
 



 

 



 



 

 

 

 



Abstrakt:  

 

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniků skupiny ČEMAT pro účely vlastníka. 

ČEMAT je k přední distributor příslušenství k manipulační a stavební technice. Práce 

obsahuje teoretickou a aplikační část. V teoretické části je uveden postup při oceňování a jsou 

charakterizovány metody oceňování podniku. Aplikační část je zaměřena na ocenění skupiny 

ČEMAT. Nejprve je provedena strategická a finanční analýza s cílem posoudit schopnost 

podniku pokračovat ve své činnosti do budoucna. Vlastní ocenění je provedeno metodou DCF 

entity. Výsledek ocenění je srovnán s účetní hodnotou společnosti. Závěrem je provedeno  

shrnutí ocenění a jsou formulována doporučení pro management společnosti. 

 

Abstract:  

 

The aim of the thesis is  the valuation of ČEMAT Companies for owner´s purpose. ČEMAT is 

leading distributors of accessories for handling equipment and construction machinery. Thesis 

is devided into theoretical and application parts. There are valuation process and valuation 

methods described in the theoretical part. Application part is focused on valuation of ČEMAT 

Companies. First of all, strategic and financial analysis is performed  in order to prove „going 

concern“. Value of companies is determined by DCF entity method. Results of valuation are 

compared with company´s book value. The results of valuation and recommendations for 

company managers are interpreted in conclusion. 
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1 Úvod  
 

 „Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho.“ (Oscar WILDE) 

 

Stanovení hodnoty podniku začalo být v naši zemi aktuální počátkem devadesátých let 

v důsledku privatizace státních podniků. Za dobu více než dvaceti let praxe došlo v této 

náročné ekonomické disciplíně ke značným pokrokům. V současné době lze sledovat přesun 

koncepce ocenění od účetních metod směrem k metodám, které jsou založeny na tržních 

principech.   

Pro ocenění podniku existuje mnoho důvodů. Jsou to jednak důvody související 

s vlastnickými změnami, jako jsou např. prodej, převzetí, fúze a dále také uvádění podniku na 

burzu, změny právní formy společnosti, zastavení části podniku nebo ocenění v souvislosti 

s poskytovaným úvěrem. 

Jedním z možných důvodů pro ocenění je také zájem vlastníka vědět, jakou hodnotu  má 

business, který za léta své práce vybudoval. Stanovení hodnoty v tomto případě podává 

majiteli zpětnou vazbu o tom, jak se daří podnik budovat nejen na základě kategorií tržeb, 

zisků a hodnoty vlastního kapitálu. Podnětem k ocenění skupiny podniků ČEMAT je právě 

zájem majitele znát hodnotu svého podnikání.  

Cílem diplomové práce je tedy stanovení hodnoty podniků skupiny ČEMAT pro potřeby 

vlastníka ke dni 1. 1. 2013. Diplomová práce bude rozdělena do několika částí. V teoretické 

části budou vymezeny základní pojmy, se kterými se při oceňování pracuje. Dále bude 

specifikován doporučený postup při oceňování, který zahrnuje provedení strategické a 

finanční analýzy oceňovaného podniku.  Závěr teoretické části bude obsahovat přehled a 

charakteristiku nejčastěji používaných oceňovacích metod. 

V praktické části diplomové práce bude nejprve představena skupina podniků ČEMAT, která 

je významným distributorem příslušenství k manipulační a stavební technice. V rámci 

strategické analýzy bude zhodnoceno vnější a vnitřní prostředí podniku. Pro posouzení 

finančního zdraví podniku bude provedena finanční analýza. Výstupy strategické a finanční 

analýzy budou shrnuty do SWOT analýzy.  

Následně bude stanovena hodnota společností metodou DCF entity. Výsledná hodnota bude 

porovnána s účetní hodnotou společností. Na závěr bude provedeno shrnutí ocenění, včetně 

doporučení pro management společnosti.  
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2 Teoretická východiska oceňování podniků 
   

2.1 Vymezení základních pojmů  
 

Podnik je z ekonomického hlediska funkční celek, jehož hlavním účelem je vytvářet zisk v 

současnosti i budoucnosti. Pro účely hodnotových analýz je třeba pohlížet na podnik jako na 

věc hromadnou, disponující primárním goodwillem, který navyšuje hodnotu funkčního celku, 

a zhodnocuje vlastníkům peníze nad realizační hodnotu jednotlivých aktiv.[1] Podnik bývá 

také často označován jako jedinečné, méně likvidní aktivum, pro které existují jen velmi málo 

účinné trhy.  

Obchodní zákoník uvádí v § 5 definici podniku jako:„...soubor hmotných, jakož i osobních a 

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

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

účelu  sloužit. Podnik je věc hromadná...“ [2] 

Oceňování podniku je komplexní proces, při kterém se podnik hodnotí jako celek. Analýza 

interních podnikových informací a zhodnocení konkurenční pozice umožní posoudit 

schopnost podniku obstát v rámci relevantního trhu a generovat zisk dále do budoucna. 

Vlastní ocenění pak staví na výstupech z provedených analýz a mělo by být syntézou 

informací zjištěných v jednotlivých krocích.  

Ocenění se provádí k určitému datu,  ke kterému  se pak  odhadnutá hodnota vztahuje. Datum 

ocenění je třeba odlišovat od data, kdy je ocenění zpracováno. Informace a vlivy, které nastaly 

až po datu ocenění se nemohou promítat do hodnoty podniku.  

Prof. Kislingerová zdůrazňuje, že..„uvedení data ocenění má klíčový význam, a to především 

proto, že zpracovatel ocenění do svého závěrečného výroku zpracovává veškerá data, která 

má v daný okamžik k dispozici. V případě, že po určité době vznikne potřeba vrátit se 

k výsledku ocenění, není možno výsledný výrok prostě převzít,[3 s. 27] ale je nutné zohlednit 

změny, které nastaly, ať už v rámci podniku, nebo celé ekonomiky a propočet aktualizovat. 

Výsledek ocenění  je primárně ovlivněn  účelem, pro který se ocenění provádí, závisí také na 

množství a kvalitě informací, které má znalec k dispozici, ovlivňují  jej rovněž zkušenosti 
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znalce, a jeho cit pro pochopení problematiky konkrétního druhu podnikání. Konečným 

výsledkem procesu oceňování je stanovení hodnoty podniku. 

Hodnota není totéž jako cena. Mezinárodní oceňovací standardy definují cenu jako částku 

požadovanou, nabízenou  nebo zaplacenou za aktivum.  Hodnota je pak odhad 

nejpravděpodobnější ceny, která by měla být  zaplacena při směně, nebo odhad ekonomického 

užitku z držení aktiva.   Pokud tedy znalec provádí ocenění majetku, stanovuje jeho hodnotu, 

nikoliv cenu, protože určení ceny je předmětem návrhu a akceptace mezi smluvními stranami. 

Na hodnotu lze pohlížet z mnoha hledisek. Ekonomického hledisko popisuje  hodnotu 

užitnou , která souvisí se schopností statku uspokojit lidskou potřebu a hodnotu směnnou, 

která předpokládá že statek má užitnou hodnotu a může být předmětem směny.  

Z jiného hlediska rozeznáváme hodnotu brutto, která představuje ocenění na úrovni 

vlastního i úročeného kapitálu (úroveň entity), a hodnotu netto, kdy se ocenění provádí na 

úrovni vlastního kapitálu (úroveň equity).[4] 

Hodnota podniku je podmíněna jednak faktory jako jsou kvalita managementu, úroveň 

marketingu, kvalifikace pracovníků, ale především je dána poměrem sil podniku vůči hlavním 

konkurentům v odvětví. Pouze převaha nad  konkurencí zajišťuje perspektivu do budoucna a 

umožňuje vytvářet novou  hodnotu.  

Hodnota podniku se navíc může lišit z hlediska pohledu různých subjektů. Jinou hodnotu má 

podnik pro vlastníka a jinou zase pro potenciálního investora. Z tohoto důvodu je pro správně 

zpracované ocenění   nutné stanovit jeho  účel  - tedy proč se ocenění provádí. 

Podle konkrétního účelu oceňování je zvolena hodnotová báze (kategorie hodnoty), které 

má být oceněním dosaženo. Prof. Mařík uvádí: „bez pečlivého definování pojmu hodnota 

nemají závěry obsažené v oceňovacím posudku žádný význam“[5 s. 22] 

Existuje několik typů a definicí hodnoty, které se v oceňování běžně používají. Jejich výběr 

závisí na konkrétním  účelu ocenění a oceňovatel by měl s klientem volbu hodnoty projednat, 

a zvolit takovou hodnotovou bázi, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Jedná se především o 

následující kategorie hodnoty, jak je definuje prof. Mařík v Návrhu českého standardu pro 

oceňování podniku:[6] 
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 Tržní hodnota  

 Objektivizovaná hodnota 

 Spravedlivá hodnota  

 Investiční hodnota 

 Speciální hodnota 

 Synergická hodnota 

Tržní hodnota je intervalový odhad rovnovážné ceny, kterou by byl pravděpodobně ochoten 

za podnik zaplatit hypotetický průměrný kupující. Předpokládá další nejvyšší a nejlepší 

využití aktiva (highest and  best use).   

Mezinárodními oceňovacími standardy je 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.“ [7 s. 92] 

Tržní hodnota je doporučována pro ocenění větších českých podniků, jako intervalový odhad 

ceny, za kterou by podnik mohl být prodán. V české oceňovací praxi je tržní hodnota 

určována nejčastěji, přestože oceňovatelé si jsou vědomi, že stanovení tržní hodnoty podniku 

je v rámci České republiky problematické.  

Objektivizovaná hodnota vychází z německých oceňovacích standardů IDW. Hledá  

hodnotu, která je obecně přijatelná, a za cíl si klade co nejvyšší reprodukovatelnost ocenění. 

IDW ji definují jako:...typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, 

která je stanovena z pohledu tuzemské osoby - vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně 

podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude 

pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávání v rámci tržních 

možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku.[6 s. 23]  

Objektivizovaná hodnota je vhodná pro oceňování  menších a středních podniků, kde je 

odlišnost od západních kapitálových trhů značná na to, abychom zde hledali srovnatelné 

podniky. 
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Spravedlivá hodnota (fair value) je odhadovaná cena pro převod aktiva nebo závazku mezi 

konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží příslušné zájmy těchto stran. 

[6 s. 23] Tato báze hodnoty vyjadřuje cenu, která by byla při směně majetku rozumně 

odsouhlašena mezi dvěmi specifickými stranami. Ocenění spravedlivou hodnotou je vhodné 

jako základ při řešení sporů. 

Investiční (subjektivní) hodnota  (investment value)  vyjadřuje hodnotu z pohledu 

konkrétního subjektu, odráží užitky, které danému subjektu plynou z vlastnictví aktiva,  a 

nemusí být nutně spojena s předpokladem možné směny aktiva. Ocenění investiční hodnotu je 

doporučováno   jako východisko pro rozhodování z pohledu jednotlivých stran, které se 

účastní hospodářských transakcí.  

Speciální hodnota  (special value) se používá se v situaci, kdy aktivum má geografické, 

ekonomické, fyzické a.j. vlastnosti mimořádně atraktivní pro jediného konkrétního kupujícího 

Synergická hodnota  (synergistic value) je dodatečná hodnota vzniklá spojením dvou nebo 

více aktiv nebo podílů, kdy spojená hodnota je vyšší než součet samostatných hodnot. 

Dále je doporučováno vzít do úvahy doplňující hodnotové specifikace, které nepatří mezi 

základní hodnotové báze, ale vyjadřují  předpoklady, za kterých je oceňování prováděno: 

Hodnota pokračujícího podniku (going concern value) předpokládá převod podniku jako 

funkční jednotky.  

Likvidační hodnota (liquidation value) vyjadřuje stav, kdy je skupina aktiv, fungujících 

jako celek nabídnuta k odprodeji po částech, obvykle s následným ukončením provozu. 

Všechny definice uvedené na této straně jsou převzaty z článku „ Návrh českého standardu 

pro oceňování podniku.“[6] 
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Oceňováním podniků se v rámci České republiky zabývají znalci a odhadci.  

Znalec je vysoce kvalifikovaný odborník, který je po složení zkoušky u Krajského soudu 

jmenován  do funkce v daném oboru jmenovacím soudem, případně ministrem spravedlnosti a  

zapsán do centrálního seznamu znalců vedeném na www.justice.cz. Hlavním předmětem 

činnosti znalce je vypracování znaleckého posudku, který má být z hlediska obsahu 

přezkoumatelný, odborný a srozumitelný. Z posudku musí být patrný postup, výpočty , 

hodnocení a  odpovídající závěry. Znalecký posudek je opatřen  kulatým razítkem se státním 

znakem. Znalecká činnost byla v naší republice prvně upravena  zákonem č.167/1949, zmínky 

o znalcích lze ale nalézt již ve spisech z r. 1786.  V současnosti je znalectví  upraveno 

zákonem 36/1967 o znalcích a tlumočnících, a dále prováděcí vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti č.37/1967. Zákon č.36 /1967 rozšířil možnosti podávat znalecké posudky nejen 

znalci - fyzickými osobami, ale i znaleckými ústavy.[8] Znalectví je činnost vysoce odborná a 

náročná na kvalifikaci a zkušenosti, proto je v současné době v návrhu nová právní úprava 

výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. Jejím záměrem je stanovení přísných objektivních 

podmínek pro získání osvědčení k provádění znalecké činnosti, zvýšení dohledu nad touto 

činností, a vytvoření centrálního seznamu znalců a tlumočníků.  

Odhadce je odborník, zabývající se oceňováním majetku: Dle platných právních předpisů 

podléhá splnění podmínek pro udělení koncesované živnosti, vázané k dané kategorii 

oceňovaného majetku. Dle novely Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. Lze požádat o 

vydání živnostenského oprávnění pro tyto kategorie oceňování majetku: věci movité, věci 

nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podniky.  Vyšším kvalifikačním stupněm 

odhadce je certifikovaný odhadce, který u akreditované certifikační organizace periodicky 

obhajuje své znalosti a způsobilost. Odhadci se věnují převážně komerčnímu oceňování a 

ekonomickém posuzování majetku a služeb. Posudek odhadce není opatřen kulatým razítkem. 

Seznamy spolupracujících odhadců vedou převážně různé finanční instituce.[9]  

Znalci  a odhadci vytvářejí profesní sdružení, jako jsou např. Česká komora odhadců majetku, 

Asociace znalců a odhadců majetku, Komora soudních znalců, Česká společnost 

certifikovaných odhadců majetku 

 

 

http://www.justice.cz/
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2.2 Postup při oceňování 
 

Oceňování vyžaduje individuální přístup a modifikace dle konkrétních podmínek, existují ale 

obecná doporučení, jak postupovat.  Základním krokem  je vyjasnění účelu ocenění a volba 

odpovídající báze hodnoty. Předpokladem pro další postup je  shromáždění dostatečného 

množství informací z podniku a jeho okolí. Následuje  vypracování strategické a finanční 

analýzy, zaměřené na posouzení celkového stavu podniku, jeho postavení na trhu, a zejména  

schopnosti dlouhodobě přežít a vytvářet hodnotu.[4]  Na základě zjištěných informací 

následuje výběr vhodné metody pro  ocenění. Pokud bude k ocenění použita některá z 

výnosových metod, je třeba zpracovat finanční plán podniku. 

Každá část posudku by měla mít konkrétní výstup, na kterém pak staví vlastní ocenění.  

Provázanost jednotlivých částí posudku je znázorněna na obr.č.1. 

Obr.č.1.Funkce jednotlivých částí znaleckého posudku na příkladu metody DCF [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ P., Slabší místa v ocenění českých podniků. Odhadce a oceňování  

           majetku 2/2011, ročník XVII. Praha.,str. 24 
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Správně zpracované ocenění není možné bez shromáždění dostatečného množství  

relevantních  vstupních  dat, jak vnitropodnikového charakteru, tak informací z trhu, na 

kterém se podnik pohybuje. Potřebné informace lze rozdělit do následujících skupin:[4]   

 Základní data o podniku: název, právní forma, IČ, předmět podnikání, informace o 

historii podniku 

 Ekonomická data: účetní výkazy, výroční zprávy, zprávy auditorů, podnikové plány 

 Relevantní trh: vymezení trhu, jeho velikosti, atraktivity a faktory vývoje 

 Konkurenční struktura relevantního trhu: informace hlavních přímých 

konkurentech a možných substitutech, bariéry vstupu do odvětví. 

 Odbyt a marketing: data o struktuře odbytu, hlavní produkty, srovnání s konkurencí, 

cenová politika,  velikost a struktura výdajů na reklamu 

 Výroba a dodavatelé: řízení a certifikáty kvality, charakter výroby, stav 

dlouhodobého majetku, struktura dodavatelů, úroveň logistiky, stav zásob 

 Zaměstnanci: struktura zaměstnanců, nároky na kvalifikaci, atmosféra na pracovišti, 

míra fluktuace, produktivita práce, personální náklady 

 

V České republice v současnosti neexistuje žádný podrobný  právní předpis pro oceňování 

podniků. Znalci a odhadci alespoň dílčím způsobem vycházejí ze Zákona o oceňování 

majetku č.151/Sb a na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí České republiky a z 

metodického pokynu České národní banky ZNAL. Oceňovatel se může využít i zahraniční 

předpisy, nejčastěji Mezinárodní oceňovací standardy (IVS:International Valuation 

Standards), Evropské oceňovací standardy (EVS: European Valuation Standards) a jiné.  

Přední český odborník na problematiku oceňování podniků, prof. Mařík,uvádí, že za 

posledních 20 let se v České republice úroveň oceňovacích posudků výrazně zlepšila, přesto 

ale má absence českého standardu pro oceňování podniků za následek mnohdy nejednotné 

postupy. S cílem sjednotit praxi, předkládá prof. Mařík „Návrh českého standardu pro 

oceňování podniků“, který navazuje na Mezinárodní oceňovací standardy IVS a německý 

standard pro oceňování podniku IDW S1 2007.[6] 
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2.3 Strategická analýza 
 

Strategická analýza je nepostradatelnou součástí procesu oceňování. Hlavním cílem 

strategické analýzy je určit celkový výnosový potenciál podniku a posoudit perspektivu 

podniku do budoucna. Celkový výnosový potenciál je podmíněn vnějším a vnitřním 

potenciálem podniku, jak ukazuje obrázek č.2. 

 

 Obr.č.2: Analýza vývoje potenciálu podniku[4]                                                                                             

 

             

 

 

 

 

 

 Zdroj: [4]MAŘÍK M. Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní metody a postupy.   

            Praha: EKOPRESS, 2011. Str. 56 

 

2.3.1 Analýza vnějšího potenciálu  

 

zahrnuje posouzení vlivu makroprostředí a mikroprostředí na podnik. K nejdůležitějším 

faktorům makroprostředí patří vývoj HDP, fiskální politika, vývoj peněžní nabídky, 

úrokových  sazeb, devizových kurzů a  inflace. Zhodnocení vlivu  mikroprostředí zahrnuje 

identifikaci, analýzu a prognózu vývoje odvětví, ve kterém je podnik činný. 

Zhodnocení relevantního trhu oceňovaného podniku spočívá v jeho vymezení z hlediska 

produktu, území, konkurence, odběratelů. Dále se posuzuje  atraktivita relevantního trhu  a 

prognózuje jeho další vývoj.  

