele a 

pro stát. Ukazatel zahrnující čistý zisk by byl silně ovlivněn skladbou financování podniku a 

nebylo by jej možné použít ke srovnání podniků s rozdílnou kapitálovou strukturou právě 

z důvodu rozdílného odpočtu úroků.
34
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34
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UUkkaazzaatteell  rreennttaabbiilliittyy  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu  

 Ukazatel využívají zejména vlastníci, ale také akcionáři, společníci či další investoři, 

kteří tímto způsobem zjišťují míru ziskovosti vlastního kapitálu. Zkoumají, zda vložený 

kapitál přináší dostatečný výnos také s ohledem na velikost jimi podstupovaného investičního 

rizika. Do čitatele níže uvedeného vzorce se vkládá čistý zisk, který je již zdaněn. Výsledná 

hodnota rentability vlastního kapitálu by měla být vyšší, než úroky, které by investor získal 

při alternativní formě investování. Investor podstupuje poměrně vysoké riziko, spočívající v  

možnosti, že o investovaný kapitál z různých důvodů přijde. Tato skutečnost činí z vlastního 

kapitálu, v porovnání s kapitálem cizím, dražší formu financování podnikatelské činnosti.
35

 

     
  

  
                                                                            

 

UUkkaazzaatteell  rreennttaabbiilliittyy  ddlloouuhhooddoobbýýcchh  zzddrroojjůů  

 Využíváme pro získání informací o výnosnosti dlouhodobě investovaných zdrojů. V 

čitateli vzorce zaujímá svou pozici zisk před zdaněním a úroky, tedy celkový výnos všech 

investorů, případně i státu. Ve jmenovateli jsou uvedeny dlouhodobé finanční prostředky, 

s nimiž podnik disponuje.
36

 

      
    

     
                                                                     

Dlouhodobé peněžní prostředky zahrnují mimo vlastní kapitál také položku 

dlouhodobých dluhů, do kterých řadíme jak dlouhodobé bankovní úvěry, tak emitované 

obligace. Propočtem získaná hodnota nám vyjadřuje stupeň zhodnocení všech aktiv, jež 

společnost financuje vlastními zdroji i cizím dlouhodobým kapitálem.
37

 

 

UUkkaazzaatteell  rreennttaabbiilliittyy  ttrržžeebb  

 Ukazatel rentability tržeb, obdobně jako ukazatel rentability vloženého kapitálu, 

zahrnuje v čitateli čistý zisk po zdanění.
38

 Rentabilita aktiv se vždy konstruuje jako poměr 

výsledku hospodaření v různých podobách k tržbám, které mohou být rovněž podrobeny 

úpravám. Rentabilita tržeb udává schopnost podniku generovat zisk při daných tržbách. 

Vyjadřuje, kolik zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. 
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 Sedláček, Finanční analýza podniku, 2011. 
36

 Sedláček, Finanční analýza podniku, 2011. 
37

 Růčková, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010. 
38

 Kislingerová a kol., Manažerské finance, 2010. 
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 V praxi bývá ukazatel označován také jako ziskové rozpětí, které slouží k vyjádření 

ziskové marže, jejíž hodnotu lze porovnat s oborovým průměrem. Je-li nižší, pak platí, že 

ceny za produkty jsou poměrně nízké a náklady naopak dosti vysoké.
39

 

 

Ukazatele aktivity  

  Ukazatele aktivity nám poskytují informace o skutečnostech, jak podnik, respektive 

jeho management, pracuje s jednotlivými složkami majetku. Ukazatele vybrané majetkové 

složky nejčastěji poměřují s tržbami, což můžeme vidět také v níže uvedených vzorcích. 

Prakticky se zde uplatňují dva typy ukazatelů:
40

 

1) obrátkovost, též nazývána jako rychlost obratu – vyjadřuje počet obrátek příslušné 

položky aktiv za stanovené období, nejčastěji za rok, během kterého bylo dosaženo 

tržeb použitých při výpočtu v daném ukazateli, 

2) doba obratu – nám udává počet dní, po které trvá jedna obrátka, přičemž může být 

vyjádřena také v letech.
41

 

 

UUkkaazzaatteell  oobbrraattuu  aakkttiivv
42

 

 Výsledná hodnota ukazatele obratu aktiv udává, kolikrát za rok tržby podniku pokryjí 

aktiva. Ukazatel obratu aktiv slouží k vytvoření určité představy o intenzitě využívání aktiv 

podnikovým managementem. Společnosti uskutečňující svůj předmět činnosti v odvětvích 

jako strojírenství, chemie nebo energetika, které jsou charakteristické vysokou kapitálovou 

náročností, budou dosahovat dosti nízké hodnoty, obvykle nižší než jedna.  

     
 

 
                                                                                 

 

UUkkaazzaatteell  oobbrraattuu  zzáássoobb  

 Vyjadřuje, kolikrát za sledované období, zpravidla za rok, dojde k přeměně zásob na 

jinou formu oběžného majetku, přes prodej produktů až po opětovný nákup dalších zásob. 

                                                 
39
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40
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Ukazatel lze uplatnit také v detailnější podobě pro výpočet obratu jednotlivých druhů zásob 

hotových výrobků, zboží nebo materiálu.
43

 

      
 

   
                                                                             

Získaná hodnota udává, kolikrát v průběhu sledovaného roku dojde u každé položky 

zásob k jejímu prodeji a opětovnému nákupu, resp. naskladnění. Vypočítá se jako podíl tržeb 

a průměrných zásob. Vhodné je uplatnit také detailnější postup a propočítat ukazatel pro 

jednotlivé položky zásob zvlášť, jsou-li informace potřebné k výpočtům k dispozici. Dosáhne-

li podnik ve srovnání s průměrnými hodnotami lepších výsledků, znamená to, že nemá 

nadbytečné nelikvidní zásoby, jež jsou neproduktivní a způsobují růst vázanosti kapitálu.
44

 

 

UUkkaazzaatteell  ddoobbyy  oobbrraattuu  aakkttiivv  

 Pomocí ukazatele zjišťujeme, za jakou dobu dojde k obratu aktiv v podniku. Do 

poměru zde dáváme celková aktiva podniku k průměrným denním tržbám. Pro podnik je 

pozitivní co nejnižší hodnota ukazatele, co nejkratší doba obratu aktiv. Výsledná hodnota 

podniku dosahuje vyšších čísel, čím vyšší má podíl fixních aktiv.
45

 

    
 

 
 

   
 
                                                                           

 Ukazatelem doby obratu aktiv odhalujeme rychlost jednoho obratu kapitálu, jenž je 

vázán v aktivech podniku.
46

 

 

UUkkaazzaatteell  ddoobbyy  oobbrraattuu  zzáássoobb  

 Je dalším ukazatelem, který se zabývá intenzitou hospodaření podniku s aktivy. Udává 

počet dní, za kolik se zásoby v podniku obrátí. Také ve jmenovateli tohoto ukazatele jsou 

jednodenní tržby.
47

 

       
   

 
 

    
                                                                    

 Znázorňuje průměrný počet dní, než jsou zásoby podniku spotřebovány, jedná-li se o 

suroviny nebo materiál, či prodány, v případě vlastních výrobků. Vyjadřuje, kolik dní jsou 
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47
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zásoby v podniku vázány. U druhů zásob v podobě hotových výrobků a zboží je ukazatel 

zároveň indikátorem likvidity. Pokud se doba obratu zásob snižuje a jejich obratovost naopak 

zvyšuje, obecně to znamená, že je situace podniku dobrá. Ovšem je nezbytné, aby mezi 

rychlostí obratu zásob a optimální velikostí zásob existoval určitý vztah umožňující včas 

reagovat na poptávku a zajišťující plynulou výrobu.
48

 

 

UUkkaazzaatteell  ddoobbyy  oobbrraattuu  ppoohhlleeddáávveekk  

 Výpočtem ukazatele doby splatnosti pohledávek jednoduše zjistíme, za kolik 

dní v průměru společnost obdrží od svých odběratelů platby za faktury. Získáváme informace 

o platební morálce našich zákazníků.
49

 Zjistíme-li, že doba splatnosti není trvale dodržována, 

je nutné učinit kroky k přezkoumání platební kázně našich zákazníků. Ukazatel má svůj 

nezastupitelný význam pro účely plánování finančních toků.
50

 

     
     

 
 

    
                                                                          

 Jinými slovy udává počet dní uplynulých od vystavení faktury po její úhradu na účet 

podniku. Vyjadřuje zároveň dobu, po kterou podnik poskytuje svým zákazníkům bezplatný 

dodavatelský úvěr. Je v zájmu zachování fungování podniku, aby si společnosti za své 

obchodní partnery vybíraly podniky solventní a platící včas, aby nedošlo potřebě vlastního 

úvěru od banky.
51

 

 

UUkkaazzaatteell  ddoobbyy  oobbrraattuu  zzáávvaazzkkůů  

 Pro účely srovnání nás po výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek bude zajímat 

také výsledná hodnota doby obratu závazků, poukazující na platební morálku společnosti vůči 

jejím dodavatelům. Výsledné číslo udává počet dní, po něž jsou platby dodavatelům za 

prodané výrobky či poskytnuté služby, tedy za přijaté faktury, odkládány.
52
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 Pro zachování finanční rovnováhy se doporučuje, aby doba obratu závazků byla delší 

než doba obratu pohledávek. Ukazatel rychlosti splacení závazků je užitečným indikátorem 

zejména pro stávající či potenciální věřitele, kteří jej využívají s cílem ověřit platební 

disciplínu podniku.
53

 

 

Ukazatele zadluženosti
54

 

 Určitá míra zadlužení je typická pro každý podnik. Využití cizích zdrojů nabízí 

možnost realizovat předmět podnikání v širší míře a umožňuje tak podniku dosahovat úspor 

z rozsahu. Samozřejmě zadluženost je spojena s určitým rizikem a na podnik s vyšší mírou 

zadlužení, oproti nezadluženému podniku, investoři nahlíží jako na rizikovější investici. 

Snahou manažerů tedy bude dosáhnout optimální míry zadluženosti, která pro podnik nebude 

představovat hrozbu a umožní mu čerpat výhody plynoucí z využívání cizích zdrojů. 

Abychom získali věrný obraz o skutečné míře zadlužení podniku a vyhnuli se 

souvisejícím rizikům, používáme různé ukazatele zadluženosti, jejichž úkolem je zkoumat, 

jaká část majetku firmy je kryta právě cizími zdroji. 

 

UUkkaazzaatteell  cceellkkoovvéé  zzaaddlluužžeennoossttii
55

 

 Ukazatel celkové zadluženosti se používá pro účely zjištění rozsahu, v jakém 

podniková aktiva financují dluhy. Cizí kapitál zasazený na místo čitatele zahrnuje zdroje 

dlouhodobé i krátkodobé. Různé zainteresované subjekty na nízkou míru zadlužení podniku 

nahlížejí různými pohledy. Věřitelé upřednostňují nižší stupeň zadlužení, který je pro ně méně 

rizikový a naopak záměrem vlastníků podniku je uplatnit finanční páku.
56

 

    
  

  
                                                                           

 Za předlužený označujeme podnik, u kterého výše celkových dluhů přesahuje hodnotu 

jeho majetku. 
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UUkkaazzaatteell  zzaaddlluužžeennoossttii  vvllaassttnnííhhoo  kkaappiittáálluu  

 Míru zadluženosti vlastního kapitálu zjistíme pomocí níže uvedeného vzorce, kde 

čitatel v podobě cizích zdrojů dělíme hodnotou vlastního kapitálu. Uvedeným postupem jsme 

schopni odhalit, kolikrát dluh podniku převyšuje celkovou hodnotu vlastního kapitálu.
57

 

     
  

  
                                                                           

 Ať už se jedná o různé podniky realizující se v jakémkoli oboru podnikání, pro 

všechny platí stejné doporučení, a to využívat vlastní a cizí kapitál v poměru 1 : 1. Bezpečnou 

mírou zadlužení, vzhledem k finančnímu riziku, bývá udávána hodnota 40%, vyjadřující 

poměr cizího kapitálu ke kapitálu vlastnímu.
58

 

 Jakou míru zadluženosti vlastního kapitálu vlastníci ještě akceptují, závisí nejen na 

jejich postoji k riziku, ale také na fázi vývoje, ve které se podnik nachází. Zadluženost 

vlastního kapitálu by se u stabilních společností měla pohybovat v rozmezí od 80% přibližně 

do 120%.
59

 

 

KKooeeffiicciieenntt  ssaammooffiinnaannccoovváánníí  

 Je zaměřen na vyjádření poměru, v jakém jsou podniková aktiva kryta právě vlastním 

kapitálem, čili jaká část majetku podniku je financována z vlastních zdrojů. Zjištěná hodnota 

se bude pohybovat v rozmezí čísel 0 – 1, přičemž horní mez představuje maximální možnou 

míru zadluženosti, jež může dosahovat až 100 %.
60

 

    
  

  
                                                                            

 Koeficient samofinancování je vlastně doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové 

zadluženosti. Součet hodnot obou indikátorů by měl být roven číslu 1.
61

 Ukazatel poskytuje 

údaje o podílu věřitelů na celkovém kapitálu podniku, z kterého je majetek financován. Roste-

li hodnota koeficientu samofinancování, roste zároveň riziko pro věřitele. Ukazatel, resp. jeho 

výsledná hodnota, má velký význam zejména pro dlouhodobé věřitele, mezi které řadíme 

např. komerční banky.
62
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UUkkaazzaatteell  ddlloouuhhooddoobbéé  zzaaddlluužžeennoossttii
63

  

 Poměrem dlouhodobého cizího kapitálu a celkových aktiv získáváme informace o 

skutečnosti, jak velká část podnikových aktiv je kryta právě dlouhodobými dluhy. Ukazatel je 

vhodným nástrojem pro nalézání optimálního poměru, v jakém by měly být dlouhodobé a 

krátkodobé cizí zdroje. 

    
   

  
                                                                        

Dlouhodobý cizí kapitál je tvořen součtem dlouhodobých bankovních úvěrů, rezerv a 

dlouhodobých obchodních závazků podniku. 

 

UUkkaazzaatteell  úúrrookkoovvééhhoo  kkrryyttíí  

 Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát jsme schopni ze zisku před zdaněním a 

úroky (EBIT) financovat náklady na cizí kapitál. Za hraniční hodnotu je považováno číslo 1, 

avšak skutečný výsledek by měl dosahovat podstatně vyšších hodnot.
64

 

    
    

   
                                                                         

 Znázorňuje rozsah „bezpečnostního polštáře“ pro věřitele. Je nutné myslet na 

skutečnost, že po uhrazení nákladových úroků vzniklých dluhovým financováním, by měl být 

zachován ještě uspokojivý efekt pro vlastníky. Proto je v zahraničí za doporučenou hodnotu 

považován alespoň trojnásobek. Ukazatelem odhalujeme, zda je dluhové zatížení pro podnik 

ještě únosné.
65

 

 

UUkkaazzaatteell  úúrrookkoovvééhhoo  zzaattíížžeenníí
66

 

 Obrácením vzorce ukazatele úrokového krytí získáváme vzorec pro úrokové zatížení. 

Postupem, kdy dáváme do poměru placené úroky a zisk před zdaněním a úroky (EBIT), 

získáváme informace o tom, jak velká část z vytvořeného efektu je odčerpána právě 

v důsledku hrazení úroků. Vyznačuje-li se podnik dlouhodobě nízkou hodnotou úrokového 

zatížení, pak si vyšší podíl cizích zdrojů může dovolit. 
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 Zdálo by se, že pro úspěšné fungování podniku by bylo žádoucí hodnotu úrokového 

zatížení snižovat. Pro učinění těchto kroků však bude rozhodující rentabilita vložených 

prostředků a úrokové míry. 

 

Ukazatele likvidity 

 Likvidita podniku vyjadřuje schopnost firmy, uhradit své závazky. Mluvíme tedy o 

platební schopnosti podniku. Ukazatele likvidity jsou poměrovými ukazateli, jejichž čitatel, 

obsahující položky likvidních aktiv, se porovnává se jmenovatelem zahrnujícím krátkodobý 

cizí kapitál. Zárukou finanční stability podniku je jeho likvidita. Naopak není-li podnik 

likvidní, je porušena jeho finanční stabilita a podnik není schopen plnit své závazky 

v příslušných termínech. V této chvíli pak pojednáváme o platební neschopnosti. Nepříznivý 

je rovněž vyšší, než potřebný stav likvidních aktiv, především peněžních prostředků a 

pohledávek, které přestože snižují riziko platební neschopnosti, jejich důsledkem je zároveň 

snížení výnosnosti podniku. 

 Pro účely této práce budou v další části řešeny uvedené ukazatele likvidity, které 

budou nápomocny při řešení otázky, zda je společnost schopna uhradit své dluhy v termínech, 

které vyjadřují dobu jejich splatnosti. 

 

BBěěžžnnáá  lliikkvviiddiittaa  

 Ukazatel běžné likvidity používáme za účelem získání odpovědi na otázku zaměřenou 

na platební schopnosti podniku. Přestože se jedná o poměrně hrubý indikátor platební 

schopnosti měřené za kratší období, je v praxi pro svou jednoduchost velmi oblíbený. 

    
  

  
                                                                         

 Výslednou hodnotu následně podrobíme srovnání s odvětvovým průměrem, za jehož 

přijatelnou hodnotu je všeobecně považováno rozmezí od 1,5 – 2,5. Nižší riziko plynoucí 

z platební neschopnosti bude pro podnik znamenat vyšší běžná likvidita. Ovšem je třeba dbát 

na skutečnost, že vyšší než optimální hodnota oběžných aktiv zároveň snižuje výnosnost. 

 

PPoohhoottoovváá  lliikkvviiddiittaa  

 V čitateli pohotové likvidity se obdobně jako u běžné likvidity objevují oběžná aktiva, 

ovšem dále snížená o hodnotu zásob. Zásoby odečítáme z důvodu jejich menší likvidní 



32 

 

schopnosti v porovnání se zbývajícími oběžnými aktivy. Z ukazatele pohotové likvidity lze 

lépe vyčíst okamžitou platební schopnost. 

   
      

  
                                                                  

 Rovněž zde by měla výsledná hodnota spadat do intervalu standardních hodnot 

reprezentovaného čísly 1 – 1,5, přičemž číslo 1 je zde hodnotou kritickou.
67

 

 

OOkkaammžžiittáá  lliikkvviiddiittaa
68

 

 Výpočtem okamžité likvidity získáváme to nejužší vymezení likvidity. Za tímto 

účelem se do výpočtu zahrnují pouze nejlikvidnější rozvahové položky. Do čitatele vzorce 

okamžité likvidity se umisťují pohotové platební prostředky, které zahrnují nejen finanční 

prostředky na běžných i jiných účtech a v pokladně, ale zároveň také šeky a cenné papíry, jež 

jsou volně obchodovatelné. V jiných literaturách bývají tyto položky označovány pojmem 

finanční majetek. 

   
   

  
                                                                        

Doporučované rozmezí, ve kterém by se měla výsledná hodnota okamžité likvidity 

pohybovat, je různé. Z americké literatury je přejat interval 0,9 – 1,1, ovšem pro Českou 

republiku se uvádí rozmezí 0,6 – 1,1, přičemž podle ministerstva průmyslu a obchodu může 

být interval ještě širší a to 0,2 – 1,1. 

 

2.7 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Sestavení finančního plánu se stává součástí postupu oceňování podniku ve chvíli, kdy 

se oceňovatel rozhodne použít pro účely stanovení hodnoty podniku některé z výnosových 

metod. Jelikož jsou výnosové metody předmětem zpracování další části této práce, bude nutné 

sestavit také finanční plán, jehož popis je obsahem následujícího textu.  

Finanční plán se skládá z hlavních účetních výkazů, kterými jsou: 

 výkaz zisku a ztráty, 

 rozvaha, 

 výkaz peněžních toků. 
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 Postup, který se obecně používá pro sestavení plánovaných finančních výkazů, je 

možné rozdělit do čtyř následujících kroků: 

1) stanovení metody plánování, plánového horizontu a délky plánového období, 

2) sběr dat z různých zdrojů, např. z účetnictví, ekonomických plánů či prognóz, 

3) sestavení finanční analýzy včetně testování vypovídací schopnosti výsledných hodnot 

ukazatelů, 

4) vytvoření finančního plánu.
69

 

 

 Veškeré sofistikované činnosti pro dosažení účelu své existence využívají řady metod. 

Obdobný postup je uplatňován také v případě samotného procesu tvorby finančního plánu, 

který využívá čtyři typy metod. Konkrétně se jedná o metodu procentního podílu na 

tržbách, metodu statistickou, ekonometrickou a metodu simulační. První z uvedených metod 

je založena na předpokladu, že primárním akcelerátorem rychlosti vývoje je růst tržeb, od 

kterých se následně odvozují hodnoty ostatních parametrů z hlediska jejich poměru k tržbám. 

Lze ji však použít pouze v případě, že u příslušné rozvahové či výsledkové položky existuje 

skutečná přímá vazba na tržby. Metoda statistická, jak už název napovídá, je postavena na 

statistických závislostech, jež byly identifikovány pomocí regresních funkcí na základě 

minulého vývoje. Aby bylo možné tyto závislosti zahrnout do budoucích úkolů a cílů, 

procházejí vhodnými úpravami. V pořadí třetí metodou je metoda ekonometrická vycházející 

ze vzájemného působení dvou veličin, kterými jsou skutečně dosažené ekonomické parametry 

a cílové ukazatele. Principem simulační metody, která je poslední z uvedených metod, je 

modelování předpokládaných parametrů vzhledem k vývoji kritérií makroekonomického a 

mikroekonomického prostředí. Simulací obyčejně získáváme řadu variant, z nichž vybíráme 

tu, která nejvíce odpovídá skutečnému vývoji, tedy variantu nejlepší. 

 Výběr metody je individuální záležitostí každého podniku. Je nutné brát v úvahu 

charakter výroby, používané technologie a samozřejmě také záleží na typu podniku. Pro výběr 

vhodné metody však žádné univerzální pravidlo neexistuje. V praxi se často uplatňuje 

především kombinace výše jmenovaných metod. Právě individuální přístup k jednotlivým 

položkám plánových výkazů je pravděpodobně nejpřesnější metodou plánování.
70
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2.8 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
71

 

 Celková hodnota podniku, pokračujícího ve své podnikatelské činnosti, není stanovena 

jednoduchým součtem hodnot všech aktiv. Ocenění nadále fungujícího podniku vychází 

z užitku, který v důsledku jeho trvání plyne majiteli, příp. majitelům. Užitkem pro vlastníky 

jsou zde míněny budoucí výnosy generované podnikem. 

 Rozhodnutí přinášející oceňování podniku je důsledkem celé řady vlivů, 

vyvolávajících nutnost znát celkovou hodnotu podniku. Může se jednat např. o nákup či 

prodej podniku, výstup stávajícího nebo vstup nového společníka, změna právní formy 

podnikání, fúze, dědictví, či dokonce likvidace. 

 

Obecně se pro stanovení hodnoty podniků používají tyto tři okruhy metod, kterými jsou 

ocenění: 

I. na základě výnosnosti, 

II. na bázi tržního porovnání, 

III. odvozené z hodnoty jednotlivých částí majetku, kterými podnik disponuje.
72

 

 

2.8.1 PŘEHLED METOD OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
73

 

 Abychom dokázali stanovit hodnotu podniku pomocí určité peněžité částky, opíráme 

se v zásadě o tři okruhy metod, jež se pro finanční ocenění používají. Stanovení výsledné 

hodnoty podniku se opírá o použití obvykle více, než jedné oceňovací metody, přičemž jejich 

volba závisí především na funkcích, které by ocenění jako takové mělo splnit. 

Níže je uveden výčet základních metod, používaných za účelem stanovení hodnoty 

podniku. 

