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1. Úvod 

Oceňování podniku patří k jedné z nejvýznamnějších oblastí finančního řízení 

podniku. Stanovení konkrétní hodnoty společnosti slouží jak pro vlastníky, tak pro investory, 

případně pro další subjekty. Pro správné ocenění je nutné znát účel, pro který se hodnota 

podniku zjišťuje. S oceňováním podniku se nejčastěji setkáváme při jeho koupi nebo prodeji, 

při spojování nebo rozdělování podniků, poskytování úvěrů, rozhodování o sanacích nebo 

o zániku podniku. 

Cílem diplomové práce je zjištění tržní hodnoty společnosti Blanco Professional CZ 

spol. s r. o. k 1. 1. 2012. Hodnota firmy bude zjištěna prostřednictvím výnosové metody 

diskontovaných peněžních toků technikou entity – ocenění podniku jako celku, která bude 

dále srovnána s hodnotou podniku zjištěnou pomocí majetkové metody účetní hodnoty. Toto 

ocenění se bude provádět pro podnikový management, a to pro účely prodeje toho podniku, 

kdy dojde ke změně vlastnických vztahů. 

Diplomová práce je členěna do tří základních kapitol. První část je zaměřena na 

teoretické poznatky a začíná objasněním problematiky oceňování obecně. Dále následuje 

popis strategické analýzy včetně analýzy SWOT. Po té je vysvětlena finanční analýza včetně 

jejich metod a detailnější popis poměrových ukazatelů a pyramidový rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. Následuje sestavení finančního plánu a zakončení teoretické 

části je zaměřeno na charakteristiku metod oceňování, konkrétně na metody výnosové, 

majetkové a komparativní. 

Další část práce je věnována charakteristice vybraného podniku, kterým je Blanco, 

a zahrnuje i jeho historii, charakteristiku výroby a jeho organizační strukturu. 

V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na vybraný podnik. Provedena 

je strategická analýza, kde je stanovena velikost a vývoj tržního podílu, zjištěna je i prognóza 

tržeb do budoucna a zhotovena analýza SWOT. Dále je vypracována finanční analýza, včetně 

vertikální a horizontální analýzy účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů a rozklad 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. Po té následuje sestavení finančního plánu, který 

zahrnuje plán rozvahy a výkazu zisku a ztráty na pět let dopředu, a prostřednictvím toho plánu 

je zjištěna hodnota podniku vybranou metodou a její porovnáním s účetní hodnotou. Kapitola 

je zakončena provedením citlivostní analýzy na vybrané parametry. 
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2. Metodika oceňování podniků 

Problematika oceňování podniků se v České republice nevyskytuje příliš dlouho. 

Nejen ekonomové, ale i veřejnost, se jí začali zabývat především v souvislosti s přeměnou 

ekonomiky a vlastnických vztahů, s čímž souvisela privatizace státních podniků na soukromé 

společnosti. Do roku 1989 bylo hospodářství centrálně plánované, a tudíž nebylo třeba znát 

hodnotu podniku, jelikož jeho jediným vlastníkem byl stát. V současnosti, kdy je ekonomika 

tržní, je však nezbytné znát tržní hodnotu podniku.  

Hodnota podniku by měla být centrem zájmů každého vlastníka nebo manažera toho 

podniku a jejich cílem by měl být především růst jeho tržní hodnoty. Při oceňování podniku je 

důležité mít velké množství informací, jak vnitropodnikových, např. účetní závěrka nebo 

finanční plány, tak makroekonomických, do kterých se řadí např. legislativa nebo informace 

vypovídající o stavu ekonomiky. 

Výsledná hodnota procesu oceňování podniku závisí na účelu, za kterým se oceňování 

provádí, na metodách použitých při výpočtu, dále na znalostech a zkušenostech odhadce 

a v neposlední řadě také na množství a kvalitě dat, které se při oceňování využívají.  

 

2.1 Obecné základy pro oceňování podniku 

Před samotným zahájením oceňovacího procesu je důležité vymezit, co bude 

předmětem oceňování. Je tedy nutné definovat pojem „podnik“. Pro pojem podnik existuje 

mnoho definic, ovšem pro oceňovatele je nejvýznamnější definice, kterou uvádí obchodní 

zákoník, v němž je podnik vymezen v § 5 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.“ Při zjišťování hodnoty podniku oceňujeme tento podnik jako funkční celek, 

tzn. s využitím veškerých aktiv, které by měly generovat zisk, nikoliv jako právní subjekt. 

  

2.2 Hodnota podniku 

 Výsledkem oceňování podniku je jeho hodnota, a proto je potřeba se na tento pojem 

podrobněji zaměřit.  

Hodnotou podniku se rozumí odhad pravděpodobné ceny, která by měla být za daný 

podnik zaplacena v daném okamžiku, a na které se kupující a prodávající dohodli. Jelikož se 

vychází z předpovědi do budoucna, nikdy nelze nalézt objektivní hodnotu, ale bude se vždy jednat 

pouze o odhad hodnoty, viz. Mařík (2007). 
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Pro hodnotu podniku existuje mnoho kategorií, které závisí na tom, zda se jedná o tržní 

ocenění nebo o ocenění z hlediska konkrétního kupujícího. 

Tržní hodnota podniku by měla být z ekonomického hlediska odhadem rovnovážné 

ceny, která vyrovnává nabídku a poptávku. Tržní hodnota v podstatě udává, kolik je ochoten 

zaplatit běžný zájemce na trhu a zjišťuje se např. při prodeji podniku, kdy dosud neznáme 

kupujícího. Ve skutečnosti však na trzích existuje pouze okamžitá cena, která se většinou 

mění. 

Podle Maříka (2007, str. 22) je tržní hodnota definována jako „odhadnutá částka, za 

kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku“. 

Subjektivní hodnota, také označována jako investiční hodnota, je hodnotou majetku 

pro konkrétního investora nebo třídu investorů. Jedná se tedy o subjektivní názor ovlivněný 

danými podmínkami, ve kterých se subjekt oceňování nachází. Investiční hodnota 

majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než jeho tržní hodnota.  

Objektivizovaná hodnota tvoří dolní mez hodnoty podniku a měla by být postavena 

na všeobecně uznávaných datech. Jedná se o odhad hodnoty, který je možné prověřit 

objektivním postupem výpočtu, jasným a srozumitelným způsobem. Objektivizovanou 

hodnotu je schopen určit jen profesionál, a proto by toto ocenění mělo být výsledkem 

v situacích, které kladou důraz na současný stav, např. při poskytování úvěru. 

 Kolínská škola je založena na subjektivním přístupu k oceňování a opírá se o názor, 

že ocenění nemá smysl upravovat v závislosti na jednotlivých podnětech, ale na obecných 

funkcích. Vymezuje kategorii hodnoty dle funkcí, které by mělo oceňování splňovat. 

Poradenská funkce poskytuje informace o maximální ceně a minimální ceně, kterou kupující 

a prodávající může přijmout, aniž by prodělal. Vymezuje tedy tzv. hraniční hodnotu, která 

určuje prostor pro cenové jednání mezi prodávajícím a kupujícím. Na tuto funkci navazuje 

funkce rozhodčí, kdy nezávislý oceňovatel odhaduje přibližnou hraniční hodnotu, která bude 

akceptovatelná pro oba účastníky. Argumentační funkce hledá argumenty pro zlepšení pozice 

jedné strany. Úkolem komunikační funkce je zajistit podklad pro komunikaci s investory, 

bankami a dalšími. Poslední funkcí je funkce daňová, která poskytuje podklady pro daňové 

účely.  
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2.3 Důvody pro oceňování 

 Pro oceňování podniků existuje mnoho různorodých podnětů. Ocenění je nutné 

provádět z důvodu koupi a prodeje podniku, při vstupu nových společníků do společnosti, při 

splynutí nebo rozdělení podniků, při poskytování úvěrů apod. 

 Podle toho, zda ocenění souvisí se změnou vlastnické struktury, jej členíme do dvou 

skupin. Ocenění související s vlastnickými změnami se provádí např. při koupi a prodeji 

podniku, při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti, při fúzi, rozdělení nebo převzetí 

společnosti apod. Výsledky hodnocení slouží především pro účely managementu. Ocenění v 

případě, kdy nedochází k vlastnickým změnám, se provádí např. pro daňové účely, při změně 

právní formy společnosti, při oceňování v souvislosti s poskytováním úvěru, v důsledku soudních 

sporů nebo v souvislosti se sanací podniku. 

 

2.4 Postup při ocenění podniku 

Při oceňování podniku je důležité přizpůsobit se danému postupu. Před samotným 

procesem oceňování je nutné projít několika kroky. Na prvním místě je potřeba vymezit účel, 

proč vůbec oceňování provádíme. Dalším krokem je určení, jaké hodnoty chceme dosáhnout. 

Na základě toho pak můžeme zvolit vhodné metody pro ocenění.  

Obecně lez postup oceňování rozdělit do pěti základních části, které budou popsány 

níže. Jedná se o sběr vstupních dat, strategickou analýzu, finanční analýzu, sestavení 

finančního plánu a samotné ocenění.  

 

2.5 Sběr vstupních dat 

Aby bylo vůbec možné proces oceňování zahájit, je nezbytně nutné mít k dispozici 

nejdůležitější potřebná data jak o podniku, tak o prostředí, v němž se podnik nachází 

a o odvětví, do kterého podnik spadá. Bez dostatečných informačních vstupů není stanovení 

hodnoty možné.  

Obecně můžeme vstupní informace rozčlenit do čtyř základních skupin: interní 

podnikové informace které obsahují především účetní závěrku, finanční plány 

a vnitropodnikové informace; odvětvové informace a předpovědi, jež se týkají hlavně analýzy 

trhu, stavu a vývoje ekonomiky; mikroekonomické informace zahrnující ratingové hodnocení 

a legislativní předpisy a makroekonomické informace, které charakterizují stav a vývoj 

ekonomiky a finančních trhů, viz. Dluhošová (2008). 

Detailnější členění vstupních dat popisuje Mařík (2007), kdy jsou informace členěny 

do sedmi následujících skupin: 
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 základní data o podniku, 

 ekonomická data, 

 relevantní trh, 

 konkurenční struktura relevantního trhu, 

 odbyt a marketing, 

 výroba a dodavatelé, 

 pracovníci. 

 Po shromáždění nutných dat následuje provedení analytické částí. 

 

2.6 Strategická analýza 

 Strategická analýza je považována za klíčovou fázi celého procesu oceňování, neboť 

se skládá z několika dílčích plánů, které vycházejí ze stanovení tržeb do budoucna. Jejím 

hlavním cílem je určení celkového výnosového potenciálu podniku, který závisí na vnějším 

prostředí, ve kterém se oceňovaný podnik pohybuje, a zároveň na jeho vnitřním potenciálu.

 Úkolem strategické analýzy je určit dlouhodobou perspektivu podniku do budoucna, 

analyzovat vývoj trhu, konkurence a prognózu vývoje tržeb, a dále by měla identifikovat 

rizikové faktory v podniku, resp. určit jeho slabá místa a rozpoznat ohrožení, na které 

nedokáže reagovat.  

 

2.6.1 Postup zpracování strategické analýzy 

 Postup strategické analýzy je možné rozdělit do tří následujících kroků, které jsou 

popsány níže. 

1. Analýza a prognóza relevantního trhu – analýza vnějšího potenciálu 

Prvním krokem strategické analýzy je zjištění základních informací o trhu, na kterém 

se oceňovaný podnik nachází. Na základě velikosti poptávky je nutné odhadnout velikost 

daného trhu v konkrétních jednotkách a dále zjistit jeho vývoj v čase. 

Dalším krokem je provedení analýzy atraktivity trhu, která se na daný trhu zaměřuje 

podrobněji a je důležitá při určování prognózy vývoje trhu a prognózy vývoje tržního podílu 

dané firmy, popř. stanovení rizikové přirážky. Na to, zda trh atraktivní je nebo není, působí 

následující kritéria: 

 růst trhu, 

 velikost trhu, 

 intenzita přímé konkurence, 
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 rentabilita trhu, 

 citlivost trhu na cyklický vývoj ekonomiky, 

 struktura a charakter zákazníků. 

Následně je nutné předpovědět vývoj daného trhu. Důležité je zvolit si hlavní faktory, 

kterými mohou být národohospodářské faktory, jako např. HDP, inflace nebo 

nezaměstnanost. Dalším faktorem může být tržní poptávka nebo specifické faktory, jako např. 

módní trendy nebo preference spotřebitelů. 

2. Analýza konkurenční síly a vnitřního potenciálu 

V dalším bodě postupu strategické analýzy je potřeba stanovit dosavadní tržní podíly, 

a to jak ve fyzických jednotkách, tak i v peněžním vyjádření. Důležité je také identifikovat 

konkurenci, a to především hlavní konkurenty, a zjistit veškeré důležité údaje o jejich 

hospodaření. 

Následujícím krokem je analyzovat vnitřní potenciál, který lze charakterizovat jako 

souhrn silných a slabých stránek podniku. Jeho cílem je zjistit, do jaké míry je podnik 

schopen využít příležitost, která plyne z rozvoje trhu, a také do jaké míry je schopen čelit 

konkurenci a možným hrozbám. Výsledkem této analýzy je diagram konkrétní síly podniku 

a také odhad vývoje tržního podílu oceňovaného podniku. 

3. Prognóza tržeb 

Pro chod oceňovaného podniku je důležité, aby do budoucna předvídal, jak se budou 

vyvíjet jeho tržby. Zdrojem této prognózy mohou být výsledky prognózy relevantního trhu, 

konkurenční síly a také vnitřního potenciálu podniku, nebo analýzy časových řad tržeb za 

minulost. Výslednou hodnotu předpovědi pro růst tržeb lze zjisti z následujícího vzorce: 

prognóza růstu tržeb = ∆ trhu + ∆ tržního podílu + (∆ trhu 
.  
∆ tržního podílu). (2.1) 

 

2.6.2 SWOT analýza 

 Po provedení strategické analýzy vzniká SWOT analýza, která je jejím výsledkem 

a hodnotí tak silné stránky (strenghts) podniku, slabé stránky podniku (weaknesses) podniku, 

jeho příležitosti (opportunities), ale také jeho hrozby (threats). Prostřednictvím vzájemného 

působení faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na 

straně druhé je možné získat nové hodnotné informace, které vystihují a posuzují úroveň 

jejich vzájemného střetu. Pomocí této analýzy jsme schopni celkově vyhodnotit fungování 

firmy, nalézt překážky nebo nové možnosti růstu. 
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Analýza silných a slabých stránek se soustřeďuje především na vnitřní prostředí firmy 

a na vnitřní faktory podnikání, kterými může být např. výkonnost a motivace pracovníků, 

efektivita procesů, technická a technologická úroveň a podobně. Tyto faktory je možné 

poměrně snadno změnit. Hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na vnější prostředí 

firmy, které podnik nemůže tak dobře kontrolovat, ale je schopen jej identifikovat např. 

pomocí analýzy konkurence, demografických, ekonomických, sociálních, politických, 

technických, legislativních a kulturních faktorů, které působí v okolí podniku. 

SWOT analýzu můžeme rozčlenit pomocí mřížky, kterou zachycuje následující 

obrázek. 

 

Obr. 2.1  Členění SWOT analýzy 

SWOT-analýza 
Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E
x
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti. 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky. 

 

SWOT analýza může být také nástrojem pro stanovení a optimalizaci strategie firmy, 

projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Pro tyto možnosti existují následující 

strategie, podle kterých se lze rozhodovat. 

 MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti, 

 MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti, 

 MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby, 

 MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby. 

 

2.7 Finanční analýza 

Dalším krokem je zpracování finanční analýzy, která by měla z hlediska oceňování 

podniku plnit především dvě základní funkce. První je prověření finančního zdraví podniku, 

což představuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných řešení do 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Druhou funkcí je vytvoření 

základu pro finanční plán u výnosové metody.  
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 Finanční analýza čerpá údaje z různých informačních zdrojů, nejčastěji se jedná 

o vnitropodnikové a účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow a dále příloha k účetní závěrce. Výsledné hodnoty finanční analýzy jsou předmětem 

zájmu mnoha subjektů, které mají s daným podnikem určitý kontakt. Tyto subjekty, resp. 

uživatele můžeme rozdělit na externí, kterými jsou např. banky a jiní věřitelé, obchodní 

partneři, stát apod. a dále interní, mezi které se řadí manažeři, zaměstnanci a odboráři.
1
 

 V rámci části o finanční analýze budou popsány pouze její základní přehledy 

a specifika potřebná pro účely ocenění. Detailnější popis finanční analýzy nabízí Kislingerová 

(2004). 

 

2.7.1 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy neboli analýzy vývojových trendů lze zjistit změnu určité 

položky v procentech nebo indexem. Aby bylo možné analýzu provádět, je potřeba mít údaje 

z finančních účetních výkazů za minimálně dvě po sobě jdoucí období. Cílem horizontální 

analýzy je změřit pohyby jednotlivých položek rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty a to 

absolutně (v peněžních jednotkách) nebo relativně (v %).  

Absolutní změnu položky lze zjistit z následujícího vztahu: 

 absolutní změna = ,1 ttt UUU        (2.2) 

Výši relativní změny je možno určit ze vztahu: 

 relativní změna = 
11

1



 




t

t

t

tt

U

U

U

UU
.     (2.3) 

 

2.7.2 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se můžeme setkat také s názvem analýza komponent nebo 

strukturální analýza. Jejím cílem je určit podíl jednotlivých složek majetku na celkových 

aktivech, podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech a podíl jednotlivých 

položek výsledovky na tržbách. Analýza se označuje jako „vertikální“ proto, že se pracuje 

s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů. Zjištění podílu položky na příslušném 

základu je možné vypočíst podle následujícího vzorce: 

   



i

i

U

U
celkunapodíl .     (2.4) 

                                                
1 ŠTOLFOVÁ, Hana. Analýza ukazatelů rentability společnosti Biocel Paskov a. s. Ostrava, 2011. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra 
financí. 
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2.7.3 Poměrové ukazatelé 

Užití poměrových ukazatelů je základnou finanční analýzy. Charakterizují vzájemný 

vztah mezi dvěma položkami pomocí jejich poměru. Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, 

přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku. Zpravidla se uvádí 

dělení do skupin, podle posuzované vlastnosti objektu, resp. skutečnosti, na kterou se zaměřuje. 