Vymezení relevantního trhu může být obtížný problém. Hranice odvětví se v současné době 

mnohdy překrývají a oceňovatel musí často přizpůsobit územní a věcné vymezení trhu tak, 

aby byl schopen získat základní data o trhu: odhad velikosti trhu  v hmotných a hodnotových 

jednotkách,  vývoj v čase ( časová řada alespoň 5 let), a případná segmentace trhu.[4] 

Analýza atraktivity trhu umožní lépe posoudit hrozby a příležitosti spojené s trhem a 

poskytnout podklady pro stanovení rizikové přirážky pro diskontní míru.  

Potenciál vývoje podniku 

Vnější potenciál Vnitřní potenciál 
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hospodářství 
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Pro  hodnocení atraktivity je možné využít následující faktory: růst trhu, velikost trhu, 

intenzita konkurence, průměrná rentabilita, bariéry vstupu, možnosti substituce, citlivost na 

konjunkturu (odvětví cyklická, anticyklická, neutrální), struktura zákazníků a vlivy 

prostředí.[4] 

Prognóza vývoje trhu, vychází z různých předpokladů, a to podle typu hledané hodnotové 

báze. Při subjektivním ocenění vychází prognóza vývoje z předpokladů  konkrétního 

investora, u objektivizovaného  hodnocení  vychází ze současného stavu nebo téměř jistých 

tendencí. Tržní ocenění by optimálně mělo vycházet z výhledů, zpracovaných příslušnou 

odbornou veřejností. Takové prognózy bývají k dispozici pouze ojediněle, proto tržní ocenění 

hledá souvislosti mezi vývojem  relevantního trhu a prognózami  národohospodářských 

ukazatelů, zpracovaných oficiálními institucemi. Pro vlastní odhady tendencí  se využívá 

analýza časových řad a jejich extrapolace, regresní analýza, nebo odhady budoucího vývoje 

dle srovnání se zahraničím.[4] 

Analýza konkurenční síly podniku si klade za cíl odhadnout vývoj tržního podílu 

oceňovaného podniku.  Výchozím krokem je určení dosavadního tržního podílu, jako poměru 

tržeb podniku k velikosti relevantního trhu. Jsou-li k dispozici potřebné údaje, stanoví se tržní 

podíl jak ve fyzických jednotkách, tak v korunovém vyjádření.   

Pokud není možné určit velikost relevantního trhu, a stanovit tak absolutní tržní podíl, 

odhadneme relativní tržní podíl jako velikost tržeb oceňovaného podniku vztaženou k jeho 

(zpravidla třem) nejvýznamnějším konkurentům. Důležitá je identifikace hlavních konkurentů 

a  shromáždění relevantních  dat o jejich finančním  hospodaření a dalších údajů, podstatných 

pro hodnocení konkurenční síly.[4] 

 

2.3.2 Analýza vnitřního potenciálu  

 

Posuzuje silné a slabé stránky  podniku s hlavním důrazem  na  konkurenceschopnost. 

Hodnocení konkurenceschopnosti vychází z posouzení faktorů, které mají na tržní podíl vliv. 

Tyto faktory lze   rozdělit na přímé a  nepřímé, podle toho jak jsou vnímány zvenčí. Nepřímé 

faktory   představují zázemí podniku,  zvenčí nejsou vždy zjevné. Přímé faktory jsou přímo 

vnímány zákazníkem.  
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Přímé faktory jsou ztotožňovány s marketingovým mixem a řadí se k nim: kvalita a 

technická úroveň produktů, cena, šíře sortimentu, intenzita reklamy, image firmy, servis. 

Nepřímé faktory jsou především: manažeři a řízení podniku, výkonný personál, inovační síla 

podniku, dlouhodobý majetek, investiční politika podniku.[4] 

Klíčovou složkou zmíněných faktorů je management podniku. V současnosti se managementu 

přikládá největší význam pro budoucnost i hodnotu podniku. Damodaran zmiňuje, že může 

být obtížné odhadnout, nakolik jsou úspěch a tedy i hodnota podniku podmíněny právě 

jedinečnými schopnostmi   a kontakty majitele. Tato skutečnost je významná zvláště v situaci, 

kdy se ocenění provádí z důvodu prodeje plánovaného jeho vlastníkem, aktivně činným ve 

vedení podniku.[10] 

2.3.3  Prognóza tržeb podniku 

 

Konečnou fází strategické analýzy je prognóza tržeb podniku. Vychází z  analýzy a prognózy 

relevantního trhu a z analýzy vnitřního potenciálu podniku. Pokud dojde v praxi k případům, 

kdy prognóza není možná, měl by oceňovatel tuto skutečnost do posudku uvést, případně 

zvážit použití oceňovacích metod, které nejsou založeny na růstových možnostech.[4] 

 

2.4 Finanční analýza 
 

Finanční analýza je důležitou   součástí finančního řízení podniku a je tedy nezbytná i při jeho 

oceňování. Finanční analýza  hodnotí finanční zdraví podniku v okamžiku ocenění a na 

základě vývoje minulého období usuzuje, zda není z finančního hlediska ohrožena 

dlouhodobá existence podniku.  

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou zejména výkazy finančního 

účetnictví: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow  a příloha k účetní závěrce, která 

doplňuje a vysvětluje informace uvedené v předchozích výkazech. Doplňující informace 

mohou poskytnout také  firemní statistiky, interní směrnice, zprávy  odborného tisku, 

nezávislá hodnocení a prognózy.[11] 
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Postup při finanční analýze spočívá v shromáždění informací s dobrou vypovídací hodnotou,  

ve výběru vhodných ukazatelů,  jejich analýze a následném srovnání. Srovnání je možné 

v čase (analýza trendů),  s normou – tedy jakýmsi ideálním stavem, který ale nezohledňuje 

oborová specifika. Vyšší relevanci má srovnání v prostoru, tzv. mezipodnikové srovnání.  

Srovnání v prostoru mezi sebou porovnává ukazatele podobných podniků v odvětví v určitém 

časovém období. Optimální je provést srovnání s hlavními konkurenty oceňovaného podniku. 

[11] 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, kterými jsou položky v účetních výkazech, nebo čísla 

z nich odvozená. Ukazatele standardně dělíme na absolutní, rozdílové a poměrové.  

Absolutní ukazatele jsou údaje přímo obsažené v účetních výkazech. Podávají informaci o  

rozsahu určitého jevu bez relace k jinému jevu. Vyznačují se značnou citlivostí na velikost 

podniku, proto nejsou vhodné pro mezipodniková srovnávání.[12]  

Rozdílové ukazatele jsou vypočítávány jako rozdíl konkrétní položky  aktiv s určitou 

položkou pasiv. Nejčastěji používaným  rozdílovým ukazatelem je ukazatel čistého 

pracovního kapitálu.. 

Poměrové ukazatele jsou nejvyužívanější a nejpočetnější skupinou ukazatelů. Umožňují 

analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi absolutními ukazateli. Tvoří se jako podíl dvou  

nebo více položek účetních výkazů, nejčastěji rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Výchozím bodem finanční analýzy je horizontální a vertikální rozbor absolutních 

ukazatelů. Doc. Grünwald zdůrazňuje, že horizontální a vertikální analýza identifikuje 

klíčové okamžiky ve vývoji finanční situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí a 

životě podniku. Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje vývoj absolutních 

ukazatelů v čase. Srovnává jednotlivé položky účetních výkazů v různých obdobích a 

vyčísluje absolutní a procentní změny.  Vertikální analýza se zabývá vždy jen jedním 

obdobím, ve kterém sleduje, jak se určitá dílčí veličina procentuálně podílí na vybrané 

základně, kterou bývá rozvahový součet, výkony nebo tržby.[12] 

Nejrozšířenější metodou finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů. Poměrové 

ukazatele se člení do několika skupin, nejběžněji využívané jsou ukazatelé rentability 

(výnosnosti), likvidity, aktivity, finanční stability a solventnosti.[11] Velikost vypočtených 

ukazatelů lze srovnávat s doporučovanými standardními hodnotami. 
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 Je nutné brát v úvahu, že se jedná o ideální hodnoty, které se mohou  konkrétních podniků 

lišit podle oborových specifik i postoje managementu k riziku 

Ukazatelé rentability hodnotí výnosnost  kapitálu vložného do podnikání poměřením se 

vstupy, které byly využity k jeho dosažení. Podle typu ukazatele se jedná buď o celková 

aktiva, kapitál, nebo tržby. Ukazatelé rentability se používají v různých modifikacích. 

Jednotlivé varianty  se liší tím, zda je při  výpočtu v čitateli zahrnut zisk před zdaněním a 

nákladovými úroky (EBIT), zisk před zdaněním (EBT), nebo zisk po zdanění (EAT).Výhoda 

zisku ve formě EBIT spočívá v tom, že není ovlivněn výší daňové sazby ani nastavením  

majetkové struktury podniku. Nejběžněji používané ukazatele rentability jsou převzaty 

z publikace prof. Dluhošové:[11] 

Rentabilita aktiv ROA (return on assets) = zisk před zdaněním a úroky/aktiva    

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return on equity) = čistý zisk/ vlastní kapitál   

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) =  čistý zisk/tržby      

Ukazatelé likvidity informují o schopnosti podniku dostát svým závazkům včas a v plné 

výši. Zajištění likvidity je jedním ze základních podnikových cílů. Likvidita závisí na 

schopnosti podniku  inkasovat včas pohledávky, na prodejnosti jeho výrobků, na možnosti 

prodat v případě potřeby zásoby, atd.  Ukazatelé likvidity jsou stavové veličiny, a proto je také 

důležité zhodnotit jejich vývoj v čase. V praxi se využívají  tři úrovně ukazatelů likvidity, 

které se liší pohotovostí oběžných aktiv vztažených ke krátkodobým závazkům. Mezi 

ukazatele likvidity se řadí i rozdílový ukazatel čistý pracovní kapitál. Konstrukce ukazatelů je 

převzata z publikace prof. Dluhošové:[11] 

Běžná likvidita (current ratio) = oběžná aktiva/krátkodobé závazky      

Pohotová likvidita (quick ratio) = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky     

Okamžitá likvidita (cash ratio)= krátkodobý finanční majetek/ krátkodobé závazky          

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky     

.Ukazatelé zadluženosti a finanční stability vypovídají o zadluženosti vlastního kapitálu a o 

struktuře financování podniku. Měří rozsah, v jakém  podnik využívá cizí zdroje. Zadluženost  

není jen  negativní charakteristika, může přispět k vyšší rentabilitě, ale současně zvyšuje 

riziko finanční nestability.  
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Prof. Kislingerová uvádí jako doporučený poměr cizích a vlastních zdrojů je 1:1,a  při 

zohlednění finančního rizika  za bezpečnou míru zadlužení považuje  40% cizího kapitálu  

v poměru k vlastnímu kapitálu.[3]  Prof. Dluhošová uvádí z této skupiny jako nejdůležitější 

ukazatele:[11] 

Ukazatel věřitelského rizika = cizí kapitál/celková aktiva      

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity ratio)= vlastní kapitál/celková aktiva          

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = cizí kapitál/vlastní kapitál              

Finanční páka (majetkový koeficient) = celková aktiva/vlastní kapitál             

Úrokové krytí = EBIT/úroky                   

Ukazatelé aktivity hodnotí relativní vázanost kapitálu v aktivech. Ukazatelé jsou dvojího 

typu, hodnotí  jednak  dobu  obratu  (počet dnů, po které jsou peníze vázány v určité formě 

aktiv), tak obratovost (počet obrátek majetku).[3] Nejčastěji užívanými ukazateli aktivity, jak 

je uvádí prof. Dluhošová, jsou:[11] 

Obrátka celkových aktiv= tržby/celková aktiva                              

Doba obratu aktiv = celková aktiva. 360/tržby                                                 

Doba obratu zásob= zásoby. 360/tržby                                                                                

Doba obratu pohledávek = pohledávky. 360/tržby                                                              

Doba obratu závazků= závazky. 360/tržby                  

                                                         

2.5 SWOT analýza 
 

 

K přehlednému shrnutí a vyhodnocení závěrů finanční a strategické analýzy je možné využít 

SWOT analýzu. SWOT analýza je nástroj, který  využívá výstupy předchozích analýz  pro 

komplexní hodnocení  vnitřního a vnějšího potenciálu podniku s cílem  poskytnout podklady 

pro volbu odpovídající strategie.  Princip SWOT analýzy spočívá v identifikaci  a ohodnocení  

faktorů, které působí na současnou a budoucí pozici podniku  Jednotlivé faktory jsou 

roztřízeny do čtyř kategorií. Z  počátečních písmen  anglických názvů každé kategorie je 

odvozen i název SWOT analýzy:[13]   
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 vnitřní pozitivní faktory: přednosti = strengths (S), 

 vnitřní negativní faktory: nedostatky = weaknesses (W), 

 vnější pozitivní faktory: příležitosti = opportunities (O), 

 vnější negativní faktory:ohrožení =  threats (T). 

 

Identifikované klíčové faktory jsou ohodnoceny, seřazeny  dle stupně významnosti a  

zaneseny do 4 kvadrantů matice SWOT, jak ukazuje obr. č.3. Pro každou kategorii se 

doporučuje  využít maximálně 7-8 faktorů, tak, aby matice byla přehledná a zachovala si 

vypovídající schopnost.  

 

 Obr.č.3. Matice SWOT: příklady faktorů[14]   
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=  Unikátní výrobek nebo služba = Špatná kvalita produktů a služeb 

= Adekvátní zdroje (finanční, lidské) = Zhoršující se konkurenční postavení 

= Dobré konkurenční schopnosti = Zastaralé zařízení 

= Vybudovaná základna zákazníků = Nízká ziskovost 

= Dobrá pověst u odběratelů, reputace = Slabé tržní image 

= Odpovídající technologie = Absence strategického řízení 

= Nákladové výhody = Malé portfolio produktů 

= Pozitivní vnímání značky = Nedostatečné investice do marketingu 

 = Jiné přednosti   = Jiné nedostatky   

V
N

ĚJ
ŠÍ

   
 

OPPORTUNITIES: PŘÍKLADY PŘÍLEŽITOSTÍ THREATS: PŘÍKLADY  HROZEB 

= Vstup na nové trhy = Vstup nového konkurenta 

= Rychlejší růst trhu = Rostoucí ceny vstupů 

= Vertikální integrace = Pomalejší růst trhu 

= Strategické aliance, vertikální integrace = Nepříznivá vládní politika 

= Příznivý demografický vývoj = Rostoucí konkurenční tlaky 

= jiné příležitosti = Citlivost na recesi 

 
= Nepříznivý demografický vývoj 

  = Měnící se potřeby zákazíka 

  = jiné ohrožení 

 POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

  

Zdroj: [14] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha: C. H. BECK,2002, str. 98-100. 
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Síla působení jednotlivých vybraných  klíčových faktorů by měla být  ohodnocena např. 

subjektivní bodovou stupnicí.[14]  Ve SWOT matici se pak faktory v každé skupině řadí dle 

významu sestupně. SWOT analýza by měla zpracovávána s ohledem na účel pro který se 

provádí a měla by se zaměřovat na fakta a jevy pro tento účel podstatné.  

Je potřebné zvážit ty přednosti, nedostatky, ohrožení a příležitosti, které mají rozhodující vliv. 

Příliš mnoho fakt komplikuje jejich využití při syntéze. 

Identifikace, ohodnocení faktorů a jejich zanesení do tabulky představuje pouze první krok 

SWOT analýzy. Dalším krokem je propojení všech kvadrantů, definování vztahů mezi 

jednotlivými kategoriemi a vyvození strategických závěrů. Podnik se musí zaměřit na 

eliminaci slabých stránek a ohrožení využitím svých silných stránek a příležitostí. Každý 

negativní faktor by měl mít v navržené strategii svůj protipól, který jej eliminuje.[14]   

 

2.6 Metody ocenění podniku 
  

Metod stanovení hodnoty podniku existuje celá řada. Metodu ocenění volí odhadce s ohledem 

na účel oceňování a současně bere do úvahy i charakter aktiv, kterými podnik disponuje. 

V zásadě existují čtyři skupiny oceňovacích metod:[11]   

 výnosové metody: odhadují hodnotu podniku na principu současné hodnoty 

budoucích užitků, 

 majetkové metody: jsou založeny na ocenění jednotlivých majetkových položek 

podniku, většinou se jedná o nákladové ocenění. 

 kombinované metody  stanovují hodnotu podniku jako vážený průměr hodnot 

určených nejčastěji výnosovými a majetkovými metodami 

 metody tržní a tržně porovnávací: odvozují hodnotu podniku z tržních dat, nejčastěji 

porovnáváním  s podobnými podniky. 

Ocenění by nemělo stavět pouze na použití jedné metody. Oceňovatel by měl použít alespoň 

dva zdůvodněné oceňovací přístupy, s tím že jedna metoda může být vybrána jako základní a 

nejvhodnější. Výsledná hodnota je pak syntézou výsledků použitých metod, a je doporučeno, 

aby nebyla uváděna bodově, ale jako interval hodnot. Oceňovatel může v rámci tohoto 

intervalu zvolit hodnotu, kterou považuje za nejpravděpodobnější.  
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2.7 Výnosové metody oceňování podniku 
 

Výnosové metody odhadují hodnotu podniku na principu současné hodnoty budoucích užitků 

Těmito užitky jsou budoucí ekonomické efekty jako zisk, dividendy, finanční toky. Do 

skupiny výnosových metod patří:[4]   

1. metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

2. metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

3. metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Ocenění výnosovými metodami je možné jen  u podniku, u kterého je splněn předpoklad 

„going concern“, tedy předpoklad, že podnik bude i nadále  pokračovat ve vykonávání své 

obvyklé činnosti.  Před vlastním oceněním výnosovými metodami je potřeba sestavit finanční 

plán podniku. 

Finanční plán je možné převzít od vedení podniku, zejména v případě, kdy hledáme 

investiční hodnotu.  V ostatních případech může znalec plán také převzít, ale měl by jej 

prověřit na základě provedené strategické analýzy  a analýzy  generátorů hodnoty (viz dále) 

Finanční plán, sestavovaný  pro účely oceňování má na rozdíl od běžných finančních plánů  

větší časový záběr (5-7 let).[4]   

Základ budoucího finančního  plánu tvoří   prognózované generátory hodnoty. Generátory 

hodnoty jsou  základní podnikohospodářské veličiny, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 

schopnost podniku tvořit hodnotu: tržby, provozní zisková marže, pracovní kapitál a  investice 

do provozně potřebného majetku. Prognózované generátory hodnoty je nutné doplnit o  plán 

financování, ve kterém jsou zachyceny splátky úvěrů,  přijetí nových úvěrů, případně 

potřebné navýšení vlastního kapitálu, tak aby byl oceňovatel schopen sestavit kompletní 

výsledovku a rozvahu.[4]  

2.7.1 Metoda diskontovaných peněžních toků  - DCF 

Metody založené na diskontovaných peněžních tocích jsou v současnosti nejvíce  využívány, 

protože se pro oceňování považují za koncepčně nejsprávnější. Tyto metody pohlížejí na 

podnik jako na generátor peněžních toků. Hodnota podniku je získána přepočtením budoucích 

peněžních toků na současnou hodnotu za použití vhodné diskontní sazby.[15]  Pro ocenění 

metodou DCF je tedy  nutné  vymezit budoucí volné peněžní toky a určit náklady kapitálu, 

kterými budou  peněžní toky diskontovány (diskontní míra viz kapitola 2.6.4) 
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Metoda DCF se vyskytuje ve více variantách, které se liší podle toho, zda stanovují hodnotu 

celkového nebo vlastního kapitálu, a podle toho jak jsou definovány peněžní toky a náklady 

kapitálu. V zásadě rozeznáváme tři varianty metody: DCF entity, DCF equity a DCF APV.[4]   

Stanovení hodnoty metodou DCF entity vychází z volných peněžních toků pro vlastníky i 

věřitele FCFF (free cash flow to firm),  které jsou diskontovány náklady celkového kapitálu. 