 

1. Ocenění opírající se o analýzu výnosů (výnosové metody) 

- Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

- Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

- Kombinované (korigované) výnosové metody 

- Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

2. Ocenění založené na analýze trhu (tržní metody) 

- Ocenění na základě tržní kapitalizace 
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- Ocenění na základě srovnatelných podniků 

- Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

- Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

- Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění opírající se o analýzy majetku (majetkové ocenění) 

- Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

- Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

- Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

- Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

- Likvidační hodnota 

 

2.8.1.1 Výnosová metoda 

Tato skupina metod vychází z předpokladu, že hodnota hospodářských statků, kam 

řadíme rovněž podnik, se odvíjí od očekávaného užitku, obvykle v podobě výnosu, pro jeho 

držitele. Za tyto výnosy se správně považují skutečné příjmy, jež držiteli z oceňovaného 

statku plynou.
74

 

Výnosové metody jsou založeny na principu budoucích příjmů z konkrétního aktiva, 

tedy na jeho ekonomické hodnotě a nikoli na minulých nákladech. Samotný výpočet 

výnosových metod je pak jednoduchým součtem budoucích příjmů. Ovšem je třeba myslet na 

skutečnost, že ekonomická hodnota finančního obnosu není představována jen velikostí této 

částky, ale rovněž její polohou na časové ose. Je tedy nutné budoucí příjmy před jejich 

sečtením nejprve převést na současnou hodnotu, tedy je diskontovat k datu ocenění. Abychom 

tak mohli učinit, je zapotřebí stanovit jednu z klíčových veličin, bez které se oceňování 

opírající se o analýzu výnosů neobejde, a to diskontní míru.
75

 

Z předešlého textu vyplývá, že výnosová metoda používaná pro stanovení tržní 

hodnoty podniků není nic jiného než „současná hodnota čistých příjmů z aktiv, které 

v budoucnosti reálně očekáváme“.
76

 

 

2.8.1.2 Tržní metoda 

Princip metod založených na analýze trhu je velmi jednoduchý. Chceme-li ocenit 

určitý majetek, např. ojetý osobní automobil, budeme se snažit zjistit cenu co nejpodobnějšího 
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ojetého automobilu vyskytujícího se na trhu. Ze známé ceny podobného vozu následně 

odvozujeme tržní hodnotu našeho automobilu. V případě, že se jejich užitné hodnoty liší, je 

nutné učinit odhad týkající vlivu tohoto rozdílu na tržní hodnotu vozu, jež je předmětem 

oceňování.
77

 

Jinými slovy jednoduše zjišťujeme, za jakou cenu se v daném období konkrétní 

předmět obvykle prodává. Pokud se oceňování týká běžně obchodovatelného majetku 

s omezeným rozptylem vlastností, pak nečiní žádné větší potíže.
78

 

 Obdobně lze postupovat také při oceňování podniku, přičemž v tomto případě svou 

pozornost soustředíme na zjišťování tržních hodnot srovnatelných podniků.
79

 

 U oceňování pomocí tržních metod lze uplatnit dva základní přístupy. Stanovit tržní 

hodnotu podniku je možné buď pomocí přímého ocenění na základě dat kapitálového trhu, 

nebo uskutečníme ocenění metodou tržního porovnání. 

 

2.8.1.3 Majetkové ocenění 

 Také majetkové ocenění zahrnuje metody stojící na jednoduchých a obecně 

srozumitelných principech.
80

 

 Jak už název napovídá, podstata těchto metod spočívá v majetku podniku. Nejprve 

provedeme ocenění jednotlivých aktiv podniku. Následně provedeme součet hodnot těchto 

aktiv, které snížíme o, obdobným postupem, zjištěnou hodnotu cizích pasiv. Uvedeným 

způsobem jsme schopni vypočítat, jaká je hodnota oceňovaného podniku. 

 Metody opírající se o analýzu majetku mohou mít několik podob. O jakou variantu 

majetkového ocenění se jedná, rozhodují ceny, v jakých jsou majetkové složky oceněny. 

V případě, že jsou aktiva vyjádřena převážně v historických cenách, jedná se o účetní 

hodnotu. O substanční hodnotě budeme mluvit ve chvíli, kdy je majetek oceněn v cenách, 

které by odpovídaly jeho znovupořízení ve stejné kvalitě. A nakonec se jedná o likvidační 

hodnotu podniku, kterou používáme za podmínky rozdělení, rozprodání a případného 

zlikvidování majetku. Podnik zde oceňujeme z hlediska cen, o kterých předpokládáme, že 

bychom mohli na trhu za majetek v dohledné době získat.
81

 

   

 

                                                 
77

 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 
78

 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
79

 Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 
80

Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
81

Marek, Studijní průvodce financemi podniku, 2009. 



37 

 

2.9 METODA DISKONTOVANÉHO CASH FLOW (DCF) 

Podstatou metody diskontovaných peněžních toků je práce s peněžními toky, jež jsou 

reálným příjmem, a z této podstaty také zároveň reálným znázorněním užitku plynoucího 

z drženého statku. Spolehlivě tedy reflektují teoretickou definici hodnoty. Z hlediska principu 

je metoda DCF pokládána za základní výnosovou metodu. 

Rozlišujeme tři základní varianty metody DCF, jejichž cílem je stanovit výnosovou 

hodnotu. Jedná se o metodu: 

 DCF entity, používanou za účelem odhalení hodnoty podniku, jako celku, 

 DCF equity, prostřednictvím které zjišťujeme hodnotu vlastního kapitálu, 

 DCF APV, která slouží k propočtu upravené současné hodnoty podniku. 

 

Výpočet metody DCF entity se uskutečňuje ve dvou krocích. Úvodní část je 

zaměřena na zjištění hodnoty podniku jako celku, čehož dosáhneme pomocí diskontovaných 

peněžních toků, jež jsou k dispozici všem vlastníkům a věřitelům. Následuje druhý krok, 

v němž dochází ke snížení v předešlé části stanovené hodnoty podniku v rozsahu hodnoty 

cizího kapitálu k datu ocenění. Uvedeným postupem zjistíme hodnotu vlastního kapitálu. 

 Peněžní toky, s kterými pracuje metoda DCF equity, jsou již k dispozici, na rozdíl od 

předcházející techniky, pouze vlastníkům podniku. Posléze tyto toky rovněž diskontujeme, 

čímž stanovíme přímo hodnotu vlastního kapitálu. 

Výše uvedené metody DCF entity a equity jsou v naší i zahraniční praxi běžně 

používané. Poslední z uvedených variant, metoda DCF APV, je už méně obvyklou. Obdobně 

jako DCF entity její postup zahrnuje dvě části. První část je zaměřená na stanovení hodnoty 

podniku jako celku, kterou získáme prostým součtem dvou údajů, jimiž je jednak hodnota 

podniku, předpokládáme-li jeho nulové zadlužení, a jednak současná hodnota položky 

představující daňové úspory z úroků. Ve druhé části pak dochází k odečtu hodnoty cizího 

kapitálu. 

 

Za základní způsob oceňování je v převážné většině odborných publikací označována 

metoda DCF entity, jejímž základním znakem je skutečnost, že hodnota podniku jako celku je 

bezprostředním výsledkem procesu diskontování cash flow, tedy peněžních toků. Podnik jako 

celek je chápán na úrovni investovaného kapitálu, nikoli jako bilanční suma.
82
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Model DCF entity je privilegovaným modelem akademiků a ekonomických 

odborníků, neboť vychází pouze ze sledování proudů peněžních toků dovnitř a ven z podniku. 

Jediným nedostatkem metody DCF entity však je skutečnost, že peněžní tok každoročně 

umožňuje jen málo nahlédnout do ekonomické výkonnosti příslušné společnosti. Např. 

klesající peněžní tok může signalizovat buď špatný výkon, nebo investice do budoucnosti. 

DCF entity je velmi užitečným nástrojem, oceňujeme-li podnik zabývající se několika 

podnikatelskými činnostmi, tzv. multibusiness. Použijeme-li metodu diskontovaných 

peněžních toků podniku (entity) místo metody diskontovaných peněžních toků vlastního 

kapitálu (equity), můžeme za pomocí totožné metodiky hodnotit nejen jednotlivé projekty, či 

samostatné divize, ale dokonce celou společnost. 

Metoda DCF entity, pracuje s diskontovanými volnými peněžními toky, konkrétně 

s takovým cash flow, jenž je k dispozici všem investorům, např. držitelům kapitálu nebo 

věřitelům. Naproti tomu model diskontovaného peněžního toku vlastního kapitálu oceňuje 

pouze položky držitelů vlastního kapitálu v poměru k provoznímu cash flow. 

 

Přestože obě metody DCF vedou při jejich správném použití ke shodným výsledkům, 

je metoda equity náročnější na aplikaci, protože vyčíslit co nejpřesněji náklady na vlastní 

kapitál je velmi náročné. Z uvedeného důvodu při oceňování podniku metodou DCF equity 

doporučujeme nejprve stanovit hodnotu podniku a poté od ní odečíst hodnotu některých 

finančních složek cizího kapitálu.
83

 

 Na obrázku 2. 1 je vyjádřen vztah mezi hodnotou podniku a hodnotou vlastního 

kapitálu. 
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Obrázek 2. 1 - Vztah mezi hodnotou vlastního kapitálu a hodnotou podniku
84

 

 

Zdroj: Koller, Goedhart, Wessels, Valuation: measuring and managing the value of 

companies, 2005, s. 103 

 

Postup při použití metody DCF 

Vlastní ocenění pomocí metody DCF uskutečňujeme, pokud již máme k dispozici 

výsledky ze zpracované strategické a finanční analýzy, a pokud již byl sestaven zdůvodněný 

kompletní finanční plán. 

 

Vymezení peněžních toků pro metodu DCF 

 Východiskem metody DCF pro všechny její alternativy je právě volný peněžní tok. Je 

tedy nutné stanovit, jakou výši finančních prostředků je možné z podniku vzít, aniž by došlo 

k narušení jeho předpokládaného vývoje. Pro DCF entity, jež bude v další části této práce 

zpracovávána, jsou za volný peněžní tok považovány již dříve zmíněné finanční prostředky, 

jež jsou k dispozici vlastníkům a věřitelům. 

 Z tohoto důvodu bývají volné peněžní toky používané u metody DCF entity často 

označovány jako peněžní toky pro vlastníky a věřitele, či jako peněžní toky do firmy. Je jim 

přiřazena zkratka FCFF (free cash flow to firm), která upřesňuje, že se jedná o volný peněžní 

tok (FCF) pro metodu DCF entity.
85

 Obdobně je možné označit také peněžní toky pro 
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akcionáře, s nimiž pracuje metoda DCF equity, pro které se vžil výraz FCFE (free cash flow 

to the equtiy). 

Níže uvedená rovnice představuje způsob, kterým získáme volné peněžní toky pro 

vlastníky a věřitele (FCFF). Jedná se o zkrácenou podobou propočtu, jehož detailní postup je 

obsahem přílohy číslo 2. 

                                                                 

kde:  FCFFt  – je volný peněžní tok do firmy, 

 EBITt  – znamená zisk před zdaněním a úroky, 

 T  – představuje sazbu daně z příjmů, 

 ODPt  – jsou odpisy, 

 ∆WCt  – znázorňuje změnu čistého pracovního kapitálu.
86

 

 

 Je důležité si uvědomit, že volba peněžního toku, jenž bude v průběhu výpočtu metody 

DCF diskontován, bude mít výrazný vliv na vypovídací schopnost výsledné hodnoty. 

 

Obecný tvar modelu určeného pro diskontování peněžního toku, který je shodný pro 

všechny varianty metody DCF, vypadá následovně: 

          
   

      

   

   

                                                            

kde:  CFt  – je peněžní tok v čase t, 

 r  – je diskontní míra, která reflektuje rizikovost peněžního toku.
87

 

 

Použijeme-li metodu DCF entity, bude mít obecný vzorec pro výpočet hodnoty 

podniku níže uvedený tvar: 

                         
     

          

   

   

                                      

kde:  FCFFt    – volný cash flow do firmy v čase t, 

 WACC  – vážené kapitálové náklady, 

  n     – počet období.
88
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Abychom správně vymezili diskontní míru, musí být dodržováno pravidlo slaďování 

čitatele se jmenovatelem. To je důvod, proč diskontní míra ve vzorci nabývá podobu 

vážených nákladů kapitálu. Čitatel obsahuje FCFF, tedy peněžní tok pro akcionáře a věřitele, 

přičemž tuto skutečnost musí odrážet rovněž diskontní míra ve jmenovateli.
89

 

Definovat počet období bývá obvykle těžké, neboť v praxi zpravidla předpokládáme, 

že podnik bude existovat neomezeně dlouho. Problém tedy představuje příliš dlouhé období, 

pro které většinou není možné plánovat peněžní toky. Odborné prameny na tento nedostatek 

reagují dvěma návrhy na řešení. Konkrétně se jedná o standardní dvoufázovou metodu a 

metody vycházející z odhadu průměrných temp růstu. V praxi se běžně používá metoda 

dvoufázová, kterou při oceňování podniku uplatníme také. 

 

Dvoufázová metoda 

 Dvoufázová metoda je založena na jednoduché představě spočívající v možnosti 

rozdělit budoucí období na dvě fáze. První zahrnuje etapu několika po sobě jdoucích let, pro 

které jsme schopni sestavit předpověď volného peněžního toku. Zpravidla se délka první fáze 

pohybuje v rozmezí od 4 do 14 let. 

 Druhá fáze zahrnuje období počínající koncem první fáze a končící v nekonečnu. 

Hodnota podniku stanovena ve druhé fázi bývá označována jako pokračující hodnota. 

Rovnice pro výpočet hodnoty podniku prostřednictvím dvoufázové metody má tuto podobu: 

                         
     

        

 

   

  
  

        
                              

kde:  T     – délka první fáze v letech, 

 PH  – pokračující hodnota, 

 ik      – úroková míra v podobě průměrných vážených nákladů kapitálu. 

 

Pokračující hodnota znázorňuje současnou hodnotu stále rostoucí a nekonečně dlouhé 

časové řady peněžních toků. Pokračující hodnotu lze zjistit dosazením příslušných položek do 

tohoto vzorce: 

                              
       

      
                                         

kde:  T  – poslední rok predikovaného období, 
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 ik  – průměrné náklady kapitálu, 

 g          – předpokládané tempo růstu FCF v celé druhé fázi, čili do nekonečna, 

 FCFF  – volný peněžní tok do firmy.
90

 

 

2.10 STANOVENÍ PRŮMĚRNÝCH VÁŽENÝCH NÁKLADŮ KAPITÁLU (WACC) 

 Jak už bylo upozorněno v předcházejícím textu, ocenění podniku metodou DCF entity 

zahrnuje výpočet, v němž má čitatel tvar peněžních toků pro akcionáře i věřitele, a proto je 

nutné, aby také jmenovatel odrážel odpovídajícím způsobem čitatele. Jmenovatel vzorce 

zahrnuje mimo jiné diskontní míru, jejímž důležitým úkolem je převést budoucí výnosy na 

jejich současnou hodnotu. Diskontní míra je významným prvkem propočtu, který odráží nejen 

faktor času, ale zahrnuje zároveň riziko spojené s danou investicí. Každé její nadhodnocení, či 

naopak podhodnocení, má výrazný vliv na výslednou hodnotu. 

Nejvhodnější znázornění diskontní míry pro metodu DCF entity má podobu 

průměrných vážených nákladů kapitálu WACC (Weighted average cost of capital). WACC 

zahrnuje jednak cenu hrazenou za použití cizího kapitálu od věřitelů, tedy s úrokem, a 

zároveň s náklady na vlastní kapitál ve formě požadovaných výnosů. Výslednou hodnotu 

WACC ovlivňuje také struktura kapitálu, tedy v jakém poměru jsou k financování 

podnikových aktivit využity vlastní a cizí zdroje.
91

 

Průměrné vážené náklady kapitálu představují příjmy, které s ohledem na 

podstupované riziko investoři ze svých uskutečněných investic do podniku očekávají. Je 

vhodné zdůraznit, že se prioritně nejedná o skutečné příjmy, nýbrž o náklady ušlé příležitosti. 

Náklady kapitálu se zjišťují pomocí tohoto obecného vzorce: 

                     
 

 
         

 

 
                                            

kde:  rd  - úroková sazba za poskytnutý kapitál, 

t    - sazba daně z příjmu, 

D  - cizí zdroje, 

re   - náklady na vlastní kapitál, 

E   - vlastní kapitál, 

C  - celkový kapitál.
92
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Pro stanovení nákladů vlastního kapitálu (re), který vyjadřuje očekávanou míru výnosů 

investorů s přihlédnutím k příslušné míře rizika souvisejícího s danou investicí, se využívá 

řada metodických postupů. Jedná se např. o následující metody (techniky): 

 Gordonův růstový model, 

 model CAPM (capital asset pricing model), 

 model APT (arbitrage pricing theory), 

 ostatní modely. 

Dále se budeme zabývat již pouze modelem CAPM, jehož principy využijeme v propočtové 

části této práce pro odhad nákladů vlastního kapitálu. 

 Model CAPM patří k vysoce frekventovaným modelům. Vycházíme zde z rozdělení 

celkového rizika souvisejícího s příslušnou investicí na riziko systematické, neboli tržní a 

riziko jedinečné, též označované jako specifické. Pro odhad očekávané míry výnosu vlastního 

kapitálu je stěžejní pouze první z uvedených rizik. Důvodem je skutečnost, že systematické 

tržní riziko je charakteristické pro dané odvětví, v němž podnik realizuje svou podnikatelskou 

činnost. Je projevem citlivosti organizace na změny hospodářského cyklu a nelze jej tedy 

eliminovat. Naproti tomu riziko specifické je pevně spojeno s konkrétním podnikem a je 

možné jej vhodným portfoliem diverzifikovat. 

Základní tvar vzorce pro výpočet požadované míry výnosu pomocí modelu CAPM 

vypadá následovně: 

                                                                            

kde:  re   – požadovaná míra výnosu, 

 rf   – bezriziková úroková míra, 

 βi   – systematické, tržní riziko, 

 (rm - rf) – prémie za tržní riziko,  

rm  – očekávaný výnos celého trhu. 

 

Odhad tempa růstu (g) 

 Tempo růstu, které je v mnohých literaturách zkráceně označováno písmenem g, hraje 

v modelech DCF významnou roli. Je důležité, aby hodnota tohoto parametru byla pro podnik 

správně vymezena. Tempo růstu je nedílnou součástí vzorce pro stanovení hodnoty podniku 

dvoufázovou metodou s využitím volných peněžních toků pro akcionáře a věřitele, a jakákoli 

odchylka této veličiny směrem nahoru či dolu se projeví ve formě narušení rovnováhy, což se 

následně promítne do výsledné finanční situace. 
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 Nesprávné stanovení tempa růstu má vliv na nárůst míry rizika související 

s investicemi do příslušného podniku. Rozlišujeme tři základní možnosti stanovení tempa 

růstu g. Je možné jej odvodit od historických dat, od vnitřních parametrů fungování podniku 

či odvozením od kvalifikovaného názoru analytiků nejen na vývoj podniku, ale také na vývoj 

odvětví a celkové ekonomiky. 

 Tempo růstu, pro potřeby výpočtu hodnoty podniku v rámci metody DCF entity, 

získáme na základě historických růstových měr. Budeme pracovat s časovou řadou zahrnující 

posledních 3 – 5 let. Posléze je nutné zvolit způsob výpočtu, tedy zda bude parametr g zjištěn 

pomocí prostého aritmetického průměru, mediánu či metodou CAGR. Poslední z uvedených 

metodik, tzv. složená míra růstu, využívá principu geometrického průměru, jehož vzorec má 

následující tvar: 

      
                                                                      

kde: i  – geometrický průměr,  

 xi – tempo růstu peněžních toků, 

  n  – počet období.
93

 

  

2.11 METODA KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ 

 Je další výnosovou oceňovací metodou, jejíž kvality pro stanovování hodnoty 

společnosti uplatníme. Tato metoda, v některých pramenech označována také jako metoda 

kapitalizovaných zisků, ve svých výpočtech zahrnuje pouze výnosy pro držitele vlastního 

kapitálu, čili mluvíme o ní jako o metodě „netto“ neboli „equity“. Výslednou hodnotou je 

tedy přímo hodnota vlastního kapitálu. V souvislosti s chápáním čistých výnosů rozlišujeme 

dvě základní varianty. 

 V první variantě je čistý výnos pojímán jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, je zde tedy 

ztotožňován s peněžními toky. Tato alternativa metody kapitalizovaných čistých výnosů, 

která je rozšířena zejména v akademických kruzích, je téměř shodná s metodou DCF equity. 

  Druhá varianta, označována jako tzv. varianta praktiků, pracuje s čistým výnosem 

odvozeným z rozdílů účetních výnosů a nákladů, tedy z upravených výsledků hospodaření. 

Protože je také v tomto případě nutné pečovat o zachování finanční rovnováhy, vyhotovíme 

pro tento účel plán financování, ve kterém sestavíme propočet potřebných finančních zdrojů. 
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2.11.1 POSTUP PŘI REALIZACI METODY KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ 

 Vlastní postup sestavení metody kapitalizovaných zisků se od průběhu ostatních 

výnosových metod příliš neliší. 

1) Prvním krokem je analýza minulých výsledků hospodaření a úprava údajů o podniku 

dle potřeb a požadavků této metody. Značný důraz se klade na úpravy finančních 

výkazů zachycujících vývoj minulých let s cílem zajistit skutečné výsledky 

hospodaření a zabezpečit, aby hospodářské výsledky dosažené v minulosti mohly 

sloužit jako podklad pro plánování výsledků budoucích. 

2) Na předcházející přípravnou část úzce navazuje fáze samotného plánování budoucích 

výsledků hospodaření. Smyslem druhé části je stanovení prognózy budoucích čistých 

výnosů, sestavení plánu financování, který odhalí potřebné finanční zdroje, a 

v neposlední řadě také úprava čistých výnosů dle stanovených pravidel.  

Konkrétní postup v této fázi se bude odvíjet od rozhodnutí, která ze dvou 

základních metod přístupu k ocenění bude použita. Pro stanovení hodnoty podniku 

pomocí kapitalizovaných čistých výnosů můžeme uplatnit metodu paušální nebo 

analytickou. 

3) Dalším krokem je vymezení kalkulované úrokové míry, jejímž úkolem je vystihnout 

výnosnost alternativního použití kapitálu. Varianty jeho možného využití mohou mít 

různé podoby, avšak v praxi se k vyjádření jejich výnosnosti využívá pouze porovnání 

s jinými potenciálními investicemi. Jak už bylo uvedeno dříve, metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů je vyjádřena tzv. hodnotou „netto“, což je důvod, 

proč by kalkulovaná úroková míra využitá v této metodě měla ztvárňovat náklady 

vlastního kapitálu. Kalkulovanou úrokovou míru zde stanovíme na úrovní základní 

úrokové míry navýšené o přiměřenou rizikovou přirážku. 

V odborné literatuře se setkáváme s názorem, že základní úroková míra, jež má 

reprezentovat výnosnost poměrně bezrizikové investice na kapitálovém trhu, je 

nejvhodněji zastoupena průměrnou výnosností státních obligací. Východiskem pro 

zjištění rizikové přirážky je rovněž v tomto případě riziková prémie, jejíž výši jsme 

schopni vyčíslit pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který již byl 

popsán v předcházejícím textu. 

4) Závěrečnou, tedy čtvrtou fází je již vlastní propočet hodnoty vlastního kapitálu, který 

lze zjistit dvěma způsoby, o kterých jsme se zmínili už ve druhém bodě tohoto 

postupu. Jedná se o metodu analytickou a paušální. 
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Analytická metoda 

 Výnosové ocenění u analytické metody vychází z předpovědi budoucích výsledků 

hospodaření, jež jsou korigovány o vliv financování. Hlavní postupy jsou u této varianty 

obdobné jako u metody DCF, ovšem s tím rozdílem, že v tomto případě nepracujeme 

s peněžními toky, ale s upravenými budoucími výsledky hospodaření.  

  U analytické metody pracujeme s řadou odnímatelných čistých výnosů, které lze 

definovat jako skutečné, účetní politikou jen minimálně ovlivněné budoucí výsledky 

hospodaření, jejichž rozdělení neohrozí budoucí výnosový potenciál příslušné společnosti. 

Splníme-li tento předpoklad a budeme-li vycházet z trvalé existence podniku, můžeme 

stanovit hodnotu vlastního kapitálu pomocí dvoufázové či třífázové metody. Východiskem 

této metody je zejména finanční plán, z něhož čistý výnos zjišťujeme.  Vzorec pro 

dvoufázovou metodu má následující podobu: 

     
   

        
  

   

  
    

 

         

 

   

                                          

Velmi podobný je také postup výpočtu hodnoty vlastního kapitálu s použitím třífázové 

metody, která nyní budoucí vývoj podniku rozděluje na tři části: 

     
   

        
   

   

        
  

   

  
    

 

       
     

   

     

 

   

                          

 

1. fáze          2. fáze         3. fáze 

 

kde:  Hn  - hodnota podniku netto, tj. hodnota vlastního kapitálu, 

 ČVt  - odhad odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy, 

 Tf - délka první fáze (období, pro které jsme schopni odhadnout čistý výnos), 

 TČV - trvale odnímatelný čistý výnos, 

 ik - kalkulovaná úroková míra. 