 

2.7.3.1 Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity je vyjadřováno, jak podnik hospodaří s aktivy 

a jednotlivými složkami aktiv. Můžeme se setkat se dvěma podobami: 

- počet obratů (obrátka), která vyjadřuje, kolikrát se určitá položka přemění do jiné 

položky za určité období, zpravidla jeden rok.  

- doba obratu, pomocí níž je zjišťována délka období, které je nutné k uskutečnění 

jednoho obratu, vyjádřenou v časové měrné jednotce, obvykle ve dnech.  

 

Ukazatel obratu celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu využití celkového 

majetku, respektive udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok.  

.
aktiva

tržby
aktivObrat        (2.5) 

 Jeho obrácenou hodnotou je ukazatel doby obratu aktiv, který vyjadřuje, za jak 

dlouho, zpravidla za kolik dní, dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám.  

.360
tržby

aktivacelková
aktivobratuDoba     (2.6) 

Vypočtená hodnota ukazatele obratu zásob udává, kolikrát za rok se přemění zásoby 

v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob.  

.
tržby

zásoby
zásobObrat        (2.7) 

Ukazatel doby obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku 

vázány až do fáze jejich spotřeby nebo do fáze jejich prodeje. 

.360
zásoby

tržby
zásobobratuDoba      (2.8) 
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 Ukazatel obratu pohledávek udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou 

pohledávky přeměňovány na peněžní prostředky.  

.
tržby

pohledávky
pohledávekObrat       (2.9) 

 Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů, kdy musí firma čekat, než dostane za 

již prodané výrobky a služby zaplaceno.  

.360
tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba    (2.10) 

Ukazatelem obratu závazků je v podobě počtu obrátek vyjadřováno, jak rychle je 

podnik schopen splatit své závazky. 

.
tržby

závazky
závazkůObrat        (2.11) 

 Pomocí ukazatele doby obratu závazků (krátkodobých) zjišťujeme dobu ve dnech, po 

které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr.  

.360
tržby

závazky
závazkůobratuDoba     (2.12) 

 

2.7.3.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity poskytují informaci, zda podnik bude schopen včas dostát svým 

závazkům splatným v blízké době (během následujícího roku) vůči dodavatelům. K tomu pomáhá 

rozbor vzájemných vztahů mezi oběžnými aktivy a jeho složkami a krátkodobými závazky. 

 

Ukazatel běžné (celkové) likvidity měří pokrytí krátkodobých závazků oběžnými 

aktivy, resp. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá aktiva 

na peníze. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 1,6 – 2,5.  

,
KZ

OA
likviditaěžnáB        (2.13) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ představují krátkodobé závazky. 

Pohotová likvidita je zpřísněním likvidity běžné, kdy je od oběžných aktiv odečtena 

jejich nejméně likvidní část, a to zásoby. Optimální úroveň tohoto ukazatele se pohybuje 

v rozmezí 1,1 – 1,5.  
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.
závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová


     (2.14) 

Z krátkodobého hlediska patří k významným ukazatelům okamžitá likvidita, která 

vyjadřuje schopnost firmy splatit své právě splatné závazky. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele by měla být vyšší než 0,2. 

.
závazkykrátkodobé

majetekfinančin
likviditaOkamžitá      (2.15) 

S analýzou likvidity je velmi úzce spojen čistý pracovní kapitál, který představuje 

část oběžného majetku, která je finančně kryta dlouhodobými zdroji.  

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky.         (2.16) 

 

2.7.3.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Prostřednictvím ukazatelů zadluženosti jsou poměřovány cizí a vlastní zdroje. Pojem 

zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv cizí zdroje.  

 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech udává, na kolik procent je podnik 

schopen krýt svá aktiva vlastními zdroji, a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím víc je upevňována finanční stabilita. 

.100
aktivacelková

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl  (2.17) 

 Pro poměření dlouhodobého kapitálu se stálými aktivy se využívá ukazatel stupně 

krytí stálých aktiv. Vyšší hodnota tohoto ukazatele značí lepší finanční stabilitu firmy.  

.100
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň   (2.18) 

 Dalším ukazatelem je majetkový koeficient, též nazývaný finanční páka, který udává, 

jaká část majetku je financována vlastními zdroji.   

.100
kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový    (2.19) 

Mezi nejdůležitější ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, která vyjadřuje 

finanční závislost firmy. Měří tedy podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je financován 
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majetek firmy. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost 

podniku a tím vyšší i riziko věřitelů.  

.100
aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková    (2.20) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu udává, kolik dluhů cizího kapitálu připadá 

na jednu korunu vlastního kapitálu. U stabilní společnosti by se zadluženost vlastního kapitálu 

měla pohybovat přibližně v rozmezí 80 – 120 %. 

.100
kapitálvlastní

kapitálcizí
VKtZadluženos     (2.21) 

 

2.7.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vychází ze dvou účetních výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Tyto ukazatele jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu) a měří tedy 

výnosnost vloženého kapitálu. Čím vyšších hodnot ukazatelů rentability podnik dosahuje, tím 

lépe hospodaří se svým majetkem a kapitálem.  

Ukazatel rentability aktiv (ROA), je považován za klíčové měřítko rentability, 

protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez rozlišení zdroje 

financování. U tohoto ukazatele se lze setkat s následujícími konstrukcemi:  

,
aktiva

EBIT
ROA         (2.28) 

,
)1(

aktiva

túrokyEAT
ROA


      (2.29) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním, EAT značí čistý zisk a t je sazba daně z příjmu. 

 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) měří, kolik provozního výsledku 

hospodaření před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři 

a věřitelé. 

,
CKdlouhodobýVK

EBIT
ROCE


      (2.30) 

přičemž VK symbolizuje vlastní kapitál a CK je kapitál cizí. 

Rentabilita tržeb (ROS) ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny 

tržeb. Výpočet tohoto ukazatele lze provést dvěma způsoby:  
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,
tržby

EAT
ROS         (2.31) 

.
)1(

tržby

túrokyEBIT
ROS


      (2.32) 

Za klíčového ukazatele je považována rentabilita vlastního kapitálu (ROE), na 

kterou soustřeďují pozornost akcionáři, společníci a další investoři, neboť vyjadřuje, jaký 

výnos přinese jimi investovaný kapitál, a zda tento výnos odpovídá podstupovanému riziku.  

.
kapitálvlastní

EAT
ROE        (2.33) 

  

2.7.3.5 Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita patří mezi syntetické ukazatele efektivnosti podniku, které jsou 

ovlivňovány několika faktory, a proto je nezbytné provádět rozklad vývoje a odchylek těchto 

syntetických ukazatelů. Finanční analytikové tak zjišťují faktory, které jsou příčinou těchto 

odchylek.  

Pyramidovou soustavu ukazatelů lze stanovit přesně matematicky, a to 

prostřednictvím rozboru vrcholového syntetického ukazatele vyjádřeného matematickou 

rovnicí. Pyramidový rozklad se tedy opírá o postupné rozložení vrcholového ukazatele, 

v tomto případě ukazatele vlastního kapitálu, na dílčí ukazatele, a zjištění tak nejen vzájemné 

vazby mezi jednotlivými ukazateli, ale také určení vlivů dílčích činitelů na tento vrcholový 

ukazatel.  

 Nyní bude podrobněji popsán pyramidový rozklad ukazatele vlastního kapitálu (ROE), 

na který působí dvě hlavní skupiny ukazatelů. První skupina vystihuje tvorbu produkční síly, 

která vyjadřuje schopnost aktiv vytvořit zisk před zdaněním a placením úroků (EBIT). Druhá 

skupina charakterizuje dělení toho ukazatele.  

Pro rozklad rentability vlastního kapitálu se využívá následující vztah: 

 .
VK

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT
ROE       (2.34) 

 Vztah 
   

   
 představuje daňovou redukci zisku, 

   

    
  úrokovou redukci zisku, 

    

  ž  
 

provozní rentabilitu, 
  ž  

      
 obrat aktiv a 

      

      í      á 
 značí finanční páku.  
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Vývoj ukazatele ROE ovlivňuje, jakou část ze zisku odčerpá splnění daňové 

povinnosti, úhrada úrokového břemene, které je spojeno se stupněm zadluženosti podniku, 

rentabilita tržeb a také jak efektivně podnik využívá svůj majetek. 

Při konstrukci pyramidového rozkladu, který vysvětluje působení dílčích vlivů na 

změnu vrcholového ukazatele, nenastává problém, pokud mezi ukazateli existují aditivní 

vazby (+, -). Potíž při výpočtu se vyskytuje u multiplikativních vazeb (., :), u kterých lze 

použít metodu postupných změn, metodu rozkladu se zbytkem, logaritmickou metodu 

rozkladu, funkcionální metodu rozkladu a metodu integrální.  

Vyčíslení vlivu použitím prvních dvou metod je založeno na předpokladu, že změnou 

jednoho z ukazatelů zůstanou hodnoty ostatních ukazatelů nezměněny. Další dvě metody 

vychází u toho, že současná změna všech ukazatelů se odráží při vysvětlení jednotlivých 

vlivů. Každá z uvedených metod má své kladné i záporné stránky a ne vždy můžeme využít 

všechny metody. 

Výhodou metody postupných změn je její jednoduchost výpočtu a bezezbytkový 

rozklad, a proto je v praxi široce využívána. Slabou stránkou této metody je skutečnost, že 

velikost vlivů jednotlivých ukazatelů je závislá na pořadí ukazatelů ve výpočtu. U této metody 

je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy.  

U logaritmické metody je její předností skutečnost, že odráží současnou změnu všech 

ukazatelů zároveň a nevznikají problémy ani s pořadím ukazatelů ani se vznikem zbytků. Za 

nevýhodu se považuje situace, kdy firma dosahuje ztráty a následně zisku a tudíž nelze 

propočíst logaritmus indexu. V praktické části diplomové práce bude vyčíslení vlivů 

provedeno právě touto metodou. Vlivy jednotlivých ukazatel lze vyjádřit následovně: 

     
     

    
    ,        (2.35) 

kde Iai = a1 / a0,        (2.36) 

Ix = x1 / x0,         (2.37) 

kde ∆xai je celková změna vrcholového ukazatele, Iai je Ix jsou indexy analyzovaného a dílčích 

ukazatelů. 

Metoda rozkladu se zbytkem má výhodu v tom, že zjištěné výsledky nejsou ovlivněny 

pořadím ukazatelů a rozklad je jen jeden. Tuto metodu lze použít jen při výskytu malého 

zbytku, jelikož zbytková složka nelze jednoznačně interpretovat a přiradit jednotlivým 

vlivům, což je považováno za její nevýhodu. 

Metody funkcionální analýzy pracuje s diskrétními výnosy a zohledňuje současný vliv 

všech ukazatelů při vysvětlování jednotlivých vlivů. Výhody jsou stejné jako u logaritmické 
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metody, a navíc se zde může pracovat se zápornými indexy ukazatelů. Nevýhodou zde je 

otázka, jaké váhy přidělit při rozdělování společných faktorů, viz. Dluhošová (2008). 

Metoda integrální je obdobná jako funkcionální metoda s tím rozdílem, že je možné 

analyzovat i některé komplikované nelineární vazby. U této metody odpadá problém dělení 

současného působení více faktorů a v některých případech může být jednodušší interpretace 

než u ostatních metod rozkladu, viz. Zmeškal a kol. (2013). 

 

2.7.3.6 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

 Finanční zdraví podniku lze kromě poměrových ukazatelů zhodnotit také pomocí tzv. 

predikčních modelů nebo systému včasného varování. Jejich podstatou je vyjádřit úroveň 

finanční situace podniku jediným číslem. Tyto modely vznikly z důvodu včasného rozpoznání 

příčin nestability podniků, které by mohly signalizovat úpadek podniku.  

 Souhrnné modely je možné rozčlenit do několika skupin, což zachycuje následující 

obrázek. 

 

Obr. 2.2   Členění vybraných predikčních modelů hodnocení finanční úrovně 

 

Zdroj: Dluhošová (2008, str. 90) 

 

 Výchozím předpokladem pro bankrotní i bonitní modely je existence jevů, které 

identifikují problémy související s nepříznivou finanční situaci podniku, jenž může směřovat 

až k bankrotu podniku. Hodnocení finanční úrovně u všech typů modelů spočívá v přiřazení 

koeficientu hodnocení, který danou situaci vyhodnotí.  

Predikční modely hodnocení finanční úrovně 

 Bankrotní 

•  Altmanův model 

•  Index IN 

•  Taflerův model 

•  Beaverův model 

 Ratingové 

•  Tamariho model 

•  Kralicuv Quick-test 

•  Rychlý test 
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 Bankrotní modely vycházejí ze skutečných údajů a hodnotí možnost úpadku podniku. 

Zatímco modely ratingové vycházejí ze skutečných odvětvových hodnot a hodnotí možnost 

zhoršení finanční úrovně podniku.   

 V rámci této části bude popsán bankrotní model s názvem Index IN, jehož autory jsou 

manželé Neumaierovi. Tento index se neustále vyvíjí a jeho poslední verzí je IN05, která se 

od předchozích forem liší zejména hodnotami vah, které jsou přiřazeny jednotlivým 

ukazatelům. Podle tohoto indexu se bude postupovat v praktické části této práce. 

 Tento index hodnotí finanční zdraví podniku pomocí jediného čísla a předpovídá tak, 

zda společnost v blízké době zkrachuje či nikoliv. Index IN05 se skládá z několika dílčích 

části zabývajícími se konkrétními oblastmi finančního řízení podniku. Pro výpočet indexu se 

používá následující vzorec: 

,5432105
KBUKZ

OA
V

A

výnosy
V

A

EBIT
V

úroky

EBIT
V

CZ

A
VIN


    (2.38) 

kde V1 až V5 jsou váhy jednotlivých ukazatelů a představují jejich významnost, A jsou 

celková aktiva, OA jsou aktiva oběžná, CZ značí cizí zdroje, KZ představují krátkodobé 

závazky podniku a KBU krátkodobé bankovní úvěry.  

Bude-li hodnota indexu větší než 1,6, pak bude podnik brán jako finančně zdravý. 

Hodnota indexu v intervalu 0,9 – 1,6 bude značit neutrální stav, tedy podnik nebude ani 

„zdravý ani nemocný“. Index menší než 0,9 vyjadřuje finančně slabý podnik se značnými 

problémy. 

 Jelikož je tento index poměrně nový, neexistuje pro něj ověřená pravděpodobnostní 

charakteristika, která by popisovala jeho přesnost nebo úspěšnost. Ovšem pro české ekonomy 

má vysoký význam a předpokládá se, že by měl odhadnout bankrot firmy s úspěšností vyšší 

než 72 %.
2
 

 

2.8 Finanční plán 

Základním východiskem při oceňování výnosovými metodami je kompletní finanční 

plán, který je součásti podnikového plánu. Finanční plán slouží jako soubor kritérií při 

rozhodování o činnostech v přítomnosti, které však nastanou v budoucnosti. Jedná se o nástroj 

řízení podniku, a proto by měl být flexibilní a měl by reagovat na změny. Finanční plán je 

zpravidla vytvářen na běžný obchodní rok s výhledem na dalších tři až pět let 

                                                
2 BUSINESS VIZE. Index IN [online]. 2010 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/financni-

analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-ceske-firmy 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-ceske-firmy
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/in05-bankrotni-index-z-ceska-ktery-funguje-na-ceske-firmy
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Výsledkem finančního plánu je sestavení tří hlavních účetních výkazů, kterými je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Tomuto ale předchází sestavení dílčích 

plánů, mezi které patří plán tržeb, plán provozní ziskové marže, plán čistého pracovního 

kapitálu, plán investic a plán financování. 

Pro efektivní sestavení finančního plánu existují tři požadavky, které by měly být 

dodrženy. Jedná se o: 

1. prognózování, 

2. nalezení optimálního finančního plánu, 

3. aktualizace finančního plánu. 

Prognózy, které by měly být přesné, se soustřeďují na nejpravděpodobnější budoucí 

situace. Důležité je také sledovat činnost konkurence, aby mohla daná firma reagovat na 

případné změny, např. zvýšit podíl na trhu apod. 

Proces tvorby finančního plánu se musí řídit daným postupem. Mezi základní kroky 

tohoto procesu patří:  

• stanovení výkonů a nákladů,  

• stanovení potřeby jednorázových kapitálových vstupů,  

• určení zdrojů financování,  

• vybilancování celého systému,  

• zhodnocení korekce, simulace a optimalizace finančního plánu.  

Finanční plán sestává z několika částí. Na začátku je nutné představit úvod, jenž musí 

navazovat na ostatní typy finančních plánů (plán zásobování, výroby, pracovníků atd.). Další 

částí je prognóza, která musí vycházet z určitého výhledu do budoucna. Je potřeba zaměřit se 

na faktory makroekonomické (ekonomický, politický, sociální vývoj) a mikroekonomické 

(vývoj odvětví, konkurence a vývoj vlastního organizmu – čili podniku). Výchozím bodem, 

kam chceme směřovat, je cíl. Cíle bývají verbální, ale ve financích bychom je měli 

kvantifikovat. Velkou nutností je vytvořit strategii, kterou uvedeme, jak k cíli dojít. Další 

částí jsou plány jednotlivých dílčích středisek a aktivit. Nezbytnou nutností je řešit  

personální a zdrojové souvislosti, které vypoví o tom, zda je plán realizovatelný. 