FCFF představují peněžní toky  z provozních aktiv podniku po odečtení nákladů nutných na 

zajištění rozvoje a dalšího provozu podniku. Volných peněžní toky  pro metodu DCF entity, se 

vypočítají podle následujícího vztahu:[3]   

FCFF = EBIT(1-t) + odpisy –ΔČPK – investice                (2.1) 

Kde: EBIT = zisk před úhradou daní.  

          t = daňová sazba, 

          ΔČPK = změna čistého pracovního kapitálu 

Metoda DCF entity oceňuje celkový kapitál podniku. Hodnota podniku je propočtena ve dvou 

krocích: diskontováním volných peněžních toků získáme hodnotu brutto, a po odečtení 

úročeného cizího kapitálu vypočteme hodnotu netto.  Pro vlastní výpočet hodnoty podniku lze 

využít  variant, které se liší přístupem k budoucímu období trvání podniku.  Pokud 

předpokládáme nekonečné trvání podniku, lze spočítat hodnotu podniku jednofázovou 

metodou jako perpetuitu. Vzorec pro výpočet uvádí prof. Dluhošová.[11]   

    
    

    
                                                                                                                                           

Kde:    Hb = honota podniku brutto 

FCFF = volné peněžní toky pro vlastníky 

WACC = průměrné vážené náklady na celkový kapitál   

Výpočet jednofázovou metodou je považován za méně přesný.  V praxi se pro výpočet 

hodnoty podniku obvykle používá dvoufázová  metoda, u které se budoucí období trvání 

podniku rozdělí na dvě fáze.  Výpočet hodnoty podniku v první fázi  vychází z prognózy FCF 

na jednotlivá léta trvání první fáze. Délka první fáze se obvykle volí v rozmezí 3-6 let.  Druhá 

fáze zahrnuje období od konce první fáze až do nekonečna a označuje se jako pokračující 

hodnota.[4]    
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Pokračující hodnota vyjadřuje současnou hodnotu očekávaných peněžních toků od konce 

první fáze do nekonečna. Vzorec pro výpočet hodnoty dvoufázovou metodou je převzat 

z publikace prof. Maříka.[4]   

    
     

       

 

   

   
  

       
                                                                                                       

Kde:    FCFFt = volné peněžní toky do firmy,  

PH = pokračující hodnota,  

T=délka první fáze v letech,  

ik = diskontní míra, (náklady kapitálu WACC) 

Pro výpočet pokračující hodnoty se používá Gordonův vzorec, se běžně užívá také pro 

oceňování akcií na základě dividend a prof. Mařík jej uvádí ve tvaru:[4]   

                             
       

    
                                                                                  

 

Kde: T= poslední rok prognózovaného období,  

          g= předpokládané tempo růstu FCFF v druhé fázi, ik > g 

 

Při oceňování podniků, které momentálně rychle rostou  doporučuje prof. Mařík rozdělit 

budoucí období na tři fáze: fáze rychlého růstu, kdy se sestavují finanční plány na jednotlivá 

léta, fázi přechodnou, kdy se FCF odhaduje z ročního tempa růstu a období stability, kdy se 

pokračující hodnota počítá jako perpetuita. Třífázová metoda vychází ze vzorce:[4]   

 

    
     

       

  

   

    
     

       

  

      

  
        

               
                                              

 

g = stabilní, dlouhodobě udržitelné tempo růstu ve třetí fázi 

T1 = počet let rychlého růstu 

T2= součet počtu let rychlého a zpomalujícího se růstu 
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Hodnota podniku, vypočtená podle vzorce 2.3 zachycuje brutto hodnotu podniku 

z provozních aktiv. Pro výpočet konečné hodnoty vlastního kapitálu podniku je nutné  provést 

úpravy, zachycené v tabulce č.1. 

Tab. č.1 Výpočet hodnoty vlastního kapitálu podniku[4]   

  Hodnota brutto provozní                                                                                                              

- Hodnota úročeného cizího kapitálu (ke dni ocenění ) 

=Hodnota vlastního kapitálu („provozní“) 

+Hodnota aktiv, která nejsou provozně nutná (ke dni ocenění) 

=Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku 

Zdroj:[4]MAŘÍK M. Metody oceňování podniku. Proces ocenění – základní metody a postupy. Praha: 

Ekopress, 2011. Str. 201 

 

Stanovení hodnoty podniku metdou DCF equity vychází z peněžních toků pro vlastníky 

podniku FCFE (free cash flow to equity). Diskontní míra je stanovena na úrovni nákladů 

vlastního kapitálu při konkrétní úrovni zadlužení. Hodnota podniku je přímo stanovena jako 

netto hodnota. FCFE jsou u nezadluženého (unlaveraged) podniku totožné s FCFF, tedy 

FCFFU  = FCFEU.  Pokud podnik využívá k financování cizí zdroje je propočet následující:[3]    

 

FCFE = EBIT(1-t) + odpisy – splátky jistiny – investice –Δ ČPK                                     (2.6) 

Kde: EBIT = zisk před úhradou daní.  

          t = daňová sazba, 

          ΔČPK = změna čistého pracovního kapitálu 

Dvoufázovou metodou  se hodnota podniku vypočte např. dle vztahu uvedeném prof. 

Maříkem, kdy je pokračující hodnota vyčíslena na základě Gordonova modelu:[4]   

 

    
     

       

 

   

   
       

    
 

 

       
                                                                                   

Třífázovou metodou počítáme hodnotu netto obdobně dle vzorce č.2.5 jen s rozdílem že pro 

výpočet použijeme FCFE místo FCFF. 
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Metoda DCF APV je  méně obvyklá v naší i zahraniční praxi. Zjišťuje brutto hodnotu 

podniku jako součet hodnoty nezadluženého podniku a současné hodnoty daňových úspor 

z úroků. Hodnota podniku jako perpetuity se určí podle vzorce. Po odečtení hodnoty cizího 

kapitálu se získá hodnota podniku netto.[11]   

    
     

  
   

  

  
                                                                                                                              

Kde:    FCFEU = finanční toky nezadluženého podniku 

 TS = daňový štít 

 RU = náklad celkového kapitálu nezadlužené firmy 

  RD = náklady dluhu 

 

 

2.7.2 Metoda kapitalizovaných čistých zisků 

 

Metoda  kapitalizovaných čistých zisků je výnosová metoda typu  equity, která se  

k oceňování podniků  využívá hlavně v německy mluvících zemích. Užitky jsou v rámci této 

metody   vyjádřeny jako čisté výnosy , tedy zisky k rozdělení mezi vlastníky. Výsledkem 

ocenění je hodnota vlastního kapitálu, a k diskontování se používá diskontní míra na úrovni 

nákladů vlastního kapitálu. 

 Metoda se nejčastěji používá pro stanovení objektivizované hodnoty, u které je  rozhodující 

stav podniku ke dni ocenění. Výnosový potenciál se určuje z majetkové podstaty k datu 

ocenění a z investičních opatření reálných k datu ocenění. Výnosový potenciál plynoucí ze 

zvažovaných strategií se při zjišťování objektivizované hodnoty nebere v úvahu. Vlastní 

výpočet výnosové hodnoty podniku je možný analytickou nebo paušální metodou.[4]   

Analytická metoda kapitalizovaných čistých zisků je konstruována jako dvoufázová nebo 

třífázová. Výnosové ocenění vychází z  prognózy budoucích výsledků hospodaření  

sestavených na základě finančního plánu. Do hodnoty podniku vcházejí čisté zisky 

k rozdělení mezi vlastníky, tzv. odnímatelné čisté výnosy (ČV). Jedná se o takové výnosy, 

které mohou být rozděleny aniž  by byl ohrožen výnosový potenciál podniku.[4]   

Při sestavování plánu se počítá s tím, že předpokládané investice do dlouhodobého majetku a 

pracovního kapitálu jsou kryty odpisy, které jsou kalkulovány jako náklad  při výpočtu čistého 
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zisku.  Pokud v některém prognózovaném  roce odpisy nepokryjí zvažovanou výši  investic, 

musí se do hodnoty podniku promítnout některá z následujících variant:  přijetí nového úvěru, 

zadržení zisku nebo externí navýšení vlastního kapitálu. Je.li splněn předpoklad trvání 

podniku, stanovíme hodnotu podniku dvoufázovou nebo třífázovou metodou. Dvoufázová 

metoda používá výpočet dle vzorce, převzatý z publikace prof. Maříka, stejně jako třífázová 

varianta:[4]    

    
   

       

 

   

   
   

  
 

 

       
                                                                                           

 Třífázová metoda stanoví hodnotu podniku podle vztahu: 

    
   

       

 

   

    
   

       
 

   

     

   

  
 

 

         
                                                   

Kde:     Hn = hodnota netto,  

ČVt = odhad odnímatelného čistého výnosu pro rok t prognózy, 

T= délka první fáze,  

TČV = trvalá velikost odnímatelného čistého výnosu ve druhé fázi,  

ik = kalkulovaná úroková míra 

m = počet let rychlého růstu 

n = počet let zpomalujícího se růstu 

 

V první fázi se vychází z prognózy čistého výnosu na jednotlivé roky, ve druhé fázi  čistý 

výnos vychází z výnosů v minulém roce a upravuje se o předpokládané tempu růstu, třetí fáze 

počítá se stabilní výší čistého výnosu. 

Paušální metoda kapitalizovaných čistých zisků  je vhodná pro případy, kdy je budoucnost 

podniku těžko predikovatelná. Ocenění je založeno na předpokladu, že podnik bude 

v budoucnu dosahovat výnosů srovnatelných s minulostí. Základem ocenění jsou trvale 

odnímatelné čisté výnosy k rozdělení, výnosový potenciál se odhaduje z průměru za 3-5 

minulých období.[11]   

Vlastní postup spočívá v analýze a úpravě minulých výsledků hospodaření a výpočtu trvale 

odnímatelného čistého výnosu k rozdělení jako váženého průměru minulých upravených 

čistých výnosů. Dále je nutné posoudit schopnost podniku dosahovat alespoň stejného trvale 
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čistého výnosu. Výnosová hodnota podniku se vypočte na základě vzorce pro trvalou rentu. 

Kalkulovanou úrokovou míru je nutní očistit o inflaci.[4]   

     
   

  
                                                                                                                                                

Kde:     Hn = hodnota netto,  

TČV = trvalá velikost odnímatelného čistého výnosu ve druhé fázi,  

ik = kalkulovaná úroková míra 

 

2.7.3 Metoda EVA 

 

Metodu ekonomické přidané hodnoty EVA  (economic value added)  lze využít jako nástroj 

finanční analýzy, řízení i oceňování podniku. Metoda je založena na měření ekonomického 

zisku, kterého podnik dosahuje  po uhrazení všech  nákladů včetně nákladů vlastního kapitálu.  

Ekonomická přidaná hodnota představuje čistý výnos z provozní činnosti podniku, po 

odečtení nákladů na cizí i vlastní kapitál. Hodnota EVA by měla být kladná. Jedině v tomto 

případě vzniká nová přidaná hodnota, zvyšující původní hodnotu podniku:[3]   

 

EVA = NOPAT – WACC.C                                  (2.12) 

Kde: NOPAT = net operating profit after tax= čistý zisk z operační (hlavní) činnosti podniku       

         po dani. Vychází z nákladů a výnosů spojených s pouze s provozním     majetkem. 

        C = kapitál vázaný v provozně nutných aktivech, tzv NOA(net operating assets) 

        WACC = průměrné vážené náklady na celkový kapitál 

 

Při oceňování podniku metodou EVA lze využít varianty equity, entity a APV. U metody 

entity, která je v praxi nejběžnější, vypočteme hodnotu vlastního kapitálu jako součet tržní 

hodnoty operačních a neoperačních aktiv, očištěný od  hodnoty závazků. Tržní hodnotu 

operačních aktiv je součet hodnoty vázané v operačních aktivech (NOA)  a tržní přidané 

hodnoty (MVA).[4]   

MVA (market value added) je při oceňování podniku rozhodující položkou. Tak jako EVA 

vyjadřuje úspěch společnosti v minulém roce, MVA představuje současnou hodnotu 
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budoucích EVA. U obchodovaných akciových společností lze MVA  spočítat jako rozdíl mezi 

jejich aktuální cenou na trhu, odvozenou z cen akcií a hodnotou jejich operačních aktiv NOA. 

U ostatních společností se MVA počítá jako současná hodnota budoucích operačních nadzisků 

. Při ocenění dvoufázovou metodou EVA entity se hodnota MVA rovná součtu současných 

hodnot budoucích EVA první a druhé fáze. Netto hodnota podniku se při dvoufázovém 

výpočtu stanoví podle následujících vzorců, uváděných prof. Maříkem.[4]   

 

       
    

       
 

 

   

  
      

              
                                                                   

  

          
    

       
 

 

   

  
      

              
                                          

 

 

          
                   

       
 

 

   

 
                   

              
                

 

Kde:    Hn = hodnota vlastního kapitálu podniku 

 EVAt = EVA v roce t 

 NOA 0 = čistá operační aktiva k datu ocenění 

 NOAt=1 = NOA ke konci předchozího roku 

 NOPATt = operační výsledek hospodaření v roce t 

T = počet explicitně plánovaných EVA 

WACC = průměrné vážené náklady kapitálu 

D0 = hodnota úročených dluhů ke dni ocenění 

A0 = neoperační aktiva ke dni ocenění 
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2.7.4 Stanovení diskontní míry 

 

Diskontní míra  zohledňuje při oceňování podniku faktor času a rizika. V závislosti na typu 

oceňovaného kapitálu se volí diskontní míra na úrovni nákladů vlastního nebo celkového 

kapitálu. Pro ocenění metodou DCF equity a metodou kapitalizovaných čistých zisků 

počítáme s diskontní mírou na úrovni nákladů vlastního kapitálu. Pro ocenění metodou DCF 

entity je nutné stanovit diskontní míru na základě průměrných vážených nákladů celkového 

kapitálu (WACC). WACC je diskontní míra, používaná pro převedení očekávaných budoucích 

cash flow pro vlastníky i věřitele na současnou hodnotu.[16] Vzorec pro výpočet WACC, je 

převzat z publikace prof. Dluhošové:[11]   

 

      
              

   
                                                                                                          

Kde RD = náklady na úročený cizí kapitál, 

       t = sazba daně z příjmu,  

       D = úročený cizí kapitál,  

      RE = náklady vlastního kapitálu, 

      E = vlastní kapitál 

Náklady celkového kapitálu obsahují dvě  složky: náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní 

kapitál. Náklady na cizí kapitál jsou dány úrokovou sazbou sníženou o úspory z daní. 

Vzorce (2.16-2.17) jsou převzaty z publikace prof. Dluhošové:[11]   

RD = i(1-t)                          (2.16) 

Kde i = úroková míra z dluhu,  

      t = sazba daně 

     RD = náklad na cizí kapitál 

Pokud má podnik různou strukturu úvěrů, lze náklady na cizí kapitál vyčíslit jako vážený 

aritmetický průměr úrokových sazeb. V případě kdy nelze získat podrobnosti o úvěrech, lze  

použít odhad prostřednictím poměru: 
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Náklady vlastního kapitálu jsou obecně považovány za vyšší než náklady cizího kapitálu. 

Pro výpočet nákladů lze využít několika základních metod: 

 model oceňování kapitálových aktiv CAPM, 

 arbitrážní model oceňování APM, 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicové modely. 

V podmínkách ekonomiky s nedokonalým kapitálovým trhem a zvláště u podniků, jejichž 

akcie nejsou obchodovány na kapitálovém trhu, jsou nejčastějším východiskem pro určení 

nákladů vlastního kapitálu stavebnicové modely. Alternativní náklad vlastního kapitálu se 

pomocí stavebnicového modelu stanoví jako součet výnosnosti bezrizikového aktiva a 

rizikových přirážek, které se odvozují z podnikových dat. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

využívá model, ve kterém jsou  náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU 

stanoveny podle vztahu:[11]   

WACCU = RF+R podnikatelské + R finstab + RLA,                    (2.18) 

Kde: RF = bezriziková úroková míra, 

       R podnikatelské = riziková přiráka za velikost podniku,  

      RLA = riziková přirážka za velikost podniku  

      R finstab= riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

U zadluženého podniku se celkové náklady kapitálu  určí vztahem: 

               
 

 
                                                                                                                

a náklady vlastního kapitálu podle vzorce:[11]   

    
       

  
         

Ú
        

  
   

  
  

  
 

                                                             

Kde:     UZ = úplatné zdroje ( VK+OBL+BU)  

       BU = bankovní úvěry,  

OBL = obligace 

VK = vlastní kapitál. 
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Stanovení rizikových přirážek 

 

Následující postup, včetně vzorců  pro stanovení rizikových přirážek pro výpočet WACCU je 

převzat ze stránek MPO.[17]   

Bezriziková úroková míra (RF) většinou vyjadřuje výnosnost dlouhodobých státních 

dluhopisů, které se považují za nejméně rizikovou investici. 

 

Riziková přirážka za velikost podniku  (RLA) vychází z velikosti úplatných zdrojů (UZ). 

Úplatnými zdroji se rozumí suma vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací. Výše 

rizikové přirážky se určí na základě porovnání:  

 UZ > 3 mld Kč, tak RLA = 0,0%.  

 UZ < 100 mil Kč, pak RLA = 5,0%.  

 100 mil Kč < UZ < 3 mld Kč, pak: RLA = ( 3 mld Kč – UZ)
2
/ 168,2. 

 Riziková přirážka za produkční sílu (R podnikatelské)  porovnává ukazatel EBIT/A 

s ukazatelem X1. Tento ukazatel vyjadřuje nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním 

kapitálem, a je definován vztahem:[17]   

    
           

 
 

 

    
                                                                                                        

Kde:    VK = vlastní kapitál 

 BU = bankovní úvěry 

 O = obligace 

 Ú = úrok 

 A=aktiva 

Výše rizikové přirážky se určí na základě porovnání: 

 EBIT/A > X1,  pak R podnikatelské  =  0,0%,   

 EBIT/A < X1, pak R podnikatelské = 10,0%,  

 EBIT/A ≥ 0 a zároveň EBIT/A ≤ X1, pak R podnikatelské = (X1 – EBIT/A)
2
 /(10.X1

2
) 
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Riziková přirážka za finanční stabilitu R finstab vychází z ukazatele celkové likvidity podle 

vzorce 2.1, kterou porovnává s mezní hodnotou likvidity XL. Pokud je průměrná hodnota 

likvidity průmyslu nižší než 1,25, pak je horní hranice XL = 1,25, a pokud je průměr 

průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu. Riziková přirážka se určí na základě 

porovnání:[17]   

  celková likvidita podniku > XL, pak R finstab =  0,0%.  

  celková likvidita podniku < 1, pak R finstab =  10,0%.  

  1< celková likvidita podniku < XL, pak R finstab =  (XL – celková likvidita)
2
/10.(XL – 1)

2
 

 

2.8 Majetkové metody 
 

Majetková hodnota podniku je dána souhrnem individuálně oceněných složek majetku, 

očištěných od individuálně oceněných závazků. Ocenění majetkovými  metodami vede ke 

zjištění majetkové podstaty podniku, označované jako substanční hodnota. Majetkové metody 

mohou vycházet z předpokladu going concern:[4]   

 ocenění na bázi historických cen (účetní hodnota) 

 substanční hodnota  

 ocenění na bázi tržních hodnot. 

 V případě kdy se nepředpokládá pokračování podniku se provádí  ocenění : 

 likvidační hodnotou. 