 

Paušální metoda 

 V praxi nejsou výjimkou případy, ve kterých sestavení prognózy nejen budoucích 

výsledků hospodaření patří mezi obtížné úkoly. Pro tyto situace je možné zmíněnou překážku 

analytických metod překonat použitím paušální metody, která je za těchto okolností 

vhodnější. Při ocenění paušální metodou vycházíme z předpokladu, že budoucí výnosy 
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podniku budou dosahovat alespoň takových hodnot, jako doposud. Paušální metoda je tedy 

založena na domněnce, že průměrné výnosy stanovené za předcházející období jsou nejlepší 

dostupnou prognózou budoucích výnosů. 

 Ocenění paušální metodou je založeno na odhadu trvale odnímatelného čistého 

výnosu, který má podobu výsledku hospodaření, jehož rozdělení nebude mít dopad na 

narušení majetkové podstaty podniku. Vypočítáme jej prostřednictvím minulých upravených 

čistých výnosů:  

     
    

 
   

   
 
   

                                                                      

 U paušální metody stanovíme kalkulovanou úrokovou míru obdobným způsobem, 

jako v metodě analytické, ovšem s tím rozdílem, že v tomto případě je nutné úrokovou míru 

očistit o inflaci. 

 Výnosovou hodnotu vlastního kapitálu podniku spočítáme na základě níže uvedeného 

vzorce. 

    
   

  
                                                                         

Ze vzorce je patrné, že je nutné vyčíslit hodnotu trvale odnímatelného čistého výnosu, 

kterou získáme postupem uvedeným v příloze číslo 2 nazvané „ Způsob výpočtu upravených 

čistých výnosů“.
94
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, 

SPOL. S R. O. 

 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, 

SPOL. S R. O. 

Společnost KES – kabelové a elektrické systémy, jejíž právní forma podnikání má 

podobu společnosti s ručením omezeným, byla založena v roce 1992. Společnost sídlí ve 

Vratimově u Ostravy, kde na rozloze přibližně 3 000 m
2
 výrobní plochy zároveň naplňuje 

svůj předmět podnikání, sestávající se především z výroby kabelových svazků pro 

automobilový a elektrotechnický průmysl včetně jejich montáže do skupin a podskupin. 

 Hlavními produkty tvořící převážnou část výrobního sortimentu společnosti 

KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o., (dále jen „KES“) patří především: 

 kabelové svazky pro světlomety a svítilny, 

 centrální kabelové svazky pro automobily, 

 kabelové svazky pro centrální zamykání dveří, 

 kabelové svazky pro elektrotechnický průmysl. 

 

Společnost KES vznikla dne 6. května 1992 jako dceřiná společnost jediného signatáře 

zakladatelské listiny, kterým je Rakouská společnost Zizala Lichtsysteme GmbH. Vložený a 

plně splacený základní kapitál, který do podniku vložila výše jmenovaná právnická osoba, a 

která tedy vlastní 100% obchodní podíl, dosahuje výše 7 600 000 Kč. Schéma organizační 

struktury, jež znázorňuje hierarchicky uspořádané funkční vymezení podniku spolu 

s ustanovenými zástupci zodpovídajícími za jednotlivé útvary, je součástí přílohy číslo 4. 

 

Počet pracovníků společnosti KES v letech 1996 až 2011 
 

  

 

 

 

              

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti KES 

Graf 3. 1 - Počet pracovníků společnosti KES v letech 1996 - 2011 



49 

 

98 % 

2 % 

Celkové výnosy společnosti KES v roce 2011 

Dodávky do prvovýroby - 

automobilový průmysl 

Elektrotechnický průmysl 

Přibližně 650 pracovníků zaměstnaných v roce 2011 zabezpečuje výrobu cca 600 typů 

produktů určených převážně pro automobilový průmysl. Společnost si svou spolehlivostí a 

vysokou kvalitou svých výrobků získala důvěru celosvětově úspěšných značek. Výrobky se 

stávají součástí mnoha automobilů nesoucích označení takových mezinárodních společností, 

jako je např. BMW, Volvo, Ford, Škoda, Porsche, Volkswagen, Ferrari, Opel, Mercedes a 

dalších.  

   

 

 

 

 

 

 

      

 

Zdroj: interní materiály společnosti KES 

 

3.2 PŘÍSTUP K VÝROBNÍM TECHNOLOGIÍM  

 KES je technologicky vyspělou společností. Současné světové trhy, vyznačující se 

stále rostoucí dynamičností a vysoce turbulentním a konkurenčním prostředím, mohou 

podnikatelským subjektům s jistou garancí nabídnout pouze stav nejistoty, vzrůstající 

frekvenci změn a neutuchajícího konkurenčního boje. Těchto skutečností si je management 

společnosti plně vědom a přizpůsobuje jim veškerá svá rozhodnutí. Jednou z cest, které 

využívá, aby zajistil a upevnil tržní pozici podniku a předcházel vzniku nebezpečných situací, 

majících potenciál ohrozit postavení či dokonce existenci společnosti, spočívá v produkci 

pomocí těch nejvyspělejších a nejmodernějších strojů a zařízení. 

 Využívání pokrokových výrobních prostředků a postupů jim umožňuje nabízet 

stávajícím a potenciálním zákazníkům technologicky náročné produkty, a plnit vysoké 

požadavky svých klientů. Používanými výrobními technologiemi jsou: 

 ultrazvukové svařování vodičů, 

 automatizovaná výroba kabelových svazků na CNC zařízeních, 

 nízkotlaký zástřik pro vodotěsné aplikace, 

Graf 3. 2  - Celkové výnosy společnosti KES za rok 2011 
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 mechanizovaná montáž skupin a podskupin, 

 automatické elektrické testování kabelových svazků. 

  

 Management, věnuje náležitou pozornost veškerým aktivitám, které z oceňované 

společnosti KES činí úspěšnou a důvěryhodnou firmu a vyvíjejí snahu aktivně se bránit 

hrozbám, které jsou součástí podnikatelského prostředí. 

 

Společnost za dobu své relativně krátké, dvacetileté, existence navázala mnoho 

obchodních vztahů a vydobyla si na celosvětovém automobilovém trhu pověst prestižní, 

renomované společnosti. 

Výsledky kvalitní a zodpovědné práce všech zaměstnanců společnosti jsou znázorněny 

v grafu 3.3, kde lze spatřit trend stále strmě rostoucích výnosů společnosti KES v letech 1996 

až 2011 v mil. Kč. Výjimkou je pouze rok 2009 poznamenaný globální finanční krizí. Během 

těchto posledních 15 let došlo až k desetinásobnému nárůstu tržeb. 

Výnosy společnosti KES v letech 1996 až 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti KES 

 

3.3 PŘEDNÍ ZÁKAZNÍCI 

 Mezi hlavní zákazníky, s nimiž vedení společnosti uzavřelo lukrativní smlouvy, patří 

především organizace působící v automobilovém průmyslu. Dlouhodobě a úzce spolupracuje 

s podniky z různých koutů světa. Svou firmu mohou spojit se společnostmi takových jmen, 

jako jsou např.: 

 ZIZALA Lichtsysteme GmbH, Rakousko, 

 HELLA KG Hueck & Co., Německo, 

Graf 3. 3 - Výnosy společnosti KES v letech 1996 – 2011 
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 VISTEON Autopal s. r. o., Nový Jičín, Česká republika, 

 HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., Slovenská republika, 

 HELLA Saturnus, Slovinsko, 

 VALEO Vision, Španělsko. 

 HELLA Changchung, Čína, 

 HELLA Eosa, Mexiko, 

 VALEO Angers, Francie 

 SIEMENS s. r. o., Mohelnice, Česká republika a další. 

 

3.4 ŘÍZENÍ KVALITY 

Oblast řízení kvality v posledních desetiletích nabývá na významu. Jedná se o 

přirozenou odezvu na stále náročnější požadavky zákazníků. Společnost na tuto skutečnost 

reagovala a stala se držitelem certifikátu ISO/TS 16949:2002 týkajícího se systému 

managementu kvality. Certifikát je dokumentem garantujícím praktickou schopnost účelně a 

efektivně řídit podnikové procesy. Norma ISO/TS 16949 je speciální normou vymezenou pro 

podnikatelské subjekty, které jsou součástí dodavatelského řetězce v automobilovém 

průmyslu. Odběratelé v tomto odvětví obvykle po svých dodavatelích vyžadují naplňování 

požadavků stanovených v normě, resp. držení certifikátu tuto skutečnost potvrzující, kladou 

jako podmínku spolupráce, neboť si mohou být jisti, že držitel splňuje velmi přísné 

požadavky, jež jsou na kvalitu produktů kladeny. 

 

3.5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Podnik vystupuje jako společensky odpovědná organizace, která má zájem na 

zachování životního prostředí. Za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a 

zachování přírodní krajiny, splňují všichni pracovníci podmínky dané systémem 

environmentálního managementu, který má zajistit, aby veškeré uskutečňované činnosti měly 

v rámci možností jen minimální dopad na znečištění životního prostředí. Společnost je 

držitelem certifikátu normy ČSN EN ISO 14001:2004, která potvrzuje skutečnost, že jsou 

splňovány všechny požadavky zahrnuté v systému environmentálního managementu. 

Politika ochrany životního prostředí má jistou spojitost s využíváním nejmodernějších 

výrobních technologií, které nejenže jsou obvykle výkonnější, ale důležitý fakt je také jejich 

stále nižší negativní dopad na zdraví a okolní přírodu. Management vyvíjí neustálou snahu o 

zlepšování přístupu k životnímu prostředí ve všech realizovaných oblastech a snaží se 

aplikovat opatření mající za cíl samotnému znečištění předcházet. 
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4. APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO STANOVENÍ HODNOTY ZVOLENÉHO PODNIKU 

 Nadcházející tematická oblast zahrnuje již samotné uplatnění doposud pouze 

teoreticky vymezených metod a přístupů. Výstupem následujících stránek, jejichž obsahem 

jsou již prakticky uplatněné analýzy a další metodiky aplikované na společnost KES a její 

podnikatelské prostředí, jsou data a informace sloužící jako podklady pro naplnění cíle této 

diplomové práce, kterým je stanovení hodnoty výrobní společnosti KES – kabelové a 

elektrické systémy, spol. s r. o. 

 

4.1 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

 Podkapitola zabývající se strategickou analýzou nám poskytne souhrnný přehled o 

významných faktorech, které ovlivňují fungování podniku. Protože působící činitele 

rozlišujeme dle míry jejich vlivu do dvou skupin, vymezíme také jejich podrobný rozbor do 

dvou samostatných částí. Rozhodujícím třídícím znakem bude skutečnost, zda sledovaný 

faktor ovlivňuje všechny podnikatelské subjekty podnikající na území České republiky nebo 

působí na vývoj příslušného odvětví, a zároveň tedy na společnost v něm působící. 

 

4.1.1 ANALÝZA MAKROOKOLÍ 

 Makrookolí podniku se vyznačuje širokou škálou faktorů, které ovlivňují veškeré dění 

v prostředí obklopujícím podnik a veškerá jeho rozhodnutí. Vedení společnosti musí s těmito 

činiteli vždy pracovat a mít v povědomí, že se jejich vliv nevztahuje jen na činnost 

společnosti, ale také na rozhodnutí a jednání dalších účastníků trhu, ať už se jedná o 

zákazníky, dodavatele či další ekonomické subjekty jako jsou např. banky či jiní věřitelé, 

konkurence nebo zaměstnanci. Mezi stěžejní faktory, kterými se budeme dále detailněji 

zabývat, patří zejména vývoj HDP, úrokových sazeb, kursu české měny, míry inflace a 

nezaměstnanosti. Uvedené veličiny mají výrazný vliv na utváření celkového 

makroekonomického prostředí. Charakterizují stav ekonomiky dané země, v našem případě 

České republiky. 

 

Tempo růstu hrubého domácího produktu 

 Hrubý domácí produkt (HDP) představuje makroekonomický ukazatel používaný 

k měření výkonnosti ekonomiky jednotlivých států. Tempo jeho růstu vyjadřuje procentuální 

přírůstek vytvořených statků a poskytnutých služeb na území České republiky za stanovené 

období, kterým zpravidla bývá jeden rok, v porovnání s předcházejícím rokem. Hodnotu HDP 
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HDP 

je možné porovnávat s jinými státy a sledovat tak vývoj české ekonomiky vzhledem 

k ostatním světovým ekonomikám. Růst či pokles výkonnosti má výrazný dopad na intenzitu 

příležitostí a hrozeb, kterým je společnost vystavena. Ekonomický vývoj v naší zemi má vliv 

na intenzitu konkurenceschopnosti tuzemských podniků, mezi které se řadí také společnost 

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. 

 Vývoj hrubého domácího produktu od roku 2006 do roku 2011 je znázorněn v grafu 

4.1. Z něj můžeme vyčíst, že od roku 2006 do roku 2008 výkonnost domácí ekonomiky stále 

rostla, ovšem s klesající tendencí. V roce 2006 bylo v ČR vyrobeno a poskytnuto o 6,8 % 

produktů
95

 více, než v předcházejícím roce. Důvodem byla pravděpodobně rostoucí 

zaměstnanost a mzdové výdaje, které mají přímý vliv na výši spotřeby. Podobná situace 

nastala rovněž v roce 2007, ve kterém výkonnost české ekonomiky stoupla o 6,1 % 

v porovnání s rokem 2006. Tento nárůst je spojen jednak opět s poklesem nezaměstnanosti, a 

jednak je za další příčinu považován zvýšený zájem občanů o zdravotnické služby před 

zavedením regulačních poplatků v roce 2008, který zvýšil výlohy zdravotních institucí. 

Podobná situace byla zaznamenána také v roce 2008, ve kterém vzrostla hodnota HDP o 

2,5 %, což již bylo výrazně méně, než v předešlých letech. Jednalo se již o první signalizaci 

blížícího se silnějšího projevu finanční krize. V uvedeném roce byla nižší stoupající tendence 

způsobena zejména sníženým objemem vývozu produktů do zahraničí. 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z www.kurzy.cz
96

 

 

 Neměli bychom zapomenout zmínit vstup ČR do EU v roce 2004, se kterým úzce 

souvisí zvýšené vládní výdaje v následujících letech určené na podporu rozvoje regionů a 

                                                 
95

 Produktem zde souhrnně rozumíme výrobky a služby. 
96

 Dle údajů z http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1 

Graf 4. 1 - Vývoj reálného HDP v letech 2006 - 2011 
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podnikání ze zdrojů evropských fondů. Využití získaných dotací mělo svůj podstatný vliv na 

meziroční růst HDP zaznamenaný mezi roky 2006 až 2008.  

 

 Opačná situace pak nastala o rok později, kdy se také v tuzemsku plně projevily 

důsledky celosvětové finanční krize, jejíž kořeny sahají do Spojených států amerických, které 

se již od roku 2007 potýkaly s hypoteční krizí, jež se postupně vlivem globalizace a 

celosvětově propojených ekonomických subjektů rozšířila po celém světě. V roce 2009 

v důsledku této skutečnosti zaznamenala česká ekonomika pokles své výkonnosti o 4,1 % 

oproti předcházejícímu roku 2008. Podniky a domácnosti začaly více spořit, což se 

samozřejmě projevilo na spotřebě a na zvyšující se míře nezaměstnanosti. V dalších letech 

začíná česká ekonomika opět nabírat na síle a její výkonnost v roce 2010 meziročně roste o 

2,2 %. Důvodem byl zejména silný nárůst zájmu o české výrobky, především z odvětví 

zpracovatelského průmyslu, které vlivem propadu české měny, vzhledem k euru a jiným 

zahraničním měnám, v cizině zlevnily. Také vláda, podniky a domácnosti nepatrně zvýšily 

své výdaje a podpořily ekonomický růst. V roce 2011 meziročně stoupla výše HDP o 1,7 %, 

přičemž hlavním tahounem byl zpracovatelský průmysl, který stejně jako v menší míře jiná 

odvětví, využil zvýšené poptávky ze zahraničí a posílil zahraniční obchod. Vliv měl také 

mírný nárůst zaměstnanosti oproti roku 2010. 

Tabulka 4. 1 – Vývoj HDP v letech 2006 - 2011 

     Zdroj: vlastní zpracování dle dat z www.kurzy.cz
97

 

 Dle prognózy České národní banky by měla ekonomická výkonnost stabilně 

pokračovat a v roce 2012 by měla hodnota HDP s největší pravděpodobností dosahovat stejné 

úrovně jako v roce 2011. Centrální banka tedy odhaduje meziroční růst reálného HDP na 0 %. 

Již příznivější predikce se týká roku 2013, ve kterém je meziroční růst reálného hrubého 

domácího produktu předpokládán ve výši 1,9 %.
98

 

 

Vývoj úrokových sazeb 

 Není obvyklé, aby podnik financoval celý svůj provoz z vlastních zdrojů, jejichž cena 

je vyšší, než cena zdrojů cizích. Obvykle se z části na krytí majetku podílejí zdroje získané od 

                                                 
97

 Dle údajů z http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1 
98

 http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP v mld. Kč 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 628,1 3 667,6 3 807,2 
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věřitelů, kterými jsou nejčastěji banky. Cena za poskytnutý cizí kapitál je znázorněna právě 

výší úrokových sazeb, s kterou je nutné kalkulovat při stanovování výše kapitálových 

nákladů. Rostoucí úroková míra bude představovat hrozbu a naopak klesající příležitost, 

kterou je třeba využít. Výše úrokových sazeb a jejich vývoj má silný vliv investiční aktivity 

podniku, které jsou často z části financovány úvěry. Pokud by měla úroková míra růst, byla 

by realizace projektu pro podnik riskantní. 

 Při odhalování vývoje úrokových sazeb budeme vycházet z 2týdenní Repo sazby, za 

kterou jsou od obchodních bank centrální bankou odkupovány jimi eskontované směnky, dále 

ze sazby lombardní, jejíž výše udává maximální limit pro krátkodobé úrokové sazby a 

nakonec ze sazby diskontní, která naopak stanovuje minimální limit pro krátkodobé úrokové 

sazby. Stanovenou úrovní diskontní sazby tedy ČNB reguluje pohyb peněz. V předcházejících 

řádcích jsou tedy zmíněny důvody, proč je vhodné sledovat vývoj uvedených typů úrokových 

sazeb.
99

 Graf 4.2 znázorňuje úrovně sledovaných úrokových sazeb v průběhu let 2006 až 

2011.  

    Zdroj: vlastní zpracování dle dat z České národní banky
100

 

  

 Z grafu 4.2 je patrné, že na počátku sledovaného období, mezi lety 2006 a 2007, 

docházelo u všech typů úrokových sazeb k jejich nárůstu. V dalších letech už docházelo 

pouze k jejich poklesu. Hodnoty diskontní, 2T repo a lombardní sazby, které k 31. 12. 2006 

dosahovaly výše 1,5 %, 2,5 % a 3,5 %, se v následujícím roce zvedly přesně o jeden procentní 

bod na úroveň 2,5 %, 3,5 % a 4,5 % ve stejném pořadí. Rok 2007 je ve znamení nejvyšších 

                                                 
99

 http://www.finance.cz/makrodata-eu/menove-ukazatele/sazby-cnb/ 
100

 Dle dat z http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#operace 
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hodnot úrokových sazeb za období sledovaných pěti let. Od tohoto roku již hladiny 

úrokových sazeb jen klesaly. V roce 2008 dosahovaly jen o čtvrt procentního bodu nižší 

úrovně, než byly jejich hodnoty před dvěma lety. Diskontní, 2T repo a lombardní sazba se 

dostaly na hladinu 1,25 %, 2,25 % a 3,25 %. Následující rok byl ve znamení dalšího poklesu 

úrokových měr. Diskontní sazba klesla přesně o jedno procento na hodnotu 0,25 %, která 

zůstává až do roku 2011 na stabilní úrovni. Pokles o čtvrt procentního bodu v roce 2010 

zaznamenaly shodně 2T repo sazba spolu se sazbou lombardní, jejichž hodnoty ve stejném 

pořadí dosahují výše 0,75 % a 1,75 %, a obdobně jako u předcházející sazby jsou ustálené až 

do roku 2011.  

 Rozhodnutí, týkající se snižování úrokových měr počínající rokem 2008 a 

přetrvávající do roku 2010, od kterého jsou již hladiny úrokových sazeb stabilní, bylo 

přiměřenou reakcí České národní banky na stále více se projevující celosvětovou finanční 

krizi. Aby ČNB podpořila oběh peněz v ekonomice se snahou alespoň o zachování dosavadní 

úrovně spotřeby, snížila hodnoty úrokových sazeb. Rozhodnutí, realizované od roku 2008 až 

do roku 2010, resp. 2011, má umožnit ekonomickým subjektům vzít si výhodnější úvěr s nižší 

úrokovou sazbou a realizovat tak nákupy a projekty, pro jejichž uskutečnění by při vyšší 

úrokové míře, a tedy dražším úvěru, nebylo rozhodnuto. 

 ČNB předvídá pro rok 2012 hladinu úrokové sazby PRIBOR
101

, jejíž zvýšení má vliv 

na pravděpodobné následné navýšení úrokových sazeb obchodních bank a naopak, na úrovni 

1 %. O desetinu procentního bodu nižší úrokovou sazbu PRIBOR očekává pro rok 2013, která 

by se podle této prognózy měla pohybovat ve výši 0,9 %.
102

 

 

Vývoj devizových kurzů 

 Protože má společnost KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. úzké 

obchodní styky se zahraničními podniky, představuje vývoj devizových kurzů jeden 

z nejdůležitějších makroekonomických faktorů. Devizové kurzy udávají poměr domácí měny 

k jednotce příslušné zahraniční měny. Vývoj kurzu zrcadlí ekonomickou situaci. Jedná se 

vlastně o určité vyobrazení vývoje domácí ekonomické situace v porovnání se situací jiné 

zahraniční ekonomiky, která je ovlivňována velkou spoustou faktorů. Klesající devizový kurz 

je znamením posílení domácí měny oproti měně, která je s ní dána do poměru. Ovšem 

posílení měny má negativní dopad na objem vývozu, neboť s růstem její hodnoty zároveň 

roste cena vyváženého zboží na zahraničních trzích. V případě oslabení domácí měny 

                                                 
101

 Úroková sazba PRIBOR představuje cenu za finanční půjčky, které si mezi sebou poskytují obchodní banky. 
102

 http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP 
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v poměru k měně zahraniční sice devizový kurz roste, avšak zájem o tuzemské zboží v cizině 

se, v důsledku poklesu jeho ceny způsobené měnovým oslabením, zvyšuje, což má pozitivní 

dopad na vývoj HDP. Vývoj devizových kurzů tedy má přímý vliv na konkurenceschopnost 

výrobků společnosti KES na zahraničních trzích. 

 Nejčastějšími zahraničními obchodními partnery hodnocené společnosti jsou podniky 

sídlící zejména na území Evropského společenství, jako je např. Německo, Rakousko či 

Slovenská republika, jež jsou členy eurozóny. Jejich oficiální měna je tedy euro. Také 

s podniky sídlícími mimo území eurozóny společnost KES obchoduje nejčastěji ve výše 

uvedeném euru, či v další ze světových měn, kterou je americký dolar. Vývoj české koruny 

vůči euru a americkému dolaru je znázorněn v grafu 4.3.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat uveřejněných Českým statistickým úřadem
103

 

 

 Největší výkyv ve vývoji průměrných ročních devizových kurzů
104

 CZK/EUR a 

CZK/USD během uvedených pěti let jsme zaznamenali v roce 2008. Domácí měna 

zaznamenala posílení hodnoty oproti uvedeným dvěma měnám, což se projevilo poklesem 

kurzu z 27,766 českých korun za jedno euro v předcházejícím roce na 24,946 korun českých 

za jednotku eura v roce 2008 a podobně z 20,26 korun českých za jeden USD v roce 2007 na 

16,961 korun za jednotku amerického dolaru. 