Finanční plány jsou sestavovány pro různá období. Z časového hlediska existuje 

podrobný a hrubý plán. Krátkodobé plánování je zpravidla na dobu jednoho roku a méně, 

pracuje se tedy s relativně jistými informacemi, a proto se jedná o podrobné plánování.  Cíle 

finančního plánu jsou obvykle zaměřeny na dobu delší než jeden rok a je tak potřeba 

sestavovat i dlouhodobé plány, které už nemusí být tak přesné a jsou plány hrubými.  
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Cílem krátkodobého finančního plánu je především zabezpečení krátkodobých 

vnějších finančních zdrojů. Je sestavován na dobu nejvýše 12 měsíců, a proto existuje jen 

nízké riziko prognostické chyby. V krátkém období se musejí cíle přizpůsobovat 

disponibilním prostředkům. Nejvýznamnější součástí ročního plánu je plánová výsledovka. 

Krátkodobý finanční plán zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánu. 

Dlouhodobý finanční plán se vytváří zpravidla na příštích 5 let posuvným způsobem. 

Mezi části toho plánu patří analýza finanční situace, plán tržeb, plánová rozvaha, plán 

peněžních toků, plánový výkaz zisku a ztráty, investičních rozpočet a rozpočet dlouhodobého 

externího financování.  

 

2.9   Metody oceňování 

Ocenění podniku může být provedeno různými postupy, resp. metodami, jejichž volba 

je ovlivněna především účelem, pro který se hodnota podniku zjišťuje. Výběr správné metody 

závisí rovněž na hodnotě, které chce oceňovatel dosáhnout, a neexistuje tak žádná univerzální 

metoda, která by byla vhodná pro zjištění každé kategorie hodnoty. 

Existuje řada metod pro oceňování a v zásadě je můžeme rozdělit do čtyř základních 

skupin. Jedná se o metody výnosové, majetkové, kombinované a tržní. Výsledná hodnota 

obvykle vychází z více použitých metod a váže se k určitému časovému okamžiku. Důvodem 

je nestálost prostředí, ve kterém se podnik nachází, tzn., že jakmile se změní některý 

předpoklad, ze kterého ocenění vychází, změní se také hodnota firmy. 
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Obr. 2.3   Přehled metod oceňování podniků  

 

Zdroj: Dluhošová (2008) 

 

2.9.1 Metody výnosové 

Základním východiskem této skupiny metod je předpoklad, že hodnota kapitálu je 

určena očekávaným užitkem pro jeho držitele, za který mohou být považovány očekávané 

zisky, dividendy nebo finanční toky. Tyto metody tedy zjišťují hodnotu podniku nebo jeho 

částí jako současnou hodnotu budoucích peněžních toků. Důležité je určit budoucí výnosy 

a stanovit časový horizont a náklady kapitálu. 

 Základními výnosovými metodami je metoda kapitalizovaných zisků a metody 

diskontovaných peněžních toků, které jsou nejvíce využívány v anglosaských zemích, ale 

i v České republice se používají stále častěji. 

 

2.9.1.1 Metody diskontovaných peněžních toků  

 Tato skupina metod se opírá o odhad očekávaných příjmů, které plynou 

z podnikatelské činnosti. Jako hlavní měřítko jsou zde považovány právě tyto budoucí příjmy, 

resp. volné peněžní toky, protože budou-li růst budoucí příjmy, bude růst i hodnota oceňované 

firmy. Klíčovými body těchto metod je vymezení budoucích peněžních toků a stanovení 

nákladů kapitálu, prostřednictvím kterých se peněžní toky diskontují a také stanovení hodnoty 

podniku vhodnou metodou oceňování. 

Metody 
oceňování 

podle koncepce 
ocenění 

Výnosové 

Metody 
diskontovaných 
peněžních toků 

Metody 
kapitalizovaných 

zisků 

Metoda EVA 

Majetkové 

Substituční 
hodnota 

Účetní hodnota 

Likvidační 
hodnota 

Kombinované Komparativní 

Metoda 
multiplikátorů 

za rizika 

Aktivní 

Flexibilní 
metodologie 
reálných opcí 

Pasivní 

Metoda 
jistotních 

ekvivalentů 

Metoda 
upraveného 

nákladu 
kapitálu 



26 

 

Vymezení volných finančních toků 

Při oceňování podniku metodou diskontovaných peněžních toků mají volné finanční 

toky (Free Cash Flow, FCF) významnou roli. Tyto finanční toky jsou obecně chápány jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji, které podniku přináší majetek a mají vztah k danému druhu 

kapitálu. 

Volné finanční toky se rozlišují podle toho, komu jsou určeny. Veškeré neboli celkové 

volné peněžní toky (Cash Flow to the Firm, FCFF) jsou takové, které se vztahují 

k celkovému kapitálu, a které podnik vytváří z aktiv bez ohledu na to, zda jsou určeny 

vlastníkům či věřitelům. Skládají se z peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a z peněžních 

toků pro věřitele (FCFD) a můžeme je vyjádřit následujícím vztahem: 

FCFF = FCFE + FCFD.       (2.39) 

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

peněžní toky ze strany vlastníků, např. akcionářů. Jedná se o finanční toky, které jsou 

vytvářeny z finančních toků z provozní, investiční a finanční činnosti, a lze je vyjádřit 

následujícím vztahem:  

FCFEt = EATt + odpisyt - ∆ČPKt - INVt + St ,    (2.40) 

kde  ∆ČPK je změna stavu čistého pracovního kapitálu, INV jsou investiční výdaje, 

S znamená saldo úvěru, vypočtené jako čerpání úvěru (SC) mínus splátky úvěru (SS). 

V případě, že je firma nezadlužená, existuje pro výpočet volných finančních toků 

následující vztah: 

FCFEU = EATt + odpisyt - ∆ČPKt - INVt..     (2.41) 

Na volné finanční toky pro věřitele (Free Cash Flow to the Debt, FCFD) je nahlíženo 

ze strany věřitelů, kterými mohou být např. dodavatelé nebo banky. Tyto finanční toky lez 

vyjádřit následovně: 

FCFD = úroky ∙ (1 - t ) - S,       (2.42) 

kde S je rozdíl příjmů z inkasovaných splátek z dluhu mínus výdaje na poskytnuté úvěry 

a d značí sazbu daně z příjmu, viz Dluhošová (2010). 

 

Stanovení nákladu kapitálu 

Náklady kapitálu představují náklady, které musí podniku vynaložit na získání 

jednotlivých složek podnikového kapitálu. I zde dochází k rozlišování, a jedná se o náklady na 

celkový kapitál (WACC), náklady na cizí kapitál (rd) a náklady na kapitál vlastní (re). WACC 

pracují jednak s úrokem, který představuje cenu za použití cizího kapitálu a zároveň 

s požadovaným výnosem akcionářů, jenž znázorňuje náklady na vlastní kapitál. Celkový výsledek 
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je tedy ovlivněn velikosti nákladu na kapitál jak cizí, tak vlastní a také závisí na struktuře kapitálu. 

Náklady na celkový kapitál lze zjistit podle následujícího vzorce: 

)1( t
C

D
R

C

E
RWACC DE  .      (2.43) 

V praktické části této práce budou průměrné náklady kapitálu stanoveny pomocí 

stavebnicového modelu, který je v praxi využíván nejčastěji. Průměrné náklady celkového 

kapitálu WACC se zde vypočítají následovně: 

,1 







 t

A

D
WACCWACC U       (2.44) 

kde WACCU jsou náklady kapitálu nezadlužené firmy, D představuje dluh, A jsou aktiva a t je 

sazba daně. 

 Celkové náklady nezadlužené firmy je nutno přepočítat na zadluženou firmu. Existuje 

pro to následující vztah: 

,fistabsképodnikatelLAFU RRRRWACC       (2.45)

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

riziková přirážka obchodního podnikatelského rizika a Rfinstab je riziková přirážka za riziko 

vyplývající z finanční stability.  

 

 Bezriziková úroková míra RF bude v praktické části práce stanovena na základě 

prognózy Ministerstva financí České republiky. 

  

Riziková přirážka za velikost podniku RLA  vychází z určení úplatných zdrojů (UZ), 

kdy tyto úplatné zdroje vypočteme jako UZ = BU + VK + OBL,   (2.46) 

kde BU je bankovní úvěr, VK představuje vlastní kapitál a OBL značí obligace dané firmy. 

Tato riziková přirážka se zjistí z podmínky, že pokud jsou UZ > 3 mld. Kč, tak riziková 

přirážka je 0%. Je-li UZ < 100 mil. Kč, pak RLA = 5% a je-li UZ > 100 mil. Kč a zároveň 

< 3 mld. Kč, pak se vypočte přirážka jako  RLA = (3 mld.Kč – UZ)
2 
/ 168,2. 

  

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu Rpodnikatelské je stanovena porovnáním 

ukazatele rentability aktiv EBIT/A s ukazatelem X1, který se zjistí následovně, 

OBLBU

Ú

A

OBLBUVK
X







)(
1 ,     (2.47) 
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kde VK je vlastní kapitál, BU představuje bankovní úvěry, OBL značí obligace, A představují 

celková aktiva a Ú jsou úroky. Platí zde, že pokud je ROA > X1, pak Rpodnikatelské = minimální 

hodnota Rpod. za odvětví, pokud je ROA < 0, pak Rpod. = 10% a je-li X1 > ROA > 0, pak 

Rpodnikatelské = (X1 - EBIT/A)
2 
/ (10 X1

2
).     (2.48) 

 

Riziková přirážka za finanční stabilitu podniku Rfinstab je stanovena porovnáním 

ukazatele celkové likvidity OA/kr. závazky s mezní hodnotou likvidity XL, která závisí na 

průměru průmyslu. Riziková přirážka se zjistí z podmínky, kdy likvidita > XL, pak Rfinstab je 

0 %, je-li likvidita < 1, přirážka bude 10 % a bude-li celková likvidita firmy >1 a zároveň 

< XL, vychází se ze vztahu Rfinstab = (XL – celková likvidita)
2
 / 10 ∙ (XL – 1)

2
. (2.49) 

 

V rámci metod diskontovaných finančních toků existují čtyři základní metody ocenění 

podniku, které závisí na druhu oceňovaného kapitálu. Tedy zda bude hodnocen celkový 

kapitál nebo pouze kapitál vlastní. 

  

Metoda DCF – Entity 

Touto metodou je oceňován celkový kapitál, kdy volný peněžní tok pro vlastníky 

a věřitele je diskontován nákladem celkového kapitálu RA. Cílem této metody je tržní ocenění 

celkového kapitálu společnosti. Hodnota podniku se počítá podle následujícího vzorce: 

 .
AR

FCFF
V           (2.50) 

Metoda DCF – Equity 

U této metody se oceňuje pouze vlastní kapitál, kdy se volné finanční toky také 

vztahují pouze k vlastnímu kapitálu a jsou diskontovány nákladem vlastního kapitálu RE. 

Propočet hodnoty podniku je následující: 

 .
ER

FCFE
V           (2.51) 

Metoda DDM 

Metodou dividendového diskontního modelu je oceňován vlastní kapitál společnosti, 

kde je finanční tok vyjádřen dividendou, která plyne vlastníkům. Finanční toky se zde 

diskontují nákladem vlastního kapitálu RE. Je možná situace, kdy jsou finanční toky FCF 

konstantní, 

 ,
ER

DIV
V           (2.52) 
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anebo finanční toky rostou konstantně. Jedná se o tzv. Gordonův model, s očekávanou mírou 

růstu dividend do nekonečna (g), jehož propočet je následující:  

 .
gR

DIV
V

E 
          (2.53) 

Metoda APV 

Metoda upravené současné hodnoty slouží k ocenění celkového kapitálu. Finanční 

toky jsou tvořeny toky firmy s nulovým zadlužením FCFFU, které se diskontují nákladem 

celkového kapitálu nezadlužené firmy   
 . Pro získání hodnoty zadlužené firmy je potřeba 

přičíst k hodnotě nezadlužené firmy současnou hodnotu daňového štítu (TS), 

 .
D

U

R

TS

R

FCFE
V

U

A

         (2.54) 

 

U oceňování metodami DCF se běžně vychází z fázových metod, které jsou založeny 

na současné hodnotě volných finančních toků FCF. Fázové metody se využívají i u ostatních 

metod ocenění, ale méně často. Výpočet hodnoty firmy lze obecně zapsat jako 

.)1(
1

tT

t t RFCFV 


        (2.55) 

V běžném podnikatelském prostředí se počítá s neomezenou dobou trvání podniku, 

kdy tento podnik prochází různými fázemi vývoje, a proto je nutné jej oceňovat na jednotlivé 

fáze. Dle počtu fází rozlišujeme metody jednofázové, dvoufázové nebo vícefázové.  

Jednofázová metoda patří k nejjednodušším, neboť se v ní předpokládá stejné 

chování po celou dobu trvání firmy. Hodnota podniku je při konstantních FCF určena jako 

perpetuita: 

 ,
R

FCFE
V           (2.56) 

nebo s tempem růstu či poklesu (g) jako, 

 .
gR

FCFE
V


          (2.57) 

Dvoufázová metoda rozděluje trvání podniku na dvě fáze, přičemž u první fáze se 

obvykle počítá se 4 až 6 roky, neboť v tomto období je snazší hodnotit a plánovat finanční 

toky z podnikové činnosti. U fáze druhé se počítá s jejím trváním do nekonečna a lze zde 

stanovit a odhadnout pouze směr vývoje peněžních toků. Hodnota podniku se pak vypočte 

jako součet obou fází. 

V první fázi lze hodnotu podniku vypočíst ze vztahu:  
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        (2.58) 

kde T je délka první fáze a R1 jsou náklady kapitálu v první fázi. 

Ve druhé fázi se počítá pouze s trendem volných finančních toků a hodnota podniku 

v počátku této fáze je vyjádřena tzv. pokračující hodnotou (PH). Za předpokladu konstantních 

finančních toků v druhé fázi je pokračující hodnota stanovena následovně: 
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         (2.59) 

kde R2 jsou náklady kapitálu v druhé fázi. Vzhledem k momentu ocenění je nutné pokračující 

hodnotu diskontovat k momentu ocenění. Hodnota druhé fáze je dána vztahem: 

 .)1( 12

TRPHV          (2.60) 

Výsledná hodnota podniku je dána součtem hodnot jednotlivých fází a vzorec pro její výpočet 

je následující:  
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     (2.61) 

Vícefázové metody jsou zobecněním předchozí dvoufázové metody, kdy je 

budoucnost podniku členěna na tři a více fáze, přičemž u poslední fáze se opět počítá s jejím 

trváním do nekonečna. Výslednou hodnotu podniku je možné vyjádřit jako součet fázových 

hodnot. Každá fázová hodnota představuje hodnotu firmy na počátku dané fáze, přičemž 

každou fázi je nutné diskontovat v momentu ocenění. 

 

2.9.1.2 Metoda kapitalizovaných zisků 

 Metoda kapitalizovaných zisků je metodou „netto“, což znamená, že výnosová 

hodnota se počítá z výnosů plynoucích pouze vlastníkům a výsledkem je tedy hodnota 

vlastního kapitálu.  

 Při použití této metody pro oceňování je důležité provést analýzu a úpravu 

dosavadních výnosů podniku, především podle výkazu zisku a ztráty za minulých 3 – 5 let. 

Potřebné je také předpovědět budoucí čisté výnosy a propočíst finanční potřeby a úpravy 

čistých výnosů. Následně se vypracuje odhad kalkulované úrokové míry a provede se vlastní 

výpočet výnosové hodnoty, a to analytickou nebo paušální metodou.  

 

2.9.1.3 Metoda EVA 

 Pro stanovení hodnoty podniku je také možné využit metodu s hodnotovým 

ukazatelem ekonomické přidané hodnoty (EVA). Tato metoda vychází z tvrzení, že hodnota 
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podniku se skládá ze dvou základních částí. První část odráží velikost investovaného kapitálu 

akcionářů a věřitelů v účetním vyjádření, což představuje parametr C0, a druhá část 

představuje současné hodnoty budoucích ekonomických přidaných hodnot.  

Ukazatel EVA je vyjádřen jako: 

 EVA = NOPAT – WACC ∙ C,       (2.62) 

kde NOPAT představuje tzv. čistý operativní zisk po zdanění a C je kapitál firmy. 

 Budoucí hodnotu EVA je nutné diskontovat pomocí nákladu celkového kapitálu 

(WACC). Zjištění hodnoty firmy se pak vypočte podle vztahu: 
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kde MVA je tržní přidaná hodnota, která je součtem diskontovaných EVA v jednotlivých 

letech. 

 Výsledkem ocenění touto metodou je hodnota firmy celkem. Pokud je požadována 

hodnota pouze vlastního kapitálu, odečtou se od výsledku úročené cizí zdroje k okamžiku 

ocenění, viz. Kislingerová (2004). 

 

2.9.2 Majetkové metody 

Majetkové metody pracují na principu ocenění jednotlivých složek majetku podniku 

a od souhrnu individuálně oceněných položek majetku se poté odečte suma individuálně 

oceněných závazků. Proces oceňování těmito metodami je poměrně jednoduchý a dle 

předpokladu dalšího pokračování podniku rozlišujeme tři metody: substanční, účetní 

a likvidační. 