Ocenění podniku účetní hodnotou vychází z cen, za které byl majetek prokazatelně pořízen. 

Hlavní informační základnou je zde rozvaha podniku. Hodnota podniku brutto je určena  

sumou  aktiv. Hodnotu vlastního kapitálu stanovíme odečtením cizích závazků od hodnoty 

aktiv. Metoda účetní hodnoty je založena na principu historických cen, což vede zejména u 

dlouhodobého majetku k podstatné odchylce od ekonomické reality.  

Nízká vypovídací schopnost metody je způsobena především rozdíly mezi pořizovací cenou 

majetku a jeho reálnou hodnotou, a dále skutečností, že rozvaha podniku většinou nezahrnuje 

všechna aktiva podniku. Typickým příkladem je nehmotný majetek. Naopak výhodou metody 

účetní hodnoty je velká průkaznost, snadná dostupnost dat a snadný výpočet. Metoda účetní 

hodnoty se používá jako doplňková metoda, kdy slouží hlavně jako:[4]   
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 výchozí informace pro oceňovatele,  

 součást násobitelů při tržním porovnávání 

 jako základna pro posouzení výsledného hodnocení. Pokud  výnosovou metodou, 

stanovíme hodnotu podniku nižší, než je  účetní hodnota podniku, je toto signálem ke 

zjištění likvidační hodnoty, která by  tomto případě mohla být vyšší než hodnota 

výnosová. 

Metoda substanční hodnoty na bázi reprodukčních cen poskytuje věrohodné, 

reprodukovatelné a objektivizované ocenění, které hodnotu podniku zobrazuje reálněji než 

metoda účetní. Metoda  je založena na zjištění reprodukčních cen jednotlivých  aktiv podniku, 

snížených o případné opotřebení. Důležitým předpokladem je oceňování aktiv jako součásti 

fungujícího podniku. 

Hodnota substance odpovídá na otázku, kolik by stálo znovuvybudování podniku  Princip 

postupu spočívá v novém ocenění jednotlivých součástí aktiv Těžiště metody spočívá ve 

stálých aktivech, u kterých je aktuální problém historických a čistých reprodukčních nákladů. 

Odhadce se snaží nalézt hodnotu, která odpovídá dnešní situaci s ohledem na morální a 

fyzické opotřebení. Jedná se zejména o ta stálá aktiva, která zabezpečují provozuschopnost 

podniku. Oběžná aktiva nejsou oceňována reprodukčními náklady, ale jsou hodnocena podle 

jejich schopnosti rychlé přeměny na pohotové prostředky. Rovněž je hodnocena míra 

potřebnosti i oběžných aktiv. Individuální přístupy k přecenění se v praxi opírají o zkušenosti 

znalce ve vazbě na daný druh aktiva K přeceňování se využívají  koeficienty využitelnosti, 

prodejnosti, apod. Odhadce musí hodnotit i rozsah cizích zdrojů podniku a zejména 

identifikovat eventuální závazky, které nejsou podchyceny v účetnictví.[11]   

 Oceněním jednotlivých aktiv získáme substanční hodnotu brutto. Po odečtení hodnoty 

závazků získáme substanční hodnotu netto, tedy hodnotu vlastního kapitálu. Významnou 

část hodnoty podniku tvoří nehmotný majetek, který není samostatně identifikovatelný, jako 

je know-how, pověst podniku, vztahy mezi odběrateli a dodavateli, apod., souhrnně nazývaný 

goodwill. Pokud je možné vyčíslit hodnotu těchto položek ke dni ocenění, jedná se o ocenění 

úplnou substanční hodnotu. V praxi dochází k takovému případu jen výjimečně, převažující  

je ocenění neúplnou substanční hodnotou. V tomto případě se do výpočtu substanční 

hodnoty zahrnuje pouze samostatně vymezitelný hmotný a nehmotný majetek.[4]   
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Při ocenění substanční hodnotou je potřebné rozčlenit majetek podniku na provozně potřebný, 

který se oceňuje reprodukčními cenami a majetek provozně nepotřebný, u kterého se 

předpokládá, že by měl být rozprodán. Součástí nepotřebného majetku jsou i nadbytečné 

zásoby a kapacity a nedobytné pohledávky. Provozně nepotřebný majetek se oceňuje na 

úrovni jeho tržní hodnoty. 

Metoda substanční hodnoty  se používá jako základ pro ocenění zastavitelného majetku 

podniku nebo ocenění podílu ve společnostech a je také jedním z pokladů pro odhad výše 

goodwilu, jako rozdílu mezi výnosovou hodnotou podniku a jeho neúplnou substanční 

hodnotou. V  kombinaci s výnosovou hodnotou se substanční hodnota používá ke stanovení 

výsledné hodnoty podniku kombinovanými metodami. 

 

Metoda likvidační hodnoty se používá při předpokladu, že podnik ukončí svou činnost, 

jednotlivá aktiva budou rozprodána a z výnosů prodeje budou uhrazeny veškeré závazky 

podniku, včetně nákladů na likvidaci.[3] Pokud podnik během likvidace ještě určitou dobu 

pokračuje v činnosti, je nutné kalkulovat i běžné podnikové příjmy a výdaje. Likvidace 

podniku může probíhat různou rychlostí a intenzitou. Pokud je likvidace prováděna pod 

tlakem věřitelů, lze předpokládat likvidační hodnotu nižší než za podmínek rozprodeje 

řízeného z hlediska výhodnosti.[4] 

Likvidační hodnota bývá často považována za metodu výnosovou, protože hodnota podniku 

je zde určena předpokládanými příjmy z likvidace. Metoda se využívá k ocenění ztrátových 

podniků a podniků s omezenou životností., účelná je při rozhodování mezi sanací a likvidací 

podniku. Princip likvidační hodnoty je používán při ocenění neprovozního majetku podniku. 

Likvidační hodnota slouží také k odhadu dolní hranice hodnoty podniku 

 

2.9 Metody tržní a tržně porovnávací 
 

 

Metody této skupiny odvozují hodnotu podniku přímo z dat o hodnotách na trhu 

srovnatelných podniků. Ocenění je možné odvodit z dat o oceňovaném podniku  Toto přímé 

ocenění z dat kapitálového trhu se provádí např. pomocí tržní kapitalizace u akciových 

společností, které jsou běžně obchodovány. Vynásobením aktuální ceny akcie počtem získáme 

hodnotu podniku.[4] 
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Častější způsob zjištění hodnoty je komparace se srovnatelnými podniky. Výběr 

srovnatelných podniků se provádí pomocí čtyř základních kritérií: výnosnost, riziko, 

očekávaný růst a obchodovatelnost. V praxi se tato kritéria obvykle nahrazují pomocnými 

charakteristikami jako podobný obor podnikání, velikost podniku, obdobné hodnoty ukazatelů 

finanční analýzy apod.  

Nejčastějšími metodami tržního porovnávání je metoda srovnatelných transakcí, která 

vychází z dat o prodejích celých podniků a metoda srovnatelných podniků,  která staví na 

datech o cenách  akcií na kapitálovém trhu. Metody tržního porovnávání využívají násobitele 

- multiplikátory, které jsou konstruovány jako poměr mezi tržní hodnotou kapitálu a 

zvolenou vztahovou veličinou. Vztahové veličiny mohou být výnosové (tržby, zisk, EBIT), 

majetkové (účetní hodnota vlastního kapitálu) nebo hmotné. Násobitele je možné sestavit jako 

typ entity i equity a oceňovatel musí z tohoto pohledu při konstrukci násobitelů dbát na jejich 

symetrii.[4] 

Využití metody je vzhledem k četnosti prodeje obdobných subjektú v ČR malé, Stejně tak 

vypovídací schopnost metody je nižší, protože  podmínka nalezení srovnatelného podniku je 

velmi obtížná.[11] 

 

2.10 Metody kombinované 
 

 

Kombinované metody stanoví hodnotu podniku na základě výsledků ocenění jinými 

metodomi, nejčastěji se jedná o kombinaci majetkové a výnosové metody.[11]  

Metoda střední hodnoty (Schmalenbachova metoda), nazývaná také jako metoda praktiků 

vychází z předpokladu, že hodnota podniku je vytvářena jak vloženými statky a výkony do 

podniku, tak i budoucím výnosem.[3] Výnosová složka ocenění je nejčastěji stanovena 

metodou kapitalizovaných čistých zisků, majetková složka metodou substanční. Hodnoty 

stanovené oběma metodami musí být symetrické z hlediska vlastnictví oceňovaného kapitálu. 

Hodnota podniku je určena jako aritmetický průměr obou hodnot:[4] 
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Substanční hodnota nemá ve všech odvětvích stejný význam, proto se doporučuje zvolit  pro 

substanční a výnosovou hodnotu váhy:[4] 

 

  
       

     
                                                                                                                                        

 

Kde:    H = hodnota podniku 

 V = výnosová hodnota ocenění 

 S = hodnota substance 

 x1,x2 = zvolené váhy 

Využitím tohoto přístupu se částečně odstraní nedostatky metody substanční hodnoty, ve které 

nejsou zohledněny očekávané výnosy a současně nedostatky výnosové metody, která 

nezachycuje skutečnou hodnotu majetku podniku. Schmalenbachova metoda by se měla 

použít jen pokud  je rozdíl mezi oceněním výnosovou a majetkovou metodou do 10 %.[4]  

Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů Podle této metody je hodnota 

podniku složena z hodnoty substance a hodnoty „firmy“, (jinak goodwill) kterou představuje 

rozdíl mezi výnosovou a substanční hodnotou. Vychází se zde z toho, že hodnota „firmy“ lze 

spočítat přímo na základě kapitalizovaného mimořádného čistého výnosu.  Pokud podnik 

dosáhne zisku vyššího, než jsou náklady vlastního kapitálu, vzniká mimořádný zisk, který je 

zdrojem goodwillu. 
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3 Charakteristika podniků skupiny ČEMAT 
 

3.1 Profil  společností 

 

Skupina ČEMAT je neoficiální název zahrnující  společnosti zapsané pod obchodními jmény 

ČEMAT,  s.r.o., ČEMAT trading, spol. s r.o. a sesterskou pobočku ČEMAT,  s.r.o., která 

působí na Slovensku.  Jedná se o obchodní společnosti, které jsou zaměřeny na oblast 

manipulační a stavební techniky, zejména pak příslušenství k této technice.[18] Zakladatelem 

a majitelem společností je Ing. Kamil Černý.  

 

Základní data o společnostech 

 

Obchodní firma:  ČEMAT, s.r.o. 

Datum zápisu:   5.4.1994 

Sídlo:    Bohumín - Pudlov, Čs. armády 184, PSČ 735 51 

Identifikační číslo:  607 76 480 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Počet zaměstnanců:  10 

 

Obchodní firma:  ČEMAT trading, spol. s r.o. 

Datum zápisu:   13.8.1997 

Sídlo:    Bohumín - Pudlov, Čs. armády 184, PSČ 735 51 

Identifikační číslo:  253 79 470 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  100 000 Kč 

Počet zaměstnanců:  36 
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Obchodní firma:  ČEMAT, s.r.o. 

Datum zápisu:   4.12.2000 

Sídlo:    Slovensko, Martin, Sučianska 31, 036 08 

Identifikační číslo:  36 395 552 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  6639 EUR 

Počet zaměstnanců:   20 

 

Společnost ČEMAT s.r.o. se zaměřuje na dovoz příslušenství ke stavební a manipulační 

technice. Zboží dále prodává společnosti ČEMAT trading spol. s r.o., která  obchoduje se 

třetími osobami. Společnost ČEMAT s.r.o. je vlastníkem nemovitostí, které pronajímá dalším 

společnostem ve skupině. Tento organizační přístup řeší oddělení vlastnictví majetku a 

obchodní činnosti mezi dvě společnosti. 

Společnost ČEMAT trading spol. s r.o. je předním distributorem doplňků pro manipulační a 

stavební techniku. Širokým portfoliem nabízených produktů a služeb je tato zákaznicky 

orientovaná společnost na relevantním trhu zcela ojedinělá. V produktovém portfoliu 

společnost nabízí k prodeji:   

 Pneumatiky superelastické, vzdušnicové 

 EM Pneumatiky  

 Stavební pneumatiky  

 Pryžové pásy  

 Katalyzátory  

 Zvedací stoly, plošiny  

 Trakční baterie  

 

 Náhradní díly  

 Sedačky  

 Kola a kladky 

 Zuby, břity 

 Přídavná zařízení 

 Nosné vidlice 

 Disková kola 

 

Zastoupení jednotlivých produktů na tržbách společnosti znázorňuje obr.č.4. Klíčovými 

produkty společnosti jsou průmyslové pneumatiky a pryžové pásy  s 75%  podílem na 

tržbách. 
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Obr.č. 4 Podíl produktů na tržbách společnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 

Aby mohla nabízet tu nejlepší kvalitu při zachování cenové dostupnosti, je nabídka 

společnosti zaměřena na produkty, pro které je ČEMAT trading, spol. s r. o. výhradním 

zástupcem v České republice. Za dobu šestnáctiletého působení na trhu si společnost 

vybudovala velice kvalitní spolupráci s největšími světovými výrobci v oblasti manipulační a 

stavební techniky a stala se výhradním zástupcem společností, které patří v daných 

odvětvích ke světové elitě a nabízejí výrobky vysoké kvality. V současné době má společnost 

výhradní zastoupení pro produkty společností jak je ukazuje obr. č. 5: 

Obrázek č.5 Výhradní zastoupení společností 

        

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti 
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K dalším aktivitám společnosti patří služby:  

 Lisování superelastických pneumatik pomocí mobilních lisů přímo u zákazníka 

 Montáž přídavných zařízení na vysokozdvižné vozíky přímo u zákazníka 

 Montáž EM pneumatik prostřednictvím mobilního servisu přímo u zákazníka 

 Opravy a repasování přídavných zařízení ve vlastních dílnách 

 Plnění pneumatik polyuretanovou hmotou RELY na provozovně v Bohumíně 

 Pronájem přídavných zařízení zákazníkům 

 Školení obsluhy a údržby manipulační techniky 

 Dodávky náhradních dílů pro prodávané zboží 

 Předvedení a předání přídavných zařízení u zákazníků 

 Předváděcí akce u zákazníků na produkty společnosti 

Společnost působí ve všech regionech České republiky prostřednictvím svých obchodních 

zástupců a mechaniků. Prodej zboží je řízen z hlavního skladu v Bohumíně za podpory 

logistického skladu v Praze - Uhříněvsi, čímž je dosaženo rychlých dodávek všem 

zákazníkům 

Slovenská pobočka ČEMAT spol. s r.o. byla založena za účelem aplikace obchodního 

modelu úspěšného na českém trhu také na Slovensku, s možností rozšíření exkluzivního 

zastoupení zahraničních výrobců do další země.  Tato samostatná sesterská společnost se 

sídlem v Martině má totožné zaměření i sortiment nabízených produktů a služeb jako její 

česká sestra ČEMAT trading, spol. s r.o. 
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3.2 Strategická analýza  
 

Cílem strategické analýzy je posoudit konkurenceschopnost a výnosový potenciál podniku, a 

to  na základě odhadu vývoje prostředí, ve kterém se podnik pohybuje.  

3.2.1 Analýza vnějšího potenciálu 

1) Analýza makroprostředí 

Společnost ČEMAT působí na českém trhu a prostřednictvím sesterské společnosti také na  

trhu slovenském. Česká i Slovenská republika jsou považovány za fungující tržní ekonomiky, 

jsou členy EU a jejich ekonomiky jsou si blízké i historicky.  Vývoj a predikci klíčových 

makroekonomických indikátorů za sledované období pro Českou i Slovenskou republiku 

ukazuje  tab. č. 2 a 3. 

 

Tab. č. 2 Vývoj a predikce makroekonomických ukazatelů pro ČR 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Predikce 

Česká republika 2013 2014 

Růst HDP (v%) 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,3 -0,3 2,1 

Nezaměstnanost 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7 7,3 7,4 

Inflace (v%) 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2,2 1,8 

PRIBOR 3M 3,03 4,04 2,19 1,31 1,19 1 0,4 0,5 

Měnový kurs CZK/EU 27,76 24,94 26,45 25,29 24,59 25,14 25,3 25 

Měnový kurs CZK/USD 20,31 17,04 19,06 19,11 17,69 19,58  *  * 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ČNB[19], MF ČR[20], ČSÚ[21].   * Není dostupné. 

 

Tab. č.3 Vývoj a predikce makroekonomických ukazatelů pro SR 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Predikce 

Slovenská republika 2013 2014 

Růst HDP (v%) 10,5 5,8 -4,9 4,4 3,2 2,1 3,1 4,2 

Nezaměstnanost 11 9,6 12,1 14,4 13,5 13,9 13,6 12,7 

Inflace (v%) 2,8 4,6 1,6 1 3,9 3,6 1,9 2 

BRIBOR/EURIBOR 3M 4,3 3,5 1,2 0,64 1,4 0,58 0,9 0,9 

Měnový kurs EU/USD 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28 1,32 1,32 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MF SR[22],  NBS[23]. 

Vývoj HDP 

HDP je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky. V roce 2007 se česká i slovenská 

ekonomika nacházely v období vrcholícího ekonomického cyklu. Na Slovensku dosáhlo HDP  

svého historického maxima, v České republice tomu bylo v roce 2006, kdy byl 

zaznamenán 6,8% růst HDP.  Vlivem recesní ekonomiky Evropské unie se v roce 2008 začíná 

projevovat v České i Slovenské republice dopad hospodářské krize. Omezením exportu a 
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snížením tempa růstu spotřeby domácností dochází k výraznému zpomalení tempa růstu HDP. 

Česká i slovenská ekonomika se ocitají v recesi, která nejvíce ovlivnila HDP v roce 2009, kdy 

došlo v obou zemích k výraznému meziročnímu poklesu HDP. Od roku 2010 nastává mírné 

oživení obou ekonomik, které je výraznější na Slovensku.  Vlivem krize v eurozóně i v 

 následujících letech tempo růstu HDP stagnuje, v SR dochází ke zpomalení tempa růstu, 

v České republice  je v roce 2012 opět zaznamenán pokles HDP.  Srovnání vývoje HDP v 

obou zemích a vybraných zemích eurozóny ukazuje obr. č. 6. 

Obr. č. 6 Srovnání vývoje  HDP v ČR, SR a dalších zemích eurozóny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Eurostat [24] 

 

 

Vývoj měnových kurzů 

Společnost ČEMAT trading, spol. s. r.o. nakupuje zboží od svých zahraničních partnerů 

v EUR nebo USD, proto se jí kurzové změny bezprostředně týkají. Kurz k těmto měnám 

výrazně ovlivňuje cenu zboží, prodávané za platné ceníky na českém trhu. Slovenská 

sesterská společnost ČEMAT, s.r.o. má kurzové riziko minimalizováno, Slovensko je 

v eurozóně a tedy převážná většina obchodů se děje v měně EUR což eliminuje rizika 

kurzových ztrát a snižuje transakční náklady společnosti.  

Průměrné roční kurzy CZK/EUR i CZK/USD byly nejvyšší na začátku sledovaného období 

v r. 2007, od té doby se kurzy snižovaly, což je pro dovozce výhodné. Výjimkou v tomto 

trendu byl rok 2009, kdy vrcholila hospodářská recese a  rok 2012, kdy následkem krize 

v eurozóně došlo k oslabení koruny vůči euru i americkému dolaru.  
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Vývoj úrokových sazeb 

Vývoj úrokových sazeb v České republice je znázorněn pomocí referenční sazby PRIBOR 

3M. Pro Slovenskou republiku je do roku 2009 použita sazba BRIBOR a od roku 2009, kdy 

se stalo Slovensko členem Eurozóny,  EURIBOR 3M. Jedná se o referenční sazby s tříměsíční 

splatností, za které si banky na mezibankovním trhu poskytují úvěry. Z vývoje úrokových 

sazeb v obou zemích je zřetelně znát tendence k výraznému snižování úrokových sazeb, což 

zlevňuje provozní a investiční úvěry pro podnikatele, protože od referenčních úrokových 

sazeb se odvíjejí i sazby některých dalších úvěrů. 