 Česká koruna oproti euru a americkému dolaru posílila, což byl pro vývozce 

nepříznivý jev, neboť došlo ke zdražení českých produktů a poklesu zájmu o tyto výrobky a 

služby. Tato skutečnost je znázorněna rovněž v grafu 4.1, ve kterém je zaznamenán vývoj 
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 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/1607-11-r_2011-8 
104

 Roční hodnoty devizových kurzů jsou znázorněny průměrem denních hodnot devizových kurzů za příslušný 

rok. 

Graf 4. 3 – Vývoj devizových kurzů CZK/EUR a CZK/USD mezi roky 2006 až 2010 
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hodnoty HDP v procentuálním vyjádření. Posílení české měny se projevilo na snížení 

meziroční úrovně HDP právě v důsledku poklesu objemu vývozu zboží do zahraničí.  

 Pro společnost KES, jakožto pro podnik obchodující se zahraničními podnikatelskými 

subjekty, je důležité, aby byly devizové kurzy stabilní. Jejich prudké časté výkyvy činí 

z domácí měny nestabilní a pro dlouhodobé obchodní smlouvy rizikovou měnu. Pokles z roku 

2008 byl způsoben finanční krizí, která se v témže roce plně projevila v makroekonomických 

ukazatelích mnoha zemí.  

 Z grafu je patrné, že kurz české měny je od roku nejvíce poznamenaného krizí již opět 

stabilní. Od té doby česká koruna vůči euru posiluje svou hodnotu a podobný vývoj 

předpokládá ČNB také v roce 2012, pro který prognózuje průměrný roční devizový kurz 

24,9 CZK/EUR a v roce 2013 ČNB očekává další posílení české koruny ve vztahu k euru na 

24,3 CZK/EUR.
105

 

 

Vývoj míry inflace 

 Inflace je jedním z makroekonomických ukazatelů, který reálně vnímají a pociťují 

všechny ekonomické subjekty. Inflace vytváří prostředí nejistoty, ve kterém je obtížné 

předvídat budoucí vývoj s větší přesností. Inflace má negativní dopad na cenovou stabilitu, 

která samozřejmě ovlivňuje stabilitu devizových kurzů, což doléhá na společnost KES a její 

obchodní aktivity se zahraničními podniky. Nejistota spočívá také v přesnějším odhadu 

výnosů, které by podniku měly v dalších letech plynout z realizovaných investičních projektů. 

Pochybnosti vedou k omezení investičních akcí. Vyšší míra rizika představuje pro podnik 

nebezpečí. V grafu 4.4 je možné zhlédnout vývoj průměrné meziroční míry inflace v průběhu 

let 2006 až 2011. 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem
106
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 Z grafu 4.4 je patrné, že během sledovaných šesti let míra inflace nezaznamenala jen 

stabilní vývoj. Spotřebitelské ceny vzrostly v roce 2006 v porovnání s rokem předcházejícím 

o 2,5 % zejména vlivem růstu cen potravin, nealkoholických nápojů a bydlení. Obdobný 

nárůst meziroční míry inflace byl zaznamenán také v následujícím roce 2007, ve kterém 

dosáhla hodnoty 2,8 % opět vlivem navýšení cen potravin, alkoholických a nealkoholických 

nápojů a tabákových výrobků. Nižší hodnoty míry inflace, jako ve dvou předcházejících 

letech, jsou pro ekonomiku přijatelné, protože zvyšují koupěschopnost obyvatelstva.  

 V roce 2008 následoval inflační skok. Průměrná míra inflace dosahující hodnoty 6,3 % 

znamenala nejvyšší nárůst za posledních deset let. Výrazný vzestup hladiny spotřebitelských 

cen mělo za následek zejména zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % u některých produktů, 

zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, nárůst cen energií, zavedení regulačních 

poplatků a výraznější nárůst cen potravin. Rok 2009 byl již opět rokem nízké míry inflace a 

ustálené cenové hladiny. Nárůst spotřebitelských cen o 1 % znamenal druhou nejmenší 

hodnotu od roku 1989. Výrazně nižší míra inflace oproti předcházejícímu roku byla 

výsledkem razantního poklesu cen pohonných hmot, automobilů a snížení cen potravin a 

nealkoholických nápojů v roce 2009. Další rok však ceny těchto položek spolu s nájemným 

naopak vzrostly a napomohly ke zvýšení úrovně spotřebitelských cen na 1,5 %. Také 

následující rok došlo k navýšení jejich cen, což znamenalo ustálení míry inflace na úrovni 

1,9 %. Předpokládaná hodnota průměrné míry inflace pro rok 2012 se bude pohybovat 

v rozmezí 3 %  - 3,5 %
107

. 

 

Vývoj nezaměstnanosti 

 Míra nezaměstnanosti je spolu s inflací a HDP hlavní makroekonomickou veličinou 

charakterizující ekonomickou úroveň země. Míra nezaměstnanosti reaguje na změnu 

ekonomické výkonnosti vždy v opačném směru a s jistým zpožděním. Sílící ekonomiku 

doprovází pokles míry nezaměstnanosti, tedy roste zaměstnanost a naopak po ekonomickém 

poklesu následuje růst míry nezaměstnanosti. Nezaměstnanost postihuje výrazně podniky i 

domácnosti. Rostoucí míra nezaměstnanosti způsobuje, že domácnosti nemají dostatek 

disponibilních zdrojů a odkládají nákupy výrobků a služeb, které nejsou nezbytně nutné. Mezi 

tyto výrobky patří např. nové automobily. Jelikož se společnost KES svými produkty na 

výrobě automobilů různých značek podílí, rostoucí míra nezaměstnanosti v ČR a ve světě je 

pro podnik citelná. 
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Zdroj: vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu 

  

 Z uvedeného důvodu je v grafu 4.5 znázorněn vývoj míry nezaměstnanosti v letech 

2006 až 2010 v České republice
108

 a Evropské unii
109

. V první polovině sledovaného období 

docházelo k postupnému poklesu míry nezaměstnanosti jak v ČR, tak v zemích EU. Z hodnot 

8,2 % v EU a 7,1 % v České republice v roce 2006 klesla míra nezaměstnanosti v dalších 

obdobích, resp. v průběhu dvou let, na úroveň 7,1 % nezaměstnaných obyvatel v zemích EU a 

4,4 % nezaměstnaných českých občanů. Jak je patrné z grafu 4.5, zlomový byl rok 2009, 

který na rozdíl od předcházejících třech let zaznamenal výraznější nárůst nezaměstnanosti. 

V zemích EU nezaměstnanost stoupla o téměř 2 % na celkovou úroveň míry nezaměstnanosti 

rovnající se 9 %. Velmi podobný nárůst nastal také v České republice, kde míra 

nezaměstnanosti dosáhla hodnot 6,7 %. Množství nezaměstnaných tedy v tuzemsku stoupl 

dokonce o více než 2 %. V roce 2010 ještě tento rostoucí trend pokračoval, ovšem již ne 

s takovou intenzitou, jako v roce 2009. Příčinou poklesu zaměstnanosti byla již několikrát 

zmíněná globální finanční krize, která českou a evropskou ekonomiku zasáhla již v roce 2008, 

a jejíž vliv na úroveň nezaměstnanosti je stále patrný i v roce 2010. Je však třeba poznamenat, 

že za sledované období počínající rokem 2006 a končící v roce 2010, byla míra 

nezaměstnanosti v ČR vždy nižší, než průměrná míra nezaměstnanosti EU-27 pro stejný rok. 

 Na základě údajů, které má Ministerstvo financí České republiky k dispozici, byl 

vytvořen odhad míry nezaměstnanosti pro rok 2011 a 2012 na shodné úrovni 6,9 %
110
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4.1.2 ANALÝZA ODVĚTVÍ 

 V této podkapitole budou pečlivě rozebrány typické vlivy působící na společnost KES 

v důsledku jejího předmětu podnikání. Ovlivňují uskutečněná rozhodnutí i průběh podnikání. 

Naprostá většina tržeb společnosti plyne z odvětví automobilového průmyslu, což je důvod, 

proč se také v následující části budeme vývoji tohoto odvětví blíže věnovat. 

 

Vývoj odvětví 

 Připomeňme, že produkce společnosti KES zahrnuje zejména kabelové svazky pro 

světlomety, svítilny, centrální zamykání dveří, pro palivové systémy, centrální kabelové 

svazky pro automobily a kabelové svazky pro elektrotechnický průmysl. Dle klasifikace 

ekonomických činnosti (CZ-NACE) se společnost KES – kabelové a elektrické systémy, spol. 

s r. o. řadí do Sekce C, tedy do zpracovatelského průmyslu, konkrétně do oddílů 27 – Výroba 

elektrických zařízení a 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a 

návěsů. V oddíle 27 společnost přiřazujeme ke konkrétní skupině 27.3 – Výroba optických a 

elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení do třídy 27.32 – 

Výroba elektrických vodičů a kabelů a 27.33 – Výroba elektroinstalačních zařízení. 

Podnikatelskou činnost společnosti KES pro skupinu 29 blíže charakterizuje skupina 29.3 – 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory, třída 29.32 – Výroba 

ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla. 

 Nejprve se zaměříme na vývoj pro společnost významnějšího odvětví, tedy na odvětví 

automobilového průmyslu, ve kterém má Česká republika dlouholetou tradici. Jmenujme 

např. značky jako Škoda Plzeň, Brisko, Tatra, Iveco Czech Republic, Motor Jirkov, 

Magneton, Laurin&Klement a další. Pro českou ekonomiku významným byl rok 2009, ve 

kterém svůj provoz zahájila automobilka Hyundai, a výrazným způsobem přispěla v době 

krize k nárůstu zaměstnanosti v automobilovém odvětví a s ním souvisejících oblastech, ať už 

přímo či nepřímo prostřednictvím svých subdodavatelů. 

 V roce 2007 dosáhly tržby v automobilovém průmyslu svého maxima, po kterém 

následoval bezprostřední propad způsobený celosvětovou hospodářskou krizí počínající 

rokem 2008. Z hlediska velikosti produkce byl rok 2010 rekordním. Jen v České republice 

bylo vyrobeno více, než 1 mil. motorových vozidel, čímž jsme se zařadili na pátou příčku 

v množství vyrobených osobních automobilů v rámci zemí EU, které rovněž po 

předcházejících letech poklesu produkce zaznamenaly meziroční nárůst. 

 Mnohé odběratelské podniky společnosti KES jsou řazeny mezi nejvýznamnější 

české a některé dokonce mezi nejvýznamnější podniky střední a východní Evropy, mezi které 
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řadíme např. Visteon Autopal, s. r. o. či Automotive Lighting, s. r. o. Neméně podstatnými 

zákazníky jsou také další evropské i mimoevropské společnosti. Zmiňme aspoň společnosti 

Hella KG Hueck & Co z Neměcka, Francouzksou Inergy Automotive, Čínskou Valeo Wuhan 

nebo Hella Slovakia Signal-Lighting, s. r. o. Dlouholeté obchodní vztahy s mnohými 

zákazníky společnosti zajišťují pevné místo na trhu a umožňují její rozvoj. Obchodní 

kontrakty velkých objemů uzavřené na několik let svědčí o důvěře, kterou si společnost svým 

přístupem a kvalitní prací mezi odběrateli vybudovala. Tato důvěra společnosti zajišťuje 

existenční jistotu v rozsahu, které jí mohou zákazníci poskytnout. Výrazná hrozba však 

existuje v podobě výrazných ekonomických změn celosvětového rozsahu, na jejichž následky 

je velmi obtížné reagovat, a jež zásadně ohrožují existenci podniků v automobilovém 

průmyslu. Svědky takové situace jsme byli před několika lety, kdy propukla celosvětová 

finanční krize, a jejíž následky jsou patrné ještě v dnešních dnech.  

 V důsledku odběru velkého množství výrobků a přísných norem, jež musí být pod 

pohrůžkou pokut a sankcí splněny, mají odběratelé vysokou vyjednávací sílu, která je dále 

podpořena celosvětově propojeným automobilovým odvětvím, ve kterém mohou stávající i 

potenciální odběratelé bez větších problémů dát přednost jinému výrobci, v jiné zemi. Aby 

vedení hodnoceného podniku zmírnilo či dokonce eliminovalo výskyt těchto situací, mající na 

podnik jako celek negativní dopady, věnuje náležitou pozornost technologicky vyspělé 

výrobě, vynikající kvalitě a uzavírání dlouholetých kontraktů. 

 Mnohé konkurující podniky v důsledku nedávné krize ukončily svou existenci. 

Následky krize v tomto směru je možné přirovnat k podmínkám v přírodě, kde v těžkých 

dobách také přežívají jen nejsilnější jedinci. Společnost KES v obtížné zkoušce obstála a 

nabyté zkušenosti jistě dále zúročí k posílení své konkurenceschopnosti, a tedy k posílení své 

tržní pozice. V roce 2010 došlo v ČR ke snížení počtu konkurujících podniků, zaměřených na 

produkci automobilových součástek, o 32 firem. Mezi konkurenty společnosti na území 

České republiky ve výrobě kabelových svazků patří KWL se 150 zaměstnanci, která sídlí ve 

Varnsdorfu, Camona se 100 zaměstnanci, jenž sídlí v Chotěboři, Kampos realizující v Kuřimi 

svou činnost za pomoci 110 zaměstnanců a společnost Procemm z Jihlavy zaměstnávající 90 

zaměstnanců. Budeme-li velikost firmy posuzovat z hlediska počtu zaměstnanců, můžeme 

společnost KES označit za největší ze jmenovaných společností.  

 Riziko vstupu nových konkurujících podniků na český trh je spíše nižší, neboť 

výroba kabelových svazků pro automobilový průmysl, kterou se společnost KES zabývá, 

vyžaduje vysoké kapitálové investice, značné odborné znalosti a jisté zkušenosti s výrobou 
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těchto či podobných produktů. Náročné jsou také požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu, 

dobrou infrastrukturu, výzkum a vývoj. 

 Významnými dodavateli výrobních komponent, které jsou ve společnosti KES 

používány pro účely produkce kabelových svazků, jsou zejména zahraniční společnosti. 

Hlavními dodavateli jsou společnosti Stocko, Taiko, Tesla Jihlava, Official, FPC, Technik 

Partner a Gebauer & Griller. Konektory a kontakty dodávají Stocko a Taiko. Od české 

společnosti Tesla Jihlava odebírají objímky a rovněž konektory. Podnik Official doplňuje 

sortiment konektorů o kontakty a smršťovací trubičky a v neposlední řadě společnost Gebauer 

& Griller, jež je výrobcem a pro společnost KES dodavatelem kabelů. Vhodné je zmínit také 

společnosti FPC a Technik Partner, jakožto tvůrce montážně-testovacích desek, na nich jsou 

kabelové svazky vyráběny. 

 Je účelné zmínit také jedinečnost produkovaných kabelových svazků, které v současné 

době na českém, ani světovém trhu nemají konkurenci v podobě substitučních výrobků. 

Tempo vývoje nových technologií a vývoj pokrokových zařízení se stále zrychluje a nelze 

tedy vyloučit, že za delší či kratší dobu bude tento stav stále aktuální. 

 Výzkum a vývoj je významnou oblastí, kterou by společnosti neměly zanedbávat. 

Možnost navýšit svůj tržní podíl a upevnit pozici mezi světovou konkurencí vedla 

management podniku k rozhodnutí zřídit v průběhu roku 2012 vlastní oddělení výzkumu a 

vývoje. Činnost nového útvaru by měla být orientována především na kabelové svazky a 

konektory a jejich návrhy a konstrukce. Doposud byla oblast výzkumu a vývoje oceňované 

společnosti zajišťována pouze v rámci probíhající spolupráce s klíčovými dodavateli. 

 V Moravskoslezském kraji, ve kterém společnost KES provozuje svou podnikatelskou 

činnost, se nachází řada odborně zaměřených středních a vysokých škol, které jí umožňují 

čerpat z široké nabídky kvalifikovaných pracovních síl, zejména technicky či ekonomicky 

orientované. Důvodem je bohatá dlouholetá průmyslová tradice tohoto regionu se stále 

velkým množstvím průmyslově orientovaných podniků, z nichž některé dosahují 

celosvětového významu.  

 Společnost sídlí na území s rozvinutou infrastrukturou. Dostupnost je zajištěna 

např. dálnicí D1, na území Moravskoslezského kraje otevřenou v roce 2009, která tvoří hlavní 

silniční spojení v tuzemsku propojující Prahu, Brno a Ostravu. Lepší přístupnost má na 

svědomí také asi 21 km vzdálené letiště Leoše Janáčka v Mošnově a II. tranzitní železniční 

koridor vedoucí přes hlavní nádraží v Ostravě, jež byly vybudovány zejména v důsledku 

silného zaměření našeho regionu na těžký průmysl, a které spojují Moravskoslezský kraj se 

zbytkem republiky. Infrastruktura obecně zahrnuje nejen infrastrukturu dopravní, ale také 
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občanskou vybavenost v podobě vzdělávacích institucí, sociálních a zdravotních služeb, 

veřejnou správu či vodovody, kanalizace, energetické, komunikační vedení, komunikační sítě, 

které nazýváme technickou infrastrukturou. 

Graf 4. 6 - Podíl skupiny CZ-NACE 29 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 

Podíl skupiny CZ-NACE 29 na tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2010 
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 Jak je patrné z grafu 4.6 největší podíl na tržbách z oblasti výroby motorových vozidel 

(kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, má skupina 29.3 orientovaná na výrobu dílů a 

příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory. Do této skupiny řadíme také společnost 

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. Nejméně se na tržbách podílí výroba 

karoserií, přívěsů a návěsů, a to pouhými 0,7 %. Větší než poloviční účast na tržbách celého 

oddílu, přesně ve výši 55,5 %, dokazuje, že se jedná o perspektivní, rentabilní odvětví s 

potenciálem dalšího budoucího rozvoje. Ovšem rychlost růstu bude záviset především na 

vývoji v technologických oborech, s nimiž je odvětví úzce propojeno. Příležitost nabízí 

zejména nové technologie, které mohou podniku napomoci při vytváření jistého 

konkurenčního náskoku a upevňování tržní pozice. 

 Možnost dalšího rozvoje je v poslední době spatřována v ochraně životního prostředí a 

využívání jiných než neobnovitelných přírodních zdrojů, jež jsou s rostoucí světovou populací 

rychleji vyčerpávány. V roce 2011 automobilový průmysl poznamenaly přírodní katastrofy. 

Zemětřesení v Japonsku ochromilo nejen domácí automobilky, ale částečně zasáhlo také další 

automobilové producenty, kteří s japonskými automobilkami udržují dodavatelsko-

odběratelské vztahy. Podobná situace nastala při povodních v Thajsku, které je sídlem mnoha 

podniků vyrábějící a dodávající komponenty automobilkám různých značek. Ve stručnosti se 
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ještě zmíníme o oddíle výroby elektrických zařízení, které v Klasifikaci ekonomických 

činností nalezneme pod značkou CZ-NACE 27.  

Graf 4. 7 - Podíl skupiny CZ-NACE 27 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010 

Podíl skupiny CZ-NACE 27 na tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2010 

 

 

 Zdroj: Ministerstvo  

    průmyslu a obchodu112 
 

 

 

 

 

  

  

 

 Výše již bylo zmíněno zařazení společnosti KES do skupiny CZ-NACE 27.3, která se 

na celkových tržbách oddílu výroby elektrických zařízení podílela 15,6 %. Jedná se o druhou 

nejvyšší účast na tvorbě tržeb. Z hlediska dosažených výnosů byla v roce 2010 primární 

skupinou Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů, rozvodových a kontrolních 

zařízení se 45,3 % podílu na tržbách. Zaměření na výrobu elektrických vodičů, kabelů a 

elektroinstalačních zařízení ze strany hodnocené společnosti se jeví jako prosperující oblast 

s možností dalšího rozvoje. 

 Výroba elektrických zařízení má na našem území velmi silný růstový potenciál. 

Existence mnoha průmyslově orientovaných podniků v kraji nutně využívající ke své činnosti 

stroje a zařízení, které se bez elektrických součástí již v současné době neobejdou, zajišťují 

tomuto odvětví pevné zázemí s širokými možnostmi dalšího směru vývoje.  

 

4.2 FINANČNÍ ANALÝZA 

 V podkapitole nazvané finanční analýza se zaměříme na rozbor finančního zdraví 

společnosti KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. Výsledné hodnoty jednotlivých 

propočtů orientovaných do čtyř odlišných finančních oblastí či zkoumání vývoje určitých 

položek účetních výkazů během let, nám umožňují získávat podstatné informace nezbytné pro 
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kvalitní ohodnocení společnosti KES po stránce finanční a provozuschopné. Výhodou 

průběžného studování a analyzování finančních výkazů a jejich jednotlivých položek v rámci 

různých propočtů je včasné zachycení rizikových podnětů, které mají potenciál vyústit 

v reálný problém. Tímto způsobem lze odhalit potenciální hrozby a příležitosti pro další 

zlepšování.  

 

4.2.1 ABSOLUTNÍ UKAZATELE 

 Pro účely sestavení analýzy absolutních ukazatelů nám jako podklady vhodně 

posloužily účetní výkazy za posledních pět let. Na základě rozvah a výkazů zisku a ztráty z let 

2006 až 2010, byla vytvořena jejich horizontální a vertikální analýza, znázorňující vývoj 

jednotlivých rozvahových a výkazových položek v průběhu sledovaných pěti let. 

 

4.2.1.1 Horizontální analýza 

Předmětem horizontální analýzy jsou oba výše uvedené finanční výkazy. Cílem bylo 

zaznamenat změnu, ať již kladnou či zápornou, v hodnotě příslušného řádku, která se udála 

v průběhu jednoho roku. Měli jsme tak možnost zachytit a posoudit vývoj položek majících 

zásadní význam, nebo položek, jejichž hodnota se výrazně změnila. V rámci horizontální 

analýzy vykazujeme vypočítané rozdíly v absolutním i procentuálním vyjádření, které nám 

jasně znázorňuje velikost celkové i relativní změny. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

 V horizontální analýze rozvahy se nejprve zaměříme na vývoj hodnot aktivních 

položek. Ve sledovaném časovém horizontu k největšímu nárůstu celkových aktiv došlo mezi 

lety 2006 a 2007, přičemž se jednalo o vzrůst v hodnotě 52 166 tis. Kč. Znamená to, že 

celková aktiva společnosti v tomto období vzrostla o celých 16,45 %. Nejvýraznější zásluhu 

na tomto navýšení měl nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, jehož změna dosáhla výše 

24 161,29 %. Z hodnoty 155 tis. Kč se během jediného roku hodnota této položky zvedla na 

37 605 tis. Kč, tedy o rovných 37 450 tis. korun. Důvodem byla investice do dlouhodobého 

hmotného majetku, jež v uvedené době nebyla schopná provozu. Až aktivací se 

z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku stává již „pouze“ dlouhodobý hmotný 

majetek. Rovněž následující rok vzrostla úroveň této položky ve srovnání s rokem 2007 o 

6,27 %. Ačkoli již intenzita růstu nebyla stejně významná, jako v roce minulém, jednalo se o 

nárůst ve výši 2 359 tis. Kč. Následující roky již hladina investic do nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku klesala. V roce 2009 byl zaznamenán relativně mírný 
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pokles okolo 0,98 %, což znamenalo úbytek ve výši 391 tis. korun. Snížení zachycené 

v nadcházejícím roce, jehož výše dosahovala 39 385 tis. Kč, již bylo zásadní. Společnost 

v uvedeném období snížila své výdaje do sledované položky o významných 99,52 %. Z čehož 

jasně vyplývá, že k roku 2010 již aktivity související s nedokončeným dlouhodobým 

hmotným majetkem klesaly na intenzitě a potřeba jejich financování již nebyla tak výrazná. 

 S uvedenou skutečností úzce souvisí další velký nárůst zaznamenaný mezi uvedenými 

léty u položky poskytnutých záloh na dlouhodobém hmotném majetku. Během jednoho roku 

zde došlo k navýšení hodnoty o 3 764 %, což představuje zvýšení o 1 882 tis. Kč.  

 Také v dalších letech hodnota celkových podnikových aktiv rostla, ovšem již s 

klesajícím tempem. Dosti výrazný nárůst ve výši 51 280 tis. korun byl zaznamenán v roce 

2008, ve kterém tato hodnota představovala meziroční navýšení o 13,89 %. V následujících 

letech byl růst již méně intenzivní. Rok 2009 byl ve znamení 4,83% nárůstu hodnoty 

celkových aktiv v porovnání s rokem předcházejícím a obdobný vzrůst hodnoty uvedené 

rozvahové položky ve výši 3,47 % ve srovnání se sledovaným rokem 2009, byl dosažen v  

roce 2010. Rovněž v těchto obdobích se však stále jedná o významné navýšení, jež lze 

vyjádřit také částkami 20 330 tis. a 15 282 tis. korun. 