 

2.9.2.1 Substanční metoda 

Cílem ocenění substanční metodou je zjistit, kolik by stálo znovuvybudování daného 

podniku, u kterého se předpokládá s pokračováním jeho činnosti. Základem je tedy 

reprodukční pořizovací cena jednotlivých aktiv, která je snížená o reálné ocenění všech 

závazků a dluhů k datu ocenění. Výsledkem je ocenění, pro které se používá pojem substanční 

hodnota netto (Sn), kterou lze vyjádřit jako: 

Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách 

+ Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

= Substanční hodnota brutto Sb 

- Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

= Substanční hodnota netto Sn. 
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Výhodou této metody je to, že při oceňování majetku se vychází z tržních podmínek, 

jelikož jsou k ocenění používané reprodukční pořizovací ceny. Existuje zde i nevýhoda 

metody, kterou je především obtíž v ocenění nehmotného neidentifikovatelného majetku, díky 

kterému se získá úplné či neúplné ocenění. Touto metodou lze reálněji stanovit hodnotu 

majetku společnosti. 

 

2.9.2.2 Účetní metoda 

Podstatou této metody je určení, za kolik byl majetek skutečně pořízen. Vychází se 

tedy z historických cen, přesněji ze stavových veličin nalezených v rozvaze. Základem je 

individuální ocenění jednotlivých složek aktiv, které jsou následně sečteny a zjistí se tak 

souhrnné ocenění aktiv. Od této hodnoty aktiv jsou odečteny závazky a dluhy v nominálních 

hodnotách a výsledkem je hodnota vlastního kapitálu firmy. 

Účetní metoda je nejméně přesná, jelikož vychází právě z historických cen a používá 

se pouze jako doplňková metoda pro porovnání účetní hodnoty s hodnotou tržní, která je 

výsledkem výnosových metod. 

 

2.9.2.3 Metoda likvidační hodnoty 

Cílem této metody je zjistit hodnotu podniku, který nebude pokračovat ve své činnosti 

a jeho majetek bude určitým způsobem rozdělen, rozprodán nebo zlikvidován. Proces 

zjišťování likvidační hodnoty je poměrně složitý, poněvadž dané výnosy z prodeje závisí na 

mnoha okolnostech, jež jsou těžko odhadnutelné. Likvidační hodnota představuje spodní 

hranici hodnoty společnosti, ale její výše také závisí na tom, zda likvidace probíhá pod 

vnějším tlakem, především věřitelů, nebo je dobrovolná. U likvidace pod tlakem bude 

likvidační hodnota poměrně nižší než u likvidace za podmínek běžného rozprodeje. 

 

2.9.3 Komparativní metody 

Pro komparativní metody existuje také označení jako metody relativního oceňování 

nebo metody tržního srovnávání a spočívají v odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu 

z dostupných dat podniků, které je možné porovnat. Ocenění touto metodou se nejčastěji 

využívá u podniků, které se svými podíly veřejně obchodují na finančních trzích.  

Principem metody je odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu z dostupných dat 

srovnatelných podniků. Ocenění se provádí u podniků, jejichž podíly jsou obchodovány 

veřejně na finančních trzích. Obecně lze hodnotu podniku stanovit podle následujícího 

vztahu: 
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V = multiplikátorsrovnatelná firma ∙ ukazateloceňovaná firma,    (2.64) 

přičemž multiplikátorem může být ukazatel P/E nebo MV/BV a jako ukazatel je vhodné 

dosadit čistý zisk nebo účetní hodnotu aktiv. 

Výhoda této metody spočívá v její jednoduchosti výpočtu a rychlosti získání hodnoty, 

avšak v České republice se tato metoda příliš často nevyužívá. Za nevýhodu se může 

považovat obtížnost najít srovnatelný podnik, neboť každý podnik má jinou strukturu 

činnosti, je odlišným typem společnosti, či se nachází v jiné fázi vývoje apod. 

 

2.9.4 Kombinované metody  

Metody kombinované jsou založeny na zprůměrování hodnot vypočtených pomocí 

výše popsaných metod. Nejčastěji se kombinují metody majetkové a výnosové (DCF), jelikož 

se bere v úvahu majetková i výnosová stránka podniku, a obecně lze výpočet provést jako 

vážený průměr prostřednictvím vztahu: 

,ii
i

VwV          (2.65) 

kde wi jsou váhy přiřazené jednotlivým metodám, které náleží intervalu (0;1) a součet těchto 

vah musí být roven 1, a Vi je hodnota podniku zjištěná podle jednotlivých metod.  

 Hodnotu podniku lze také určit jako aritmetický průměr výnosové a majetkové 

metody, který lze zapsat jako: 

,2/)( VS VVV           (2.66) 

kde VS je hodnota podniku stanovená podle substanční metody a VV je hodnota podniku 

zjištěná pomocí výnosové metody. 

 

2.10 Citlivostní analýza 

Jelikož v praxi existuje riziko, že skutečná hodnota podniku se bude od očekávané 

hodnoty lišit, je potřeba provést analýzu citlivosti. Tato analýza spočívá v poskytování 

informací o tom, jak se změní výsledná hodnota podniku, dojde-li ke změně jednoho nebo 

více vstupních dat, přičemž tyto změny mohou být jak kladné tak záporné v řádech několika 

procent.  

Dle Dluhošové (2010, str 38) je citlivostní analýza popsána následovně: „U tohoto 

přístupu je hodnocen vliv změn vstupních parametrů na výsledné hodnoty finančních veličin. Tato 

analýza bývá někdy označována jako „What If…“, „Co když…“ analýza, podle otázky, na kterou 

se hledá odpověď.“ 



34 

 

 Při oceňování podniku může dojít ke snížení nebo zvýšení např. nákladu kapitálu nebo 

volných peněžních toků. Na základě změn těchto vstupních parametrů je hodnota podniku 

včetně změn stanovena pomocí dvoufázové metody podle vztahu: 
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   (2.68) 

kde Vδ je hodnota podniku včetně změny volných peněžních toků, α je parametr změny 

volných peněžních toků, Vγ značí hodnotu podniku včetně změny nákladů kapitálu a β 

představuje parametr změny nákladů kapitálu.  
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3 Charakteristika firmy pro účely ocenění 

Cílem této kapitoly je představení společnosti, která byla vybrána pro účely diplomové 

práce a seznámení s její historií a charakteristikou výroby. 

 

3.1 Profil společnosti 

BLANCO Professional CZ spol. s r. o. (dále jen Blanco) je společnost s ručením 

omezeným, která vznikla 19. listopadu 1993 a sídlí v Chlebovicích nedaleko Frýdku-Místku 

v Moravskoslezském kraji. Společnost se zabývá produkcí nerezového zařízení a vybavení 

pro catering, zdravotnictví a jiné oblasti, v nichž se klade důraz na dodržování hygienických 

norem. Podle klasifikace ekonomických činností CZ - NACE je společnost Blanco zařazena 

do sekce C Zpracovatelský průmysl a dále do kategorie 25 - Výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení, která se i dále člení a vybraný podnik spadá 

do skupiny 25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků. 

Jediným společníkem a tedy ovládající osobou je společnost BLANCO CS GmbH+Co 

KG se sídlem v Německu. Oceňovaná firma je tedy výrobní společností se 100 % zahraniční 

účastí, jejíž základní kapitál je vytvořen ve výši 27 000 000 Kč a je v plné výši splacen. 

 

3.2 Historie 

Kořeny této společnosti sahají až do začátku 20. století, konkrétně do roku 1925, kdy 

20. ledna začal Henrich Blanc ve dvou provizorních dřevěných boudách se sériovou výrobou, 

která byla o dva roky později přesunuta do první pevné výrobní haly. V poválečném období 

byla výroba zaměřena na mléčný průmysl, zvláště přenosné konvice na mléko z nerezu, a na 

řeznické zboží. V pozdějších letech se začaly vyrábět dřezy z ušlechtilé oceli, jejichž 

produkce stále rostla.  

V letech 1961 – 1980 se společnost dostala jak na svůj vrchol, kdy její podíl na trhu 

v Německu představoval téměř 50 %, tak se potýkala i s krizí, která byla spojená s recesí ve 

výstavbě bytů. Ke konci 70. let začíná Blanco svou výrobu koncentrovat do tří výrobních 

skupin, kterými je Technika pro domácnost, Technika pro společné stravování a medicínu 

a Výrobky pro rehabilitaci. 

 Na počátku 90. let se společnost potýká s nadprůměrným růstem a rekordními obraty 

ve všech třech výrobních skupinách a zakládá nové výrobní místa v dalších zemích. V roce 

1993 byla výroba rozšířena i v České republice se sídlem ve Frýdku - Místku. V Praze 
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funguje od roku 2004 prodejní kancelář a produkce je od roku 2005 přesunuta do Chlebovic, 

kde byla otevřena nová výrobní hala s rozlohou 5 000 m
2
.  

 V současné době značka Blanco vystupuje na trzích jako prvotřídní kvalita zpracování 

a materiálu, inovativní výrobky a systémová řešení a také zvláštní působnost a zodpovědnost 

při poradenství a servisu. 

 

3.3 Charakteristika výroby 

 Základními materiály, ze kterých se vyrábí, jsou nerezový plech a profil, které dále 

zaměstnanci opracovávají na CNC strojích, svařují, brousí a montují až do finální podoby. 

Výrobky společnosti jsou určeny pro řadu cílových skupin. Hlavními zákazníky jsou 

nemocnice, školy, jídelny, domovy důchodců, laboratoře, firmy z potravinářského, 

chemického i automobilového průmyslu a stavebnictví. Blanco proto člení svou výrobu do tří 

obchodních odvětví, kterými je Catering Systém, Medical Care Systém a Industrial 

Components.  

 Cateringový systém zahrnuje výrobky, které jsou určeny pro hotelnictví, gastronomii, 

velkokuchyně a společné stravování. Jedná se o produkty, kterými jsou gastronádoby, 

přepravní a servírovací vozíky, vyhřívané a nevyhřívané zásobníky, dřezy pro gastronomii, 

výdejní linky a další. Cateringový systém umožňuje efektivní a kvalitní kuchyňský 

a stravovací management a díky tomuto systém přichází jídlo k hostovi chutné a čerstvé. 

 Medical Care systém poskytuje systémové řešení pro medicínské obory na klinikách 

a v nemocnicích, praxích a ambulancích. Program výrobků zahrnuje pojízdné skříně, účelové 

vozíky, komponenty k sterilnímu udržení a pojízdný nábytek na operační sál. Vysoce cenné 

výrobky odpovídají ve věcných aspektech vysokým požadavkům a standardům kvality 

a hygieny v operační oblasti.  

 Industrial Components vyrábějí inovativními technikami a ochraňovaným Zhotovení-

Knowhow samostatně zhotovené kusy z ušlechtilé oceli, hliníku a uměleckých látek určené 

pro průmysl. Toto obchodní odvětví nabízí řešení se systémem, od technického poradenství 

ve vývojové fázi až k precizně zhotoveným stavebním dílům a promyšleným balením. 

 Blanco se může chlubit moderním výrobním zařízením, CAD – konstrukcemi, 

nářadím zhotoveným ve vlastní režii a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci, kteří jsou 

garancí pro produkci této společnosti. Nabízeny jsou nejen produkty z firemních katalogů, ale 

podnik se zaměřuje hlavně na zakázkovou výrobu, kdy je výrobek zhotoven buď podle 

zákazníkem dodané dokumentace, nebo je zde možnost, díky vlastní konstrukční kanceláři, 

nabídky celkového servisu od zpracování projektu, přes konstrukci až po vlastní výrobu 
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produktu. Na B2B trzích velkokuchyní a společného stravování, klinik a ambulancí 

a u průmyslových zákazníků udává Blanco se svými produkty a systémovým řešením stále 

nová měřítka. 

 Společnost byla certifikována podle DIN EN ISO 90001:2000 ve všech obchodních 

odvětvích a je mezinárodně činným podnikem, který dodává své výrobky především v Evropě 

a na Středním Východě.  

 

3.4 Organizační struktura společnosti 

 

Obr. 3.1  Popis organizační struktury společnosti Blanco 

 

zdroj: výroční zpráva společnosti 

 

 Společnosti zaměstnává 120 zaměstnanců, z toho 90 pracuje ve výrobě. Řízení 

společnosti mají na starost 3 zaměstnanci.  
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4 Ocenění podniku vybranými metodami a jejich komparace 

V rámci této kapitoly bude na základě poznatků z teoretické části práce provedena 

strategická analýza a finanční analýza společnosti Blanco Professional CZ spol. s r. o. 

Následně bude sestaven dlouhodobý finanční plán podniku na 5 let dopředu. V závěru této 

části bude daná společnost oceněna dvěma vybranými metodami a výsledky budou srovnány. 

 

4.1 Strategická analýza 

Prostřednictvím strategické analýzy bude provedena analýza makroprostředí, která 

hodnotí podnik z vnějšího prostředí a analýza mikroprostředí, která se soustředí na postavení 

podniku v rámci odvětví. V závěru strategické analýzy bude sestavena SWOT analýza, 

v rámci které budou určeny silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby.  

 

4.1.1 Analýza makroprostředí 

Z makroekonomického pohledu lze specifikovat konkrétní vlivy, které do jisté míry 

ovlivňují podnik. Proto je velmi důležité sledovat vývoj a předpověď některých 

makroekonomických ukazatelů, a to především ukazatele hrubého domácího produktu, 

průměrné míry inflace, míry nezaměstnanosti a kurz koruny. Tyto vybrané ukazatelé budou 

v rámci analýzy makroprostředí blíže prozkoumány. 

Následující tabulka zachycuje vývoj těchto ukazatelů v čase a také jejich předpověď 

do budoucna. 

 

Tab. 4.1   Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v letech 2007 - 2011 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 

Meziroční růst HDP (%) 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 -1,0 -0,3 2,1 

Míra nezaměstnanosti (%) 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 6,9 7,3 7,4 

Míra inflace (%) 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2,0 1,7 

Kurz CZK/EUR 27,76 24,94 26,44 25,29 24,59 25,14 25,3 25,0 

Zdroj: www.czso.cz, www.cnb.cz, *aktuální predikce 

 

Vliv hrubého domácího produktu 

Hrubý domácí produkt představuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, která je 

vytvořena za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá pro určování 

http://www.czso.cz/
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výkonnosti ekonomiky států, a čím je hodnota HDP na jednoho obyvatele vyšší, tím je daná 

ekonomika vyspělejší. 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v České republice hrubý domácí produkt meziročně 

rostl, s výjimkou roku 2009, kdy v důsledku celosvětové hospodářské krize hrubý domácí 

produkt poklesl o 4,7 %. V tomtéž roce se snížily i tržby společnosti Blanco. Můžeme tedy 

říci, že při poklesu HPD klesají tržby, a tudíž je firma procyklická a výroba tak kopíruje 

ekonomický cyklus v ekonomice. V následujícím roce došlo ke zvýšení tempa růst HDP 

o 2,7 % a taktéž došlo ke zvýšení tržeb daného podniku, tzn., že tento makroekonomický 

ukazatel opět ovlivňuje daný podnik procyklicky. Ke stejné situaci došlo i v roce 2011. 

Z tohoto vyplývá, že mezi tržbami analyzované společnosti a vývojem HDP existuje trendová 

závislost. 

 

Vliv míry nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je dalším makroekonomickým ukazatelem, který značí úroveň dané 

země. Za nezaměstnaného je považována osoba, která je schopna a ochotna pracovat, avšak 

nemůže najít placené zaměstnání.   

Míra nezaměstnanosti do roku 2008 klesala a právě v tomto roce dosáhla nejnižší 

úrovně. V roce 2009 vyvrcholila finanční krize, která měla rovněž dopad na nezaměstnanost 

a na zbrzdění výkonnosti ekonomiky. Podnikům klesla produkce, přicházely o své zakázky, 

a tak muselo dojít k propouštění zaměstnanců. To se projevilo i ve vybraném podniku, kde 

došlo k poklesu výsledku hospodaření a také ve snížení stavu zaměstnanců.  

 

Vliv míry inflace 

Za inflaci se obecně považuje růst cenové hladiny v čase, neboli snížení kupní síly 

peněz. Při výrazném růstu inflace roste i ekonomická nejistota.  

Průměrná inflace působí na činnost podniku a na vývoj jeho tržeb. Ve sledovaných 

letech byla nejvyšší míra inflace zaznamenána v roce 2008, kdy tento vývoj ovlivnila řada 

faktorů, např. zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %, zvýšení cen 

energií, zvýšení spotřební daně u cigaret a v neposlední řadě zavedení regulačních poplatků u 

lékaře. Vysoká míra inflace způsobila stagnaci tržby daného podniku, kdy lidé vzhledem 

k vyšší inflaci musí vynakládat větší částky za bydlení a klesá tak reálná kupní síla 

domácností. V dalších letech se míra inflace pohybovala v rozmezí 1 – 2 %, kdy poklesly 

ceny potravin, pohonných hmot a automobilů a ceny dovozu byly příznivé.  
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Vliv kurzu koruny vůči euru 

 Vývoj kurzu koruny vůči euru je pro analyzovaný podnik velmi důležitým ukazatelem, 

jelikož Blanco dodává své výrobky především po Evropě a je tak vystaveno kurzovým 

rizikům.  

Vývoj tohoto kurzu do roku 2008 klesal a zastavil se na 24,94 CZK/EUR, tzn., že 

česká měna sílila. V dalším roce už došlo k oslabení koruny a kurz se i v následujících letech 

pohyboval okolo 25 CZK/EUR a taková situace se očekává až do roku 2014. 

 

4.1.2 Analýza mikroprostředí 

V rámci analýzy mikroprostředí budou popsány charakteristické znaky odvětví, do 

kterého vybraný podnik spadá. Důležité je podnik správně zařadit do konkrétního odvětví.  

 

Charakteristika trhu 

 Podle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE je společnost Blanco, jejíž hlavní 

činnosti je výroba nerezového zařízení a vybavení pro catering, zdravotnictví a další oblasti, 

zařazena do sekce C – Zpracovatelský průmysl a dále do kategorie 25 - Výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení, která se i dále člení a vybraný 

podnik spadá do skupiny 25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků. 