Vývoj inflace 

Inflace v České republice byla ve sledovaném období nejvyšší v roce 2008. Do její výše se 

promítly změny regulovaných cen a nepřímých daní. V následujících letech se inflace 

udržovala na nízké úrovni. Výraznější nárůst inflace v roce 2012 je způsoben daňovými 

změnami, růstem cen potravin a postupně zmírňujícím růstem dovozních cen, do kterého se 

promítlo oslabení měnového kurzu.  Podle prognózy se v roce 2013 bude celková inflace 

pohybovat poblíž 2% cíle ČNB, a to i přes významné dopady daňových změn, které jsou 

způsobeny zvýšením obou sazeb DPH o 1 procentní bod. V roce 2014 by dle prognózy ČNB 

měla inflace dále klesat.  

 

Slovenská republika s plánovaným přijetím eura v roce 2009 musela dodržet maastrichtská 

kritéria cenové stability. Výraznější nárůst inflace v roce 2008 byl způsoben globálním 

zvyšováním cen potravinářských a energetických komodit, v následujících dvou letech se 

inflace udržovala na nízké úrovni.  Hlavním zdrojem zvýšené inflace v roce 2011 byl růst cen 

ropy, zemědělských komodit, úprava regulovaných cen a fiskální konsolidace. V roce 2012 se 

inflace poklesla o 0,3 procentního bodu a prognózy NBS pro rok 2013 a 2014 počítají 

s dalším poklesem inflace. 

 

Očekávaný vývoj ekonomické situace: Česká republika 

Podle Ministerstva financí České republiky je ekonomický výhled nejistý. Ekonomika 

eurozóny pokračuje v poklesu, došlo ale ke zklidnění dluhové krize v eurozóně. Po stagnaci 

české ekonomiky se dle 34. Kolokvia v roce 2013 očekává růst ekonomického výkonu o 

0,3%, a v roce 2014 je předpoklad oživení hospodářského růstu ve výši 1,4%. Spotřebitelské 
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ceny budou výrazně ovlivněny změnami nepřímých daní, inflace by se od roku 2013 měla dle 

prognóz snižovat. Úrokové sazby vyjádřené podle referenční sazby 3M PRIBOR by se i 

v následujících letech měly snižovat. Za významná vnitřní rizika považuje MF CR obtížně 

předvídatelný vývoj v podnikatelském prostředí a nízkou úroveň důvěry spotřebitelů a 

segmentů podnikatelského sektoru v další ekonomický vývoj.[25] 

Očekávaný vývoj ekonomické situace: Slovenská republika 

Pokles ekonomiky eurozóny způsobuje zpomalování ekonomiky na Slovensku, což se podle 

údajů Ministerstva financí Slovenské republiky projeví v roce 2013 ještě více než v předešlém 

roce. Ekonomika by měla růst jen mírně, o 1,2 % Spotřeba domácností bude nadále tlumena 

nepříznivým vývojem v oblasti mezd a nezaměstnanosti. V následujících letech by se 

ekonomika měla vrátit k úrovni růstu okolo 3%. Růst cenové hladiny bude v následujících 

letech výrazně nižší než v roce 2012, čistá inflace mírně poklesne vlivem nevýrazné domácí 

poptávky.[26] 

2) Analýza mikroprostředí 

Společnosti skupiny ČEMAT spadají svou činností dle klasifikace NACE do skupiny 45.3 

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů  a 46.6. Velkoobchod 

s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím, oddílu 45 Velkoobchod, maloobchod a 

opravy motorových vozidel a 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel a sekce G 

Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba motorových vozidel. 

Podrobnější údaje o vývoji tržeb v těchto segmentech jsou k dispozici za Slovenskou 

republiku, a zachycuje je tab. č. 4. Vývoj meziroční změny tržeb v obou segmentech 

s vývojem růstu HDP je porovnán  v obr. č. 7. Uvedená data potvrzují, že se jedná o cyklická 

odvětví, která kopírují hospodářský cyklus. 

Tab.č.4: Vývoj tržeb ve skupinách SK NACE 45.3 a 46.6 

SK NACE 45.3 Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby/mil. EU 365,4 453,5 503,3 468,7 458,6 463 

SK NACE 46.6 Velkoobchod  so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby/mil. EU 2168 1640,3 893,3 925,4 913,8 1001,4 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Štatistického úradu Slovenskej republiky[27] 
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Obr. č. 7  Srovnání vývoje tržeb NACE 45.3 a 46.6 s vývojem HDP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajú Štatistického úradu Slovenskej republiky[27] 

 

 

Pro českou republiku jsou na stránkách Českého statistického úřadu momentálně k dispozici 

tržby za oddíly 45 a 46 jen do roku 2010. Z uvedených dat je opět patrné, že v roce 2009, kdy 

byl zaznamenán nejhlubší pokles HDP (viz.tab č.5), došlo současně k výraznému poklesu 

tržeb v obou oddílech. Od roku 2010 dochází opět k nárůstu tržeb, což můžeme lépe 

posuzovat na údajích za Slovenskou republiku, vzhledem k delší dostupné časové řadě tržeb. 

 

Tab.č.5. Vývoj tržeb v oddílech CZ NACE 45 a 46 

CZ NACE 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  

  2007 2008 2009 2010 

Tržby/mil CZK 416 782 403 787 340 359  340 603  

CZ NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel  

  2007 2008 2009 2010 

Tržby/mil CZK 2 033 047 2 097 731 1 855 559  2 025 574  
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu [28] 

 

 

Prognóza odvětví 

 

Odvětví NACE 45 i 46 jsou citlivá na hospodářský cyklus, proto můžeme v následujících 

letech vzhledem k makroekonomickým výhledům očekávat v příštích letech stagnaci nebo jen 

mírný růst tržeb pro Českou i Slovenskou republiku.  
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Hodnocení atraktivity trhu 

Při hodnocení atraktivity trhu je důležitým faktorem jeho velikost.  Obě sesterské společnosti  

ČEMAT pokrývají prostřednictvím sítě obchodních zástupců celé území České i Slovenské 

republiky. Relevantním trhem je tedy celé území obou států.   

Negativním faktorem je výskyt velkého množství substitutů na trhu a vysoce konkurenční 

struktura trhu. Na relevantním trhu působí značné množství konkurenčních společností, mezi 

kterými zákazníci snadno přecházejí. Dalším negativním faktorem je zvyšující se podíl 

nákupů českých zákazníků přímo od zahraničních výrobců.  Na tomto trhu neexistují  žádné 

vládní regulace ve formě regulovaných cen ani bariér vstupu do odvětví prostřednictvím 

vládních licencí. Jedná se o cyklické odvětví, citlivé na hospodářský cyklus, navíc s  úzkou 

návazností na stavebnictví, které již několikátý rok v útlumu.  

Z tohoto pohledu je možné relevantní trh specifikovat jako relativně méně atraktivní, ovšem 

dle interních informací společnosti zaznamenal trh některých stavebních komodit až 13,5% 

meziroční nárůst, takže potenciál  růstu tržeb společnosti je i přes výše uvedené skutečnosti 

velký. Společnosti skupiny ČEMAT mohou ve vysoce konkurenčním prostředí obstát díky 

svému pevnému dlouholetému postavení na trhu a značným investicím do nových skladových 

prostor a zásob. Přizpůsobení požadavkům zákazníků možností dodávek just –in –time přináší 

značnou konkurenční výhodu. 

Odhad tržního podílu oceňovaných podniků 

Pro tyto účely poskytla společnost ČEMAT trading, spol. s r.o. výsledky své marketingové 

analýzy, kde byl odhadnut tržní podíl společnosti a celkový potenciál trhu pro hlavní produkty 

společnosti -  průmyslové pneumatiky a pryžové pásy. Tyto produkty  nachází odbyt zejména 

ve třech hlavních odvětvích působnosti stavebních strojů a manipulační techniky:  

 Stavební společnosti 

 Výrobní podniky 

 Skladové společnosti 

V rámci marketingové analýzy byl v těchto  nejvíce prodejně zajímavých segmentech, zjištěn 

počet společností,  které využívají stavební a manipulační techniku. Z celkového počtu  byl 

vybrán vzorek 1068 společností, které byly osloveny pomocí dotazníku. Z výsledků 
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průzkumu byl učiněn odhad celkového prodeje vybraných produktů v ČR (tab. č. 6) a odhad 

tržního podílu společnosti ČEMAT  ve vybraných produktech (tab. č.7.) 

Tab.č.6: Odhad celkového prodeje vybraných produktů v ČR 

Produkty 
Odhad celkového ročního prodeje 

Stavební spol. Výrobní spol. Skladové spol. Celkem 

Pneu na traktorbagry a kolové bagry 26768 1700 0 28468 

Pneu pro smykem řízené nakladače  28182 1150 0 29332 

EM pneu na nakladače a dumpry 638 0 0 638 

Pásy na bagry a minibagry 1833 150 0 1983 

Pneu na kontejnerové překladače 0 0 100 100 

Zemědělské pneu 6404 4350 0 10754 

Pneu na vysokozdvižné vozíky 9864 32300 10500 52664 
Zdroj: Interní materiály společnosti 

Tab.č.7: Odhad tržního podílu společnosti ve vybraných produktech 

Stavební společnosti 14900 
Výrobní společnosti 29500 
Skladové společnosti 3150 
Celkem  47550 
Oslovené společnosti - náhodný vzorek 1068 
Spolupracují se  společností  ČEMAT  53 
Nespolupracují se  společností  ČEMAT  1015 
 Odhadovaný podíl na trhu 5% 
Zdroj: Interní materiály společnosti 

Pro společnost ČEMAT s.r.o.  Slovensko nejsou k dispozici údaje výhradně pro trh 

s průmyslovými pneumatikami a pryžovými pásy. Pokud budeme sledovat podíl tržeb 

společnosti k tržbám ve skupinách NACE 45.3 a 46.6, získaná data budou skutečný tržní podíl 

společnosti podhodnocovat, protože v těchto skupinách existuje mnohem širší portfolio 

produktů, než na které se zaměřuje společnost ČEMAT. Hodnoty, které ukazuje tab. č.8 slouží 

tedy spíše jako ukazatel rostoucího trendu podílu tržeb společnosti ve skupinách NACE 45.3 a 

46.6 na Slovensku. 

Tab.č.8. Vývoj podílu tržeb ČEMAT s.r.o. SK ve skupinách  NACE 45.3 a 46.6 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SK NACE 45.3/mil. EUR 365,4 453,5 503,3 468,7 458,6 463,0 
SK NACE 46.6/mil. EUR 2168,0 1640,3 893,3 925,4 913,8 1001,4 
Spolu/mil. EUR 2533,4 2093,8 1396,6 1394,1 1372,4 1464,4 
Tržby ČEMAT SK/mil. EUR 1,249 1,156 0,852 1,207 1,694   
Podíl tržeb společnosti 0,05 0,06 0,06 0,09 0,12   

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ŠÚ SR[27] a účetních výkazů společnosti. 
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Obdobně můžeme v tab. č. 9 sledovat  vývoj podílu tržeb i u spol. ČEMAT trading, spol. s.r.o. 

Zde musíme jako základ použít celkové tržby v  oddílech NACE 45 a 46, protože tržby za 

jednotlivé skupiny nejsou k dispozici. Podíl tržeb společnosti v rámci celých oddílů je 

samozřejmě malý, ale umožňuje sledovat vývoj v čase. Rostoucí trend podílu tržeb byl v  

r.2009 vystřídán poklesem, dále můžeme sledovat postupný návrat k předkrizovým hodnotám.  

Tab.č.9. Vývoj podílu tržeb ČEMAT trading, spol. s r.o. v oddílech  NACE 45 a 46 

Tržby/rok 2007 2008 2009 2010 

CZ NACE 45 /mil CZK 416 782 403 787 340 359  340 603  

CZ NACE 46 /mil CZK 2 033 047 2 097 731 1 855 559  2 025 574  

CZ NACE 45+46 2 449 830 2 501 518 2 195 918 2 366 176 

ČEMAT trading spol.s r.o./mil CZK 158,334 166,360 120,416 138,038 

Podíl tržeb v rámci NACE 45 a 46 v % 0,00646 0,00665 0,00548 0,00583 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údaje ČSÚ[28] a účetních výkazů společnosti 

Z uvedených údajů vidíme, že obě sesterské společnosti mají i přes extrémní konkurenci na 

trhu své pevné postavení a lze předpokládat, že svůj tržní podíl si udrží a mohou i zvyšovat. 

Analýza konkurence 

Na trhu s manipulační a stavební technikou existuje velké množství konkurenčních firem. 

Každá je specifická z  hlediska zaměření na různé druhy služeb a produktů,  proto není možné 

najít pro srovnání stejně profilované společnosti. Svým zaměřením jsou na českém trhu 

společnosti ČEMAT nejblíže společnosti AUTO SAS, s.r.o. a Mátl & Bula spol. s r.o. Pro 

srovnání podniků ČEMAT  s konkurenčními společnostmi byly vybrány ukazatele 

produktivity, ziskové marže a klíčový ukazatel rentability ROE.  

Produktivita společností vyjádřená hodnotou tržeb na jednoho zaměstnance je u společností 

ČEMAT dlouhodobě nejvyšší. Srovnání hodnot je znázorněno v obr.č.8. 

Obr.č.8:  Srovnání hodnoty tržeb na jednoho zaměstnance 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů obchodního rejstříku 
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Srovnání ziskové marže a ROE, jako ukazatele rentability bylo provedeno současně i 

s průměrnými hodnotami za odvětví. Hodnocení rentability je u podniků ČEMAT poněkud 

složitější, společnosti jsou navzájem provázané a výsledný zisk je přerozdělován mezi 

společnosti podle potřeb managementu Jak je vidět z obr. č. 9 a 10, zisková marže a ROE  u 

podniků ČEMAT   vykazuje hodnoty srovnatelné, v některých letech i lepší než  srovnávaná 

skupina. Na rozdíl od konkurence si ČEMAT během celého sledovaného období udržuje 

kladný výsledek hospodaření. Srovnání vychází z údajů uvedených v příloze č. 5. 

Obr.č.9:  Srovnání ziskové marže 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů obchodního rejstříku 

Obr.č.10:  Srovnání ROE 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů obchodního rejstříku 

 

Z uvedeného srovnání vyplývá, že společnost ČEMAT je silným hráčem i na vysoce  

konkurenčním trhu, a je dobrý předpoklad, že si společnost udrží své postavení na trhu i 

nadále.  
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V rámci Slovenské republiky jsou pro společnost ČEMAT hlavními konkurenty společnosti 

VHML, Atra spol. s.r.o.,  Mátl & Bula, spol. s r.o. Na Slovensku nejsou listiny volně 

dostupné, srovnání společnosti ČEMAT s.r.o. SK bylo provedeno s konkurencí českých 

společností. 

Analýza odběratelů 

Nejvýznamnějšími odběrateli společnosti ČEMAT Trading spol. s.r.o jsou TOYOTA Material 

Handling CZ,  Jungheinrich ČR a  společnost I.B.Z. Tito odběratelé se na celkových tržbách 

společnosti podílejí 65%. 

Na Slovensku jsou klíčovými odběrateli společnosti ČEMAT s.r.o. společnosti Jungheinrich 

spol. s r.o., SMZ, a.s. Jelšava , LOG systens, s.r.o., BEVEX – BANSKÝ VÝSKUM spol. 

s r.o. a BETA – CAR s.r.o. jejich podíl na fakturaci firmy tvoří cca 25%. 

 

3.2.2 Analýza vnitřního potenciálu 

 

 

Firma ČEMAT má obchodní historii a je vnímána jako důvěryhodná. Společnost působí na 

českém trhu 19 let a na slovenském trhu 13 let. Produkty společnosti jsou na obou trzích 

zavedené a jsou vnímány jako kvalitní. Tržby společnosti jsou stabilizované, je tedy zřejmé, 

že společnost se nachází v etapě zralosti. I ve fázi zralosti je nutné sledovat vývoj trhu a   

přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, aby nedošlo k problémům a úpadku.  

Pro další rozšíření prodeje v ČR i SR se společnost nyní hodlá zaměřit přímo na finální 

zákazníky. Rozsáhlá síť prodejních zástupců, kvalitní obchodní tým, dostatečné skladové 

zásoby a vlastní servisní vozidla s profesionálním týmem mechaniků jsou kvalitním základem 

pro další expanzi v tomto segmentu zákazníků. Zaměření na finální zákazníky může 

společnosti  pomoci zvýšit tržby i rentabilitu. 

Za nejdůležitější faktor, ovlivňující vnitřní potenciál podniku je považován management 

společnosti. Vlastník a zakladatel společností ing. Kamil Černý, se přímo podílí na jejich 

řízení a kontrole. Za léta existence podniku mnohokrát prokázal své manažerské schopnosti, 

invenci a strategické myšlení. Zaměstnanci společnosti mají dostatečné profesní zkušenosti a  

odborné znalosti, které jsou průběžně prohlubovány profesionálními lektory ve vlastním 
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školícím středisku společnosti ČEMAT. Fluktuace zaměstnanců je poměrně nízká, společnost 

vzájemné dobré vztahy posiluje prostřednictvím nejrůznějších  teambuildingových aktivit. 

Společnost pravidelně investuje do obnovy a modernizace výrobních a skladových hal 

v Bohumíně. Vzhledem k tomu, že nabízené produkty společnost dováží především 

kontejnerovou lodní dopravou, je doba dodání v řádu měsíců a nelze tak vždy včas a pružně 

reagovat na potřeby zákazníka. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla vybudovat nový 

skladový areál, který je momentálně ve stadiu výstavby. Díky značnému rozšíření skladových 

prostor bude možné navýšit stav zásob a umožnit tak stávajícím i potenciálním zákazníkům 

zásobování just- in- time, které znamená velkou konkurenční výhodu. 

Analýza vnitřního potenciálu potvrzuje, že společnosti skupiny ČEMAT jsou stabilní, silné 

společnosti s dobrým výhledem na udržení a rozšíření své pozice na Českém i Slovenském 

trhu. 

3.2.3 Prognóza tržeb 

 

Průměrné tempo růstu tržeb v minulosti odpovídá u ČEMAT s.r.o. 10%, u ČEMAT trading 

spol. s r.o. 3,4% a u ČEMAT s.r.o. Slovensko 10%. Ze strategické analýzy vyplývá, že činnost 

podniků spadá do cyklického odvětví, závislého na vývoji hospodářského cyklu. Přesto je 

díky specifickým komoditám a širokému portfoliu produktů potenciál růstu dobrý. Prognóza 

tržeb, uvedená v tab. č. 10  zohledňuje podnikové plány a výstupy strategické analýzy. 