 Vhodné je zmínit se o vývoji hodnot dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu 

analyzovaných pěti let, jež s jedinou výjimkou vykazovaly klesající trend. Meziroční srovnání 

let 2006 a 2007 odhalilo pokles ve výši 43,62 %, což představuje 263 tis. Kč v absolutním 

vyjádření. Následující rok se nesl ve znamení ještě prudšího poklesu hodnoty sledované 

položky, která se snížila o 59,41 %, jež v tomto případě odpovídá objemu 202 tis. korun. 

Příčinou intenzivního poklesu hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku byly stále se 

snižující výdaje do softwaru, výzkumu a vývoje. Zvrat nastal v roce 2009, ve kterém došlo 

k zaúčtování ocenitelných práv v hodnotě 327 tis. korun, které doposud účtovány nebyly. 

Z tohoto důvodu došlo v uvedeném období k meziročnímu navýšení hodnoty dlouhodobého 

nehmotného majetku o 189 tis. Kč., tedy o 136,96 %. Ve srovnávaných pěti letech společnost 

vynakládala stále méně prostředků do položek nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a 

software, které rovněž představují dlouhodobý nehmotný majetek, jejichž úroveň do roku 

2009 rychlým tempem klesala až na nulovou hodnotu zaznamenanou také v roce 2010.  

 V porovnání s předcházejícími změnami ne tak zásadní, ovšem stále dosti výrazné 

navýšení 266,67 %, bylo zaznamenáno u položky peníze. Na konci roku 2007 měla tato 

položka o 256 tis. Kč vyšší hodnotu, než na konci roku předcházejícího. Přestože na 

uvedeném řádku výkazu došlo k navýšení, celková úroveň krátkodobého finančního majetku 

klesla o celých 66,54 %, tedy o 33 827 tis. Kč. Důvodem byl výrazný pokles finančních 
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prostředků na účtech v bankách v celkové výši 34 083 tis. Kč. Příčinu onoho 67,17% snížení 

prostředků na bankovních účtech mezi lety 2006 a 2007 bychom znovu našli u 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, jehož realizace byla z větší části kryta 

právě z prostředků uložených na bankovních účtech. Existoval však ještě další důvod, kterým 

bylo nemalé zvýšení osobních nákladů.  

 Z následně sestavené horizontální analýzy pasivních rozvahových položek, z nichž 

k nejvýznamnějším patří právě položka celkových pasiv, je patrné, že vývoj jejich hodnot 

v jednotlivých obdobích z absolutního i relativního vyjádření naprosto odpovídá vývoji 

celkových aktiv, což jen potvrzuje dodržení pravidla rozvahové rovnováhy. Významnou 

pasivní položkou je samozřejmě také výsledek hospodaření běžného účetního období, jehož 

výsledná hodnota dosáhla v roce 2007 o 52,05 % nižší úrovně, než v roce 2006. Vyjádříme-li 

tuto skutečnost v korunách, jednalo se o pokles ve výši 23 765 tis. Příčinou byl zejména 

vzrůst výkonové spotřeby, osobních nákladů a odpisů, které zároveň odrážejí navýšení 

hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. Ačkoli došlo k současnému zvýšení tržeb, jak 

z prodeje výrobků, služeb, zboží a materiálu, tak z prodeje dlouhodobého majetku, přesto byl 

zaznamenán pokles výsledné hodnoty výsledku hospodaření běžného účetního období. 

 V následujícím roce byla hodnota této rozvahové položky o 4 033 tis. korun nižší, než 

v roce uplynulém, což ve srovnání s obdobím předešlým znamená snížení o 18,42 %. 

Úspěšnější pak byl rok 2009, v němž ve srovnání s rokem 2008 společnost KES dosáhla o 

218,09 % vyšší výsledek hospodaření běžného účetního období, což představuje nárůst o 

38 958 tis. korun. Důvodem bylo zvýšení ostatních provozních a finančních výnosů a zároveň 

pokles osobních nákladů a výkonové spotřeby. V roce 2010 se přes rapidní navýšení tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb nepodařilo rostoucí trend, v důsledku navýšení osobních 

nákladů a významného vzrůstu výkonové spotřeby, udržet. Výsledek dosažený v tomto roce 

byl o 10 333 tis. korun nižší, než v roce 2009. V relativním vyjádření se tedy jednalo o pokles 

ve výši 18,19 %. 

 V důsledku investic do nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v obdobích 

2007 a 2008 došlo v těchto letech také k vyššímu využívání cizích zdrojů. V prvním ze 

zmíněných let bylo čerpáno o 31 826 tis. korun více, než v roce minulém, přičemž nejvyšší 

nárůst hodnoty na položce cizí zdroje ve výši 34 213 tis. Kč byl zaznamenán ve druhém 

z uvedených let, tedy v roce 2008. Přiblížíme-li si tato navýšení také z hlediska relativního, 

dojdeme k hodnotám 30,03 % a 24,83 %. Rapidně méně byly uvedené zdroje ve společnosti 

KES využívány v nadcházejících obdobích. Porovnáme-li čerpanou výši cizích zdrojů v roce 



69 

 

2009 s rokem předcházejícím, zjišťujeme, že došlo k jejich poklesu o významných 36 098 tis. 

Kč, tedy o 20,98 %. Zmíněné snížení pokračovalo rovněž v posledním ze sledovaných let, ve 

kterém došlo k meziročnímu poklesu o 20,48 %. Pro financování prostřednictvím cizích 

zdrojů bylo tedy použito o 27 844 tis. korun méně, než v roce bezprostředně předcházejícím, 

tedy v roce 2009. Jelikož je snížení patrné rovněž na řádku účty v bankách, je zřejmé, že 

v roce 2010 bylo čerpáno především ze zdrojů vlastních, tedy z prostředků na bankovních 

účtech.  

 V roce 2010 byla společnosti KES poskytnuta půjčka od mateřské společnosti Zizala 

Lichtsysteme GmbH, což způsobilo mezi lety 2009 a 2010 nemalé navýšení hodnoty 

zaznamenané na rozvahové položce krátkodobé závazky vůči ovládající a řídící osobě ve výši 

743 tis. korun. Z relativního hlediska se v rámci uvedených dvou let jednalo o nárůst 

1 160,94 %. 

 Podstatné je rovněž navýšení položky bankovní úvěry a výpomoc, u které jsme mezi 

lety 2007 a 2008 zaznamenali relativní nárůst hodnoty ve výši 164 675 %, které mají 

v absolutním vyjádření podobu 39 522 tis. korun. Příčinou vysokého navýšení hodnoty 

uvedené položky je poskytnutí krátkodobého bankovního úvěru ve výši 39 518 tis. Kč, který 

byl zřízen pro účely financování samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a 

nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Podíváme-li se na Horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty, z většiny položek je dle 

očekávání patrný kolísavý trend, kdy jsou nejdříve na přelomu let 2006 a 2007 hodnoty 

meziročních rozdílů výrazně kladné, v následujících letech pak postupně klesají až do takové 

míry, že většina důležitých ukazatelů vyobrazovala na přelomu let 2008 a 2009 záporné 

hodnoty. Mezi lety 2009 a 2010 jsou pak rozdíly již stabilizovány a hodnoty se dostávají zpět 

do kladných hodnot. Tento trend tedy vykresluje působení hospodářské krize, jež měla 

celosvětově za následek nižší poptávku po automobilech a v té souvislosti samozřejmě i nižší 

poptávku po produktech této společnosti.  

Při bližším pohledu na některé z položek výsledovky, konkrétně na tržby za prodej 

zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, je toto působení recese zřejmé. 

V procentuálním vyjádření byly změny u těchto dvou položek postupně 6,8 % a 14,75 %; 

- 14,69 % a 2,41 %; - 31,95 % a - 2,84 %; 15,24 % a 27,66 %. Neboť tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb tvoří významnou součást výkazové položky výkony, je vývoj 

jejich položek shodný, ovšem úroveň dosažených změn se liší. 



70 

 

Vhodné je zmínit také velmi významné relativní navýšení hodnoty na řádku změna 

stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti. Úroveň této položky meziročně vzrostla 

o 7 166,67 %, což představuje vzrůst ve výši 1 290 tis. korun. Navýšení lze vysvětlit 

povinností řídit se zákonem o účetnictví, který stanovuje povinnost tvořit opravné položky, 

jehož změna pravděpodobně ovlivnila vývoj hodnot na těchto výkazových řádcích v roce 

2007 s porovnáním s rokem předcházejícím. Skokové navýšení zaznamenané na účtu ostatní 

finanční výnosy v roce 2007 dosahovalo objemu 8 743 tis. Kč. Uvedená kladná změna 

v úrovni této položky byla v poměru k hodnotě dosažené v roce 2006 o 3 190,88 % vyšší. 

Důvodem mohl být vznik nároku na náhradu škody způsobené na finančním majetku spolu 

s kurzovými rozdíly, představujícími pro společnost kurzovní zisk. 

 

4.2.1.2 Vertikální analýza 

 Smyslem zpracování vertikální analýzy rozvahy a tzv. výsledovky bylo odhalit 

skutečně dosažený procentuální podíl jednotlivých položek na zvoleném základním celku, 

tedy uskutečnit rozbor struktury těchto výkazů v průběhu sledovaných pěti let a sledovat 

jejich vývoj. Sestavené vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou obsahem 

příloh číslo 9 a 10. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

 Zaměříme-li se nejprve na zhodnocení aktivních rozvahových položek, jejichž 

souhrnnou základnou je logicky hodnota celkových aktiv představujících 100% podíl, 

zjistíme, že největší vliv na formování struktury aktiv mají aktiva oběžná, jejichž podíl od 

roku 2006 do roku 2008 na úkor růstu hodnoty dlouhodobého majetku klesal ze 70,51 % na 

61,54 %. V dalších letech se však již vývoj obrátil a podíl oběžných aktiv začal stoupat a 

v roce 2010 tvořil 68,82 % celkových aktiv. Rozebereme-li blíže strukturu oběžných aktiv, 

zjišťujeme, že s výjimkou v roce 2006 dosahovala položka, shrnující podíl všech 

krátkodobých pohledávek vždy nejvyššího poměru. Jak je patrné z přílohy č. 9, nebyl 

zaznamenán žádný trend. Vývoj v průběhu analyzovaných let byl kolísající, přičemž nejnižší 

hodnota ve výši 21,94 % byla dosažena v roce 2009 a naopak nejvyšší, zaregistrována o rok 

později, činila 38,88 %. 

 Jak už bylo podotknuto v předešlé kapitole, KES je výrobní společností, což objasňuje 

skutečnost, proč je druhou z nejvýznamnějších položek oběžných aktiv právě rozvahový účet 

zásoby. Za analyzované pětileté období podíl zásob do roku 2009 trvale klesal z úrovně 

29,48 % na hodnotu 19,77 %, což může signalizovat buď zefektivnění logistiky v podobě 
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přesně načasovaných dodávek materiálu do společnosti, nebo zvýšeného zájmu o vyráběné 

produkty, či další, nežádoucí varianta, spočívající naopak v neefektivních dodávkách 

materiálu, jejichž zásoba pak výrazně klesá pod hladinu zabezpečující plynulou výrobu. 

K odhalení skutečnosti, že se jedná o první alternativu, bylo nutné provést rozbor vývoje 

poměrů dílčích položek. V roce 2010 však podíl zásob k celkové hladině oběžných aktiv 

mírně stoupl na 21,95 %. 

 Po analýze oběžných aktiv, tvořících většinový podíl aktiv celkových, nám 

k souhrnným 100 % schází učinit rozbor dlouhodobého majetku, respektive relativních 

hodnot této a dílčích položek. V předcházejícím textu již bylo poznamenáno, že mezi lety 

2006 až 2008 podíl dlouhodobého majetku na souhrnných aktivech rostl z poměru 29,21 % na 

maximální dosaženou hodnotu v analyzovaném období 38,34 %. V dalších dvou letech 

následoval opačný trend, během kterého klesl podíl dlouhodobého majetku v roce 2010 na 

31,05 %. 

 Nejvyšší měrou se na růstu a poklesu této rozvahové položky podílel dlouhodobý 

hmotný majetek, především tedy jeho dílčí složky samostatné movité vědci a soubory 

movitých věcí a stavby, které tvoří naprostou většinu onoho dlouhodobého hmotného 

majetku. Srovnáme-li vývoj dlouhodobého a dlouhodobého hmotného majetku, dosáhneme 

logické shody. V grafickém vyjádření by křivka dlouhodobého hmotného majetku prakticky 

kopírovala křivku majetku dlouhodobého. Minimální podíl 29,02 % na celkových aktivech 

bylo dosaženo v roce 2006, od kterého měl následující vývoj poměrů rostoucí trend do roku 

2008, v němž byl podíl ve výši 38,3 % maximální. Průběh výsledných relativních hodnot 

v letech 2009 a 2010 se u analyzované položky nesl ve znamení poklesu ke konečné hladině 

31 %. 

 Zajímavé ovšem je, že procentuální podíl staveb mezi roky 2006 až 2009 klesal a 

obdobně také podíl samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí se mezi lety 2006 a 

2007 snížil a od roku 2008 kontinuálně klesal až do posledního analyzovaného roku 2010. 

Přestože se poměry těchto dílčích položek v uvedených obdobích snižovaly, důvodem proč 

relativní úroveň dlouhodobého hmotného majetku k celkovým aktivům v období 2006 až 

2008 rostla, byl zaznamenaný vzrůst hodnoty na rozvahové položce nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek mezi lety 2007 až 2009.  

 Vertikální analýzou pasivních rozvahových účtů jsme odhalili strukturu zdrojů krytí 

podnikového majetku. Souhrnnou veličinou je v tomto případě hodnota celkových pasiv, jejíž 

položky jsou ve vertikální analýze ohodnoceny 100 %. Nejvyšší podíl na celku zde v průběhu 
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sledovaných pěti let dosahovaly položky vlastního kapitálu, což pro vedení společnost KES 

znamená nízké riziko z hlediska nebezpečí vysoké zadluženosti. Detailněji však bude tato 

problematika zpracována a vyhodnocena v následující části za pomoci poměrových ukazatelů. 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech od roku 2006 klesal z poměru 66,54 % na 

úroveň 59,09 % zaznamenanou v roce 2008. V nadcházejícím dvouletém období se jeho 

hodnota výrazným způsobem navýšila nejprve na 68,53% a následně na 75,32% podíl tvořící 

hladinu celkových pasiv.  

 Nejpodstatnější dílčí složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření minulých let, 

jehož podíl na souhrnné veličině sice mezi lety 2006 a 2007 vzrostl ze 49,23 % na 53,99 %, 

který však byl doprovázen následným mírným poklesem poměru hodnot analyzované 

rozvahové položky a celkových pasiv na 52,65 %. Poměrová část výsledku hospodaření 

minulých let na celku se v dalších dvou letech zvyšoval až na maximální 63,11% podíl 

dosažený v roce 2010. 

 Za zmínku stojí také poměrové položky zaznamenané na řádcích nazvaných výsledek 

hospodaření běžného účetního období, které byly příčinou poklesu podílů vlastního kapitálu 

na celkových pasivech v letech 2007 a 2008. První období podrobené analýze vykazovalo 

podíl této složky na její maximální úrovni ve výši 14,4 %. Následná dvě období dosáhla 

mnohem menšího poměru, a to 5,93 % a 4,25 %. V roce 2009 se pak podíl výsledku 

hospodaření běžného účetního období na celkových pasivech zvýšil na 12,89% a následně 

došlo opět k poklesu jeho relativní hodnoty na 10,19 %. 

  Maximální podíl cizích zdrojů byl zaznamenán v roce 2008, ve kterém dosahoval 

výše 40,91 %, což ještě stále nepředstavuje nebezpečný poměr využití cizího kapitálu, tedy 

vysokou zadluženost. Do této hladiny stoupal od roku 2006 z hodnoty představující 33,43% 

podíl na celkových pasivech, přičemž v roce 2007 se už poměr zvýšil na 37,33 %. V 

následujících dvou letech 2009 a 2010 již relativní hodnota cizího kapitálu ke zvolené 

základně klesla na 30,84 % a 23,7 %.  

 Nejvýznamnější dílčí složkou cizích zdrojů byly v letech 2006 až 2010 krátkodobé 

závazky, jež v uvedeném období tvořily celková pasiva z 20,17 %, 24,47 %, 17,18 %, 19,5 % 

a 20,54 %. Z uvedeného vývoje, který v průběhu let kolísal, je zřejmé, že nejvyšší byl podíl 

krátkodobých zdrojů v roce 2010 a naopak nejnižší v roce 2008. Je vhodné zmínit, že největší 

měrou se na uvedeném poměru podílela pasivní rozvahová položka, na níž jsou 

zaznamenávány závazky z obchodních vztahů. 

 Zapomenout bychom neměli ani na závazky dlouhodobé, jež se také podstatným 

způsobem podílí nejen na tvorbě cizích zdrojů, ale rovněž na utváření celkových pasiv. 
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Procentuálně se jedná o podíl ve výši 11,37 %, 10,50 %, 12,19 %, 9,04 % a 0,88 %. Také 

v tomto bychom vývoj poměrů v čase definovali jako kolísavý. S pomocí vertikální analýzy 

jsme zjistili, že během let 2006 až 2010 položka dlouhodobé závazky přispěla největší částí 

k tvorbě celkových pasiv v roce 2008 a naopak v roce 2010 byl její podíl nejnižší. 

Nejpodstatnější vliv na výši relativní hodnoty dlouhodobých závazků ke zvolené souhrnné 

základně mají v tomto případě dlouhodobé závazky vůči ovládající a řídící osobě. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Za účelem realizace vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty byly za globální veličinu 

zvoleny celkové tržby, jejichž hodnota v příslušném období představuje 100 %, které budeme 

dále analyzovat z hlediska podílu ostatních výkazových položek na jejich dosažení. 

 Ve všech hodnocených letech byly nejvýznamnější složkou samozřejmě výkony, 

zahrnující tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, změnu stavu zásob vlastní činnosti a 

aktivace, neboť právě první ze jmenovaných výkazových položek představuje pro 

oceňovanou společnost KES základní zdroj příjmů z uskutečňované podnikatelské činnosti, 

tedy nejvyšší zdroj tržeb. Nejvíce se položka výkonů přibližovala hodnotě celkových tržeb 

v roce 2010, ve kterém tvořila až 92,73 %. Procenta uvedené na výkazovém řádku nazvaném 

výkonová spotřeba jsou rovněž významná. Spotřeba materiálu, energie a služeb dosáhla 

maximálního podílu na dosažení dané úrovně souhrnné veličiny v roce 2008, a to ve výši 

63,45 %. Jednotlivá procentuální vyjádření uvedená na řádcích této položky nám znázorňují 

úroveň tzv. nákladovosti celkových tržeb. Žádoucí je klesající trend ve vývoji této položky. 

Námi zaznamenaný průběh v analyzovaných pěti letech byl však kolísající. Minimální 

nákladovost byla zaznamenána v roce 2009 na úrovni 59,51 %. 

 Přidaná hodnota společnosti se v letech 2006 až 2010 pohybovala svým podílem na 

celkových tržbách v rozmezí od 27,25 % do 32,03 %, přičemž nejnižší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2007 a nejvyšší v roce 2009. Nahlédneme-li do přílohy č. 10, můžeme 

také na tomto řádku spatřit kolísavý trend. Relativní hodnota osobních nákladů k celkovým 

tržbám dosahovala nižších podílů, než dříve analyzovaná položka. Nejnižší poměr k souhrnné 

veličině byl zaznamenán v roce 2006 ve výši 15,94 %, přičemž horní hranici, která nebyla ve 

sledovaných letech překročena, tvoří hodnota 22,78 %, zaznamenaná v roce 2008.  

 Provozní výsledek hospodaření se svou výší podílel na hodnotě celkových tržeb 

z 10,64 % v roce 2009, která již ve sledovaném období nebyla překonána, avšak podíl této 

položky zaznamenaný o rok dříve byl ve svém relativním vyjádření 3,46 % nejnižší ze všech 

pěti vypočítaných výsledků sledované výkazové položky. Nahlédneme-li do přílohy č. 10 na 
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výsledné hodnoty již uskutečněné vertikální analýzy položky provozního výsledku 

hospodaření, zjistíme, že v čase značně kolísaly. Výkazová položka výsledek hospodaření za 

účetní období se svými dosaženými relativními hodnotami podílí na celkových tržbách opět 

nevyrovnanou měrou. Během let 2006 až 2010 dosáhl nejvyšší zaznamenaný poměr 

k základní veličině 8,42 % v roce 2009 a naopak nejnižší podíl 2,53 % byl zjištěn v roce 

předcházejícím. Pokud bychom vytvořili graf z podílů provozního výsledku hospodaření a 

výsledku hospodaření za účetní období na celkových tržbách, získali bychom tvarově 

podobné křivky, posazené jen na různých úrovních.  

 

4.2.2 POMĚROVÉ UKAZATELE 

 V následujícím textu jsou na základě výpočtů poměrových ukazatelů zhodnoceny 

jednotlivé finanční oblasti společnosti z hlediska rentability, zadluženosti, likvidity a 

schopnosti hospodařit se svým majetkem. Na základě získaných výsledných hodnot, jejichž 

konkrétní výpočty jsou k dispozici k nahlédnutí v příloze č. 11, jsme vyvodili určité závěry o 

fungování společnosti KES a především o jejím finančním zdraví. Posoudili jsme, jak se 

jednotlivá učiněná rozhodnutí a jednání společnosti, vývoj odvětví a celého podnikatelského 

prostředí, projevilo na výše jmenované ekonomické oblasti společnosti, resp. jak se vedení 

podniku daří zvládat řízení celé organizace po finanční stránce. 

 

4.2.2.1 Ukazatele rentability 

 Pro hodnocení rentability platí určitá zásada, která je jednotná pro všechny výpočty 

zaměřené na rentabilitu společnosti. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota daného ukazatele, 

tím lépe společnost zhodnocuje vložené finanční prostředky. Tím vyšší je výnosnost 

vloženého kapitálu. Nyní svou pozornost zaměříme na posouzení výsledných hodnot 

jednotlivých ukazatelů výnosnosti a jejich vývoji v průběhu sledovaných let. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

 Z tabulky 4.1 je patrný vývoj rentability aktiv společnosti KES, který mezi roky 2006 

až 2010 dosahoval hodnot 20,85 %, 8,78 %, 6,28 %, 15,46 % a 13,59 %. Výnosnost aktiv 

v rámci hodnocených pěti let byla nejvyšší v roce 2006. Znamená to tedy, že v tomto roce 

společnost z 1 Kč vložených prostředků, bez ohledu na jejich původ, generovala téměř 21 

haléřů zisku. 
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Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,2085 0,0878 0,0628 0,1546 0,1359 

Tabulka 4. 2 - Rentabilita aktiv, vlastní zpracování 

 Rentabilita aktiv by měla mít růstovou tendenci, kterou zde ovšem nevidíme. 

Výdělečná schopnost společnosti v průběhu let kolísala. Nejvyšší pokles byl zaznamenán 

v letech 2007 a 2008, což lze přisuzovat počínající globální ekonomické krizi, která v tomto 

období byla ve svých počátcích a v roce 2008 plně zasáhla celý svět. Tento ročník byl 

z hlediska rentability kritický také pro společnost KES. Následoval krátkodobý nárůst 

výnosnosti vložených prostředků, na něhož navázal mírný pokles ve výši pouhých 1,87 %, 

tedy o 1,87 haléřů zisku připadajícího na 1 Kč méně. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla během posuzovaných pěti let hodnot 22,85 %, 

9,5 %, 7,19 %, 18,81 % a 13,53 %. Rovněž při výpočtu tohoto ukazatele jsme zaznamenali 

jeho nejvyšší hodnotu v roce 2006, ve kterém zaznamenal čistý zisk připadající na 1 Kč 

vynaložených vlastních zdrojů ve výši 22,85 haléřů. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,2285 0,0950 0,0719 0,1881 0,1353 

Tabulka 4. 3 – Rentabilita vlastního kapitálu, vlastní zpracování 

Úroveň hospodaření s vlastním kapitálem společnosti ani zde nevykazuje rostoucí 

trend, jenž je považován za ideální. Nárůsty a poklesy hodnot kopírují vývoj výsledných 

hodnot předchozího ukazatele. Příčinu bychom také zde spatřovali v ekonomické krizi. 