 Oddíl CZ-NACE 25 zahrnuje výrobu „čistě“ kovových výrobků, ať už finálních, nebo 

výrobků dále vstupujících do zpracování. Šíře těchto produktů je ohromná a jedná se 

o kovové výrobky, se kterými přicházíme běžně do styku. Skupina 25.1 Výroba 

konstrukčních kovových výrobků je skupinou s podstatným vlivem na konečnou kvalitu 

a úroveň strojírenského výrobku. S užitím kovů i v běžném životě vzrůstají nároky na 

mechanické a vzhledové vlastnosti výrobků z kovů. 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků má trvale významné místo ve 

sféře celého zpracovatelského průmyslu. V roce 2011 se řadila svým podílem 8,3 % na 

tržbách za vlastní výrobky a služby v rámci zpracovatelského průmyslu na 2. místo. 

V posledních letech pozice odvětví 25.1 v rámci zpracovatelského průmyslu posilovala. 

Oblast výroby konstrukčních kovových výrobků patří dlouhodobě k perspektivním odvětvím 

zpracovatelského průmyslu ČR. Avšak v roce 2009 se stejně jako u ostatních průmyslových 

odvětví logicky také u tohoto odvětví projevila ekonomická recese na globálních trzích 

a došlo k poklesu.  

 Činnost oddílu „kovovýroby“ využívá ke své výrobě jako materiálové vstupy tradiční 

kovové polotovary vyrobené v oddílu CZ-NACE 24. Výroba probíhá v uzavřeném výrobním 
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cyklu. Oddíl CZ-NACE 25 nepatří mezi výrazné znečišťovatele životního prostředí, podniky 

mají odpady a jejich zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. Vliv odvětví na 

životní prostředí je předmětem stálé péče. V posledních letech se v České republice podařilo 

významně zlepšit negativní dopady výroby vybudováním moderních čističek ve všech větších 

výrobních zařízeních.
3
 

 

Konkurenceschopnost kovoprůmyslu 

Odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků je odvětvím, které je 

v České republice vystaveno značné konkurenci. Počet podniků v rámci CZ-NACE 25 

každoročně vzroste, nyní se tento počet pohybuje přibližně na 39 964 podnicích. Co se týče 

samotného odvětví Výroba konstrukčních kovových výrobků, je v České republice 3 281 

podniků, mezi které se řadí např. Moravia Steel a. s., Třinecké železárny a. s. nebo 

ArcelorMittla Ostrava a.s. Důležitým krokem k udržení konkurenceschopnosti tohoto odvětví 

je určení strategie pro stanovení priorit a řešení dopadů restrukturalizace a modernizace 

procesů.  

Co se týče vývozu a dovozu, je dlouhodobě největším obchodním partnerem České 

republiky sousední Německo. Podíly na celkovém dovozu i vývozu se v průběhu let u tohoto 

partnera nemění. Tento stav je způsoben několika příznivými faktory, mezi které se řadí 

geografická poloha obou států nebo ekonomické vazby. 

 

Zákazníci 

 Výrobky z nerezové oceli, které společnost Blanco produkuje, jsou trhem příznivě 

přijímány a uplatnění nachází především v oblasti nemocnic, škol, jídelen, domovů důchodců, 

laboratoří, firem z potravinářského, chemického i automobilového průmyslu a stavebnictví. 

Společnost upevňuje svou pozici na trhu vývojem zaměřeným na požadavky a realizace řešení 

problémů, kvalitou dodání a kompletního servisního zajištění a také technickou podporou při 

řešení výrobních problémů zákazníků. 

 Blanco patří mezi mezinárodně činné podniky a v současné době patří mezi jeho 

největší odběratelé Německo, kde také sídlí mateřská společnost analyzovaného podniku. Své 

výrobky ale dodává i do jiných evropských států, např. Ukrajiny, Francie a dále do Asie 

a Středního Východu.  

 

                                                
3 Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument107939.html 
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Velikost trhu a tržního podílu 

Prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu byly zjištěny celkové tržby 

zpracovatelského průmyslu, konkrétně tržby za oddíl 25.1 Výroba konstrukčních kovových 

výrobků. Díky těmto údajům bude následně stanoven vývoj relevantního trhu a prognóza 

tržeb daného podniku s přihlédnutím k vývoji již zmíněných makroekonomických ukazatelů 

a k vývoji trhu. Výsledné hodnoty jsou zachyceny v tabulce č. 3.2. 

 

Tab. 4.2  Vývoj relevantního trhu a tržního podílu společnosti v letech 2007 – 2011 (v tís. Kč) 

Rok Velikost trhu 
Velikost 

relevantního 

trhu 
∆ trhu 

Tržby 

podniku 
∆ tržeb 

podniku 
Tržní podíl 

∆ tržního 

podílu 

2007 59 575 874 59 575 874 x 197 552 x 0,33% x 

2008 65 963 567 65 963 567 10,72% 185 608 -6,05% 0,28% -15,14% 

2009 48 803 643 48 803 643 -26,01% 164 820 -11,20% 0,34% 20,02% 

2010 48 687 371 48 687 371 -0,24% 168 456 2,21% 0,35% 2,45% 

2011 49 918 709 49 918 709 2,53% 190 744 13,23% 0,38% 10,44% 

   
-3,25% 

 
-0,45% 

 
4,44% 

Zdroj: www.mpo.cz; vlastní výpočty 

 

 V období let 2007 – 2011 byl u tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v rámci 

relevantního trhu zaznamenán kolísající průběh. Do roku 2008 tyto tržby rostly, ovšem v roce 

2009 se plně projevila ekonomická recese vlivem finanční krize a došlo ke snížení celkových 

tržeb trhu o 26,01 %. Hlavním faktorem, který ovlivňuje výsledky odvětví, je především již 

zmíněná ekonomické krize, která má za následek snížení poptávky po výrobcích a zvýšení 

jejich cen. V následujícím roce zůstaly tržby na přibližně stejné úrovni. Růst těchto tržeb byl 

zaznamenán v roce 2011, a to o 2,3 %.  

Tržby vybraného podniku se ve sledovaném období vyvíjely opačně než tržby 

relevantního trhu s výjimkou roku 2011, kde v obou případech došlo ke zvýšení tržeb. Do 

roku 2009 tržby podniku klesaly a největší pokles byl právě v roce 2009, kdy důvodem byla 

převážně celosvětová hospodářská krize, která zasáhla téměř všechna odvětví nejen v České 

republice. Společnost se tak ve výrobě zaměřila na šetření nákladů, optimalizaci pracovišť 

a celkových procesů ve výrobě. Tato opatření byla efektivní a v letech 2010 a 2011 už tržby 

podniku vzrostly, především díky získání několika významných zakázek a náběhu nových 

projektů.    

http://www.mpo.cz/
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Tržní podíl této firmy na celkovém trhu měl ve sledovaných letech převážně rostoucí 

charakter. Rok 2008 byl jediným rokem, kdy tržní podíl firmy klesl, což bylo 

nejpravděpodobněji způsobeno začínající finanční krizi. Analyzovaná firma patří mezi 

společnosti, kdy i v obtížných podmínkách vykazuje dobré ekonomické výsledky. 

V následujícím roce bude relativně růst o 4,44 % a to díky např. exkluzivním zakázkám. 

Změna celkových tržeb podniku byla za sledované období ve výši – 0,45 %, kdy se podniku 

průměrně o tuto výši tržby ročně snižují. I přesto stále existuje potenciál v tomto oboru, 

poněvadž se jedná o výrobky, které se stále více spotřebovávají. 

 

4.1.2.1 Prognóza tržeb 

 Tržby analyzované společnosti se prognózují na základě strategické analýzy 

a historické časové řady. Jelikož strategická analýza zohledňuje více faktorů, na rozdíl od 

historické časové řady, bude podíl této analýzy stanoven ve dvou třetinách a podíl historické 

časové řady v jedné třetině. Výchozím vzorcem je vzorec č. 2.1. 

prognóza tržeb = (-0,0325) + 0,0444 + (-0,0325 ∙ 0,0444) = 1,05 %, 

změna tržeb podle historické časové řady = - 0,45 %, 

celková prognóza tržeb = %55,00,0105
3

2
0,0045

3

1
 . 

Prognóza tržeb byla provedena pro rok 2012 s ohledem na makroekonomické údaje, 

jejichž predikční vývoj je zohledněn výše. Firma se pohybuje v odvětví, které je procyklické, 

tedy meziroční růst hrubého domácího produktu podle predikce povede k růstu tržeb daného 

podniku. Průměrně trh klesá meziročně o - 3,25 % a vzhledem k makroekonomickým 

ukazatelům bude předpokládán růst relevantního trhu a to o 1% oproti roku 2011. Podle 

provedených výpočtů se předpokládá růst tržeb podniku o 0,55 %.   

 

4.1.3 SWOT analýza 

 Výsledkem strategické analýzy je analýza SWOT, s jejíž pomocí lze identifikovat 

silné a slabé stránky podniku, které vyplývají z vnitřního prostředí dané firmy, a také 

příležitosti a hrozby vyplývající z vnějšího prostředí daného podniku. 
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Tab. 4.3   SWOT analýza společnosti Blanco 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dlouhodobá tradice a působení na trhu 

• Certifikace managementu jakosti 

• Využívání moderní technologie 

• Prvotřídní kvalita výrobků 

• Investiční činnost 

• Technický rozvoj 

• Finanční stabilita a solventnost  

• Neaktivita v oblasti výzkumu a vývoje 

• Nutnost neustálé údržby strojů 

• Větší vzdálenost dodavatel – odběratel 

• Vysoká zadluženost vlastního kapitálu 

• Malá reklamní aktivita 

 

Příležitosti Hrozby 

• Investice do nových strojů a vybavení 

• Získání nových zakázek 

• Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

 

• Silná konkurence na českém i zahraničním 

trhu 

• Procyklický charakter podnikání v případě 

hospodářské recese 

• Nárůst cen vstupního materiálu a energií 

• Posilování kurzu koruny vůči euru 

 

4.2 Finanční analýza 

V této kapitole bude provedena finanční analýza společnosti Blanco za období 2007 – 

2011 prostřednictvím vertikální a horizontální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů 

a rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. Na konci kapitoly bude tato analýza 

daného podniku zhodnocena. Vstupními údaji budou údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

společnosti Blanco, které jsou součásti přílohy č. 1 a přílohy č. 2. 

 

4.2.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Tato část bude zaměřena na vertikální analýzu, kdy bude zjištěn podíl jednotlivých 

položek rozvahy na příslušném základu, a dále bude prostřednictvím horizontální analýzy 

hodnocen vývoj jednotlivých položek rozvahy v čase.  

 

Vertikální analýza rozvahy 

V následující tabulce jsou zachycena celková aktiva firmy, která tvoří základ (100 %) 

a vybrané jednotlivé položky aktiv. Předmětem této analýzy je tedy podíl ostatních aktivních 

položek k příslušnému základu. 
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Tab. 4.4  Vertikální analýza vybraných aktivních položek za období 2007 – 2011 (v %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Dlouhodobý majetek 58,78 60,35 57,90 55,34 53,51  

DM hmotný 58,51 60,16 57,75 54,88 53,26 

Oběžná aktiva 40,98 39,54 41,90 44,46 45,99 

Zásoby 19,88 19,62 15,82 17,51 20,80 

Krátkodobé pohledávky 14,89 12,44 19,79 13,35 18,36 

Krátkodobý finanční majetek 6,21 7,48 6,29 13,60 6,83 

 

Ve sledovaných letech tvořil převážnou část aktiv dlouhodobý majetek firmy, jehož 

suma se na celkových aktivech podílela v rozmezí 53 – 60 %. Tuto složku majetku firmy 

nejvíce zastupoval dlouhodobý hmotný majetek, který v případě vybrané firmy představovaly 

hlavně stavby (výrobní budovy, administrativní budovy) a samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí (výrobní zařízení, stroje). Oběžná aktiva měla na celkových aktivech podíl ve 

výši 39 – 46 %. Tato část majetku byla představována převážně krátkodobými pohledávkami, 

konkrétně pohledávkami z obchodních vztahů, a zásobami, jejichž největší část tvořil 

materiál. Krátkodobý finanční majetek firmy se skládá z hotovosti a účtů v bankách, 

a v letech 2007 – 2011 jeho výše na aktivech byla okolo 7 %, s výjimkou roku 2010, kdy se 

na aktivech podílel téměř 14 %. 

Poměr dlouhodobého majetku a oběžného majetku v jednotlivých analyzovaných 

letech je zobrazen v následujícím grafu. 

 

   Obr. 4.1   Vertikální analýza aktiv v letech 2007 – 2011 

 

Tabulka č. 4.5 zaznamenává podíl jednotlivých vybraných pasivních položek na 

příslušném základu (100 %), kterým je celková suma pasiv. 
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Tab. 4.5  Vertikální analýza vybraných pasivních položek za období 2007 – 2011 (v %) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 35,51 41,84 42,75 42,61 43,78 

Základní kapitál 14,92 16,00 15,34 14,75 14,50 

Výsledek hospodaření minulých let 12,62 20,78 23,36 24,87 25,84 

Cizí zdroje 64,48 57,93 57,06 57,31 56,15 

Dlouhodobé závazky 43,24 0,42 0,54 0,75 0,80 

Krátkodobé závazky 19,92 11,32 10,79 15,07 18,30 

Bankovní úvěry 0,00 42,66 40,91 37,16 33,94 

 

Pasiva firmy byly v letech 2007 – 2011 tvořeny z převažující části cizími zdroji, a to 

ve výši 56 – 64 %. V roce 2007 zaujímaly největší část pasiv dlouhodobé závazky a to 43 %, 

které byly v dalších letech téměř nulové. Na druhou stranu v roce 2007 neměla firma žádné 

bankovní úvěry, ale od roku 2008 už úvěry tvořily největší část cizích zdrojů. Krátkodobé 

závazky se na pasivech firmy podílely okolo 15 %. Vlastní kapitál firmy ve sledovaném 

období představoval 35 – 43 % pasiv a jeho největší položkou byl výsledek hospodaření 

minulých let, jehož podíl na pasivech každoročně vzrostl, v roce 2011 až na 26%. Další 

významnou položkou vlastního kapitálu byl základní kapitál, který se na pasivech podílel 

v téměř neměnné výši (cca 15%).  

Poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů v jednotlivých analyzovaných letech je 

zobrazen v následujícím grafu. 

 

   Obr. 4.2   Vertikální analýza pasiv v letech 2007 – 2011 
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Horizontální analýza rozvahy 

Následující tabulka zobrazuje zkrácenou horizontální analýzu rozvahy, kde jsou 

zachyceny jak absolutní změny (∆Ut) v korunách tak i změny relativní (∆Ut / Ut-1) 

v procentech. 

 

Tab. 4.6  Horizontální analýza vybraných rozvahových položek za období 2007 - 2011 

  
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem -12 177 -6,73 7 221 4,28 7 008 3,98 3 206 1,75 

Dlouhodobý majetek -4 505 -4,24 50 0,05 -630 -0,62 -1 631 -1,61 

Oběžná aktiva -7 415 -10,00 7 013 10,51 7 625 10,34 4 261 5,24 

Krátkodobé pohledávky -5 948 -22,07 13 835 65,88 -10 399 -29,85 9 751 39,90 

Krátkodobý finanční 

majetek 
1 393 12,40 -1 555 -12,32 13 827 124,93 -12 180 -48,93 

Pasiva celkem -12 177 -6,73 7 221 4,28 7 008 3,98 3 206 1,75 

Vlastní kapitál 6 360 9,90 4 627 6,55 2 740 3,64 3 552 4,56 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
12 241 53,61 6 042 17,23 4 396 10,69 2 602 5,72 

Cizí zdroje -18 903 -16,20 2 655 2,72 4 450 4,43 -324 -0,31 

Dlouhodobé závazky -77 524 -99,09 244 34,13 417 43,48 108 7,85 

Krátkodobé závazky -16 947 -47,01 -107 -0,56 8 587 45,20 6 492 23,54 

 

 Hodnota celkových aktiv vykazovala za sledované období nejnižší hodnotu v roce 

2008 a právě od toho roku už docházelo k jejich meziročnímu růstu. Pokles hodnoty aktiv 

mezi roky 2007 a 2008 byl způsoben jak úbytkem dlouhodobého majetku, tak úbytkem 

oběžných aktiv. U dlouhodobého majetku docházelo ke snížení jeho hodnoty téměř ve všech 

letech, s výjimkou období 2008 – 2009. Jelikož je tento majetek tvořen převážně hmotnou 

složkou, vyvíjel se právě podle majetku hmotného. Hodnota oběžného majetku se mezi roky 

2007 a 2008 snížila, neboť ve značné míře poklesla výše krátkodobých pohledávek. Od roku 

2008 už ale oběžná aktiva rostla. V letech 2008 – 2009 byl růst způsoben opět krátkodobými 

pohledávkami, jejichž hodnota vzrost o téměř 66 %. U krátkodobého finančního majetku byl 

v tomto období zaznamenán pokles. V období 2009 – 2010 byl nárůst oběžného majetku 

způsoben obrovským zvýšením hodnoty krátkodobého finančního majetku (cca 125 %). 

Krátkodobé pohledávky poklesly, ale ne o tolik, aby to výrazně ovlivnilo oběžný majetek. 

V posledním analyzovaném období se situace opět obrátila a u krátkodobých pohledávek byl 

zaznamenán růst (cca 40 %), zatímco výše krátkodobého finančního majetku se snížila 

o 49 %. I přesto se hodnota oběžného majetku zvýšila, a to o 5,24 %. 
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 Na straně pasiv se hodnota vlastního kapitálu každoročně zvýšila. Tyto změny měl za 

následek výsledek hospodaření minulých let, u něhož rovněž docházelo k růstu hodnoty. 