Tab .č.10 Prognóza tržeb pro podniky skupiny ČEMAT 

Plán tržeb  2013 2014 2015 2016 2017 

ČEMAT trading, spol. s r.o.     (v tis. Kč) 198 000 205 920 214 157 220 582 227 199 
ČEMAT, s.r.o. 68 480 80 583 83 807 85 483 87 192 
ČEMAT, s.r.o. SK                     (v EUR) 1 664 622 1 781 146 1 888 015 1 982 415 2 081 536 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 
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3.3 Finanční analýza 
 

 

Pro všechny oceňované společnosti byla provedena finanční analýza poměrových ukazatelů 

finanční stability, likvidity, rentability a aktivity. Hodnoty ukazatelů jsou srovnány 

s průměrem v odvětví NACE 45 a 46 nebo s konkurencí, podle dostupnosti dat. Pro 

společnost ČEMAT, s.r.o. Slovensko je pro nedostupnost dat provedeno srovnání s odvětvím 

v ČR. Tabulky s hodnotami ukazatelů a srovnání s hodnotami v odvětví pro rok 2011 jsou 

součástí přílohy č.1-3.  

ČEMAT trading, spol. s r.o. + ČEMAT, s.r.o.  

1. Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Ukazatel equity ratio  (koeficient  samofinancování) vyjadřuje míru  krytí majetku vlastními 

zdroji. Ukazatel má rostoucí trend, což je pozitivní a dosahuje vyšších hodnot než odvětví, 

která v roce 2011 činila 45,2%. U společnosti Čemat, s.r.o. způsobil pokles ukazatele v r. 2011 

úvěr přijatý na výstavbu skladových hal  

Ukazatel úrokového krytí po celé sledované období výrazně převyšuje hodnotu 7, která je 

prof. Maříkem hodnocena jako slušná.[4 s. 105].  

Celková zadluženost společností  i zadluženost vlastního kapitálu má klesající trend a je 

nižší než průměr v odvětví, kromě r. 2011(143%) kdy zadluženost VK u spol. ČEMAT s.r.o. 

průměrnou hodnotu odvětví převyšuje díky přijatému úvěru. Vývoj ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti zachycuje obr.č.11 a 12. 

Obr.č. 11  Vývoj vybraných ukazatelů finanční stability a zadluženosti pro ČEMAT trading, spol. s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr.č. 12    Vývoj vybraných ukazatelů finanční stability a zadluženosti pro ČEMAT, s.r.o. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S optimálním financováním souvisí ukazatel finanční páky. Růst hodnoty ukazatele může 

přispívat k zvýšení ROE, ovšem  zvyšování dluhu vede současně ke zvyšování nákladových 

úroků, které snižují hodnotu ukazatele úrokové redukce zisku. Vyšší zadluženost má tedy na 

ROE pozitivní vliv, jen pokud podnik zhodnocuje každou další korunu dluhu více než je  

úroková sazba z dluhu. Vliv zadluženosti na ROE lze sledovat pomocí ukazatele ziskového 

účinku finanční páky, který je součinem hodnoty finanční páky a úrokové redukce zisku.  

Pokud je hodnota ukazatele vyšší než 1, další zapojení cizích zdrojů do financování bude mít 

na ROE pozitivní vliv. [32] Hodnoty ziskového účinku finanční páky u společností ČEMAT, 

s.r.o. a ČEMAT trading, spol. s r.o.  jsou ve sledovaném období vyšší než 1, a jsou uvedeny v 

tab.č.11. 

Tab.č.11  Ukazatel ziskového účinku finanční páky  pro ČEMAT, trading, spol s r.o. a ČEMAT, s.r.o 

ČEMAT trading, spol s.r.o   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

finanční páka A/VK 2,45 2,38 1,81 2,11 2,05 1,79 

úroková redukce zisku EBT/EBIT 1,00 0,95 0,94 0,98 0,99 0,85 

ziskový účinek finanční páky EBT/EBIT*A/VK 2,44 2,25 1,70 2,08 2,04 1,51 

ČEMAT, s.r.o.    2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ukazatel finanční páky A/VK 2,28 1,85 2,15 2,07 2,58 2,80 

úroková redukce zisku EBT/EBIT 0,93 0,93 0,59 0,91 0,92 0,57 

ziskový účinek finanční páky EBT/EBIT*A/VK 2,11 1,72 1,26 1,89 2,38 1,59 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2. Ukazatelé likvidity  

Vývoj ukazatelů běžné, pohotové i okamžité likvidity společností zachycuje tab.č.12.  

Hodnoty všech tří úrovní likvidity jsou vyšší než doporučované hodnoty a současně  vyšší než 

průměrné hodnoty  v odvětví. U společnosti ČEMAT, s.r.o. v roce 2010 a 2011 sice úroveň 

běžné likvidity mírně poklesla pod doporučované hodnoty (1,5-2,5) , ale vzhledem k tomu, že 

v případě potřeby funguje mezi společnostmi výpomoc, není tato skutečnost  nijak závažná.  

Hodnota čistého pracovního kapitálu obou  společnosti je kladná, lze tedy říct, že společnosti 

jsou schopny dostát svým závazkům bez problémů. 

Tab.č.12  Vývoj ukazatelů likvidity pro společnost ČEMAT trading, spol. s r.o.a ČEMAT, s.r.o. 

ČEMAT, s.r.o 2007 2008 2009 2010 2011 
běžná likvidita 1,8 1,5 5,7 1,9 1,2 
pohotová likvidita 1,2 1,1 4,9 1,3 1,0 
okamžitá likvidita 0,5 0,3 3,4 0,2 0,2 
čistý pracovní kapitál  8 492 5 863 18 120 7 355 5 277 
ČEMAT trading, spol. s r.o 2007 2008 2009 2010 2011 
běžná likvidita 1,7 1,8 2,4 1,9 1,9 
pohotová likvidita 1,0 1,0 1,6 1,2 1,2 
okamžitá likvidita 0,4 0,4 0,9 0,6 0,3 
čistý pracovní kapitál  25 565 30 399 34 409 36 897 36 421 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.  Ukazatelé rentability 

Vývoj hodnocených  ukazatelů ROE, ROA a ROS znázorňuje obrázek č. 13 a 14. Všechny 

tři hodnocené ukazatele, mají v čase spíše klesající trend. Po nejvýraznějším propadu v  roce 

2009 se hodnoty u společnosti ČEMAT, s.r.o. zvýšily, u ČEMAT trading, spol. s r.o. spíše 

stagnují. Jak bylo uvedeno dříve, hodnocení rentability pro obě společnosti je složitější, 

vzhledem, k tomu, že zisk je přerozdělován mezi obě společnosti podle potřeby 

managementu.  

Důležitá je skutečnost, že kromě roku 2009 je po celé sledované období ukazatel ROE, vyšší 

než bezriziková úroková míra. Pokud by ROE bylo nižší než je bezriziková úroková míra, 

investice do takové společnosti by se nepovažovaly za efektivní. Vývoj hodnot ROE pro 

všechny společnosti ČEMAT a jeho srovnání s konkurenčními společnostmi a hodnotami 

v odvětví ukazuje obr. č.10 v kapitole 3.2.1 Analýza vnějšího potenciálu, kde je zřejmé, že i 

přes klesající trend, jsou hodnoty ROE obou společností srovnatelné s konkurencí i průměrem 

v odvětví. 
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Obr. č. 13 Vývoj ukazatelů rentability pro společnost ČEMAT trading, spol. s r.o. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. č 14 Vývoj ukazatelů rentability pro společnost ČEMAT, s r.o 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Ukazatelé aktivity 

Doby obratu zásob, závazků i pohledávek je zachycena na obr. č. 15 a 16. Doba obratu 

aktiv i zásob má klesající trend, což je pozitivní faktor. Doba obratu pohledávek je převážně 

nižší  než doba obratu závazku, ve společnostech je tedy zachováno pravidlo solventnosti.  

Obr. č. 15 Vývoj ukazatelů aktivity ČEMAT, s.r.o. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. č. 16 Vývoj ukazatelů aktivity ČEMAT trading, spol. s r.o. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. a ČEMAT, s.r.o.  můžeme hodnotit jako finančně 

stabilní společnosti, s dobrou likviditou. Rentabilita společností je srovnatelná s odvětvím i 

konkurencí a ukazatele aktivity převážně vykazují doporučené trendy. Vzhledem k hodnotě 

ukazatele ziskového účinku finanční páky, je předpoklad, že větší zapojení cizího kapitálu do 

financování společnosti by vedlo k růstu rentability. 

 

ČEMAT,  s.r.o. Slovensko 

1. Ukazatelé finanční stability a zadluženosti  

 

Ukazatelem equity ratio má doporučený rostoucí trend a při srovnání s odvětvím v ČR je 

jeho hodnota vyšší.  

Zadluženost vlastního kapitálu i celková zadluženost mají za sledované období spíše 

klesající trend s jedním větším výkyvem v roce 2010. Celkově jsou hodnoty ukazatelů nižší 

než průměr odvětví.  

Úrokové krytí má stále dostatečnou výši, i přes klesající trend.  Vývoj ukazatelů finanční 

stability a zadluženosti ukazuje obrázek č. 17. 
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Obr. č. 17 Vývoj vybraných ukazatelů finanční stability a zadluženosti pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnoty ziskového účinku finanční páky a její výpočet ukazuje tab. č. 13.  Hodnoty ukazatele 

jsou stejně jako u českých společností, vyšší než 1, opět platí předpoklad, že by vyšší zapojení 

cizích zdrojů mohlo vést k zvýšení ROE. 

Tab. č.13 Ukazatel ziskového účinku finanční páky  pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o. Slovensko   2007 2008 2009 2010 2011 

finanční páka   A/VK 2,59 2,19 1,91 2,35 2,06 

úroková redukce zisku EBT/EBIT 1,00 0,99 0,98 0,97 0,97 

ziskový účinek finanční páky EBT/EBIT*A/VK 2,58 2,17 1,87 2,28 1,99 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2. Ukazatelé likvidity  

Běžná, pohotová i okamžitá likvidita společností je po celé sledované období vyšší než 

průměr odvětví v ČR a současně vyšší, než doporučované hodnoty, trend vývoje je rostoucí 

pro všechny tři úrovně ukazatele. Čistý pracovní kapitál společnosti je po celé sledované 

období kladný. Hodnoty ukazatelů zachycuje tab. č. 14. 

Tab.č.14 Vývoj ukazatelů likvidity  pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o. Slovensko 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 2,2 2,5 3,4 3,0 4,6 

Pohotová likvidita 1,1 1,2 1,8 1,7 2,8 

Okamžitá likvidita 0,1 0,2 0,6 0,5 0,8 

čistý pracovní kapitál  326 880 397 096 454 831 476 041 454 977 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability ROE, ROA i ROS mají klesající trend, který se po roce 2010 stává 

stabilním. Hodnota ukazatelů je nižší než průměr odvětví v ČR, hodnota ROE je ale stále 

vyšší než bezriziková úroková míra, což je jednoznačně pozitivní. Vývoj ukazatelů rentability 

zachycuje obr.č.18. 

Obr. č. 18 Vývoj ukazatelů rentability pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Ukazatelé aktivity 

Doba obratu aktiv, zásob, pohledávek i závazků zachycená v obr.č. 19 měla až do roku 2010 

stoupající trend, od roku 2011 se hodnoty podařilo snížit. Doba obratu pohledávek je nižší než 

doba obratu závazků, pravidlo solventnosti je tedy zachováno.  

Obr. č. 19 Vývoj ukazatelů aktivity pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Společnost ČEMAT SK je finančně stabilní společnost s dostatečně vysokou likviditou. 

Rentabilita společnosti je nižší než u českých sesterských společností, ale díky strategickým 

manažerským opatřením se podařilo zvýšit obrat i čistý zisk společnosti, takže hodnoty 

ukazatelů rentability i aktivity se opět začínají zlepšovat. 

 

3.4 SWOT analýza 

 

 

Výstupy strategické a finanční analýzy jsou shrnuty ve SWOT analýze.  Dle informací  

managementu společnosti jsou díky shodnému zaměření všech podniků a podobnosti českého 

a slovenského trhu jednotlivé faktory matice  shodné pro všechny společnosti skupiny 

ČEMAT. 

       Obr.č.20: Matice SWOT pro společnosti ČEMAT 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STARÁNKY 

V
N
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Ř

N
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=Profesně zdatný tým =Omezený počet zaměstnanců, jejich vytížení 

=Široké portfolio výrobků a služeb =Prodejní kanály především přes dealery  

=Exkluzivní zastoupení značek =Neexistence internetového prodeje 

=Vybudovaná základna zákazníků =Slabá marketing. podpora ze strany dodavatelů 

=Pozitivní vnímání firmy, důvěryhodnost =Chybějící motivační systém pro zákazníky 

=Dlouholeté a kvalitní vztahy s odběrateli =Nedostatečný systém vzdělávání zaměstnanců 

=Dobré kapitálové zajištění společnosti =Nedostatečně propracovaný informační systém 

=Dlouhodobé působení na trhu =Neznalost trhů v okolních zemích 

=Silná síť obchodních zástupců =Pozice jednoho z mnoha prodejců na trhu 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

=Využití dotační politiky státu =Závislost na globálních ekonomických faktorech 

=Možnosti čerpání prostředků z dotačních  =Nárůst zahraničních firem působících v ČR i SR 

  programů a fondů EU =Těžko předvídatelný vývoj devizových kurzů 

= Možnost zvýšení tržního podílu, pro =Zpřísnění ekologických norem a zákonů 

    oslabení pozice klíčového konkurenta =Velké množství substitutů 

  
  

  =Extrémní konkurence. 

  
  

  =Zvyšující se počet nákupů českých firem 

  
  

     v zahraničí 
  

  

        = Prodlužování doby dodání ze strany dodavatelů 
Zdroj. Vlastní zpracování dle interních údajů společnosti 
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Pro odstranění slabých stránek je pro společnost prioritní: vybudovat internetový prodej, 

využít vlastní školící středisko pro průběžné školení zaměstnanců a soustředit se na zvýšení 

prodeje a maximalizace zisku v segmentu finálních zákazníků, prostřednictvím silné sítě  

obchodních zástupců. Dále by se společnost měla zaměřit na větší propagaci na internetu a 

informování potenciálních zákazníků prostřednictvím reklamních materiálů. 

Ohrožení lze zmírnit především dostavbou skladových hal s využitím dotací z ESF. 

Dostatečné skladové zásoby umožní větší pružnost při dodávkách, omezí slabou stránku 

prodlužování doby dodání ze strany dodavatelů a zvýší konkurenceschopnost společnosti. 

Exkluzivní zastoupení zahraničních značek, dlouholetá pozice na trhu a pozitivní vnímání 

obchodního jména jsou další faktory, které pomáhají zmírnit zejména ohrožení extrémní 

konkurencí. 

 

4 Ocenění společností skupiny ČEMAT 
 

 

4.1 Finanční plán 

Při  ocenění  podniku výnosovými metodami je východiskem  finanční plán.. Finanční plán 

pro roky 2013 až 2017 bude sestaven na základě účetních dat podniků za minulá období a 

dále na základě strategických plánů managementu společnosti.  

Plán tržeb 

Výchozím bodem budoucího finančního plánu je prognóza tržeb. Prognóza tržeb, uvedená 

v tab. č.15 vychází z plánované obchodní marže, která zohledňuje interní podnikové plány  

Díky strategickým opatřením, přiblíženým v části strategická analýza počítá management 

podniku v roce 2013  s výrazným růstem obchodní marže o 30 % oproti roku 2012. Pro další 

roky je tempo růstu obchodní marže stanoveno na 4% ,  a od roku 2016, pro riziko odhadu na 

delší období je počítáno s růstem o 2 %. Obchodní marže je rozdělena mezi ČEMAT trading, 

spol. s r.o. a ČEMAT  s.r.o. v poměru 9:1, obdobně jako tomu bylo v minulých letech.  

Obchodní marže se  v minulém období pohybuje okolo 30% z podílu na tržbách za zboží u 

ČEMAT trading, spol. s r.o. a 10% u ČEMAT s.r.o. V tomto poměru, vztaženém k plánované 
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obchodní marži je  odvozena i výše tržeb za zboží pro roky 2013 -2017. Vývoj tržeb za služby 

vychází z vývoje v minulém období a je stanoven na 10% pro ČEMAT trading, spol. s r.o.  a 

2% pro  ČEMAT, s.r.o.  

Tab.č.15. Plán obchodní marže a prognóza tržeb pro ČEMAT trading, spol. s r.o. a ČEMAT s.r.o 

Plán obchodní marže ( v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Obchodní marže společná v tis. Kč 67 120 70 425 73 242 75 349 77 518 
ČEMAT trading, spol. s.r.o. 59 400 61 776 64 247 66 174 68 160 
ČEMAT, s.r.o. 7 720 8 649 8 995 9 174 9 358 
Plán tržeb za zboží 2013 2014 2015 2016 2017 
ČEMAT trading, spol. s.r.o. 198 000 205 920 214 157 220 582 227 199 
ČEMAT, s.r.o. 68 480 80 583 83 807 85 483 87 192 
Plán tržeb za služby 2013 2014 2015 2016 2017 
ČEMAT trading, spol. s.r.o. 7 082 7 790 8 569 9 426 10 368 
ČEMAT, s.r.o. 9 429 9 612 9 612 9 612 9 612 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Tab. č.16 zachycuje plán pro  ČEMAT, s.r.o. Slovensko, kde se předpokládá  nárůst obchodní 

marže o 5%. Obchodní marže činí dlouhodobě rovněž 30% podíl na tržbách jako u českých 

společností. Růst tržeb za zboží je do roku 2015 plánován ve výši 10%, a pro roky 2016 a 

2017 5% ročně. Tempo růstu tržeb za služby je stanoveno na  5% ročně.  

Tab.č.16. Plán obchodní marže a prognóza tržeb pro ČEMAT, s.r.o Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK (v celých EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 
Obchodní marže 499 387 534 344 566 404 594 725 624 461 
Tržby za zboží 1 664 622 1 781 146 1 888 015 1 982 415 2 081 536 
Tržby za služby  72 629 76 260 79 310 83 276 85 774 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Plán ziskové marže 

Plán ziskové marže, jako procentního podílu čistého zisku na tržbách společnosti,  je stanoven 

na základě minulého vývoje. Zisková marže v minulosti značně kolísá. Při výpočtu ziskové 

marže byl u všech společností vyloučen rok 2012 pro netypický průběh a  dále byla 

jednotlivým letům 2007-2011 přiřazena různá váha podle významnosti.  

Na rok 2013 pro ČEMAT trading, spol. s r.o.  takto stanovená zisková marže 1,8%. a pro 

ČEMAT s.r.o 5%. Vzhledem k strategickým plánům a plánovanému snížení nákladů na 

energie můžeme počítat s ročním nárůstem ziskové marže o 0,1% pro ČEMAT trading, spol. 

s r.o. a 0,2% pro ČEMAT s.r.o. Plán ziskové marže zachycuje tab.č. 17. 
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Tab.č.17: Plán  ziskové marže ČEMAT trading, spol. s r.o. a ČEMAT s.r.o 

ČEMAT trading spol.s r.o. (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby za zboží a služby 205 082 213 710 222 726 230 007 237 567 
Zisková marže  0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 
Čistý zisk 3 691 4 060 4 455 4 830 5 226 
ČEMAT, s.r.o. (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby za zboží a služby 85 629 98 844 102 414 104 270 106 163 
Zisková marže  0,050 0,052 0,054 0,056 0,058 
Čistý zisk 4 281 5 140 5 530 5 839 6 157 
Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Plán ziskové marže pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko zachycuje tab. č. 18. Plán ziskové marže je 

stanoven na 2%  podle její výše v letech  2010 a 2012.  Plánované tempo růstu marže je 0,1% 

ročně. 

Tab.č.18. Plán obchodní marže a prognóza tržeb pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK (v celých EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby za zboží a služby 1 737 251 1 857 406 1 967 325 2 065 691 2 167 310 
Zisková marže  0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 
Čistý zisk 34 745 39 006 43 281 47 511 52 015 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Plán pracovního kapitálu 

Jednotlivé položky pracovního kapitálu jsou odvozeny od jejich procentuálního podílu na 

tržbách jednotlivých společností v  minulých letech. Vzhledem k plánované dostavbě a 

rozšíření nového skladového areálu je od roku 2014 navýšen stav zásob. Plán pracovního 

kapitálu pro jednotlivé společnosti je zachycen v tabulkách č. 19 -21. 