Nejnižší rentability vlastního kapitálu společnost dosáhla v roce 2008, ve kterém 1 Kč 

vložených vlastních zdrojů tvořila 9,5 haléřů čistého zisku, tedy zisku očištěného od daní a 

úroků. Hodnota ROE by neměla klesnout pod úroveň výnosnosti bezrizikové investice, 

reprezentované výnosností státem emitovaných cenných papírů, aby odpovídala míře 

podstupovaného rizika. Pozitivní vliv na podnik má situace, kdy hodnoty výnosnosti vlastního 

kapitálu jsou větší, než hodnoty rentability aktiv. V takovém případě zvyšuje použití cizích 

zdrojů výnosnost zdrojů vlastních. Tomuto efektu říkáme finanční páka. Můžeme konstatovat, 

že hodnoty rentability aktiv jsou v jednotlivých letech, až na výjimku v roce 2010, skutečně 

nižší, než míry výnosnosti vlastního kapitálu ve stejných letech. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 Ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů nám pro sledované pětileté období 

poskytly informace o svých výsledcích dosahující výše 34,34 %, 14,06 %, 10,63 %, 22,56 % 

a 18,05 %. Po prostudování tabulky 4.3 jsme ani v tomto případě neodhalili žádný, teorií 

doporučovaný, rostoucí trend. Zaznamenali jsme ovšem oscilaci nápadně podobnou vývoji 

hodnot předešlých typů ukazatelů rentability v čase.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,3434 0,1406 0,1063 0,2256 0,1805 

Tabulka 4. 4 – Rentabilita dlouhodobých zdrojů, vlastní zpracování 

 V roce 2006 společnost KES vykázala nejvyšší míru rentability, při které dokázala 

z 1 Kč vložených dlouhodobých zdrojů získat 34,34 haléřů zisku před zdaněním a úroky. 

Naproti tomu výrazný pokles zaznamenala v roce 2008, v němž se již jednalo o 10,63 haléřů 

zisku, což bylo o celých 23,71 haléřů méně. Pouhé dva roky tedy stačily na to, aby společnost 

produkovala o 69 % nižší zisk plynoucí z 1 Kč investovaného dlouhodobého kapitálu. 

Hodnoty uvedené v tabulce 4.3 nám vyjadřují efektivnost hospodaření společnosti v průběhu 

let 2006 až 2010.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Z hlediska pořadí posledním z ukazatelů výnosnosti, kterým se budeme zabývat, je 

rentabilita tržeb, též označovanou za ziskovou marži či ziskové rozpětí. V tabulce 4.4 jsou 

uvedeny její konkrétní hodnoty, které dosahují úrovně 7,66 %, 3,07 %, 2,53 %, 8,42 % a 

5,49 %. Kolísání hodnot v čase přesně odpovídá výkyvům zaznamenaným v předcházejících 

případech. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,0766 0,0307 0,0253 0,0842 0,0549 

Tabulka 4. 5 – Rentabilita tržeb, vlastní zpracování 

 Nejvyšší míry rentability tržeb bylo dosaženo v roce 2009, ve kterém byla výše čistého 

zisku plynoucího z 1 Kč tržeb vyčíslena na 8,42 haléřů. Jinak řečeno jedna koruna 

obdržených tržeb znamenala pro podnik 8,42 haléřů čistého, dále nekráceného zisku, s nímž 

již management podniku mohl manipulovat v nejlepším zájmu společnosti. Obdobně jako u 

ostatních ukazatelů rentability byla naopak nejnižší výnosnost tržeb v průběhu vymezených 

pěti let vykázána v roce 2008, v němž zisk z 1 Kč tržeb dosahoval výše pouhých 2,53 haléřů. 

Je zřejmé, že v tomto roce byla schopnost podniku dosáhnout při dané hladině tržeb zisk 

neuspokojivá.  
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Vhodné je porovnat hodnoty z tabulky 4.4 s oborovými průměry pro příslušné roky. 

Průměrná výše rentability tržeb pro zpracovatelský průmysl v letech 2006 až 2009 dosahovala 

hodnot 5 %, 5,04 %, 2,62 % a 2,16 %.
113

 Rok 2010 zatím není možné porovnat, neboť český 

statistický úřad k datu vytvoření této práce pro uvedený rok tuto informaci nezveřejnil. Zjistili 

jsme, že v letech 2007 a 2008 byla rentabilita tržeb nižší, než průměrné hodnoty dosahované 

ve zpracovatelském průmyslu. Lze tedy konstatovat, že ceny výrobků společnosti KES byly 

v těchto dvou letech nižší, než průměrné ceny produktů zpracovatelského průmyslu, a náklady 

byly naopak příliš vysoké. 

 

4.2.2.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatelé aktivity, kterými se budeme zabývat v této části, nám podávají informace o 

hospodaření společnosti KES s jejím majetkem a jeho jednotlivými složkami. Vyjadřují tedy 

schopnost oceňované společnosti využívat investované prostředky, a zároveň znázorňují 

vázanost kapitálu, resp. jeho složek, na jednotlivých položkách aktiv či pasiv. 

 

Obrat aktiv 

 Podíváme-li se do tabulky 4.5 na hodnoty obratu aktiv dosažené v průběhu 

sledovaných let, zjistíme, že tržby pokryjí celkový majetek společnosti v tomto časovém 

úseku přibližně 1,98; 1,93; 1,68; 1,53 a 1,86 krát. Trend by zde měl být rostoucí, ale můžeme 

vidět, že ve skutečnosti hodnoty v průběhu let kolísaly. Za poslední dva roky ovšem můžeme 

pozorovat jejich růst, což je pozitivní. Zda budou růst také v dalších letech, je otázkou. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 1,9847 1,9327 1,6810 1,5301 1,8553 

Tabulka 4. 6 – Obrat aktiv, vlastní zpracování 

 V roce 2006 byla podniková aktiva tržbami pokryta nejvíce krát. Za 251 pracovních 

dní hned 1,98 krát, což je vysoké číslo. Nejméně intenzivně ve sledovaném období podnikový 

management využíval aktiva v roce 2009, pro který jsme výpočtem získali hodnotu 1,53 

obratů aktiv. Ovšem také tuto frekvenci můžeme označit za velmi dobrou.  

Přestože společnost působí v odvětví s vysokou kapitálovou náročností, dosahuje 

ukazatel vždy hodnot vyšších, než je jedna, což je pro podniky realizující svůj předmět 

činnosti v těchto odvětvích neobvyklé. Obchodní firmy dosahují několikanásobně vyšších 

hodnot, než podniky výrobní, pro které je častější velikost obratu aktiv pohybující se okolo 

hodnoty jedna. 
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Obrat zásob 

 Svým významem obdobný je rovněž ukazatel obratu zásob, jehož hodnoty 2 424, 

2 713, 2 425, 2 786 a 3 042, vypočítané pro roky 2006 až 2010, znamenají četnost přeměny 

zásob na hotovost v daném roce. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 2423,9232 2712,8691 2424,5051 2785,6170 3042,1859 

Tabulka 4. 7 – Obrat zásob, vlastní zpracování 

 Poslední z vymezených pěti let dosáhl počtu 3 042 přeměn zásob na tržby. Znamená 

to, že přibližně s takovou četností byly položky zásob prodány a znovu uskladněny v průběhu 

jednoho roku. Na základě hodnot obsažených v tabulce 4.6 je možné vyvodit závěr, že zásoby 

společnosti KES jsou položky s vysokou likviditou. Období se zjištěným nejnižším počtem, 

tj. 2 424 obratů zásob, je rok 2006. Přestože je četnost cca o 600 obratů nižší, než v roce 2010, 

označili bychom dosaženou frekvenci přeměn na hotovost rovněž za vysokou.  

 

Doba obratu aktiv 

 Doba obratu aktiv pro roky 2006 až 2010 je reprezentována škálou čísel 181, 186, 214, 

235 a 194, které nám znázorňují průměrný počet dní, po jejichž uplynutí dojde k obratu aktiv, 

tedy k jejich spotřebě. Žádoucí je dosahovat co nejnižších hodnot. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 181,3877 186,2672 214,1560 235,2842 194,0438 

Tabulka 4. 8 - Doba obratu aktiv, vlastní zpracování 

 Z vývoje uvedeného v tabulce 4.7 je patrné, že trend je v prvních čtyřech hodnocených 

letech spíše opačný, tedy rostoucí. Situaci pravděpodobně vyvolala skutečnost rostoucích 

aktiv a zároveň klesajících průměrných tržeb. Čím kratší dobu jsou aktiva v podniku vázána, 

tím rychleji dochází k jejich přeměně na tržby. Nejkratší doba obratu aktiv byla zaznamenána 

v roce 2006, a činila 181 dní. Naopak nejvyšší průměrný počet dní, po nichž byla aktiva 

transformována na výnosy, byl zjištěn v roce 2009. Dosáhla rychlosti 235 dní, což je přibližně 

o 21 dní více, než předcházející rok. Mezi posledními dvěma lety již můžeme sledovat 

příznivější klesající tendenci tohoto ukazatele, kterou by bylo vhodné zachovat.  

 

Doba obratu zásob 

 Zjištěné údaje týkající se doby obratu zásob vztažené k jednotlivým letům 2006 až 

2010 byly stanoveny ve výši 53,47; 47,77; 53,45; 46,52 a 42,6 dní. Podobně jako v případě 

předchozího ukazatele je pro společnost pozitivnější kratší doba obratu zásob. Z tabulky 4.8 je 
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patrný klesající trend, s výkyvem v roce 2008, ve kterém naopak došlo k navýšení hodnoty. 

V souvislosti s hodnocením jednotlivých dat je vhodné zvážit vliv struktury zásob. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 53,4670 47,7723 53,4542 46,5247 42,6009 

Tabulka 4. 9 – Doba obratu zásob, vlastní zpracování 

 Nejmenší počet dní, po které byly zásoby uskladněny, byl ve výši téměř 43 dní 

zaznamenán v roce 2010. Naopak v průměru nejvyšší počet dní, po jejichž uplynutí byly 

zásoby prodány, jsou datovány k roku 2006 na úrovni 53 dní. Hodnoty doby obratu zásob 

shledáváme poměrně vysoké, což je důvod, proč se za účelem nalezení příčin budeme zabývat 

strukturou zásob. Největší položku zásob představuje materiál, který pravděpodobně 

zapříčiňuje vysokou hodnotu tohoto ukazatele. Čím déle je materiál uskladněn, tím více 

finančních prostředků na sebe váže. 

Dále se zaměříme na porovnání výsledných dat s oborovými průměry pro příslušné 

roky. Srovnání s obvyklými hodnotami dosahovanými podniky ve zpracovatelském průmyslu, 

jejichž výše je dle Českého statistického úřadu 21, 20, 18 a 16 dní
114

, je doba obratu zásob pro 

uvedené roky vždy vyšší. Tzn., že společnost KES prodává a převádí tak své zásoby do 

podoby tržeb za výrazně vyšší průměrný počet dní, než je pro další organizace, podnikající v 

oblasti zpracovatelského průmyslu, běžné. 

  

Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek je velmi důležitým ukazatelem, který je klíčový zejména v 

oblasti řízení pohledávek. Tabulka 4.9 znázorňuje údaje, jejichž zaokrouhlením jsme pro 

jednotlivá léta získali počty 45, 63, 60, 52 a 76 dní. Žádoucí je klesající tendence výsledných 

hodnot, jak ale vidíme z tabulky 4.9, je jejich vývoj v rámci vymezeného pětiletého období 

spíše kolísavý. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 45,3458 62,5653 59,6651 51,9651 75,6627 

Tabulka 4. 10 – Doba obratu pohledávek, vlastní zpracování 

 Nejvyšší počet dní, po které byly prostředky společnosti KES mezi lety 2006 až 2010 

vázány v pohledávkách, byl v průměru 76 dní v posledním z uvedených let, tedy v roce 2010. 

Nejrychleji byly vystavené faktury hrazeny zákazníky v roce 2006, ve kterém dosahovaly 

pohledávky společnosti v průměru 45 dní. Z údajů uvedených v tabulce 4.9 můžeme vyvodit 

                                                 
114

 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/8006-11 



80 

 

závěry o platební morálce odběratelů společnosti. Samozřejmě nejvýhodnější pro společnost 

by byla průměrná doba obratu pohledávek pohybující se okolo 30 dní, ovšem tohoto čísla 

nedosáhla ani v roce s v průměru nejrychleji hrazenými pohledávkami. Klesající tendenci 

jsme zaznamenali alespoň mezi lety 2007 až 2009, na které však navázal rok 2010 s dobou 

úhrady pohledávek trvající v průměru 2,5 měsíce. Z rozvahy uvedené v příloze č. 5 je patrný 

výrazný nárůst krátkodobých pohledávek mezi dvěma posledními analyzovanými roky. 

Platební morálku odběratelů v posledním roce, ve kterém došlo k prodloužení intervalu úhrad 

faktur v průměru o 24 dní, bychom zhodnotili jako poměrně špatnou. 

 

Doba obratu závazků 

 Naopak informace o platební morálce společnosti KES vůči svým dodavatelům 

čerpáme z tabulky 4.10. Zjistili jsme, že oceňovaný podnik hradí obdržené závazky v průměru 

za 57, 65, 63, 67 a 41 dní během období stanoveného mezi léey 2006 až 2010. Tendence 

vývoje doby obratu závazků v průběhu let by měla být spíše klesající, ovšem managementu 

společnosti by se líbil spíše trend opačný. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 57,2064 65,1337 62,9094 67,1437 41,5573 

Tabulka 4. 11 – Doba obratu závazků, vlastní zpracování 

 Nejrychleji byly závazky hrazeny v průměru za 41 dní v roce 2010. Jedním z důvodů 

mohly být negativní důsledky finanční krize, s nimiž se mnohé podniky snaží vyrovnat 

způsobem, mající svou podstatu ve zkracování doby splatnosti faktur vystaveným svým 

odběratelům. Ekonomická krize byla možná také jedním z důvodů, proč se platební morálka 

společnosti od roku 2007 postupně zhoršovala, až v roce 2009 dosáhla nejvyšší hodnoty. 

V uvedeném období byly přijaté faktury zaplaceny v průměru za 67 dní. Jen v období roku 

2008 došlo k mírnému zrychlení v porovnání s předcházejícím rokem. 

 Pro společnost KES je žádoucí, aby byla doba obratu závazků vyšší, než doba obratu 

pohledávek. Porovnáním hodnot obou ukazatelů dosažených ve shodném roce jsme zjistili, že 

tato zásada, která bývá obecně označovaná za pravidlo solventnosti, byla dodržena s jedinou 

výjimkou v roce 2010, ve kterém naopak odběratelé společnosti využili poskytnutý 

dodavatelský úvěr v průměru déle, než společnost KES. 

  

4.2.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 Jak už z výmluvného názvu této skupiny ukazatelů vyplývá, budou se výsledné 

hodnoty v následující části vztahovat k zadluženosti hodnoceného podniku. Údaje zde 
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uvedené podávají informace o finanční stabilitě společnosti, a o skutečném využívání cizích 

zdrojů k zajištění své činnosti, tedy k financování svých aktiv. Ukazatelé zadluženosti nám 

pomáhají zhodnotit situaci, v jaké se podnik nachází. Zda je již podíl cizího kapitálu příliš 

vysoký, tedy nebezpečně ohrožující jeho budoucí existenci. 

 

Celková zadluženost 

 Prvním ukazatelem této skupiny je celková zadluženost, jakožto ukazatel základní. 

Vypovídá o celkové zadluženosti, která mezi lety 2006 až 2010 dosahovala 33,46 %, 37,33 

%, 40,91 %, 30,84 % a 23,7 %. Z uvedených dat můžeme vyčíst nejprve růstovou tendenci 

trvající do roku 2008, od něhož mají hodnoty celkové zadluženosti již žádoucí, klesající trend. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,3343 0,3733 0,4091 0,3084 0,2370 

Tabulka 4. 12 – Celková zadluženost, vlastní zpracování 

 Hned z úvodu je třeba zmínit, že zadluženost sama o sobě není negativní jev, je-li 

v rozumné míře. Není reálné, aby velký podnik, jako je KES, financoval svá aktiva pouze 

z vlastních zdrojů, jejichž náklady jsou navíc vyšší, než náklady na kapitál cizí. Zadluženost 

by se v ideálním případě měla pohybovat v rozmezí 30 % - 70 %. Na základě dat v tabulce 

4.11 můžeme konstatovat, že se celková zadluženost společnosti v letech 2006 až 2009 

v uvedených mezích pohybovala a neznamenala pro ni tak žádné větší riziko. Nejvyšší 

zadluženosti dosahovala v roce 2008, kdy byla celková aktiva financována z téměř 41 % 

cizím kapitálem. Nejmenší podíl na krytí celkových aktiv cizími zdroji byl zaznamenán v roce 

2010 ve výši necelých 24 %, tedy pod spodní hranicí ideálního rozpětí zadluženosti. Na závěr 

lze zhodnotit celkovou zadluženost společnosti KES jako velmi příznivou a pro investory 

žádoucí.  

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

 Z tabulky 4.12 je jsme mohli vypozorovat v průběhu let zprvu rostoucí tendence 

hodnot zadluženosti vlastního kapitálu společnosti KES. Od roku 2008 je však trend opačný, 

tedy klesající, což je žádoucí. Porovnáním s vývojem hodnot předchozího ukazatele 

zjišťujeme, že se průběh kolísání výsledků shoduje. Zadluženost vlastního kapitálu 

dosahovala ve sledovaných letech úrovně 50,24 %, 59,8 %, 69,24 %, 44,99 % a 31,46 %. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,5024 0,5980 0,6924 0,4499 0,3146 

Tabulka 4. 13 – Zadluženost vlastního kapitálu, vlastní zpracování 
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 Nejvyšší míry finanční samostatnosti bylo dosaženo v roce 2010, v němž jsme výši 

dluhu připadajícího na 1 korunu vlastního kapitálu stanovili na 31,46 haléřů. Přičemž o dva 

roky dříve dosahovala zadluženost vlastního kapitálu společnosti nejvyšší míry za 

analyzované pětileté období, a činila 69,24 %. V průběhu poklesu hodnot od roku 2008 do 

roku 2010 se úroveň zadluženosti snížila o více než polovinu, konkrétně o 54,56 %. Znamená 

to, že během dvou let se podíl cizích zdrojů na 1 Kč vlastního kapitálu snížil z 69,24 haléřů na 

31,46 haléřů. 

Management nemusí mít z dalšího zadlužování společnosti obavy. Doporučované 

rozmezí zadluženosti vlastního kapitálu je stanoveno přibližně v rozmezí 80 haléřů až 1 

koruny dluhu na 1 korunu vlastních zdrojů.  

 

Koeficient samofinancování 

 Tento ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech se vyvíjel přesně s opačnou 

tendencí, než u předchozích ukazatelů zadluženosti. Hodnoty 66,54 %, 62,42 %, 59,09 %, 

68,53 % a 75,32 % vypovídají o podílu, v němž byl celkový majetek společnosti financován 

vlastními zdroji v průběhu pěti let počínající rokem 2006. Doporučený je rostoucí trend, 

dosahovaný společností od roku 2008. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,6654 0,6242 0,5909 0,6853 0,7532 

Tabulka 4. 14 – Koeficient samofinancování, vlastní zpracování 

 Koeficient samofinancování je protichůdným ukazatelem k celkové zadluženosti, což 

bude více názorné při hodnocení let s nejnižším a nejvyšším podílem vlastních zdrojů na krytí 

aktiv. Součtem hodnot celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování pro příslušná 

období získáme číslo 1, resp. 100 %. Největší finanční samostatnosti společnost dosáhla 

hodnotou 75,32 % v roce 2010. V uvedeném ročníku byla 1 koruna aktiv financována 75,32 

haléři z vlastních zdrojů. Zbývající částka byla hrazena z kapitálu cizího. Nejmenší schopnost 

financovat svůj majetek vlastními prostředky společnost vykázala v roce 2008, v němž jimi 

pokryla 59,09 % celkových aktiv, čili na 1 korunu aktiv vynaložila 59,09 haléřů vlastních 

zdrojů. 

 

Dlouhodobá zadluženost 

 Ukazatel dlouhodobé zadluženosti nám zde poslouží jako doplňkový k indikátoru 

celkové zadluženosti. Protože problémy vyvolává až zadluženost dlouhodobá, je vhodné 
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zjistit poměr, v jakém jsou aktiva financována dlouhodobými cizími zdroji. Tento podíl 

vyjadřují hodnoty 11,37 %, 10,5 %, 12,19 %, 9,04 % a 0,88 % uváděné v tabulce 4.14.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,1137 0,1050 0,1219 0,0904 0,0088 

Tabulka 4. 15 – Dlouhodobá zadluženost, vlastní zpracování 

 První dva roky vymezených pěti let měly klesající tendenci, kterou v roce 2008 

vystřídal nárůst hodnoty dlouhodobého zadlužení. Od tohoto roku byl zaznamenán už jen 

žádoucí klesající trend. Nejvyšší podíl dlouhodobých cizích zdrojů vynaložených na 

financování aktiv má hodnotu 12,19 % a byl dosažen v roce 2008. Znamená to tedy, že na 1 

korunu aktiv bylo poskytnuto 12,19 haléřů z dlouhodobého cizího kapitálu. O dva roky 

později byla již 1 koruna majetku společnosti kryta pouhými 0,88 haléři těchto zdrojů. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že společnost KES není vystavena riziku spojeného 

s dlouhodobou zadlužeností. 

 

Úrokové krytí 

 Vypočítané výsledky ukazatele úrokového krytí dosahovaly v průběhu let 2006 až 

2010 hodnot 31,25; 15,64; 7,28; 23,77 a 135,07. Prostudováním jejich výše jsme schopni 

posoudit, zda je dluhové zatížení pro společnost ještě únosné či nikoli. Výsledné údaje 

z tabulky 4.15 měly v prvních třech letech klesající tendenci, která se v roce 2008 dostala 

v rámci sledovaného období do svého minima, a od téhož roku byl naopak zaznamenán již jen 

žádoucí, rostoucí trend. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 31,2467 15,6404 7,2824 23,7671 135,0675 

Tabulka 4. 16 – Úrokové krytí, vlastní zpracování 

 Ve vymezených letech bylo nejnižší hodnoty úrokového krytí dosaženo v roce 2008, 

ve kterém bylo splácení nákladových úroků zajištěno přibližně 7 krát. Připomeňme, že spodní 

hraniční hodnota je představována číslem 1, jež je však spíše teoretickým minimem. V praxi 

by zjištěné hodnoty měly být výrazně vyšší. Rok 2010 můžeme označit za období s nejlepším 

výsledkem ukazatele úrokového krytí. V posledním období byl zisk před zdaněním a úroky 

dokonce 135 krát vyšší, než úroveň nákladových úroků. Společnost pro uvedený rok 

zaznamenala značné snížení těchto úroků, související s výrazným úbytkem dlouhodobých 

závazků, které se meziročně snížily o celých 90 %. Podnik tedy byl schopen uhradit své úroky 

z dosaženého zisku před úroky a zdaněním hned 135 krát.  
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Úrokové zatížení 

 Obrácením vzorce určeného pro výpočet úrokového krytí jsme získali ukazatel 

úrokového zatížení, jenž tedy poskytuje opačnou hodnotu předchozího ukazatele. Údaje 

v tabulce 4.16 nám podávají informace o skutečné výši odčerpaného výsledného efektu 

v důsledku hrazení úroků. Mezi lety 2006 až 2010 bylo odváděno 3,2 %, 6,39 %, 13,73 %, 

4,21 % a 0,74 % z dosaženého zisku před zdaněním a úroky. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,032 0,0639 0,1373 0,0421 0,0074 

Tabulka 4. 17 – Úrokové zatížení, vlastní zpracování 

  Žádoucí je dosahovat v průběhu let klesajících hodnot. Jednotlivé výsledky ukazatele 

úrokového zatížení, jdoucí za sebou v čase, vytváří v porovnání s ukazateli úrokového krytí 

křivku opačnou. Hodnoty do roku 2008 rostou z důvodu zvyšování úrokových měr spolu 

s poklesem zisku před zdaněním a úroky. Následný vývoj již dodržoval doporučený trend a 

poslední tři roky výsledky vykazovaly klesající tendence. Účelné je zejména sledování 

dosažené úrovně ukazatelů v čase. Z tabulky 4.16 je v posledních letech patrný pokles hodnot, 

což je žádoucí. Bylo by vhodné, aby si společnost tento trend udržela také v dalších letech. 