U této položky došlo k největšímu nárůstu mezi roky 2007 a 2008, a to 53 %. Hodnota cizích 

zdrojů vykazovala ve sledovaném období kolísavé výsledky. V období 2007 – 2008 jejich 

hodnota poklesla, a to díky položce dlouhodobé závazky, u které se výše změnila o 99 % 

a dosahovala téměř nulových hodnot i v dalších letech. V letech 2008 – 2010 docházelo 

k mírnému nárůstu hodnoty cizích zdrojů, který byl způsoben změnou dlouhodobých 

i krátkodobých závazků. V posledním období se výše cizích zdrojů téměř nezměnila. 

 Procentuální změny dlouhodobého majetku, oběžného majetku, vlastního kapitálu 

a cizích zdrojů jsou zaznamenány v následujícím grafu. 

 

Obr. 4.3   Horizontální analýza rozvahy v letech 2007 – 2011 (v %) 

 

  

4.2.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této části bude provedena vertikální analýza, kdy bude zjištěn podíl jednotlivých 

položek výkazu zisku a ztráty na příslušném základu, kterými budou celkové tržby, a dále 

bude prostřednictvím horizontální analýzy hodnocen vývoj jednotlivých položek výkazu zisku 

a ztráty v čase.  

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Následující tabulka zachycuje celkové tržby, které tvoří základ (100 %) a vybrané 

jednotlivé náklady a výnosy z výkazu zisku a ztráty. Předmětem této analýzy je tedy podíl 

ostatních položek k příslušnému základu. 
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Tab. 4.7  Vertikální analýza vybraných položek z VZZ za období 2007 – 2011 (v %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za výrobky a služby 88,36 88,77 92,47 91,25 91,09 

Výkonová spotřeba 63,31 60,82 60,39 61,68 65,37 

Osobní náklady 16,57 20,76 23,23 23,72 22,06 

Odpisy dlouhodobého majetku 3,51 3,54 4,28 4,34 3,64 

Provozní výsledek hospodaření 9,13 5,10 5,35 6,15 4,40 

Finanční výsledek hospodaření -1,65 -1,26 -2,15 -4,08 -2,64 

 

 Ve všech sledovaných letech se na celkových tržbách nejvíce podílely tržby z prodeje 

výrobků a služeb, a to v rozmezí 88 – 92 %. Druhým největším podílem byla výkonová 

spotřeba (cca 62 %) s převahou spotřeby materiálu a energie. Podstatný vliv na celkové tržby 

měly také osobní náklady, a to hlavně mzdové náklady. V roce 2007 byl jejich podíl na 

tržbách ve výši 16 % a v následujících letech tato výše rostla, kdy se v roce 2010 vyšplhala až 

na 23 %. Odpisy dlouhodobého majetku tvořily v analyzovaném období jen malý podíl tržeb 

(3 – 4 %). Výsledek hospodaření firmy je v této části rozdělen na provozní a finanční, a to 

z důvodů rozdílných hodnot. Zatímco provozní výsledek hospodaření dosahoval kladných 

hodnot, a tudíž i kladný podíl na tržbách (4 – 9 %), finanční výsledek hospodaření byl ve 

všech sledovaných letech záporný. To se projevilo i v podílu na celkových tržbách, který byl 

rovněž záporný, ale nejednalo se o příliš vysokou, resp. nízkou hodnotu (-1 - -4 %). Ostatní 

položky výsledovky se na celkových tržbách nepodílely tak významně, jako již zmíněné 

položky.  

 Podíl vybraných položek z výsledovky na celkových tržbách v jednotlivých letech je 

graficky znázorněn v následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.4   Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2007 - 2011 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Následující tabulka zobrazuje zkrácenou horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty, 

kde jsou zachyceny jak absolutní změny (∆Ut) v korunách tak i změny relativní (∆Ut / Ut-1) 

v procentech. 

 

Tab. 4.8  Horizontální analýza vybraných položek z VZZ za období 2007 – 2011 (v %) 

  
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby celkem -14 495 -6,48 -30 836 -14,75 6 363 3,57 24 798 13,43 

Tržby za zboží 2 982 21,73 -5 259 -31,49 -3 424 -29,92 3 736 46,58 

Tržby za výrobky a služby -11 944 -6,05 -20 788 -11,20 3 636 2,21 22 288 13,23 

Výkonová spotřeba -14 368 -10,15 -19 521 -15,35 6 219 5,78 23 026 20,22 

Osobní náklady 6 357 17,16 -2 006 -4,62 2 390 5,77 2 407 5,50 

Provozní VH -9 734 -47,70 -1 142 -10,70 1 818 19,07 -2 127 -18,74 

 

 Z tabulky je patrné, že v letech 2008 – 2009 došlo k poklesu dvou hlavních položek, 

kterými jsou tržby za výrobky a služby a výkonová spotřeba. Tento pokles se rovněž projevil 

v celkových tržbách (- 6,48 %) a v provozním výsledku hospodaření (- 47,7 %). 

V následujícím období se snížila hodnota všech vybraných položek pro horizontální analýzu. 

Důvodem byla především finanční krize, která v tomto období nastala. V rozmezí let 2009 – 

2010 už došlo ke zlepšení. Vzrostla hodnota jak tržeb, tak i nákladů a také se zvýšil provozní 

výsledek hospodaření. V posledním analyzovaném období došlo k růstu všech vybraných 

položek, s výjimkou provozního zisku, u něhož nastal pokles (- 18, 74 %). V této části není 

analyzován finanční výsledek hospodaření, a to z důvodů jeho záporných hodnot, které značí 

rozdílné výsledky absolutních a relativních změn. 

 Procentuální změny vybraných položek z výkazu zisku a ztráty jsou zaznamenány 

v následujícím grafu. 
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Obr. 4.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2007 – 2011 (v %) 

 

 

4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části budou zjištěny hodnoty vybraných ukazatelů aktivity, likvidity, 

zadluženosti a rentability a bude posouzen jejich vývoj v období let 2007 – 2011. V rámci 

ukazatelů rentability bude podrobněji zkoumán ukazatel rentability vlastního kapitálu pomocí 

pyramidového rozkladu.  

Veškeré výpočty budou provedeny na základě údajů z účetních výkazů společnosti 

Blanco, které jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2.  

 

4.2.3.1 Ukazatele aktivity 

 Tyto ukazatele měří efektivnost hospodaření s aktivy podniku a vyskytují se ve dvou 

podobách, a to doba obratu nebo obratovost. Zjištěné hodnoty vybraných ukazatelů aktivity 

jsou uvedeny v tabulce č. 4.9. 

 

   Tab. 4.9   Hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2007 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,18 1,21 0,99 0,98 1,09 

Obrat pohledávek 7,96 9,70 5,03 7,31 5,93 

Obrat závazků 5,95 10,66 7,61 5,52 5,11 

Doba obratu aktiv (dny) 303,80 298,23 361,90 368,73 330,69 

Doba obratu pohledávek (dny) 45,24 37,11 71,63 49,24 60,72 

Doba obratu závazků (dny) 60,52 33,76 47,29 65,25 70,46 
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Výsledné hodnoty z tabulky jsou vyneseny do následujících dvou grafů. První graf 

znázorňuje vývoj obratovosti ukazatelů aktivity a v grafu druhém se vyskytuje vývoj 

ukazatelů, které vyjadřují dobu obratu. 

 

           Obr. 4.6   Vývoj obrátek ukazatelů aktivity v letech 2007 - 2011 

 

            Obr. 4.7   Vývoj dob obratů ukazatelů aktivity v letech 2007 – 2011 

 

 U všech ukazatelů aktivity docházelo ve sledovaných letech ke kolísající tendenci. 

K největším výkyvům docházelo u ukazatele doby obratu aktiv, kdy roční změny činily i více 

než 60 dní, a dále u ukazatele obratu závazku, u kterých se právě tyto závazky v podniku 

obrátí 5 – 10 krát. Pravidlo solventnosti bylo splněno pouze ve třech analyzovaných letech. 

V dalších dvou letech, tj. rok 2008 a 2009 byla doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu 

závazků, a proto musela firma čerpat bankovní úvěr.  

 

4.2.3.2 Ukazatele likvidity 

Prostřednictvím ukazatelů likvidity zkoumáme, zda je společnost Blanco schopna 

hradit své závazky. Výsledné hodnoty zjištěné podle vzorců uvedených v kapitole 2.7.3.2 

uvádí tabulka níže. 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv Obrat pohledávek Obrat závazků 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

350,00 

400,00 

2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu aktiv Doba obratu pohledávek Doba obratu závazků 



53 

 

    Tab. 4.10   Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 2,06 3,49 3,21 2,51 2,16 

Pohotová likvidita 1,06 1,76 2,00 1,52 1,18 

Okamžitá likvidita 0,31 0,66 0,48 0,77 0,32 

Čistý pracovní kapitál (tís. Kč) 38 095 47 627 50 747 48 985 45 954 

 

Grafický vývoj vybraných ukazatelů likvidity za sledované období je zachycen 

v následujícím obrázku. 

 

Obr. 4.8   Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 - 2011 

 

 Ze zjištěných hodnot lze konstatovat, že analyzovaný podnik je vysoce likvidní 

a hodnoty ukazatelů likvidity přesahují doporučené hodnoty ve všech sledovaných letech. 

U běžné likvidity dochází od roku 2009 k meziročnímu poklesu její hodnoty, která se 

v posledním roce začíná přibližovat doporučené hodnotě. Pro pohotovou likviditu byl 

zlomový rok 2009. Do toho roku její výše rostla a v letech následujících docházelo k poklesu. 

Ukazatel okamžité likvidity vykazoval kolísavé hodnoty, a i přesto byly nad hranicí 

doporučených hodnot. Čistý pracovní kapitál, který udává sumu, jež může sloužit 

k uskutečnění podnikových záměrů, se pohyboval v rozmezí 38 000 – 50 000 tís. Kč. 

 

4.2.3.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Pomocí těchto ukazatelů lze zhodnotit, jak daná firma k financování svých potřeb 

využívá vlastní a cizí kapitál. Tabulka č. 4.11 zachycuje zjištěné hodnoty. 
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   Tab. 4.11   Hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 2007 – 2011 (v %) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Stupeň krytí stálých aktiv 136,21 146,56 149,81 148,57 146,93 

Finanční páka 281,63 239,02 233,92 234,69 228,39 

Celková zadluženost 64,48 57,93 57,06 57,31 56,15 

Zadluženost VK 181,60 138,47 133,48 134,50 128,24 

 

 Hodnoty z tabulky č. 4.11 byly pro větší přehlednost vyneseny do následujícího grafu, 

kde je možno vidět jejich vývoj. 

 

        Obr. 4.9   Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti v letech 2007 - 2011 

 

 Výsledné hodnoty značí, že podnik Blanco je zadlužený, neboť podíl cizího kapitálu 

na aktivech firmy, který zastupuje ukazatel celkové zadluženosti, se pohybuje kolem hodnoty 

60 %. Hodnoty ukazatele finanční stability jsou poměrně vysoké a pohybují se v rozmezí 

135 – 150 %.  Tyto výsledky přesahují doporučenou hodnotu minimálně 100 %, a vypovídají 

tak o finanční stabilitě firmy. Ukazatel finanční páky poměrně odpovídá trendu, který je 

stabilní, s výjimkou roku 2008, kdy došlo k poklesu jeho hodnoty. U hodnoty ukazatele 

zadluženosti vlastního kapitálu došlo každoročně ke snížení, klesající trend byl tímto dodržen 

a v posledním roce se hodnota tohoto ukazatele přibližovala doporučené hodnotě. 

 

4.2.3.4 Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability stanovují efektivnost vložených prostředků do společnosti. 

V tabulce č. 4.12 jsou zachyceny vypočtené hodnoty těchto ukazatelů, které byly zjištěny na 

základě vzorců uvedených v kapitole 2.7.3.4. 
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Tab. 4.12   Hodnoty ukazatelů rentability v letech 2007 – 2011 (v %) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

ROA  11,16 6,77 5,24 4,21 4,17 

ROE 20,05 9,01 6,15 3,51 4,36 

ROCE 14,17 7,97 6,40 5,41 5,53 

ROS 6,01 3,12 2,64 1,53 1,75 

  

 Pro větší přehlednost jsou výsledné hodnoty ukazatelů rentability za sledované období 

zachyceny graficky a jejich vývoj lze sledovat v následujícím grafu. 

 

Obr. 4.10   Vývoj ukazatelů rentability v letech 2007 - 2011 

 

 Ve sledovaných letech ani jeden z ukazatelů rentability neodpovídal uváděnému 

trendu, tzn., že jejich hodnoty každoročně klesaly. U ukazatele rentability aktiv (ROA) se 

obecně uvádí, že dobrou situaci podniku značí hodnoty přes 10 %. V tomto případě bylo 

takovéto hodnoty dosaženo pouze v prvním analyzovaném roce, a to 11,16 %. Hodnota 

rentability vlastního kapitálu (ROE) v roce 2008 výrazně poklesla, což bylo způsobeno 

snížením zisku a zároveň zvýšením hodnoty aktiv. V následujících letech se hodnota 

pohybovala pod 10 %. V roce 2008 došlo k většímu snížení hodnoty také u ukazatele 

rentability tržeb a rentability dlouhodobých zdrojů. V dalších letech nebylo snížení hodnoty 

tak patrné. 

 

4.2.3.5 Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 Aby bylo patrné, jak jednotlivé dílčí ukazatelé ovlivnily, ať už pozitivně nebo 

negativně, vrcholový ukazatel ROE v roce 2011, bude proveden pyramidový rozklad tohoto 

ukazatele prostřednictvím logaritmické metody. Výsledné hodnoty zachycuje tabulka níže. 
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   Tab. 4.13   Vliv dílčích ukazatelů na ROE 

2010 2011 

ROE = 0,0351 ROE = 0,0436 

ΔXai = 0,0084 = 0,84 % 

Ix = 1,240 

EAT / T T / A A / E 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

0,015 0,018 0,976 1,089 2,347 2,284 

Iai = 1,143 Iai = 1,115 Iai = 0,973 

ΔXai = 0,52 % ΔXai = 0,43 % ΔXai = - 0,11 % 

ΔXai = 0,84 % 

    

Hodnota ukazatel rentability vlastního kapitálu se mezi roky 2010 a 2011 zvýšila 

o pouhých 0,84 %. Na tento nárůst měla největší vliv rentabilita tržeb (0,52 %) a také obrat 

aktiv (0,43 %). U jediného ukazatele byl zaznamenán pokles a tudíž i negativní vliv na 

daného ukazatele, a to u ukazatele finanční páky, jehož hodnota se snížila o 0,11 %. Součet 

dílčích vlivů se rovná změně vrcholového ukazatele, což potvrzuje, že hodnota ukazatele 

ROE vzrostla o 0,84 %. 

V druhé úrovni rozkladu je ukazatel rentability vlastního kapitálu rozložen na pět 

dílčích ukazatelů podle vzorce 2.32. Vysvětlující vlivy zobrazuje tabulka č. 4.14. 

 

Tab. 4.14   Vliv dílčích ukazatelů na ROE 

2010 2011 

ROE = 0,0351 ROE = 0,0436 

ΔXai = 0,0084 = 0,84 % 

Ix = 1,240 

EAT / EBT EBT / EBIT EBIT / T T / A A / E 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

0,718 0,964 0,495 0,474 0,043 0,038 0,976 1,089 2,347 2,284 

Iai = 1,342 Iai = 0,958 Iai = 0,889 Iai = 1,115 Iai = 0,973 

ΔXai = 1,15 % ΔXai = - 0,17 % ΔXai = - 0,46 % ΔXai = 0,43 % ΔXai = - 0,11 % 

ΔXai = 0,84 % 

 

 V druhém stupni pyramidového rozkladu měli na ukazatel ROE pozitivní vliv pouze 

dva ukazatelé. Nejvýznamněji byla rentabilita vlastního kapitálu ovlivněna ukazatelem 

daňové redukce (1,15 %) a dále, stejně jako v první stupni rozkladu, ukazatelem obratu aktiv 

(0,43 %). Naopak negativní vliv měla úroková redukce (- 0,17 %), provozní rentabilita tržeb 
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(- 0,46 %) a již zmíněná finanční páka (- 0,11 %). Součet dílčích vlivů se rovná změně 

vrcholového ukazatele, což potvrzuje, že hodnota ukazatele ROE vzrostla o 0,84 %. 

 

4.2.3.6 Index IN finančního zdraví podniku 

 Index IN představuje jednu z možností, jak komplexně zhodnotit finanční zdraví firmy 

prostřednictvím jediného čísla, tzv. indexu. Tento ukazatel se skládá z pěti ukazatelů 

a zahrnuje v sobě zadluženost, rentabilitu, likviditu a aktivitu. Každému ukazateli je přiřazena 

váha podle významnosti. Váhy vynásobené jednotlivými ukazateli a celkovou výši indexu 

IN05 zachycuje následující tabulka. 

 

 Tab. 4.15   Index IN05 společnosti Blanco za období 2007 – 2011 

Váha ∙ ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

0,13 ∙ X1 0,20 0,22 0,23 0,23 0,23 

0,04 ∙ X2 0,23 0,13 0,10 0,08 0,08 

3,97 ∙ X3 0,44 0,27 0,21 0,17 0,17 

0,21 ∙ X4 0,26 0,26 0,22 0,21 0,24 

0,09 ∙ X5 0,19 0,31 0,29 0,23 0,19 

Index IN 1,32 1,21 1,04 0,91 0,91 

  

 Za finančně zdravý podnik se považuje podnik s hodnotou indexu větší než 1,6. 

V případě společnosti Blanco nebyla tato situace v žádném z analyzovaných let 

dodržena. V jednotlivých letech byla hodnota indexu v rozmezí 0,9 – 1,6, ve kterém podnik 

není ani „zdravý ani nemocný“ a v tzv. neutrální pozici. Jednotlivé ukazatelé mají v daných 

letech na výsledné hodnotě indexu přibližně stejné zastoupení. Výjimkou je třetí ukazatel, 

kterým je ukazatel rentability aktiv a v roce 2007 měl výraznější hodnotu 0,44.  