Tab.č.19: Plán pracovního kapitálu pro ČEMAT, s.r.o. 

ČEMAT, s.r.o. (v tis.Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 31 134 34 290 39 262 40 369 41 176 42 482 
Zásoby 4 565 4 801 7 852 8 074 8 235 8 496 
Krátkodbé pohledávky 15 279 16 802 19 631 20 184 20 588 21 241 
Krátkodobý finanční majetek 11 283 12 687 11 779 12 111 12 353 12 745 
Krátkodobé závazky 30 949 32 766 38 370 38 977 39 756 40 551 
Pracovní kapitál 185 1 524 892 1 392 1 420 1 931 
Δ Pracovního kapitálu   1 339 -632 500 28 511 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů a konzultací s managementem společnosti 
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Tab.č.20: Plán pracovního kapitálu pro ČEMAT trading, s.r.o. 

ČEMAT trading, spol.s r.o. (v tis.Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 68 397 79 719 82 078 84 700 86 821 89 134 
Zásoby 32 614 37 468 41 039 42 350 43 410 44 567 
Krátkodbé pohledávky 26 277 27 902 28 727 29 645 30 387 31 197 
Krátkodobý finanční majetek 9 403 9 566 12 312 12 705 13 023 13 370 
Krátkodobé závazky 27 273 35 640 37 066 38 548 39 705 40 896 
Pracovní kapitál 41 124 44 079 45 012 46 152 47 116 48 238 
Δ Pracovního kapitálu   2 955 933 1 140 964 1 122 

Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů a konzultací s managementem společnosti 

 

Tab.č.21: Plán pracovního kapitálu pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK (v celých EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oběžná aktiva 802 604 833 880 872 981 924 643 970 875 1 018 636 
Zásoby 428 463 416 940 436 490 462 321 485 437 509 318 
Krátkodbé pohledávky 237 901 250 164 261 894 277 393 291 262 305 591 
Krátkodobý finanční majetek 135 642 141 760 148 407 157 189 165 049 173 168 
Krátkodobé závazky 335 003 354 625 352 069 402 164 442 635 480 166 
Pracovní kapitál 467 601 479 255 520 911 522 479 528 240 538 470 
Δ Pracovního kapitálu   11 654 41 656 1 567 5 762 10 230 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů a konzultací s managementem společnosti 

Plán investic 

Společnost ČEMAT plánuje v roce 2013 úvěr ve výši 4000 tis. Kč pro výstavbu fotovoltaické 

elektrárny, která dle interních údajů společnosti pokryje spotřebu elektrické energie ve všech 

vlastních areálech. Dále jsou až do roku 2015 plánovány investice na dostavbu nových 

skladových hal. Tempo růstu investic je proto do r. 2015 stanoveno na 6%, pro další roky na 

3%. Odpisy jsou plánovány pro ČEMAT s.r.o. ve výši 3,5% z celkové hodnoty DM, stejně 

jako tomu bylo v minulých letech. Jedná se o investice ve formě staveb, odpisy jsou tedy nižší 

hodnoty a společně s plánovanými investicemi a stavem dlouhodobého majetku je ukazuje 

tab. č. 22. 

Tab.č.22: Plán investic a odpisů pro ČEMAT, s.r.o. 

ČEMAT, s.r.o. (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Dlouhodobý majetek 63 028 66 810 68 814 70 878 73 005 
Investice  4 000 3 782 2 004 2 064 2 126 
Odpisy 2 206 2 338 2 408 2 481 2 555 
Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Pro ČEMAT trading, spol. s.r.o. je stanoven plán investic a odpisů uvedený v tab. č. 23.  

Investice jsou ve formě samostatných movitých věcí. Pro další  období společnost nepočítá 
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s většími investicemi. Průměrné roční tempo růstu investic se předpokládá 5%, odpisy tvoří 

47 % z hodnoty dlouhodobého majetku, stejně jako v minulých letech. 

Tab.č.23: Plán investic a odpisů pro ČEMAT trading, spol. s.r.o. 

ČEMAT trading, spol. s r.o.  (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Dlouhodobý majetek 4 199 4 409 4 629 4 861 5 104 
investice  200 210 220 231 243 
odpisy 2 051 2 217 2 227 2 300 2 376 
Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

 

Pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko rovněž nejsou na následující období plánovány významnější 

investice. Tempo růstu investic je stanoveno na 3% ročně. Odpisy tvoří 42% z hodnoty 

dlouhodobého majetku, stejně jako v minulých letech.  

 

Tab. č. 24.  Plán investic a odpisů pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK  (v celých EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 
Dlouhodobý majetek 89 668 91 461 93 290 95 156 97 059 
Investice 2 612 1 793 1 829 1 866 1 903 
Odpisy 36 764 37 499 38 249 39 014 39 794 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultací s managementem společnosti 

Plán financování 

Společnost ČEMAT trading má momentálně otevřený úvěr na pohledávky, a ten se pravidelně 

nesplácí. Je zde stanoven úvěrový rámec, který je možné v průběhu roku čerpat. 

Předpokládaný stav úvěrů, úroková míra a stav nákladových úroků vychází z konzultace s 

managementem společnosti. Plán úvěrů je zachycen v tabulce č. 25.  

Tab. č. 25 Plán úvěrů ČEMAT trading, spol.s.r.o. 

ČEMAT trading, spol s.r.o.      (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
konečný stav úvěrů  4 248 3 714 3 462 2 946 2 466 
nákladové úroky 76 74 69 59 49 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů a konzultací s managementem společnosti 

Společnost ČEMAT, s.r.o. plánuje v roce 2013 přijetí úvěru ve výši 4000 tis. Kč na výstavbu 

fotovoltaické elektrárny. Další investice budou pořizovány z vlastních zdrojů společnosti, 

s přijetím dalších úvěrů se nepočítá. Plán úvěrů a nákladových úroků, jak je uveden v tab č. 

26 vychází ze současného stavu úvěrů dle materiálů poskytnutých společností. Úroková míra 

2,5% je odvozena z podílu nákladových úroků na  konečném stavu bankovních úvěrů let 2011 

a 2012. 
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Tab.č. 26 Plán úvěrů ČEMAT, s.r.o. 

ČEMAT, s.r.o.                   (v tis.Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Konečný stav úvěrů 24 093 22 026 18 999 15 252 11 733 
Nákladové úroky 602 551 475 381 293 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů a konzultací s managementem společnosti 

ČEMAT, s.r.o. Slovensko v současnosti nemá žádný bankovní úvěr a ani jej v budoucím 

období  nezvažuje. Čerpá úročenou výpomoc formou dlouhodobého závazku od vlastníka 

společnosti, která se pravidelně nesplácí. Dále společnost využívá kontokorentní úvěr a 

využívá leasing. Předpokládaný stav nákladových úroků z výše jmenovaných závazků 

zachycuje  tab. č.27. 

Tab.č. 27 Plán nákladových úroků ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK        (v celých EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 
Nákladové úroky 2 866 2 416 1 816 1 216 616 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů a konzultací s managementem společnosti 

Uvedené dílčí plány jsou podkladem pro sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou 

součástí příloh č.6-11. V rozvaze není plánováno časové rozlišení, ve výkazu zisku a ztrát 

není počítáno s jednorázovými položkami jako jsou tržby za prodej dlouhodobého majetku a  

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Rovněž se nezvažuje mimořádný 

výsledek hospodaření. Daňová sazba se zvažuje neměnná 19% pro Českou republiku a  23% 

pro Slovensko.  

 

4.2 Stanovení nákladů kapitálu 
 

 

Pro výpočet hodnoty podniku metodou DCF entity je nutné vyčíslit hodnotu kapitálu na 

úrovni celkových vážených nákladů na kapitál WACC.  Pro výpočet WACC je nejprve nutné 

stanovit náklady kapitálu nezadluženého podniku WACCU.  Výpočet je v tab.č 28 proveden 

pomocí  stavebnicového modelu MPO dle vzorce 2.18, který  náklady kapitálu nezadlužené 

společnosti stanoví jako součet bezrizikové úrokové míry a rizikových přirážek.  

Bezriziková úroková míra Rf je stanovena na základě výnosnosti 10-ti letých státních 

dluhopisů. Podle údajů MPO[29]dosahovala bezriziková úroková míra v průměru za rok 2011 

a 2012 hodnoty 3,19. S touto hodnotou bude počítáno v první fázi (2013-2017) jako 

neměnnou, v druhé fázi  výpočtu od roku 2017 bude tato sazba zvýšena o 1%. 
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Riziková přirážka RLA je stanovena na všechny roky ve výši 5%, protože úplatné zdroje 

(vlastní kapitál +bankovní úvěry) společnosti jsou menší než 100 mil Kč.  

R podnikatelské je stanoveno na 0%, protože ve všech prognózovaných letech je ukazatel EBIT/A 

vyšší než ukazatel X1, stanovený dle vzorce 2.21.  

Rfinstab porovnává celkovou likviditu společnosti s likviditou průmyslu, která dle údajů MPO 

[29]v roce 2012 v odvětvích NACE 45 a 46 dosahovala hodnoty 1,45. Tato hodnota se  

předpokládá  neměnná. Celková likvidita společnosti je v minulých i prognózovaných letech 

vyšší, proto je Rfinstab stanoveno ve výši 0%. 

Tab.č.28  Stanovení WACCU  pro ČEMAT trading spol.s.r.o. 

ČEMAT trading, spol s.r.o 2 013 2014 2015 2016 2017 
RF 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 
RLA 5 5 5 5 5 
Úplatné zdroje  v tis. Kč  48 676 49 715 51 847 53 622 55 468 
R podnikatelské  0 0 0 0 0 
EBIT/A 0,053 0,055 0,057 0,059 0,061 
X1 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
R finstab 0 0 0 0 0 
Celková likvidita 1,91 1,87 1,87 1,87 1,87 
XL 1,45         
WACCU 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Po vyčíslení nákladů nezadlužené společnosti WACCU je možné stanovit náklady vlastního 

kapitálu RE podle vzorce 2.20, náklady cizího kapitálu RD podle vzorce 2.16 a následně 

náklady celkového váženého kapitálu WACC podle vzorce 2.15, tak jak je uvedeno v tab.č.29.  

.Tab č. 29  Stanovení nákladů vlastního kapitálu a WACC pro ČEMAT trading, spol. s.r.o. 

ČEMAT trading, spol.s.r.o vzorec 2013 2014 2015 2016 2017 
RE                                                                                             % (2.20) 8,940 8,850 8,775 8,665 8,570 
WACC                                                    % (2.15) 8,198 8,190 8,190 8,190 8,190 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Analogicky byly provedeny výpočty WACC pro společnosti ČEMAT, s.r.o. a ČEMAT, s.r.o. 

Slovensko. Při stanovení WACCU pro slovenskou společnost byla použita bezriziková 

úroková míra Rf  ve výši 4%, tak jak ji uvádí v průměru za rok 2012 a začátek roku 2013  

Národná banka Slovenska [30]. Výsledné hodnoty WACC pro obě společnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 30,  výpočty jsou součástí přílohy č.4. 



65 

 

Tab č. 30  Stanovení nákladů  kapitálu pro ČEMAT, s.r.o. a ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  vzorec 2013 2014 2015 2016 2017 
WACCU                                      % 2.18 8,28 8,29 8,28 8,28 8,28 
RE                                                % 2.10 13,74 12,67 11,61 10,66 9,92 
WACC                                        % 2.15 8,37 8,37 8,35 8,33 8,32 
ČEMAT, s.r.o.  SK    2013 2014 2015 2016 2017 
WACCU                                       % 2.18 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
RE                                                % 2.10 10,73 10,39 10,00 9,64 9,31 
WACC                                         % 2.15 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

4.3 Stanovení hodnoty podniku ČEMAT trading, spol.s.r.o.  

 

Cílem ocenění je stanovit hodnotu podniku pro vlastníka. Pro ocenění byla vybrána 

dvoufázová metoda DCF entity. V první fázi bude stanovena hodnota podniku na 

prognózované roky, a ve druhé fázi bude zjištěna pokračující hodnota podniku při 

předpokládaném růstu. Součtem těchto dvou hodnot bude stanovena brutto hodnota podniku a 

po odečtení cizího úročeného kapitálu bude získána  hodnota netto, tedy hodnotu podniku pro 

vlastníka. Pro srovnání výsledků bude použita účetní metoda. 

 

4.3.1 Metoda DCF entity 

 

Výpočet volných finančních toků 

Jednotlivé položky v tab.č. 31, nutné pro výpočet volných peněžních toků FCFF podle vzorce 

2.6  jsou převzaty z dílčích plánů uvedených v tabulkách č. 17-25. 

Tab. č. 31  FCFF pro ČEMAT trading, spol. s.r.o. 

ČEMAT trading, spol. s r.o. (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
EAT 3 691 4 060 4 455 4 830 5 226 
+ Odpisy 2 051 2 137 2 227 2 300 2 376 
- Investice 200 210 220 231 243 
- Δ Pracovního kapitálu 2 955 933 1 140 964 1 122 
FCFF 2 587 5 055 5 322 5 934 6 237 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Stanovení hodnoty podniku dvoufázovou metodou DCF entity 

Dvoufázová metoda DCF entity rozděluje budoucí období podniku na dvě fáze. V první fázi 

vchází do výpočtu diskontované volné peněžní toky za jednotlivé prognózované roky 2013 -

2017. Druhá fáze, pokračující hodnota, zahrnuje období od posledního prognózovaného roku 

2017 do nekonečna. V této fázi předpokládáme konstantní růst volných peněžních toků o 

3,5% ročně, tedy tempo růstu g = 0,035. Náklady kapitálu WACC budou vzhledem k riziku 

odhadu na dlouhé období navýšeny navýšeny o 1%. Výpočet hodnoty podniku je uveden 

v tab.č.32. 

Tab. č. 32  Ocenění společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. metodou DCF entity 

ČEMAT trading, spol. s r.o. vzorec 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
 

1. fáze 2.fáze 

FCFF   2 587 5 055 5 322 5 934 6 237 6 455 

WACC   0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 
 Diskontní faktor  (1+WACC)t 1,082 1,171 1,266 1,370 1,482 
 Diskontované FCFF   2 391 4 319 4 202 4 331 4 208 

 Hodnota první fáze (2.3) 19 451           

Hodnota druhé fáze (2.4) 72 931           

Hodnota brutto   92 382           

Úročený cizí kapitál *   4 782           

Hodnota neprovozního majetku 
 

0 
     Hodnota netto   87 600           

Zdroj: Vlastní výpočet, * ke dni ocenění, 1. 1. 2013 

 

Hodnota společnost ČEMAT trading, stanovená metodou DCF entity je 87 600 000 Kč. 

 

 

4.3.2 Metoda účetní hodnoty 

 

Metoda účetní hodnoty  vychází ze zásad zákona o účetnictví. Rozvaha, sestavená v rámci 

účetní závěrky, vyjadřuje  souhrnné účetní ocenění podniku a hodnota podniku netto, je 

hodnota vlastního kapitálu. Metoda účetní hodnoty se používá jako srovnávací metoda 

s vysokou průkazností.   

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti ČEMAT trading ke dni 1.1. 2013 je 40 752 000 Kč. 
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4.4 Stanovení hodnoty podniku ČEMAT, s.r.o. 
 

4.4.1 Metoda DCF entity 

 

Výpočet volných finančních toků 

Jednotlivé položky v tab.č. 33, nutné pro výpočet volných peněžních toků FCFF podle vzorce 

2.6  jsou převzaty z dílčích plánů uvedených v tabulkách č. 17-25. 

Tab. č. 33  FCFF pro ČEMAT, s.r.o. 

ČEMAT, s.r.o. v tis.Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

EAT 4 281 5 140 5 530 5 839 6 157 

+ Odpisy 2 206 2 338 2 408 2 481 2 555 

- Investice 4 000 3 782 2 004 2 064 2 126 

- Δ Pracovního kapitálu 1 339 -632 500 28 511 

FCFF 1 148 4 328 5 435 6 228 6 075 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Stanovení hodnoty podniku dvoufázovou metodou DCF entity 

Tab. č. 34  Stanovení hodnoty společnosti ČEMAT, s.r.o. metodou DCF entity 

ČEMAT, s.r.o. v tis.Kč   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  vzorec 1. fáze 2.fáze 

FCFF   1 148 4 328 5 435 6 228 6 075 6 288 

WACC   0,084 0,084 0,083 0,083 0,083 
 Diskontní faktor  (1+WACC)t 1,084 1,174 1,272 1,377 1,491   

Diskontované FCFF   1 060 3 686 4 274 4 523 4 075   

Hodnota první fáze (2.3) 17 618           

Hodnota druhé fáze (2.4) 87 624           

Hodnota brutto   105 241           

Úročený cizí kapitál *   23 093           

Hodnota  neprovozního majetku 
 

0 
     Hodnota netto   82 148           

Zdroj: Vlastní výpočty, * ke dni ocenění: 1. 1. 2013 

Volné peněžní toky FCFF pro roky 2013 -2017 vypočtené v tab. č. 34, byly diskontovány 

náklady celkového kapitálu WACC a podle vzorce 2.3 určena hodnota podniku v první fázi. 

Pro druhou fázi se předpokládá tempo růstu 3,5%. Po odečtení sumy úročených závazků ke 

dni ocenění byla hodnota společnosti ČEMAT, s.r.o. stanovena na 82 148 000 Kč. 

4.4.2 Metoda účetní hodnoty 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti ČEMAT, s.r.o. ke dni 1.1.2013 je 32 255 000 Kč. 
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4.5 Stanovení hodnoty podniku ČEMAT, s.r.o.  Slovensko 
 

4.5.1 Metoda DCF entity 

 

Výpočet volných peněžních toků 

 

Jednotlivé položky v tab. č. 35, nutné pro výpočet volných peněžních toků FCFF podle vzorce 

2.6  jsou převzaty z dílčích plánů uvedených v tabulkách č. 17-25. 

Tab. č. 35  FCFF pro ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  SK          (v celých EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 

EAT 34 745 39 006 43 281 47 511 52 015 

+ Odpisy 36 764 37 499 38 249 39 014 39 794 

- Investice 2 612 1 793 1 829 1 866 1 903 

- Δ Pracovního kapitálu 11 654 41 656 1 567 5 762 10 230 

FCFF 57 243 33 055 78 134 78 898 79 677 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Stanovení hodnoty podniku dvoufázovou metodou DCF entity 

 

Tab.č.36  Stanovení hodnoty společnosti ČEMAT, s.r.o. Slovensko metodou DCF entity 

ČEMAT, s.r.o.  SK    (v celých EUR )        2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  vzorec 1. fáze 2.fáze 

FCFF   57 243 33 055 78 134 78 898 79 677 82 465 

WACC   0,090 0,090 0,090 0,090 0,090   

Diskontní faktor  (1+WACC)t 1,090 1,188 1,295 1,412 1,539   

Diskontované FCFF   52 518 27 822 60 333 55 893 51 784   

Hodnota první fáze (2.3) 248 350           

Hodnota druhé fáze (2.4) 974 469  
 

        

Hodnota brutto   1 222 819           

Úročený cizí kapitál *   95 549           

Hodnota neprovozního majetku 
 

0 
     Hodnota netto   1 127 270           

Zdroj: Vlastní výpočty, * ke dni ocenění 1. 1. 2013 

Volné peněžní toky FCFF pro roky 2013 -2017 vypočtené v tab. č. 36, byly diskontovány 

náklady celkového kapitálu WACC a podle vzorce 2.3 určena hodnota podniku v první fázi. 