V roce 2008 byla na úhradu nákladových úroků odváděna poměrně velká část ze zisku, který 

označujeme jako EBIT. Přestože by se podíl na jejich úhradě měl pohybovat do 10 %, pomocí 

propočtu jsme zjistili, že se pro tento rok jednalo o 13,73% podíl. Výrazně menší část byla 

odčerpána v roce 2010. Jednalo se již o pouhých 0,74 %, což bychom opět odůvodnili 

rapidním snížením úrovně hrazených nákladových úroků. 

 

4.2.2.4 Ukazatele likvidity 

 Typickým znakem ukazatelů likvidity je poměřování rozvahových položek, kterými je 

možné platit dluhy různých délek splatnosti. Účelnější je hodnotit ukazatele v rámci delšího 

časového vývoje. Vyvodit závěry z jediného čísla, stanoveného na základě výpočtu, je velmi 

obtížné. Likvidita je důležitým jevem vypovídajícím o finanční rovnováze společnosti, proto 

se jí budeme v následující části detailněji zabývat. Podává nám užitečné informace o 

schopnosti oceňovaného podniku plnit své závazky. 

 

Běžná likvidita 

 Ukazatel běžné likvidity nám poskytuje informace o četnosti pokrytí oběžného 

majetku právě krátkodobými závazky společnosti. Tabulka 4.17 obsahuje výsledné hodnoty 
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tohoto ukazatele, jdoucí za sebou ve sledovaných letech, v pořadí 3,49; 2,61; 2,31; 3,35 a 

3,35.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 3,4932 2,6084 2,3146 3,3507 3,3487 

Tabulka 4. 18 – Běžná likvidita, vlastní zpracování 

Porovnáním získaných výsledků s obecně doporučovaným rozmezím znázorněným 

čísly 1,5 až 2,5, jsme došli k závěru, že se v tomto rozpětí pohyboval pouze jediný ze 

zjištěných údajů dosažený v roce 2008. Vyplývá z něj, že oběžná aktiva společnosti pokrývala 

podnikové krátkodobé závazky 2,3 krát. Nejnižší z uvedených pěti hodnot vyjadřuje, že by 

společnost v případě prodeje svých oběžných aktiv byla schopna 2,3 krát pokrýt své 

krátkodobé závazky. Byla by tedy schopna uspokojit své věřitele. Období, v němž byla 

schopnost podniku pokrýt své krátkodobé závazky nejvyšší, byl rok 2006 s hodnotou 3,49. 

Čím vyšší je výsledný údaj, tím existuje vyšší pravděpodobnost, že společnost dostojí svým 

závazkům, a že bude zachována její platební schopnost vůči věřitelům. Ukazatel běžné 

likvidity má však výrazný nedostatek, neboť nerozlišuje složky oběžného majetku dle jejich 

likvidnosti. Tento problém je více řešen v následujících ukazatelích.  

 

Pohotová likvidita 

 Ve vzorci pohotové likvidity je již výše uvedený nedostatek řešen způsobem snížení 

úrovně oběžného majetku o výši takových zásob, které jsou nejhůře likvidní položkou 

oběžných aktiv. Níže uvedená tabulka 4.18 vykazuje hodnoty 2,03; 1,56; 1,38; 2,34 a 2,28, 

které vyjadřují likviditu již pohotovější. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 2,0329 1,5605 1,3757 2,3371 2,2805 

Tabulka 4. 19 – Pohotová likvidita, vlastní zpracování 

Věřitelé společnosti KES byli jistě nejvíce spokojeni s výsledkem dosaženým v roce 2010. 

V uvedeném období byl podnik schopen uhradit své závazky 2,3 krát, aniž by byl nucen 

prodat své zásoby. Rovněž v ostatních letech byla schopnost dostát svým závazkům zajištěna. 

Ani období s nejnižší dosaženou hodnotou, jedná se o rok 2008, neohrozilo platební 

schopnost podniku. Prodejem oběžných aktiv, kromě zásob, bylo možné krátkodobé závazky 

uhradit 1,38 krát.  

Vysoká pohotová likvidita společnosti je zajištěna především finančními prostředky 

uloženými na bankovních účtech a pohledávkami z obchodních vztahů. Přestože zásoby tvoří 

největší část na celkové hodnotě oběžného majetku, je společnost schopna pokrýt své 
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krátkodobé závazky ostatními složkami oběžných aktiv. Je však třeba věnovat pozornost, aby 

na sebe oběžná aktiva nevázala neúměrnou výši pohotových prostředků, neboť nepřináší 

žádný, nebo jen velmi malý úrok, což vede k neproduktivnímu využívání vložených 

prostředků, a s tím související výnosností využívaných prostředků. 

 

Okamžitá likvidita 

 V rámci výpočtu ukazatele okamžité likvidity jsme do čitatele vzorce 2.21 dosadili 

nejlikvidnější složky oběžných aktiv, kterými jsou jen peněžní prostředky v pokladně a na 

běžných a dalších účtech. Hodnoty okamžité likvidity se v důsledku počítání pouze 

s pohotovými peněžními prostředky, oproti předcházejícím ukazatelům likvidity, snížily 

během let 2006 až 2010 na úroveň 0,79; 0,19; 0,33; 1,21 a 0,38.  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota 0,7944 0,1882 0,3278 1,2050 0,3832 

Tabulka 4. 20 – Okamžitá likvidita, vlastní zpracování 

 Doporučeným rozpětím udávaným ministerstvem průmyslu a obchodu, ve kterém by 

se hodnoty dosažené během analyzovaných pěti let měly pohybovat, je udáváno v rozpětí 

čísel 0,2 až 1,1. Prostudováním v tabulce 4.19 znázorněných údajů jsme zjistili, že se hodnoty 

dosažené v letech 2007 a 2009 v rozmezí nepohybují. Výsledek okamžité likvidity pro rok 

2007, znázorněn číslem 0,19, je ukotven pod spodní doporučenou hranicí. Příčinu nízké 

okamžité likvidity bychom hledali ve výrazně nižším množství prostředků na bankovních 

účtech, porovnáme-li jeho výši v roce 2007 a ostatních hodnocených letech. Okamžitá 

likvidita v roce 2009 svou úrovní 1,21 přesáhla naopak horní hranici žádaného intervalu. 

Důvodem je přesně opačný případ, než který nastal v roce 2007, totiž značné zvýšení objemu 

prostředků na bankovních účtech. Okamžitou likviditu společnosti KES bychom, s výjimkou 

hodnoty příslušející k roku 2007, zhodnotili jako dostačující.  

 

4.3 SWOT ANALÝZA 

 SWOT analýzu bychom charakterizovali jako metodu sumarizující významné 

informace o faktorech přímo či nepřímo ovlivňujících fungování společnosti. Úzce navazuje 

na dříve sestavené analýzy, jejichž prostřednictvím jsme odhalili následně uvedený výčet 

silných a slabých stránek společnosti KES, stejně jako potenciální či již existující příležitosti a 

hrozby, jejichž výskytu nemůže management společnosti zabránit, ale bude-li je znát, může se 

skrze přiměřené včasné reakce vhodně připravit na jejich pozitivní nebo negativní vlivy. 
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Na následujících řádcích jsou uvedeny klíčové skutečnosti vztahující se k současné 

situaci společnosti KES a jejího okolí, jež by mělo vedení podniku znát nebo o nich mít 

alespoň jisté povědomí. Analýza vztahující se pouze na podmínky a okolnosti námi 

hodnocené společnosti je jasnou a stručnou zprávou, napomáhající učinit správné kroky a 

rozhodnutí vedoucí k udržení či dokonce k posílení tržní pozice. 

 

Silné stránky:  - vysoce vyspělé a moderní výrobní technologie a zařízení,  

  (strengths)      - vysoce kvalitní produkty, 

    - kvalifikovaná pracovní síla, 

    - působení v kraji s dlouholetou průmyslovou tradicí, 

    - blízkost dodavatelů, kteří jsou blízko zdrojů surovin, 

    - dobrá lokalita, 

    - vysoký počet velkých odběratelů, 

    - silné zázemí v mateřské společnosti, 

    - inovativní přístup, 

    - společensky odpovědná organizace – ekologické smyšlení, 

    - úzký kontakt s odběrateli, 

    - aktivní účast na výstavách a veletrzích mezinárodní úrovně, 

Slabé stránky:-  malý počet TPV pracovníků, 

(weaknesses)   - absence podnikového informačního systému, 

    - obtížná nahraditelnost vedoucích pracovníků (THP), 

    - závislost na omezeném počtu dodavatelů, 

    - absence vlastního výzkumu a vývoje, 

    - technologicky náročná výroba 

    - malý vozový park 

    - spolehlivost a technická vyspělost dodavatelů 

Příležitosti:   - vyspělá infrastruktura (výstavba dálnice, letiště Leoše Janáčka v Ostravě) 

(opportunities) -průmyslově vyspělá oblast s vysokým počtem průmyslově zaměřených 

podniků (potenciálních dodavatelů), 

   - bezprostřední blízkost technicky zaměřených středních a vysokých škol, 

  - bezprostřední blízkost vědecko-technologického parku, regionálního centra   

    transferu technologií, podnikatelského inkubátoru a dalších vědeckých a  

    výzkumných organizací a institucí, 
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  - opětovný pozvolný ekonomický růst 

  - stále sílící odvětví automobilového průmyslu, 

  - zvyšující se počet světové populace – rostoucí poptávka po automobilech, 

  - rostoucí počet populace, která bohatne – rostoucí poptávka po automobilech, 

  - neustávající technologický rozvoj, 

  - roste vzdělanost obyvatelstva, 

  - pomalé tempo růstu mezd – zachování mzdových nákladů, 

  - obtížný vstup na trh, 

- využití programů na podporu podnikání a jeho rozvoje nabízených    

  Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

Hrozby: - citlivé odvětví na ekonomické výkyvy, hrozbou je globální ekonomická krize, 

(threats)  - závislost na omezených zdrojích, 

  - rostoucí propast mezi bohatými a chudými, postupné zanikání střední třídy, 

  - stárnutí populace, 

  - náročnost na kapitálové investice, 

  - technologický vývoj, 

  - hrozba substitutů, 

  - rostoucí nezaměstnanost posledních let, 

  - přetrvávající vliv celosvětové hospodářské krize, 

  - silná zahraniční konkurence, 

  - silná vyjednávací síla odběratelů, 

 

4.4 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Pro účely stanovení hodnoty společnosti KES – kabelové a elektrické systémy, spol. 

s r. o, jsme sestavili finanční plán pro období počínající rokem 2011 a končící o pět let 

později, tedy v roce 2015. Při zpracovávání finančních plánů jsme vycházeli především z dat 

a materiálů poskytnutých vedením společnosti KES a z jimi uplatňovaných metodik. 

Sestavení finančního plánu je nezbytným krokem, který musíme učinit, uplatníme-li pro 

samotný proces oceňování některou z výnosových metod. 

 

Finanční plán výkazu zisku a ztráty 

 Plánování jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty se odvíjí od odhadu budoucích 

tržeb společnosti. Výši jejich hodnot pro roky 2011 až 2015 jsme po dohodě s vedoucími 
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pracovníky, na základě jejich letitých zkušeností, stanovili na úrovni 2 %. Důležitá je zejména 

položka tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, která je pro společnost KES klíčová. Ve 

finančním plánu výkazu zisku a ztráty, který je součástí přílohy č. 12, jsou uvedeny hodnoty 

stanovené pro jednotlivé roky. Jejich plánovaná úroveň s ohledem na reálnost dosažení její 

výše, byla znovu konzultována s příslušnými pracovníky společnosti.  

Odhad budoucích obchodních marží byl stanoven naprosto stejným způsobem jako při 

zjišťování jeho skutečné hodnoty pro sledované období. Náklady vynaložené na prodané 

zboží, které se za účelem získání budoucích obchodních marží odečítají od odhadované výše 

tržeb za prodej zboží, jsme stanovili dle předpokladů a plánů managementu společnosti, tedy 

z interních podnikových zdrojů. 

S dříve zmiňovanými tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb souvisí další 

z významných položek, kterými jsou výkony. Jejich budoucí hodnotu získáme součtem 

odhadovaných tržeb za prodej výroků a služeb, změnou stavu zásob a aktivací. V případě 

společnosti KES je stanovena pouze první ze jmenovaných. Výkony se tedy pro všechny 

plánované roky rovnají úrovni těchto tržeb. 

Obdobně byla zjištěna výkonová spotřeba, jejíž výše je výsledkem součtu plánované 

spotřeby materiálu a energie a odhadované výše služeb. V tomto případě je nutné brát při 

odhadování ohled na plán produkce a s ním související aktivity, který je v důsledku jeho 

propojenosti s plánem budoucích tržeb stanoven rovněž na úrovni 2 %. Položky zahrnující 

v sestavovaném výkaze předpokládanou spotřebu materiálu a energie a odhadovanou výši 

čerpání služeb, byly pro jednotlivá léta definovány na základě interních materiálů společnosti, 

obsahující podrobný rozpis současných a plánovaných položek tohoto typu. 

 

Rozvaha 

 Přes aktuálně probíhající evropskou dluhovou krizi předpokládají analytici 

mezinárodní společnosti PricewaterhouseCoopers pro celosvětový automobilový průmysl 

pozitivní vývoj. Pro rok 2012 se očekává navýšení tempa růstu odvětví, do něhož společnost 

KES dodává své produkty, tedy podnikům montujícím světla do automobilů, o 6,8 % 

v porovnání s předcházejícím rokem.
115

 Plán výkazu zisku a ztráty pro roky 2011 až 2015 

však byl sestaven na základě již existujících plánů společnosti KES, jejichž odhad ohledně 

budoucího vývoje odpovídá 2 %, které tak korespondují s očekávaným vývojem budoucích 
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tržeb. Hodnoty jednotlivých rozvahových položek tedy byly dosazeny s ohledem na průběh, 

který předpokládají manažeři společnosti KES – kabelové a elektrické systémy. 

    

4.5 ÚČETNÍ HODNOTA SPOLEČNOSTI KES 

 Povědomí o úrovni účetní hodnoty společnosti KES pro nás, jakožto pro oceňovatele, 

poslouží jako určitý základ, určité východisko. Umožňuje nám zajistit informace o výši 

rozdílu mezi tímto způsobem stanovenou hodnotou vlastního kapitálu a hodnotou zjištěnou na 

základě uskutečněných propočtů podle principů zvolených oceňovacích metod. Tento přístup 

tedy hraje pro účely oceňování pouze roli doplňkovou. Účetní hodnotu vlastního kapitálu 

podniku jsme určili z historických cen zachycených ve finančních výkazech, které se však 

často liší od hodnot skutečných.  

 Po prostudování finančních dokumentů byla účetní hodnota společnosti KES – 

kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. stanovena ve výši 343 543 tis. Kč. Důvodem jejího 

vymezení je skutečnost, že po zjištění výnosových hodnot podniku dojde k porovnání 

získaných výsledků a následnému vyvození určitých závěrů. Bude-li výše účetní hodnoty 

výrazně vyšší, než částky vypočtené dle principů výnosových metod, bude nutné věnovat této 

situaci náležitou pozornost. 

 

4.6 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI KES METODOU DCF - ENTITY 

 První z metod, kterou za účelem stanovení hodnoty společnosti KES uplatníme, je 

metoda DCF – entity. Umožní nám zjistit hodnotu podniku jako celku, prostřednictvím 

ocenění celkového kapitálu společnosti. Z kapitoly o teoretických východiscích připomeňme, 

že se jedná o metodiku založenou na volných peněžních tocích pro vlastníky a věřitele. 

V rámci této podkapitoly budeme zjišťovat hodnotu společnosti k datu 1. ledna 2011. 

Nepředpokládáme, že by společnost v dohledné době plánovala ukončení své činnosti, čili 

budeme předpokládat její neomezené trvání. 

 

Vymezení peněžních toků 

 Prvním krokem vedoucím k ocenění společnosti je vymezení peněžních toků, z nich 

tuto hodnotu budeme počítat. Jedná se o volné peněžní toky, s nimiž mohou manipulovat 

vlastníci a věřitelé. Příloha číslo 2 zahrnuje detailněji rozpracovaný postup vedoucí ke zjištění 

hodnoty FCFF, tedy peněžního toku do firmy. Lze využít také zkrácené formy tohoto výpočtu 

mající podobu vzorce 2.22, který zde uplatníme. Pro větší přehlednost jsou hodnoty 
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jednotlivých veličin včetně výsledného propočtu FCFF pro vymezená období zaznamenány 

v tabulce č. 4.21. 

 

Veličina \ Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

EBIT . (1 – t) 46 649 90 830 89 493 90 790 92 733 

+ Odpisy 19 800 19 000 19 560 20 360 20 360 

 - Změna ČPK 22 449 3 919 3 996 4 077 4 158 

 - Investice 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

FCFF 4 000 75 911 75 057 77 073 78 935 

Tabulka 4.21 - Výpočet volných peněžních toků do firmy, vlastní zpracování 

                                    

 Abychom mohli vymezit hodnotu společnosti KES pomocí metody DCF entity, 

musíme nejprve stanovit úroveň veličiny WACC pro jednotlivé roky 2011 až 2015. Důvodem 

je následný krok v procesu oceňování, k jehož naplnění je nutné volné peněžní toky 

diskontovat, čímž převedeme budoucí výnosy pro akcionáře a věřitele na jejich současnou 

hodnotu a následně získali odhad hodnoty společnosti KES – kabelové a elektrické systémy. 

 

Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) 

Hodnoty průměrných nákladů kapitálu pro jednotlivá období získáme dosazením 

hodnot příslušných parametrů vymezených ve vzorci 2.27. V následujícím textu budou 

jednotlivé veličiny definovány a přesně vymezeny. 

První z hledaných parametrů jsou náklady na cizí kapitál, které značíme rd. Společnost 

KES pravidelně užívá finanční prostředky své mateřské společnosti, přičemž náklady hrazené 

za poskytnutí a užívání těchto krátkodobých půjček mají podobu úrokové sazby, která 

v průměru dosahuje výše 2,5 % p. a. 

 Sazbu daně z příjmu jsme stanovili na úrovni 19 %. Důvodem je skutečnost, že se 

jedná o sazbu daně z příjmu právnických osob používanou a účinnou již od roku 2010. Podle 

zákona o daních z příjmů platného od 1. ledna 2012 bude také pro tento rok výše sazby daně 

z příjmu právnických osob nepozměněna
116

 a předpokládá se, že na stejné hladině zůstane 

také pro následující roky. 

 Jak je patrné ze vzorce 2.27, stanovení průměrných nákladů vlastního kapitálu pro 

období počínající rokem 2011 a končící rokem 2015, se neobejde bez odhadu vzájemného 
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poměru vlastního a cizího kapitálu k celkovým zdrojům. K získání potřebných údajů nám 

poslouží sestavený finanční plán rozvahy, zahrnující plánovanou kapitálovou strukturu 

vymezenou pro období 2011 až 2015, který je k dispozici v příloze č. 13. V této chvíli máme 

všechny potřebné údaje pro výpočet průměrných nákladů kapitálu pro roky 2011 až 2015, až 

na jedinou položku, kterou je bezriziková úroková míra.  

 

Stanovení bezrizikové úrokové míry metodou CAPM 

 Bezriziková úroková míra je ve vzorci 2.27 označena zkratkou rf. V praxi ovšem 

neexistují žádná aktiva, jež by bylo možné označit za bezriziková, tedy taková, jejichž 

výnosnost by nebyla spojována s žádným rizikem. Za adekvátní náhradu bezrizikových aktiv 

se pro účely oceňování podniku proto doporučuje použít výnosnost státních dluhopisů 

s dobou splatnosti deset a více let. S cílem získat co nejpřesnější údaje do vzorce dosazujeme 

vhodnější průměr z více dluhopisů s podobnou dobou životnosti, než alternativní uplatnění 

výnosnosti jediného dluhopisu s požadovanou alespoň desetiletou dobou splatnosti. 

 Data pro výpočet bezrizikové úrokové míry byla čerpána z internetových stránek 

www.patria.cz., na kterých jsou uvedeny výnosy do doby splatnosti pro nákup a prodej 

v procentuálním vyjádření. Bezrizikovou úrokovou míru jsme stanovili jako průměrnou 

hodnotu výnosností do doby splatnosti pro prodej, neboť za cenu, jež odpovídá dané 

výnosnosti, lze příslušný dluhopis s jistotou koupit. Výše bezrizikové úrokové míry, jak je 

patrné z přílohy číslo 14, byla stanovena na hodnotu 2,51 %.  

 Symbol βi je označení pro systematické, tržní riziko. Systematické, neboli tržní riziko, 

bylo odvozeno od průměrných údajů beta koeficientů za odvětví, v jehož rámci společnost 

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. převážně uskutečňuje svou výrobní činnost. 

Výhodou využití průměrných hodnot je větší statistická spolehlivost. Většina zakázek 

společnosti se vztahuje k automobilovému odvětví, do kterého dodává příslušenství v podobě 

kabelových svazků do svítilen a jiných elektronických součástí automobilů. Průměrná 

hodnota nezadlužených koeficientů beta pro evropské podniky vyrábějící automobilové 

součástky dle Maříka (2011) činí 0,59. S touto hodnotou budeme dále pracovat při přepočtu 

koeficientu β v závislosti na zadluženosti společnosti KES dle vzorce: 

                                
                             

               
 117 
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 Již nám chybí jen stanovit prémii za tržní riziko, která ve vzorci 2.28 nese označení 

(rm - rf). Prémie za tržní riziko byla pro účely oceňování společnosti stanovena na základě 

ratingového ohodnocení České republiky na úrovni 6,45 %. Tato hladina byla odvozena od 

hodnocení ratingové agentury Standard & Poors v březnu 2012, která rizika podstupovaná 

investorem v tuzemsku definovala stupněm AA-
118

, který je pro všechny podniky v ČR 

jednotný. Úroveň 6,45 % byla stanovena součtem základní prémie pro hodnocení AAA, tedy 

5,5 % a dodatečné prémie pro stupeň AA- ve výši 0,95 %.
119

 

 

 Dosazením příslušných číselných údajů do vzorce 2.28, vycházejícího z metodiky 

CAPM, byly náklady vlastního kapitálu vyčísleny na 7,29 %. 

 

 

 

Parametry \ Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

rd 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

t 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 

(1 - t) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

D/C 21,38 % 20,98 % 21,28 % 21,58 % 21,89 % 

re 7,29 % 7,29 % 7,29 % 7,29 % 7,29 % 

E/C 78,62 % 79,02 % 78,72 % 78,42 % 78,11 % 

Tabulka 4. 22 – Hodnoty parametrů uplatňovaných pro výpočet WACC, vlastní zpracování 

 

 Vložením patřičných dat z tabulky 4.22 do vzorce 2.27 získáme hodnoty průměrných 

nákladů kapitálu pro jednotlivé roky 2011 až 2015, které následně uplatníme pro účely 

ocenění společnosti KES. Čím efektivněji bude hodnocený podnik využívat vlastní a cizí 

zdroje financování pro svou podnikatelskou činnost, tím nižších vážených průměrných 

nákladů kapitálu bude dosahovat. V tabulce 4.23 jsou k dispozici výsledné hodnoty WACC 

stanovené zvláště pro uvedené roky. 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

WACC 6,16 % 6,19 % 6,17 % 6,15 % 6,14 % 

Tabulka 4. 23 - Výsledné hodnoty WACC v letech 2011 až 2015, vlastní zpracování  
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 http://chartsbin.com/view/1177 
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 Mařík a kol., Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a postupy, 2011. 
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  V současné chvíli máme k dispozici veškeré údaje potřebné pro stanovení hodnoty 

první fáze, která zahrnuje čtyři období, počínající rokem 2011 a končící rokem 2014. Pro 

první fázi jsme schopni sestavit volné peněžní toky na základě právě stanovených hodnot 

veličin, jež jsou pro její vymezení nutné, a které jsme vypočítali z odhadnutých dílčích 

položek plánu účetních výkazů, jež jsou náplní příloh číslo 12 a 13. 