 

4.2.4 Zhodnocení finanční analýzy 

 Celková finanční analýza společnosti Blanco byla provedena za období let 2007 – 

2011. Ze zjištěných výsledků poměrových ukazatelů je zřejmé, že v oblasti likvidity bylo 

pravidlo solventnosti splněno jen v některých letech. Doba obratu pohledávek byla v roce 

2008 a 2009 vyšší než doba obratu závazků, což značí neschopnost podniku hradit závazky 

svým dodavatelům a nutnost čerpání bankovního úvěru. U všech ukazatelů likvidity byly 

zjištěny hodnoty vyšší, než jsou doporučené hodnoty, a společnost Blanco je tedy schopna 

rychle přeměnit svá aktiva na pohotové peněžní prostředky. V oblasti finanční stability 

a zadluženosti byly hodnoty ukazatelů poměrně příznivé. Společnosti sice využívá bankovní 
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úvěry a je tak zadlužená, ale i přesto je stabilní a relativně samostatná. Hodnoty ukazatelů 

rentability každoročně klesaly, ale i přesto byl podnik ziskový. 

 Výsledky finančních ukazatelů lze považovat za dobré, přestože se rok 2008 a 2009 

pro společnost jevil jako nepříznivý a u některých ukazatelů bylo dosaženo horších výsledků. 

Podnik ve všech analyzovaných letech vytvářel kladný výsledek hospodaření a nemá 

výraznější finanční problémy, a proto bude při oceňování podniku použita výnosová metoda, 

konkrétně metoda diskontovaných peněžních toků, která bude srovnávána s metodou účetní 

hodnoty z kategorie majetkových metod. 

 

4.3 Finanční plán 

 V této části bude sestaven finanční plán společnosti Blanco na 5 let dopředu, tzn. na 

období 2012 – 2016. Za běžné období, ze kterého se bude vycházet, bude považován rok 

2011. Výsledkem finančního plánu bude plán výkazu zisku a ztráty, plán rozvahy a plán cash 

flow.  

 Pro sestavení finančního plánu je nutné stanovit vstupní parametry, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

  Tab. 4.16   Vstupní data a parametry pro sestavení finančního plánu 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby (tís. Kč) 203 827 204 948 206 075 207 209 208 348 

Investice (tís. Kč) 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

Fixní náklady bez úroků a odpisů (tís. Kč) 10 596 10 596 10 596 10 596 10 596 

Nákladovost z variabilních nákladů 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Úroková sazby 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Zdanění 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Sazba odpisů 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Koeficient obratu ČPK 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

  zdroj: výkazy společnosti, výroční zpráva 

 

 Tržby společnosti jsou stanoveny na základě strategické analýzy, kdy se předpokládá 

meziroční růst tržeb o 0,55 %. Celkové náklady firmy jsou rozčleněny na fixní a variabilní. 

Variabilní náklady, za které je považována výkonová spotřeba a osobní náklady, jsou určeny 

jako součin tržeb a koeficientu nákladovosti z variabilních nákladů. Ostatní náklady jsou 

fixní, přičemž jsou od nich odečteny odpisy a nákladové úroky. V následujících letech plánuje 
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společnost investovat do nových strojů, zařízení a vybavení pracovišť, a tak je růst investic 

stanoven ve výši 5 %. Daňové sazby jsou dle vládního návrhu na vývoj sazeb použity pro 

všechny roky stejné, a to ve výši 19 %. Následující parametry byly vypočteny na základě 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty z roku 2011. Průměrná sazba odpisů byla stanovena jako 

podíl odpisů a dlouhodobého majetku. Koeficient nákladovosti variabilních nákladů byl 

vypočten jako podíl variabilních nákladů a tržeb a koeficient počtu obrátek čistého 

pracovního kapitálu jako podíl tržeb a ČPK. Sazba úroků vyplývá ze smlouvy o poskytnutém 

úvěru mezi společnosti Blanco a bankou UniCredit Bank Czech republic a. s. 

 Prostřednictvím uvedených vstupních parametrů byly vypočteny jednotlivé části 

finančního plánu. 

 

Plán výkazu zisku a ztráty 

 Plán výkazu zisku a ztráty na období 2012 – 2016 je sestaven na základě prognózy 

tržeb provedené v rámci strategické analýzy a vstupních parametrů uvedených výše. Tento 

plán je zachycen v následující tabulce. 

 

Tab. 4.17   Plán výkazu zisku a ztráty na období 2012 – 2016 (v tís. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby 203 827 204 948 206 075 207 209 208 348 

- fixní náklady bez odpisů a úroků 10 596 10 596 10 596 10 596 10 596 

- náklady variabilní 177 329 178 305 179 285 180 271 181 263 

- odpisy 7 972 7 833 7 730 7 662 7 627 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 7 930 8 214 8 463 8 679 8 863 

- úroky 5 841 5 556 5 272 4 988 4 706 

Zisk před zdaněním (EBT) 2 089 2 658 3 192 3 691 4 157 

- daň 397 505 606 701 790 

Čistý zisk 1 692 2 153 2 585 2 990 3 367 

 

 U tržeb společnosti se plánuje s 0,55 % meziročním růstem. V roce 2016 se tak počítá 

s výší tržeb v hodnotě 208 348 tís. Kč. Fixní náklady bez odpisů a úroků byly vypočteny jako 

rozdíl mezi celkovými a variabilními náklady. V následujících letech se nepředpokládá jejich 

změna, a jsou tak naplánovány na všechny roky ve stejné výši 10 596 tís. Kč. Náklady 

variabilní byly spočteny jako součin tržeb a koeficientu nákladovosti variabilních nákladů, 

a budou se tedy pohybovat stejným rostoucím trendem jako tržby. Odpisy byly stanoveny 

jako součin hodnoty dlouhodobého majetku předcházejícího roku a průměrné sazby odpisů ve 
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výši 8 %. U odpisů se v následujících pěti letech předpokládá mírný pokles jejich hodnoty. Po 

odečtením zmíněných nákladových položek od tržeb byla zjištěna hodnota zisku před úroky 

a zdaněním, jehož výše je v roce 2012 stanovena na 7 930 tís. Kč a plánuje se každoroční růst. 

Položka úroky byla zjištěna jako součin úrokové sazby a úročeného cizího kapitálu 

společnosti, tedy bankovních úvěrů, které vyplývají z plánu rozvahy. Hodnota úroků 

v následujících letech klesá, jelikož i hodnota úvěrů z důvodů splátek. Následně byl zjištěn 

zisk před zdaněním, ze kterého je vypočtená daň ve výši 19 %. Hodnota daně se vyvíjí stejně 

jako zisk, a tedy každoročně vzroste. Odečtením daně od hrubého zisku je vypočten čistý zisk, 

jeho výše se v roce 2012 plánuje na 1 692 tís. Kč a v posledním plánovaném roce, tj. 2016 se 

předpokládá s hodnotou 3 367 tís. Kč. 

 

Plán rozvahy 

Správnost výpočtů dlouhodobého finančního plánu lze dokázat pomocí plánované 

rozvahy pro rok 2012 až 2016, kdy suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv, jak je tomu 

v tabulce č. 4.18. Jako výchozí rok je považován rok 2011. 

 

Tab. 4.18   Plán rozvahy na období 2012 – 2016 (v tís. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek 99 648 97 913 96 629 95 775 95 333 95 288 

ČPK 51 554 50 204 50 480 50 757 51 037 51 317 

Aktiva celkem 151 202 148 117 147 109 146 532 146 370 146 605 
  

      

Vlastní kapitál 81 529 83 221 85 374 87 960 90 950 94 316 

Dluhy úročené (úvěr) 69 673 64 896 61 735 58 573 55 420 52 288 

 Pasiva celkem 151 202 148 117 147 109 146 532 146 370 146 605 

 

Hodnota dlouhodobého majetku na další roky byla vypočtena jako hodnota 

dlouhodobého majetku za předcházející rok snížená o vypočtené odpisy v daném roce 

a navýšená o zamýšlené investice. I přesto, že společnost hodlá investovat do dlouhodobého 

majetku, jeho suma bude v následujících letech klesat. Potřeba jednorázových kapitálových 

zdrojů (ČPK) je stanovena podíl tržeb na koeficientu obratu čistého pracovního kapitálu. 

V plánovaném období bude hodnota ČPK kolísat, ale stále se bude pohybovat okolo 50 000 

tís. Kč. Hodnota vlastního kapitálu byla určena jako součet hodnoty vlastního kapitálu za 

předcházející rok navýšena o čistý zisk daného roku. Jeho výše bude každoročně růst a v roce 

2016 by měl vlastní kapitál firmy dosáhnout 94 316 tís. Kč. V následujících pěti letech firma 
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nezamýšlí přijmout bankovní úvěr, a tak se bude hodnota stávajícího úvěru snižovat 

o stanovené splátky. 

 

Plán cash flow 

 Pro sestavení plánu cash flow byla většina údajů převzata z již sestaveného plánového 

výkazu zisku a ztráty, ostatní údaje byly dopočteny. Plánový výkaz cash flow je zachycen 

v následující tabulce. 

 

4.19   Plán cash flow na období 2012 – 2016 (v tís. Kč) 

Položka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý zisk 1 692 2 153 2 585 2 990 3 367 

Odpisy 7 972 7 833 7 730 7 662 7 627 

Změna stavu úvěru -4 777 -3 161 -3 162 -3 153 -3 132 

Příjmy (zdroje) celkem 4 887 6 825 7 154 7 499 7 862 
      

Změna stavu ČPK -1 350 276 278 279 281 

Investice 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

 Výdaje (užití) celkem 4 887 6 825 7 154 7 499 7 862 

 

 Položky čistý zisk a odpisy byly při sestavováni tohoto plánu převzaty z plánu výkazu 

zisku a ztráty a položka investice ze vstupních údajů. Změna stavu ČPK byla zjištěna jako 

rozdíl mezi daným rokem a přecházejícím rokem a její výše bude každoročně růst, i když od 

roku 2013 jen nepatrně. Změna stavu úvěru byla určena jako rozdíl mezi příjmy a výdaji (bez 

cizích zdrojů). 

 

4.4 Ocenění společnosti Blanco 

 Cílem této kapitoly je zjištění tržní hodnoty celkového kapitálu společnosti Blanco 

k 1. 1. 2012 za účelem jejího prodeje. Pro ocenění podniku byla na základě provedení 

finanční analýzy zvolena výnosová metoda diskontovaných peněžních toků a to dvoufázová 

metoda DCF – entity, jejíž výsledná hodnota bude srovnána s hodnotou podniku zjištěnou 

prostřednictvím metody účetní hodnoty z kategorie majetkových metod.  

 

4.4.1 Stanovení nákladu kapitálu 

 Pro ocenění daného podniku metodou diskontovaných peněžních toků je potřeba 

stanovit náklady kapitálu tohoto podniku. K určení těchto nákladů bude použita stavebnicová 

metoda Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  
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Bezriziková úroková míra (RF) sestává především z dlouhodobých státních 

dluhopisů, s nimiž je spojeno relativně malé riziko. V této práci se vychází z výnosu státního 

10letého dluhopisu a tato míra je stanovena na základě predikce Ministerstva financí České 

republiky, jejíž hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.20.  

 

Tab. 4.20   Bezriziková úroková míra na období 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

RF (%) 1,35 1,44 1,55 1,55 1,55 

 Zdroj: www.mfcr.cz 

 

Pro stanovení rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA) je 

výchozím ukazatelem velikost úplatných zdrojů. Hodnota úplatných zdrojů společnosti 

Blanco se ve všech letech předpokládá okolo 147 mil. Kč. Riziková přirážka za velikost 

podniku tak byla pro každý rok vypočtena zvlášť podle vztahu RLA = (3 mld.Kč – UZ)
2
/168,2. 

 

Tab. 4.21   Riziková přirážka za velikost podniku na období 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

UZ (tís.Kč) 148 117 147 109 146 532 146 370 146 605 

RLA (%) 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

 

Při stanovení rizikové přirážky charakterizující produkční sílu (Rpod.) byla nejprve 

vypočtena hodnota rentability aktiv jako EBIT/A a poté hodnota ukazatele X1 podle vztahu 

   
         

 
 

Ú

    
. Jelikož hodnota ukazatele rentability aktiv je v každém roce nižší než 

hodnota X1 a zároveň je vyšší než 0, riziková přirážka tak byla pro každý rok vypočtena 

zvlášť. 

 

   Tab. 4.22   Riziková přirážka charakterizující produkční sílu na období 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA (%) 5,35 5,58 5,78 5,93 6,05 

X1 (%) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Rpod (%) 1,64 1,44 1,28 1,16 1,08 

   Zdroj: www.mpo.cz 

 

Riziková přirážka finanční stability (Rfinstab) porovnává celkovou likviditu podniku 

s průměrnou likviditou odvětví XL. Jelikož se předpokládá růst oběžných aktiv 

http://www.mfcr.cz/
http://www.mpo.cz/
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a krátkodobých závazků stejný jako růst tržeb, bude likvidita ve všech letech stejná. Běžná 

likvidita je po celé sledované období vyšší než celková likvidita odvětví XL, a riziková 

přirážka tak byla stanovena na 0%. 

 

    Tab. 4.23   Riziková přirážka finanční stability na období 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná likvidita 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

XL 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Rfinstab (%) 0 0 0 0 0 

    Zdroj: www.mpo.cz 

 

Sečtením jednotlivých rizikových přirážek je získána hodnota nákladů celkového 

kapitálu nezadlužené firmy (WACCU) v každém plánovaném roce a následně jsou dopočteny 

i náklady celkového kapitálu zadlužené společnosti (WACCL). Tyto hodnoty uvádí 

následující tabulka. 

 

    Tab. 4.24   Hodnoty celkového nákladu kapitálu na období 2012 - 2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

WACCU (%) 7,83 7,72 7,67 7,56 7,47 

WACCL (%) 7,18 7,10 7,09 7,01 6,96 

  

4.4.2 Stanovení hodnoty společnosti metodou DCF entity  

Jednou ze zvolených metod pro ocenění je metoda diskontovaného cash flow ve 

variantě entity neboli FCFF, která bude rozdělena do dvou fází. Délka první fáze trvá 4 roky, 

tj. 2012 – 2015, a fáze druhá začíná rokem 2016 a předpokládá se fungování podniku do 

nekonečna. Před samotným oceněním je nutné určit volné peněžní toky FCFF, a to 

prostřednictvím údajů z návrhu dlouhodobého finančního plánu podniku. Takto zjištěné 

peněžní toky je potřeba diskontovat a jejich následným sečtením určit pokračující hodnotu, 

hodnotu jednotlivých fází a na závěr celkovou hodnotu firmy. Pro výpočet jednotlivých fází 

a pokračující hodnoty bude použit vzorec č. 2.61. 

 

 

 

 

 

http://www.mpo.cz/
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Tab. 4.25   Celková hodnota společnosti Blanco (v tís. Kč.) 

Položka Zkratka 
1. fáze 2. fáze 

2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý zisk EAT 1 692 2 153 2 585 2 990 3 367 

Odpisy ODP 7 972 7 833 7 730 7 662 7 627 

Investice INV 6 237 6 549 6 876 7 220 7 581 

∆ Čistý pracovní kapitál ČPK -1 350 276 278 279 281 

Zdaněné úroky I(1-t) 4 731 4 500 4 270 4 040 3 812 

Volné peněžní toky FCFF 9 508 7 662 7 432 7 193 6 944 

Náklady celkového kapitálu WACCt 7,18% 7,10% 7,09% 7,01% 6,96% 

Diskontní faktor dft 0,933 0,872 0,814 0,763 
 

Diskontované peněžní toky dcFCFFt 8 872 6 679 6 051 5 485 
 

Hodnota 1. fáze V1 27 087 
    

Pokračující hodnota PH 99 730 
    

Hodnota 2. fáze V2 76 051 
    

Hodnota celkem V 103 137 
    

 

 Sečtením hodnoty podniku v první fázi a ve fázi druhé byla zjištěna celková hodnota 

společnosti Blanco, která je k 1. 1. 2012 ve výši 103 137 000 Kč. 

 

4.4.3 Výsledná interpretace 

Hlavním cílem téměř každé společnosti je maximalizace tržní hodnoty podniku, avšak 

významnou roli zde hraje i účetní pohled, který právě porovnáním s výnosovou hodnotou 

poskytuje obraz o budoucím zhodnocení investovaného kapitálu. 

V podniku byl oceněn z důvodu prodeje jeho celkový kapitál pomocí vybrané 

výnosové metody, a to metody DCF entity, které udává tržní hodnotu tohoto kapitálu. 

Výsledná hodnota je porovnávána s účetní hodnotou aktiv, která je vykazována v účetních 

výkazech k 31. 12. 2011. 

Výsledné hodnoty jsou pro větší přehlednost zachyceny v tabulce č. 4.27. 

 

       Tab. 4.27   Srovnání použité metody pro ocenění podniku (v tís. Kč) 

  Hodnota kapitálu 
DCF - entity Účetní hodnota 

103 137 186 208 

 

 Prostřednictvím metody DCF entity byla stanovena hodnota podniku Blanco 

k 1. 1. 2012 ve výši 103 137 tís. Kč. V porovnání s účetní hodnotou aktiv, která je ve výši 

186 208 tís. Kč vzniká rozdíl ve výši 83 071 tís. Kč a společnost je tedy podhodnocená. 

Jelikož je účetní metoda oceňování nejméně přesná a vychází z historických dat, je její 
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vypovídací schopnost značně snížena a větší důraz bude kladen na tržní hodnotu podniku 

zjištěnou výnosovou metodou. 

  

4.4.4 Citlivostní analýza 

V poslední části této práce je provedena citlivostní analýza na vybrané parametry, 

kterými jsou náklady celkového kapitálu a peněžní toky, které tvoří volné peněžní toky. 

Prostřednictvím této analýzy bude určeno, jak se změní hodnota podniku, dojde-li ke změně 

daného parametru. 

Nyní bude provedena citlivostní analýza, kdy bude změněn parametr náklady 

celkového kapitálu, který se bude měnit o 1 %, 3 % a 5%. Hodnota podniku včetně změny je 

stanovena podle vzorce č. 2.68. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 4.28   Analýza citlivosti na změny WACC (v tís. Kč) 

Změna WACC 
Hodnota podniku 

včetně změny 
Odchylka vyvolaná 

změnou WACC 

5% 98 369 -4 768 

3% 100 221 -2 916 

1% 102 146 -991 

0% 103 137 0 

-1% 104 148 1 011 

-3% 106 233 3 096 

-5% 108 405 5 268 

 

 Hodnoty podniku včetně změny z tabulky č. 4.28 jsou vyneseny do následujícího 

grafu. 

 

Obr. 4.11   Hodnota podniku při změnách WACC 

 

92000 

94000 

96000 

98000 

100000 

102000 

104000 

106000 

108000 

110000 

5% 3% 1% 0% -1% -3% -5% 



66 

 

 Z dosažených hodnot uvedených v tabulce je patrné, že rostou-li náklady kapitálu, 

klesá hodnota podniku. Zvýšením WACC o jedno procento došlo ke snížení hodnoty podniku 

o 991 000 Kč, což značí odchylka vyvolaná touto změnou. V případě, že by se náklady 

kapitálu zvýšily o pět procent, výsledná hodnota podniku by poklesla o 4 768 tís. Kč. Naopak 

pokud náklady kapitálu klesají, hodnota podniku bude růst. Došlo-li by k poklesu WACC 

o celých pět procent, pak by byl podnik oceněn částkou 108 405 tís. Kč. Náklady kapitálu se 

nacházejí ve jmenovateli vzorce, a tak jejich růst sníží celou hodnotu zlomku a naopak. 

 V daném podniku, jehož hodnota je stanovena ve výši 103 137 tís. Kč, může 

v následujícím období dojít ke změně nákladu kapitálu, a tudíž i ke změně jeho hodnoty. 

Proto je stanovený interval, ve kterém se tato hodnota bude pohybovat při změně WACC 

a tento interval je v rozmezí 98 369 tís. Kč – 108 405 tís. Kč. 

 Hodnota podniku není ovlivňována pouze náklady kapitálu, ale také volnými 

peněžními toky, které daný podnik generuje. Proto je tato hodnota zjištěna i při změnách 

všech parametrů, pomocí kterých se tyto volné peněžní toky tvoří, dle vzorce č. 2.67. Hodnotu 

podniku včetně změny a odchylky vyvolané změnou zisku, odpisů, investic, změnou ČPK 

a úroků zobrazují tabulky níže. 

 

Tab. 4.29   Analýza citlivosti na změny čistého zisku (v tís. Kč) 

Změna zisku Hodnota podniku včetně změny Odchylka vyvolaná změnou zisku 

5% 105 373 2 236 

3% 104 479 1 342 

1% 103 584 447 

0% 103 137 0 

-1% 102 690 -447 

-3% 101 795 -1 342 

-5% 100 901 -2 236 

 

 Z tabulky 4.29 lze vypozorovat, že poroste-li čistý zisk, vzroste i výsledná hodnota 

podniku. Při zvýšení EAT o pět procent bude podnik oceněn ve výši 105 373 tís. Kč. Na 

druhou stranu pokud se bude hodnota čistého zisku snižovat, bude docházet i k poklesu 

hodnoty podniku. Při snížení EAT o pět procent se hodnota podniku změní o 2 236 tís. Kč. 
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Tab. 4.30   Analýza citlivosti na změny odpisů (v tís. Kč) 

Změna odpisů Hodnota podniku včetně změny 
Odchylka vyvolaná změnou 

odpisů 

5% 108 634 5 497 

3% 106 435 3 298 

1% 104 236 1 099 

0% 103 137 0 

-1% 102 038 -1 099 

-3% 99 839 -3 298 

-5% 97 640 -5 497 

 

 Stejně jako při změně čistého zisku i v tomto případě se se zvýšením sumy odpisů 

zvyšuje i hodnota podniku a naopak, ovšem hodnota odchylky je mnohem vyšší. Platí tedy, že 

i malá změna o pouhé jedno procento vede k značné změně výsledku. Volné peněžní toky, 

jejichž součástí jsou odpisy, se vyskytují v čitateli vzorce, a tudíž se s jejich růstem zvyšuje 

celá hodnota zlomku a naopak. 

  

Tab. 4.31   Analýza citlivosti na změny investic (v tís. Kč) 

Změna 

investic 
Hodnota podniku včetně změny 

Odchylka vyvolaná změnou 

investic 

5% 97 854 -5 283 

3% 99 967 -3 170 

1% 102 080 -1 057 

0% 103 137 0 

-1% 104 194 1 057 

-3% 106 307 3 170 

-5% 108 420 5 283 

 

Při růstu hodnoty investic bude docházet ke snižování hodnoty podniku a naopak. Je to 

způsobeno tím, že investice rovněž snižují sumu volných peněžních toků. Stejně jako u změn 

odpisů i tady je hodnota odchylek poměrně vysoká a při daných změnách je hodnota podniku 

stanovena v intervalu 97 854 tís. Kč – 108 420 tís. Kč. 
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Tab. 4.32   Analýza citlivosti na změny ∆ČPK (v tís. Kč) 

Změna ∆ČPK Hodnota podniku včetně změny 
Odchylka vyvolaná změnou 

∆ČPK 

5% 103 012 -125 

3% 103 062 -75 

1% 103 112 -25 

0% 103 137 0 

-1% 103 162 25 

-3% 103 212 75 

-5% 103 262 125 

 

 Dojde-li ke zvýšení změny čistého pracovního kapitálu, hodnota podniku se sníží, a to 

jen o nepatrnou částku. Při změně ∆ČPK až o 5 % se bude hodnota podniku stále pohybovat okolo 

103 mil. Kč a lze tedy říci, že hodnota podniku není na tyto změny příliš citlivá. 

 

Tab. 4.33   Analýza citlivosti na změny úroků (v tís. Kč) 

Změna úroků Hodnota podniku včetně změny Odchylka vyvolaná změnou úroků 

5% 105 969 2 832 

3% 104 836 1 699 

1% 103 703 566 

0% 103 137 0 

-1% 102 571 -566 

-3% 101 438 -1 699 

-5% 100 305 -2 832 

 

 Z tabulky 4.29 lze vypozorovat, že porostou-li, nákladové úroky vzroste i výsledná 

hodnota podniku. Na druhou stranu pokud se bude hodnota čistého zisku snižovat, bude 

docházet i k poklesu hodnoty podniku. Odchylky vyvolané změnou těchto úroků jsou téměř 

stejné jako odchylky vyvolané změnou čistého zisku a výsledná hodnota podniku reaguje na 

změny úroků a čistého zisku obdobně. 

 Pro větší přehlednost jsou údaje o hodnotě podniku při změnách peněžních toků 

z tabulek č. 29 – 33 zobrazeny graficky následovně. 
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 Obr. 4.12   Hodnota podniku při změnách peněžních toků 

 

 

 Z grafu je patrné, že hodnota podniku nejvíce reaguje na změny investic a odpisů, 

ovšem v každém případě jinak. Pokud porostou investice, bude hodnota podniku klesat 

a naopak, a zvýší-li se suma odpisů, zvýší se i hodnota podniku a obráceně. Téměř necitlivá je 

hodnota podniku na změny čistého pracovního kapitálu a při změnách čistého zisku a úroků 

reaguje přibližně ve stejných proporcích. 

 Po provedení citlivostní analýzy je možné stanovit interval, ve kterém se bude hodnota 

podniku pohybovat při změnách různých parametrů. Bude-li docházet ke změně v nákladech 

celkového kapitálu až o pět procent, hodnota podniku se bude pohybovat v rozmezí od 98 369 

tís. Kč do 108 405 tís. Kč. V případě změny některého z parametrů peněžních toků bude 

hodnota podniku stanovena z intervalu 97 640 tís. Kč – 108 634 tís. Kč.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ocenit společnost Blanco Professional CZ spol. s r. o., 

která spadá do odvětví zpracovatelského průmyslu, kde se specializuje na výrobu kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků. Hodnota tohoto podniku byla stanovena k 1. 1. 2011 

pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků, která se srovnávala s hodnotou 

účetní z kategorie majetkových metod. 

 Před zjištěním výsledku bylo nutné práci vymezit nejprve z teoretického hlediska 

a takto získané informace aplikovat v praktické části. V rámci teoretické části byla popsána 

strategická analýza, metodologie finanční analýzy, která předchází samotnému ocenění a také 

jednotlivé skupiny metod pro oceňování. 

 V druhé části této práce byla představena oceňována společnost včetně zaměření se na 

její výrobu. Pro proces oceňování sloužily jako vstupní údaje účetní výkazy dané společnosti 

za posledních pět let, a to výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Součástí praktické části bylo 

provedení strategické analýzy, která se členila na analýzu vývoje makroprostředí 

a mikroprostředí, a v rámci které byla stanovena prognóza tržeb. Výsledkem této analýzy byla 

SWOT analýza, díky které je možno vymezit silné a slabé stránky podniku a také jeho 

příležitosti a hrozby. Následovalo vyhotovení finanční analýzy za období let 2007 až 2011, 

v rámci které byl proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

V souvislosti s oceněním podniku bylo nutné sestavit dlouhodobý finanční plán firmy, 

zaměřený na rozvahu, výsledovku a cash flow. Po té byla na základě vymezení nákladu 

kapitálu zjištěna hodnota celkového kapitálu firmy pomocí výnosové metody ve výši 

103 137 tís. Kč. Závěrem kapitoly byla provedena citlivostní analýza na zvolené parametry 

a stanoveny intervaly, ve kterých se bude hodnota podniku pohybovat při změně těchto 

parametrů. 

 Oceněný podnik patří již řadu let mezi ziskové. V období finanční krize v letech 2008 

– 2010 bylo dosaženo horších výsledků, ale i přes tuto situaci byla společnost rentabilní a ve 

všech analyzovaných letech vytvářela kladný výsledek hospodaření. Lze říci, že firma nemá 

výraznější finanční problémy a je konkurenceschopnou firmou s bohatou tradicí 

a perspektivou budoucího rozvoje. 
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A aktiva 

apod. a podobně 

BÚ bankovní úvěr 
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CK cizí kapitál 

CZ cizí zdroje 

ČPK čistý pracovní kapitál 

DM dlouhodobý majetek 

EAT čistý zisk 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBT hrubý zisk 

EVA ekonomická přidaná hodnota 

FCFD volné finanční toky pro věřitele 

FCFE volné finanční toky pro vlastníky 

FCFF volné finanční toky celkového kapitálu 

HDP hrubý domácí produkt 

INV investice 

Kč Koruna česká 

KZ krátkodobé závazky 

mil. milion 

mld. miliarda 

např. například 

NOPAT čistý operativní zisk po zdanění 

OA oběžná aktiva 

OBL obligace 

PH pokračující hodnota 

RD náklady na cizí kapitál 

RE náklady na vlastní kapitál 

ROA rentabilita aktiv 

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 
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T tržby 

t sazba daně z příjmu 

tís. tisíc 

tj. to je 

TS daňový štít 

tzn. to znamená 

Ú nákladové úroky 

ÚZ úplatné zdroje 

V  hodnota firmy 

VK vlastní kapitál 

WACC náklady celkového kapitálu 
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Příloha č. 1 

 

ROZVAHA (v celých tisících Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 180 950 168 773 175 994 183 002 186 208 

Dlouhodobý majetek 106 364 101 859 101 909 101 279 99 648 

Dlouhodobý nehmotný majetek 499 332 275 841 481 

Software 499 332 275 841 481 

Dlouhodobý hmotný majetek 105 865 101 527 101 634 100 438 99 167 

Pozemky 4 613 5 164 5 164 5 164 5 164 

Stavby 82 814 79 914 77 861 75 898 73 935 

Samosatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

17 692 14 647 15 401 18 137 19 232 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

746 1 802 836 836 836 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek   

2 372 403 
 

Oběžná aktiva 74 145 66 730 73 743 81 368 85 629 

Zásoby 35 966 33 106 27 839 32 036 38 726 

Materiál 25 471 22 425 18 977 21 409 28 906 

Nedokončená výroba a polotovary 2 821 4 078 4 173 5 023 3 730 

Výrobky 4 133 4 628 2 702 3 820 5 333 

Zvířata 
     

Zboží 3 541 1 975 1 987 1 784 757 

Krátkodobé pohledávky 26 949 21 001 34 836 24 437 34 188 

Pohledávky z obchodních vztahů 23 981 17 821 32 544 20 867 30 034 

Stát – daňové pohledávky 2 174 2 344 2 029 3 487 4 066 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 287 478 229 83 88 

Dohadné účty aktivní 297 324 
   

Jiné pohledávky 210 34 34 
  

Krátkodobý finanční majetek 11 230 12 623 11 068 24 895 12 715 

Peníze 43 157 311 350 342 

Účty v bankách 11 187 12 466 10 757 24 545 12 373 

Časové rozlišení 441 184 342 355 931 

Náklady příštích období 441 184 301 331 541 

Příjmy příštích období 
  

41 24 390 

PASIVA CELKEM 180 950 168 773 175 994 183 002 186 208 

Vlastní kapitál 64 250 70 610 75 237 77 977 81 529 

Základní kapitál 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly 

27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 
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Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 

1 531 2 175 2 493 2 724 2 861 

Zákonný rezervní fond, Nedělitelný 
fond 

1 531 2 175 2 493 2 724 2 861 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

22 834 35 075 41 117 45 513 48 115 

Nerozdělený zisk minulých let 22 834 35 075 41 117 45 513 48 115 

Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 

12 885 6 360 4 627 2 740 3 553 

Cizí zdroje 116 678 97 775 100 430 104 880 104 556 

Rezervy 2 389 5 957 8 475 7 921 5 797 

Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

1 691 4 733 5 089 2 329 
 

Ostatní rezervy 698 1 224 3 386 5 592 5 797 

Dlouhodobé závazky 78 239 715 959 1 376 1 484 

Závazky ovládající a řídící osoba 77 000 
    

Odložený daňový závazek 1 239 715 959 1 376 1 484 

Krátkodobé závazky 36 050 19 103 18 996 27 583 34 075 

Závazky z obchodních vztahů 28 839 14 706 15 035 20 296 23 528 

Závazky k zaměstnancům 2 059 2 126 2 203 2 212 2 752 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

1 055 1 077 1 207 1 225 1 595 

Stát – daňové závazky a dotace 3 821 516 312 278 456 

Krátkodobé přijaté zálohy 
 

168 71 
 

18 

Dohadné účty pasivní 235 60 92 239 860 

Jiné závazky 41 450 76 3 333 4 866 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 72 000 72 000 68 000 63 200 

Bankovní úvěry dlouhodobé 
 

72 000 68 000 63 200 57 600 

Krátkodobé bankovní úvěry 
  

4 000 4 800 5 600 

Časové rozlišení 22 388 327 145 123 

Výdaje příštích období 22 388 327 145 123 
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Příloha č. 2 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) 

Položka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 13 721 16 703 11 444 8 020 11 756 

Náklady vynaložené na prodej 
zboží 11 278 13 281 8 510 6 104 8 802 

Obchodní marže 2 443 3 422 2 934 1 916 2 954 

Výkony 200 704 187 030 163 624 170 651 190 956 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 197 552 185 608 164 820 168 456 190 744 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 152 1 422 -1 196 2 195 212 

Výkonová spotřeba 141 540 127 172 107 651 113 870 136 896 

Spotřeba materiálu a energie 119 208 107 486 89 088 95 157 116 110 

Služby 22 332 19 686 18 563 18 713 20 786 

Přidaná hodnota 61 607 63 280 58 907 58 697 57 014 

Osobní náklady 37 056 43 413 41 407 43 797 46 204 

Mzdové náklady 27 361 32 045 30 701 32 127 34 007 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 8 858 10 187 9 895 10 071 11 141 

Sociální náklady 837 1 181 811 1 599 1 056 

Daně a poplatky 89 95 86 154 156 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 7 855 7 410 7 634 8 021 7 616 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 9 154 5 351 3 180 5 940 6 697 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 877 1 147   397 37 

Tržby z prodeje materiálu 8 277 4 204 3 180 5 543 6 660 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 836 1 972 739 582 1 593 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku   945   87 308 

Prodaný materiál 1 836 1 027 739 495 1 285 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek v provozní 
oblasi a komplexních nákladů 
příštích období 2 671 4 094 2 134 -381 -1 992 

Ostatní provozní výnosy 382 269 1 237 715 991 

Ostatní provozní náklady 1 229 1 243 1 793 1 830 1 903 

Provozní hospodářský výsledek 20 407 10 673 9 531 11 349 9 222 
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Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů       3 232 1 540 

Výnosové úroky 1 36 13 11 5 

Nákladové úroky 3 472 3 384 3 526 3 890 4 084 

Ostatní finanční výnosy 1 190 3 088 1 334 1 124 1 497 

Ostatní finanční náklady 1 401 2 377 1 654 1 547 1 413 

Finanční výsledek hospodaření -3 682 -2 637 -3 833 -7 534 -5 535 

Daň z příjmů za bežnou činnost 3 840 1 676 1 071 1 075 134 

- splatná 3 646 2 199 827 658 26 

- odložená 194 -523 244 417 108 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 12 885 6 360 4 627 2 740 3 553 

Hospodářský výsledek za účetní 
období 12 885 6 360 4 627 2 740 3 553 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 16 725 8 036 5 698 3 815 3 687 
 