 

Stanovení hodnoty společnosti KES – kabelové a elektrické systémy metodou DCF entity 

 Ze zjištěné hodnoty volného peněžního toku do firmy (FCFF) pro jednotlivá léta jsme 

schopni dosazením do vzorce 2.24 stanovit hodnotu pro 1. fázi. 

 1. fáze 2. fáze 

 2011 2012 2013 2014 2015 

FCFF 4 000 75 911 75 057 77 073 78 935 

WACC 6,16 % 6,19 % 6,17 % 6,15 % 6,14 % 

Odúročitel 0,942 0,8868 0,8356 0,7876 0,7423 

Diskontované FCFF 3 768 67 318 62 718 60 703  

Hodnota 1. fáze 194 507     

Pokračující hodnota 2 222 758     

Hodnota 2. fáze 1 649 953     

Hodnota podniku 1 844 460     

Tabulka 4. 24 - Stanovení hodnoty podniku metodou DCF – entity, vlastní zpracování 

  

 V průběhu výpočtů, týkajících se druhé fáze, jsme si do vzorce 2.26 dosadili žádoucí 

veličiny, které jsou uvedeny v tabulce 4.24. Konkrétně se jedná o hodnotu volných peněžních 

toků pro vlastníky a věřitele pro rok 2015 a průměrných vážených nákladů kapitálu. 

Výjimkou je položka tempo růstu, kterou jsme neurčili propočtem, ale jejíž odhadovanou výši 

jsme vymezili na základě zkušeného odhadu vedoucích pracovníků. Pro účely ocenění bylo 

tempo růstu definováno ve výši 2,5 %. 

 Celkovou hodnotu podniku jsme následně stanovili vložením příslušných údajů do 

vzorce 2.25, který představuje součet vypočítané hodnoty 1. fáze a sumy diskontovaných 

peněžních toků definovaných pro roky 2011 až 2014. Hodnota společnosti KES – kabelové a 

elektrické systémy, jež byla zjištěna pomocí metody DCF entity, dosahuje výše 

1 844 460 tis. Kč. 
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4.7 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI KES METODOU KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ 

 Postup samotného zpracování metody kapitalizovaných čistých výnosů jsme 

započali úpravou skutečně dosažených výsledků hospodaření z předchozích let. Konečné 

položky výkazu zisku a ztráty za posledních pět let, tedy za roky 2006 až 2010, jsme podrobili 

úpravám se záměrem zajistit použitelnost minulých dat pro plánování budoucích výsledků. 

Pro stanovení čistých výnosů jsme uplatnili postup vymezení v příloze č. 2. 

 Jak je prezentováno v tabulce tabulce 4.25 výsledek hospodaření dosažený 

v jednotlivých letech jsme navýšili o úroveň odpisů. Očistili jsme jej tedy od vlivů účetní 

politiky. Dalším krokem byl odpočet hodnot souvisejících s majetkem, jenž není provozně 

potřebný. Jedná se o položku finančních výnosů, zahrnující výnosové úroky spolu s ostatními 

finančními výnosy. 

 Také jsme eliminovali položky mající charakter jednorázových, nepravidelných údajů 

příslušejících pouze konkrétnímu roku. V souvislosti s touto skutečností jsme od hodnoty 

hospodářského výsledku odečetli tržby společnosti KES z prodeje materiálu a dlouhodobého 

majetku, výši mimořádných výnosů a přičetli hodnotu mimořádných nákladů. Na první z  

uvedeného výčtu položek navázal další krok v podobě navýšení o sumu zůstatkových cen 

prodaných složek majetku. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

   VH před zdaněním 64 002 30 335 22 780 65 296 61 537 

+ Odpisy 20 420 25 567 18 260 16 839 18 618 

 - Finanční výnosy 709 9 132 20 178 22 825 8 181 

 - Tržby z prodeje DM a materiálu 33 641 35 227 26 103 22 107 21 642 

+ Zůstatková cena prodaného dl. majetku a 

mat. 
28 585 28 415 20 641 16 427 18 749 

 - Mimořádné výnosy 5 081 232 499 1073 0 

+ Mimořádné náklady 66 107 254 183 0 

= Upravený VH před odpisy  73 642 14 266 15 155 52 740 69 081 

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

   Cenový index bazický vztažený k roku 2010 0,893 0,918 0,975 0,985 1,000 

   UVH upravený o inflaci 82 466 15 540 15 544 53 543 69 081 

   Váhy 1 2 3 4 5 

   UVH upravený o inflaci * váhy 82 466 31 080 46 632 214 172 343 405 

Tabulka 4. 25 - Výpočet upravených čistých výnosů pro roky 2006 až 2010, vlastní zpracování 

Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč 

  

 Výše řetězového cenového indexu stanoveného pro jednotlivá období je odvozena od 

míry inflace příslušející danému roku. Hodnotu těchto indexů jsme získali prostým součtem 
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patřičné meziroční míry inflace pro daný rok v absolutním vyjádření a čísla jedna, jakožto 

absolutního vyjádření 100 %, představující cenovou hladinu předcházejícího roku, jakožto 

základní pro rok následující. 

 Za účelem stanovení hodnoty jednotlivých bazických cenových indexů jsme jako 

výchozí stanovili rok 2010, od něhož se odvíjí výše ostatních indexů náležející letům 2006 až 

2009. Podělením hodnoty indexu pro rok 2010 součinem hodnot indexů řetězových, 

stanovených pro všechna následující období vymezená v tabulce 4.25 získáváme cenový 

index bazický pro předcházející rok. Dokončení propočtů v rámci tabulky provedeme 

v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 3. 

 Pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu metodou kapitalizovaných čistých výnosů 

jsme se rozhodli uplatnit postup propočtu dle paušální metody. Pro tento záměr uplatníme 

výpočet znázorněný vzorcem 2.33, k jehož úspěšnému vyřešení je nezbytné znát hodnotu 

trvalé odnímatelného čistého výnosu a výši kalkulované úrokové míry. 

 

 Pro vymezení výsledné hodnoty první ze jmenovaných složek závěrečného propočtu 

již máme k dispozici veškeré náležité údaje potřebné pro její vymezení. Výši trvale 

odnímatelného čistého výnosu před zdaněním jsme získali dosazením údajů, zjištěných 

v bezprostředně předcházející fázi, do vzorce označeného číslem 2.32. Další postup výpočtu 

je znázorněn v tabulce 4.26. 

 

Trvale odnímatelný čistý výnos před daní 47 850 

Daňový základ (s odpisy z posledního roku) 29 232 

Daň (19 %) 5 554 

Trvale odnímatelný čistý výnos po dani 23 678 

Tabulka 4. 26 - Výpočet hodnoty trvale odnímatelného čistého výnosu po dani, vlastní zpracování 

          Poznámka: údaje jsou uvedeny v tis. Kč 

 

 Do výpočtu výnosové hodnoty vlastního kapitálu společnosti KES metodou 

kapitalizovaných čistých výnosů nám chybí pouhá jediná informace týkající se úrovně 

kalkulované úrokové míry, kterou v rámci této metody využijeme s cílem převést hodnoty 

budoucích výnosů společnosti na jejich hodnotu současnou. 

 Úrokovou míru stanovíme součtem dříve již vymezené míry výnosnosti pro 

bezrizikovou investici, zastupovanou průměrnou výnosností státních dluhopisů a rizikové 
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přirážky, v podobě rizikové prémie. Bezrizikovou úrokovou míru jsme již stanovili, 

v průběhu oceňování společnosti pomocí metody DCF, na úrovni 2,51 %. Také velikost 

prémie za podstupované riziko již známe z výpočtů uskutečněných v rámci předcházející 

metody, v níž jsme dospěli k hodnotě 6,45 %. Do výpočtu kalkulované úrokové míry je třeba 

zapracovat také míru očekávané inflace, jejíž předpokládaná úroveň pro rok 2012 se bude 

pravděpodobně pohybovat v rozmezí 3 % až 3,5 %. Pro účely našeho výpočtu budeme 

pracovat s mírou očekávané inflace ve výši 3,3 %, kterou odečteme od sumy hodnot již 

zmíněných položek. Uskutečněným výpočtem jsme stanovili hodnotu kalkulované úrokové 

míry ve výši 5,66 %. 

 Nyní známe všechny informace potřebné k závěrečnému výpočtu, jehož výsledek nám 

zároveň poslouží jako závěrečné sdělení týkající se hodnoty vlastního kapitálu společnosti, 

kterou jsme určili pomocí metody kapitalizovaných čistých výnosů. 

 

    
          

      
 

                                          

 

 Dosazením v tabulce 4.26 zjištěného, trvale odnímatelného čistého výnosu do čitatele 

vzorce 2.33, k němuž jsme do poměru vložili vypočítanou kalkulovanou úrokovou míru, jsme 

získali výnosovou hodnotu vlastního kapitálu společnosti KES ve výši 418 339 tis. Kč. 

 Tímto krokem jsme završili proces ocenění společnosti KES prostřednictvím metody 

kapitalizovaných čistých výnosů. 

 

 

5. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

V České republice se automobilový průmysl podílí stále větší měrou na tvorbě HDP, 

na růst zaměstnanosti a na celkovém objemu exportovaných produktů se podílí více než 20 %. 

Společnost KES – kabelové a elektrické systémy uskutečňuje svůj předmět podnikání 

v odvětví, mající stále větší vliv na hospodářské výsledky české a světové ekonomiky. 

 Důvodů, proč se automobilovému průmyslu na českém území daří a proč se mnohé 

zahraniční společnosti rozhodly zde vybudovat své pobočky, je hned několik. Jednak je 

příčinou dříve již zmiňovaná dlouholetá tradice tohoto odvětví, jednak je důvodem 

kvalifikovaná pracovní síla i dobrá infrastruktura. 
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 Podniky realizující svůj podnikatelský záměr v automobilovém či s ním související 

odvětvím, jsou současným nepříznivým ekonomickým vývojem ve světě, poznamenaného 

finanční krizí, zasaženy nejvíce, neboť prodej nových osobních automobilů v těchto a jím 

podobných případech z jasných důvodů klesá. Což je v posledních několika letech hlavní 

důvod negativních projevů poklesu tržeb a nárůstu pohledávek na účtech finančních výkazů. 

Situace, do kterých se podniky, mající problémy s plněním svých závazků vůči ostatním 

ekonomickým subjektům, dostávají, nejsou v současné době ničím výjimečné. Protože je však 

automobilový průmysl globálně propojen s velkým množství dalších odvětví, zejména s 

technickým a technologickým zaměřením (mluvíme o interdisciplinárním propojení), dochází 

k vytvoření a uzavření tzv. „začarovaného kruhu“, ve kterém zprvu lokální problém přerůstá a 

prorůstá do ostatních článků tohoto řetězce. Dnešní globalizující se svět se však vyznačuje 

vysokou propojeností a dynamickými změnami, což znamená, že ani situace odehrávající se 

v automobilovém odvětví není ničím neobvyklá. Automobilový průmysl je ovšem vysoce 

citlivý na různé podněty, ať již technického či estetického směru. 

 Lokalita provozovny ve Vratimově u Ostravy umožňuje zahájit aktivní spolupráci 

s technicky zaměřenou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava či 

s vědecko-technologickým parkem v Ostravě, regionálním centrem transferu technologií, 

podnikatelským inkubátorem apod. Navrhuji využít příležitostí, které region a výborné 

umístění společnosti KES nabízí. Management podniku by mohl zvážit rozsah pozitivních 

přínosů či případných negativních důsledků v případě využití možnosti spolupracovat 

s některou ze jmenovaných institucí. Množství vysokých škol v kraji nabízí řadu příležitostí 

ke spolupráci s oboustranným prospěchem. Vzájemná kooperace v oblasti výzkumu a vývoje 

může vyústit v získání určité konkurenční výhody. Za tímto účelem je možné využít také 

možnosti participace na projektech s výzkumnými a vývojovými institucemi, jako jsou např. 

již jmenovaný vědecko-technologický park nebo regionální centrum transferu technologií. 

Rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu svými různorodými programy podnikům nabízí 

příležitost rozvíjet se, učit se novým věcem, získávat nové zkušenosti, poznatky a znalosti 

nebo možnost čerpat z jiných potenciálních výhod. 

Infrastruktura v lokalitě sídla společnosti KES zajišťuje dostupnost veškerých zdrojů 

nutných pro zabezpečení výrobních a řídících funkcí v požadovaném rozsahu. Není vyloučen 

ani další růst některé či některých oblastí infrastruktury. Moravskoslezský kraj a ostravský 

region mají ještě stále co nabídnout ze svého nevyužitého potenciálu. 
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Je příhodné se zmínit o dosažených výsledcích v uskutečněné finanční analýze. 

Zaměříme-li se na oblast okamžité likvidity, bylo by vhodné, aby management učinil jisté 

kroky zajišťující, aby se situace z roku 2007, kdy se společnost dostala na velmi nízkou 

úroveň své platební schopnosti, neopakovala. Bylo by vhodné zvýšit úroveň jedné nebo více 

složek pohotových platebních prostředků na takovou hladinu, aby hodnota ukazatele okamžité 

likvidity dosahovala pro další období hodnot vyšších, než 0,6. Management společnosti bude 

mít následně vyšší jistotu, ve svou schopnost vyrovnat závazky vůči svým věřitelům, a 

zároveň věřitelé budou mít větší důvěru ve společnost a její platební schopnost. Měla by být 

vyvinuta jistá snaha o udržení stabilní úrovně dosažených hodnot, nejlépe v rozmezí 0,6 až 

1,1, které můžeme považovat za ideální z hlediska vázanosti pohotových platebních 

prostředků, tedy pro vedení společnosti, a pro věřitele, jakožto garance nižšího 

podstupovaného rizika souvisejícího s neuhrazením jejich pohledávek. Dosahování 

ustálených hodnot by samozřejmě mělo být respektováno v rámci všech ukazatelů likvidity.

 Z poměrové analýzy, resp. z výsledných hodnot ukazatele doby obratu zásob jsme 

zjistili, že zásoby byly ve společnosti na skladech uskladněny vyšší počet dní, než jaký byl 

oborový průměr. Čím delší dobu jsou položky zásob skladovány, tím větší obojem finančních 

prostředků na sebe vážou. Bylo by na místě zvážit další možnosti dodávání materiálu a 

surovin, které by zkrátily dobu čekání zásob na skladě nebo zefektivnit proces výroby, např. 

novým uspořádáním pracovišť. 

S ohledem na úroveň zadluženosti společnosti zatím manažeři nemusí mít obavu 

z rizik, vyplývajících z přílišného využívání cizích zdrojů k financování podnikových aktiv. 

V letech 2006 až 2009 se hodnota celkové zadluženosti pohybovala spíše u spodní hranice 

rozmezí, které je v literaturách uváděno jako ideální. V roce 2010 už bylo z cizích zdrojů 

čerpáno poměrově méně, než je doporučováno. Dojde-li v následujících letech k rozhodování 

týkající se bezpečnosti využívání nového úvěru, nenastanou-li zásadní změny, nebude 

společnost vystavena rizikům, která souvisí s vysokou mírou zadluženosti. Protože jsou 

náklady na cizí zdroje levnější, než na kapitál vlastní, mohli by podnikoví manažeři právě 

naopak jejich čerpání opět mírně navýšit.  

 Analýzou jsme také odhalili špatnou platební morálku odběratelů. V roce 2010 byly 

faktury hrazeny v průměru až za 76 dní, což jsou 2,5 měsíce. Během hodnoceného pětiletého 

období byly pohledávky nejrychleji splaceny za 46 dní, což je stále vysoká hodnota. Jedná se 

o situaci, kterou nemůžeme výrazně ovlivnit, ale je možné ji zlepšit určitými opatřeními, jako 

např. stanovení podmínek, kdy musí být určitá část dodávky uhrazená hotově a podobně. 
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 V tabulkách 4.2 a 4.3 je zaznamenán vývoj ukazatelů rentability aktiv a rentability 

vlastního kapitálu. Prozkoumáme-li jejich průběh, odhalíme skutečnost, že vypočítané 

hodnoty ani v jednom případě nedosáhly na úroveň oborového průměru. 

 Také můžeme konstatovat, že zlaté bilanční pravidlo financování, spočívající ve 

financování dlouhodobého majetku především ze zdrojů vlastních či dlouhodobých cizích, 

bylo ve všech obdobích zachováno. Dodržování poměru, při kterém by měla být aktiva kryta 

z větší části kapitálem vlastním než cizím, nazýváme zlatým pravidlem vyrovnání rizika. 

Rovněž tato zásada byla v analyzovaných pěti letech splněna. Z hodnot zaznamenaných 

v rozvaze v jednotlivých letech plyne, že zachováno bylo rovněž pari pravidlo, které 

doporučuje udržet hodnotu položky vlastního kapitálu na vyšší úrovni, než je hladina stálých 

aktiv. 

 S cílem stanovit hodnotu podniku výrobní společnosti KES – kabelové a elektrické 

systémy, spol. s r. o. byly použity tři metody, jejichž realizací jsme získali celkem tři výsledné 

hodnoty podniku.  

Účetní hodnota podniku………………………………………………………...343 543 tis. Kč 

Hodnota získaná s pomocí DCF – entity……………………………….…......1 844 460 tis. Kč 

Hodnota zjištěná metodou kapitalizovaných čistých výnosů…………………...418 339 tis. Kč 

 Hodnota podniku získaná pomocí účetní metody, jejíž výše odpovídá úrovni vlastního 

kapitálu, vymezeného v cenách historických, jejichž výše však hladině skutečné hodnoty 

vlastního kapitálu příliš neodpovídá. Účetní hodnota podniku ve výši 343 543 tis. Kč slouží 

spíše jako určitý výchozí bod pro oceňovatele, jako určitá základna. 

 Naopak hodnota získaná na základě postupu stanoveném v rámci metody DCF – entity 

je hodnotou nejvyšší. Podnik je v tomto případě oceněn 1 844 460 tis. korunami. Porovnáme-

li hodnotu podniku zjištěnou metodou účetní a metodou DCF entity, zjišťujeme rozdíl ve výši 

1 500 917 tis. Kč. O tuto hladinu je hodnota podniku odhadovaná metodu DCF vyšší, než její 

účetní ekvivalent. 

 Poslední metodou uplatněnou za účelem ocenění společnosti KES – kabelové a 

elektrické systémy, byla metoda kapitalizovaných čitých výnosů. V tomto případě je hodnota 

podniku stanovena na základě zjištěné úrovně vlastního kapitálu společnosti. Uvedeným 

způsobem jsme získali odhad hodnoty podniku ve výši 418 339 tis. Kč. Dosažená výsledná 

úroveň je jen o 74 796 tis. korun vyšší, než hodnota stanovená metodu účetní. Rozdíl mezi 

oceněním získaným prostřednictvím metody DCF a kapitalizovaných čistých výnosů je 

1 426 121 tis. Kč. 
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6. ZÁVĚR 

Jak už název naznačuje, cílem této diplomové práce, zabývající se problematikou 

stanovení hodnoty výrobní společnosti KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o., 

bylo vymezit hodnotu této společnosti a posloužit případnými návrhy ke zlepšení jejího 

fungování v různých oblastech. 

V úvodu této práce je vymezen cíl, k jehož naplnění je nezbytné stanovit teoretická 

východiska definující sledovanou problematiku a nutně vymezující postup k jejímu 

praktickému vyhodnocení. Kapitola plní svůj význam, pochopí-li čtenář problematiku z jejího 

teoretického hlediska, a pakliže je v dostatečné míře obeznámen jak s podstatnými 

okolnostmi, jež s daným tématem úzce souvisí, tak s jednotlivými metody, jejichž teoretické 

vymezení je z hlediska úspěšného dosažení sledovaného cíle, nezbytné.  

Úkolem této diplomové práce je vybranými metodami použitými v praktické části 

stanovit hodnotu společnosti KES – kabelové a elektrické systému, spol. s r. o. a informovat 

vedení podniku o zjištěných skutečnostech a významných faktorech, které tvoří jeho 

bezprostřední okolí. 

Dříve či později začne každého vlastníka zajímat, jak hodnotný podnik vybudoval. 

Důvodů může být celá řada. Ať jsou již podnětem obchodní záležitosti či prostá zvědavost, 

mít představu o ceně svého vlastnictví je vždy přínosem. 

Automobilový průmysl patří k rychle rostoucím, perspektivním odvětvím s velkým 

potenciálem. V jednotlivých částech práce jsme zhodnotili např. vnější okolí obklopující 

společnost, přičemž jsme se zaměřili na nejvýznamnější faktory, přímo ovlivňující jednání a 

fungování společnosti. Součástí procesu oceňování bylo také vymezení potenciálního dalšího 

rozvoje analyzovaného odvětví. 

Neměli bychom opomenout na podkapitolu finanční analýzy, pomocí jejíchž výpočtů 

a následných rozborů a vyhodnocení získaných výsledných hodnot, jsme byli schopni 

posoudit fungování společnosti KES rovněž po finanční stránce. Zhodnotili jsme tzv. finanční 

zdraví podniku.  

 Z právě zrekapitulované náplně této diplomové práce vyplývá, že cíl vymezený již 

v úvodních řádcích byl dosažen. Stanovili jsme hodnotu společnosti KES – kabelové a 

elektrické systémy a současně s touto skutečností máme možnost předat managementu 

společnosti další významné informace, které jsme v průběhu procesu oceňování získali, a jež 

lze využít také samostatně. Tyto údaje by mohly vedoucím pracovníkům dokreslit obraz o 

podnikovém okolí a možná také o podniku samotném. 
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ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

A  aktiva 

AC  aktiva celkem 

apod.  a podobně 

BL  běžná likvidita 

C   celkový kapitál 

CAGR  složená míra růstu 

CF  peněžní tok 

CK   cizí kapitál 

CNÚ   celkový nákladový úrok 

CZ   celková zadluženost 

CZK  česká koruna 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

ČVt  minulé upravené čisté výnosy 

ČZ  čistý zisk 

D   cizí zdroje 

DCF   diskontované peněžní toky 

DCK   dlouhodobý cizí kapitál 

DD   dlouhodobé dluhy 

DM  dlouhodobý majetek 

DOA   doba obratu aktiv 

DOP   doba obratu pohledávek 

DOZ   doba obratu závazků 

DOZás  doba obratu zásob 

DZ   dlouhodobá zadluženost 

E  vlastní kapitál 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EU  Evropská unie 

EUR  euro 

FCF  volné peněžní toky 

FCFE   volné peněžní toky pro akcionáře 

FCFF   volné peněžní toky do firmy 

HDP   hrubý domácí produkt 

Hn  hodnota podniku netto, hodnota vlastního kapitálu 

g   předpokládané tempo růstu volného peněžního toku 

ik  úroková míra 

K  počet minulých let zahrnutých do výpočtu 

Kč   koruna česká 

km  kilometr 

KS   koeficient samofinancování 

KZ  krátkodobé závazky 

mil.   miliony 

mld.   miliardy 

n  počet období 

např.  například 

OA  oběžná aktiva 

ObA   obrat aktiv 
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ODP   odpisy 

OL  okamžitá likvidita 

OM  oběžný majetek 

OZás   obrat zásob 

p. a.  za rok 

PH   pokračující hodnota 

PL  pohotová likvidita 

Pohl   pohledávky 

PPohl   průměrné pohledávky 

PPP  pohotové platební prostředky 

příp.  případně 

PZáv   průměrné závazky 

qt  váhy 

r  diskontní míra 

rd  úroková sazba za poskytnutý kapitál 

re   náklady na vlastní kapitál 

re  požadovaná míra výnosu 

rf  bezriziková úroková míra 

resp.  respektive 

rm  očekávaný výnos trhu 

ROA   rentabilita celkových vložených aktiv 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

t  sazba daně z příjmu 

T   tržby 

Tf  délka první fáze v letech 

TČV   trvale odnímatelný čistý výnos 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvanou 

ÚK   úrokové krytí 

ÚR   placené úroky 

USD   americký dolar 

UVH  upravený výsledek hospodaření 

ÚZ   úrokové zatížení 

VH  výsledek hospodaření  

VK   vlastní kapitál 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu 

WC  čistý pracovní kapitál 

xi  tempo růstu peněžních toků 

i   geometrický průměr 

Zás   zásoby 

Záv  závazky 

ZVK   zadluženost vlastního kapitálu 

βi   systematické, tržní riziko 

β   koeficient beta 

∆  změna 

%  procenta 
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