Pro druhou fázi se předpokládá tempo růstu 3,5 %. Po odečtení sumy úročených závazků ke 

dni ocenění byla hodnota společnosti ČEMAT, s.r.o. Slovensko stanovena na 1 127 270 EUR. 

Při kurzu CZK/EUR 25,00, který je predikován pro roky 2013 a 2014, je přepočtená hodnota 

společnosti 28 181 748 Kč. 
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4.5.2  Účetní metoda 

 

Hodnota vlastního kapitálu společnosti ČEMAT, s.r.o. Slovensko ke dni ocenění 1. 1. 2013 je 

461 543 EUR.  Při kurzu CZK/EUR 25,00, který je predikován pro roky 2013 a 2014, činí 

tato hodnota 11 538 575 Kč. 

5 Shrnutí ocenění a doporučení pro management společnosti 
 

„..oceňování  je považováno za umění, nikoliv za vědu.“[31] 

 

 

Cílem diplomové práce bylo stanovit hodnotu podniků skupiny ČEMAT pro potřeby jediného 

vlastníka společností. Společnosti mají jednotné zaměření, shodné portfolio produktů a 

služeb, přesto bylo podle názoru renomovaného znalce nutné stanovit hodnotu každého 

podniku samostatně. 

 Pro stanovení hodnoty byla vybrána výnosová metoda, dvoufázová metoda diskontovaných 

peněžních toků DCF entity, která se v současnosti považuje za metodologicky nejsprávnější a 

patří k nejvíce užívaným metodám mezi znalci OSVČ i v rámci znaleckých ústavů. Přes svou 

oblíbenost má metoda DCF jistá úskalí. Je velmi obtížné predikovat peněžní toky na několik 

let dopředu. Budoucí výnosy jsou velmi citlivé na celkový makroekonomický vývoj i na 

vývoj relevantního trhu, plány navíc podléhají značnému subjektivnímu vlivu.  

Znalci při oceňování často pro srovnání doplňují zvolenou výnosovou metodu jednou 

metodou majetkovou, nejčastěji metodou substanční hodnoty. Doplnit ocenění podniků 

skupiny ČEMAT metodou substanční hodnoty by pro její značnou rozsáhlost nebylo v rámci 

diplomové práce možné. Z tohoto důvodu byla pro srovnání použita metody účetní hodnoty, 

která vychází ze zákona o účetnictví a je dána rozdílem hodnoty celkových aktiv podniku a 

hodnoty cizího kapitálu. Tato položka je v rozvaze podniku vedena jako vlastní kapitál.  

Ke dni ocenění, 1. 1. 2013, byly u podniků skupiny ČEMAT stanoveny tyto hodnoty:  

Tab.č.37 Hodnoty podniků skupiny ČEMAT  

  DCF entity Účetní hodnota 
ČEMAT trading, spol.s.r.o.                               v Kč 87 600 000 40 752 000 
ČEMAT, s.r.o.                                                     v Kč 82 148 000 32 255 000 
ČEMAT, s.r.o.  Slovensko                                 v Kč  28 181 748 11 538 575 
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ČEMAT, s.r.o. Slovensko                               v EUR  1 127 270 461 543  
Zdroj: Vlastní výpočty 

Rozdíl mezi oběma hodnotami je dán odlišným přístupem k ocenění. Výnosovou metodou je 

hodnota podniku stanovena na základě budoucích výnosů, účetní hodnota podává informaci o  

ocenění majetku pořizovacími cenami.  

Před vlastním oceněním podniku byla provedena strategická analýza s cílem posoudit 

konkurenceschopnost podniku a finanční analýza pro zhodnocení finančního zdraví. Činnost 

společností skupiny ČEMAT spadá do odvětví cyklického, tedy citlivého na hospodářský 

cyklus. Vývoj domácí i evropské ekonomiky je v současné době nejistý, pro následující dva 

roky se předpokládá pouze mírný růst. Společnost ČEMAT i přes nepříliš příznivé 

makroekonomické predikce předpokládá díky strategickým opatřením výraznější růst tržeb.  

V rámci dostupných informací bylo zjištěno, že tržní podíl společností ČEMAT má v odvětví 

mírně stoupající trend. Bylo rovněž provedeno srovnání s podniky, které management 

podniku vybral jako hlavní relevantní konkurenci vzhledem k rozsahu a typu nabízených 

produktů a služeb. Ve sledovaném období byla produktivita společností ČEMAT, vyjádřená 

poměrem tržeb na jednoho zaměstnance, ve srovnání s konkurencí vyšší. Stejně tak 

dosahovaly lepších hodnot ukazatele likvidity.  

Hodnoty likvidity u všech společností jsou velmi dobré. ČEMAT s.r.o. má jak v minulém 

období posledních dvou let, tak v období plánovaném hodnoty likvidity mírně nižší, než jsou 

doporučované. Vzhledem k tomu, že mezi společnostmi funguje v případě potřeby finanční 

výpomoc, není tato skutečnost nijak znepokojivá a lze říci, že společnosti jsou schopny dostát 

svým závazkům včas a v plné výši 

Rentabilita společností ČEMAT  se jeví jako poměrně nízká. Jedná se ale o odvětvové 

specifikum. Při porovnání s hodnotami konkurenčních společností a průměrnými hodnotami 

za odvětví jsou výsledky společnosti ČEMAT srovnatelné, a v některých letech dosahují i 

lepších hodnot než odvětví a konkurence.  

Ke zvýšení rentability se obecně doporučuje vyšší zapojení cizích zdrojů do financování 

společnosti. Společnost ČEMAT, s.r.o. i ČEMAT trading, spol s r.o.  cizí zdroje k financování 

své činnosti využívají. Díky důvěryhodnosti společnosti a jejímu dlouholetému působení na 

trhu je úroková míra úvěrů velmi příznivá a významně přispívá ke snížení celkových nákladů 

kapitálu.  



71 

 

O případném efektu ze zapojení cizích zdrojů do financování informuje ukazatel finanční 

páky. Jeho hodnoty jsou u společnosti ČEMAT srovnatelné s hodnotami v odvětví, 

doporučení vyššího zadlužení tedy není nutné. Hodnoty komplexního účinku finanční páky, 

sice naznačují že další navýšení podílu cizích zdrojů by mohlo rentabilitu  zvýšit, ale takovéto 

rozhodnutí je v kompetenci vlastníka a souvisí s jeho postojem k riziku.  

Zvýšení rentability společnosti tedy spočívá v především v krocích strategického charakteru.  

Společnost realizuje většinu prodejů prostřednictvím sítě dealerů, servisních firem či dovozců 

manipulační a stavební techniky. Dealerské a velkoobchodní zaměření společností ČEMAT, 

pokrývá určitou významnou část trhu v České republice, ovšem signály z trhu českého i 

evropského z posledních let jasně ukazují, že zkracování distribučních kanálů k zákazníkovi 

je jediná cesta jak přežít v těžké konkurenci a udržet si a zvyšovat zisk společnosti.  

Zaměření a komplexní portfolio služeb společnosti je natolik silné, že cesta ke zvyšování 

prodeje nevede již prostřednictvím prohlubování a zvyšování vazeb se zmíněným prodejními 

články. Společnost by se proto měla zaměřit  přímo na finální zákazníky. Tímto způsobem je 

možné v budoucnosti zvýšit nejen objem prodávaných produktů, ale také maximalizovat zisk, 

bez nutnosti poskytovat velkoobchodní slevy.  

Rozsáhlá síť prodejních zástupců, dostatečný obchodní tým a počet techniků, mechaniků a 

skladových prostor ukazuje, že již nyní je společnost připravena na růst v tomto segmentu 

zákazníků.  

6 Závěr 
 

 „Hodnota podniku je závislá na plánech a budoucnosti, a tím je subjektivní.“ [1 s. 111]   

Obecně uznávaným faktem je, že hodnota není objektivní vlastností podniku a nelze ji přesně 

spočítat. Hodnota podniku se navíc může lišit z hlediska pohledu různých subjektů. Z tohoto 

důvodu je pro správně zpracované ocenění nutné stanovit jeho  účel  - tedy proč a pro koho se 

ocenění provádí.  

Cílem diplomové práce bylo ocenění podniků společnosti ČEMAT pro potřeby vlastníka ke 

dni 1.1.2013. Pro ocenění byla vybrána metoda diskontovaných peněžních toků DCF. Metoda 

vychází z očekávaného vývoje podniku a v současné době patří ve znalecké praxi k  nejvíce 
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využívaným metodám. Výsledné hodnoty podniku, stanovené metodou DCF byly srovnány 

s účetní hodnotou společností.  

Oceňování podniku patří k nejsložitějším ekonomickým disciplínám, předpokládá rozsáhlé 

teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku, finančního a strategického řízení. První část 

diplomové práce se proto věnovala teoretickým východiskům oceňování. Byl nastíněn 

doporučený postup, který zahrnuje provedení strategické a finanční analýzy před vlastním 

oceněním. Následně byl uveden přehled a specifikace metod, používaných pro oceňování. 

V následující části byla představena skupina oceňovaných podniků ČEMAT. Všechny tři 

podniky jsou zaměřeny  na prodej produktů a služeb v oblasti příslušenství k manipulační a 

stavební technice a svou činností pokrývají oblast České i Slovenské republiky.  

Provedená strategická analýza se zaměřila na zhodnocení vnějšího a vnitřního potenciálu 

společností, s cílem posoudit její konkurenceschopnost směrem do budoucnosti. Bylo 

zjištěno, že společnosti si v rámci odvětví zachovávají stabilní až mírně rostoucí tržní podíl. 

Díky strategickým opatřením je dobrý předpoklad, že společnosti budou zvyšovat nejen 

objem tržeb ale i rentabilitu a to i přes nepříliš optimistické predikce vývoje domácí i světové 

ekonomiky 

Finanční analýza prokázala, že všechny společnosti jsou stabilní a finančně zdravé. Hodnoty 

analyzovaných poměrových ukazatelů jsou srovnatelné nebo lepší než průměrné hodnoty 

odvětví a vybraných konkurenčních podniků. Výstupy strategické a finanční analýzy byly 

shrnuty do SWOT analýzy a byl vysloven závěr: u všech podniků lze předpokládat další 

fungování v budoucnosti, a je tedy možné oceňovat na principu going concern. 

Na základě tohoto předpokladu byla pro ocenění vybrána dvoufázová výnosová metoda DCF 

entity. Ocenění touto metodou předpokládalo sestavení budoucího finančního plánu na roky 

2013 – 2017. Plán byl sestaven na základě plánů managementu společnosti, interních 

podnikových dat a analýzy účetních výkazů za minulá období. Výsledný plán byl konzultován 

s  managementem společnosti.  

Po sestavení plánů byly stanoveny náklady kapitálu WACC a vypočteny volné finanční toky 

společnosti pro prognózované období.  Suma volných peněžních toků, diskontovaných 

náklady kapitálu určila hodnotu společnosti v první fázi výpočtu. Druhá fáze následuje po  

posledním prognózovaném roce a pokračuje do nekonečna. V této fázi se předpokládá trvalý 
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růst 2% ročně u všech oceňovaných společností. Součtem hodnot v obou fázích byla získána 

hodnota  podniku brutto. Po odečtení úročeného cizího kapitálu byla získána hodnota netto, 

tedy čistá hodnota společností pro vlastníka, která ke dni ocenění, 1. 1. 2013, činí: 

 ČEMAT trading, spol. s.r.o.    87 600 000 Kč, 

 ČEMAT, s.r.o.     82 148 000 Kč, 

 ČEMAT, s.r.o. SK    28 181 748 Kč. 

Pro srovnání ocenění byla použita účetní metoda, která vychází ze zákona o účetnictví. 

Hodnota podniku netto je dána účetní hodnotou vlastního kapitálu ke dni ocenění. Takto 

stanovená hodnota společností je nižší, než hodnota stanovená metodou DCF.  

 ČEMAT trading, spol. s.r.o.    40 752 000 Kč, 

 ČEMAT, s.r.o.     32 255 000 Kč, 

 ČEMAT, s.r.o. SK    11 538 575 Kč. 

 

Rozdíl v hodnotách je způsoben odlišným přístupem k ocenění. Účetní metoda je založena na   

ocenění majetku v pořizovacích cenách, výnosovou metodou DCF je  hodnota podniku 

stanovena na základě budoucích výnosů.  

Ve výnosové metodě je navíc zohledněn celkový výnosový potenciál podniku, podmíněný 

položkami, které nejsou v rozvaze podniku zohledněny: know-how, renomé firmy, 

zaměstnanecký potenciál a především management podniku. V současné době se právě 

managementu přikládá největší význam pro budoucnost i hodnotu podniku. Jsou to často 

jedinečné schopnosti managementu, které podmiňují úspěch a tedy i hodnotu podniku 

v budoucnosti. 
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A   aktiva 
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EVA   ekonomická přidaná hodnota  
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FCFE   volné peněžní toky pro vlastníky  
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g   tempo růstu  

HDP   hrubý domácí produkt  

i   úroková míra   

INV   investice  

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky  

MVA   tržní přidaná hodnota  

NBS   Národná banka Slovenska 

NOA   čistá operační aktiva  

NOPAT  operační výsledek hospodaření  

OA   oběžná aktiva  
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ODP   odpisy  

PH   pokračující hodnota  

RD   náklady dluhu  

RE   náklady vlastního kapitálu  

RF   bezriziková sazba  
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ROE   rentabilita vlastního kapitálu  
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ÚZ   úplatné zdroje  
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      Příloha č.1 :  Poměrové ukazatele pro společnost ČEMAT trading, spol. s r.o. 

ČEMAT trading, spol s r.o. 

Zadluženost a finanční  stabilita   2007 2008 2009 2010 2011 

equity ratio 40,9 42,1 55,3 47,4 48,7 

finanční páka   2,4 2,4 1,8 2,1 2,1 

ukazatel věřitelského rizika 58,5 57,5 44,4 52,4 51,3 

zadluženost vlastního kapitálu   143,2 136,5 80,2 110,7 105,3 

úrokové krytí   210,4 18,9 17,6 63,0 111,7 

ziskový účinek finanční páky 2,44 2,25 1,70 2,08 2,04 

      Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 26,9 11,4 6,3 7,3 5,2 

ROA 14,6 6,5 4,6 4,4 3,2 

ROS 5,0 2,3 1,8 2,0 1,2 

      Likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 

běžná 1,7 1,8 2,4 1,9 1,9 

pohotová 1,0 1,0 1,6 1,2 1,2 

okamžitá 0,4 0,4 0,9 0,6 0,3 

čistý pracovní kapitál  25 565 30 399 34 409 36 897 36 421 

      Aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrátka celkových aktiv 2,2 2,1 1,9 1,7 2,1 

Doba obratu aktiv 164,2 171,3 192,1 211,1 173,8 

Doba obratu zásob 55,4 65,6 60,3 76,8 61,6 

Doba obratu pohledávek 57,7 56,9 49,4 62,4 65,2 

Doba obratu závazků 85,1 87,7 75,2 106,0 87,8 
 

Hodnoty v odvětví  2011 

equity ratio  45,19 

finanční páka  2,9 

zadluženost vlastního kapitálu  % 143 

ROE                                                   % 11 

Běžná likvidita 1,40 

Pohotová likvidita 1,01 

Okamžitá likvidita 0,16 

Obrátka celkových aktiv 2,7 

Hodnoty v odvětví 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO: Finanční analýza podnikové sféry za rok   

2011 [online]. MPO [cit. 21.3.2013]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument105732.html 

http://www.mpo.cz/dokument105732.html
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Příloha č.2:  Poměrové ukazatele pro společnost ČEMAT, s r.o. 

ČEMAT, s.r.o. 

Zadluženost a finanční  stabilita   2007 2008 2009 2010 2011 

equity ratio 43,9 54,0 46,6 48,2 38,8 

finanční páka   2,3 1,9 2,1 2,1 2,6 

ukazatel věřitelského rizika 55,5 45,6 53,3 51,6 60,9 

zadluženost vlastního kapitálu   126,5 84,4 114,3 106,9 157,1 

úrokové krytí   13,5 14,5 2,4 11,5 12,7 

ziskový účinek finanční páky (EBT/EBIT*A/VK)     2,11 1,72 1,26 1,89 1,59 

Ukazatel překapitalizování (VK/DM) 
      

 
     Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 12,9 22,6 1,4 11,5 12,5 

ROA 8,0 16,7 1,4 7,5 6,5 

ROS 4,9 10,9 1,2 9,8 7,1 

      Likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 

běžná 1,8 1,5 5,7 1,9 1,2 

pohotová 1,2 1,1 4,9 1,3 1,0 

okamžitá 0,5 0,3 3,4 0,2 0,2 

čistý pracovní kapitál  8492,0 5863,0 18120,0 7355,0 5277,0 

      Aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrátka celkových aktiv 1,2 1,1 0,6 0,6 0,7 

Doba obratu aktiv 309,9 322,1 639,7 634,8 530,3 

Doba obratu zásob 44,9 37,1 38,7 50,4 28,4 

Doba obratu pohledávek 57,6 60,1 72,3 111,8 129,2 

Doba obratu závazků 81,1 83,8 47,2 96,0 163,5 
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Příloha č.3:  Poměrové ukazatele pro společnost ČEMAT, s r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

Zadluženost a finanční  stabilita   2007 2008 2009 2010 2011 

podíl vlastního kapitálu   38,6 45,7 52,3 42,5 48,5 

finanční páka   2,6 2,2 1,9 2,4 2,1 

ukazatel věřitelského rizika 61,4 54,3 47,7 57,5 51,5 

zadluženost vlastního kapitálu   159,1 118,6 91,1 135,2 106,1 

úrokové krytí   214,8 136,1 47,1 30,5 28,9 

ziskový účinek finanční páky 2,58 2,17 1,87 2,28 1,99 

      Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

ROE 32,8 18,5 9,9 6,3 7,0 

ROA 16,1 10,7 5,3 3,6 4,8 

ROS 7,1 4,7 4,2 2,2 1,8 

 
 

     Likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 

běžná 2,2 2,5 3,4 3,0 4,6 

pohotová 1,1 1,2 1,8 1,7 2,8 

okamžitá 0,1 0,2 0,6 0,5 0,8 

čistý pracovní kapitál  326 879 397 096 454 831 476 041 454 977 

      Aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrátka celkových aktiv 1,8 1,8 1,2 1,2 1,8 

Doba obratu aktiv 203,1 200,5 288,4 288,3 196,1 

Doba obratu zásob 93,5 94,2 124,6 118,4 70,1 

Doba obratu pohledávek 86,0 73,2 80,9 92,9 38,8 

Doba obratu závazků 97,2 88,9 110,1 143,6 84,3 
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Příloha č.4  Náklady WACC pro společnosti ČEMAT, s.r.o.  ČEMAT, s.r.o. Slovensko 

ČEMAT, s.r.o.  2 013 2014 2015 2016 2017 
RF 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
RLA 5 5 5 5 5 
ÚZ v tis. Kč 60 629 63 702 66 206 68 298 70 936 
R podnikatelské  0 0 0 0 0 
EBIT/A 0,061 0,065 0,067 0,068 0,068 
X1 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 
R finstab 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 
Celková likvidita 1,05 1,02 1,04 1,04 1,05 
XL 1,45         
WACCU 8,280 8,290 8,280 8,280 8,280 
R E 13,740 12,671 11,612 10,661 9,921 
WACC 8,373 8,371 8,347 8,332 8,319 

 

 

ČEMAT, s.r.o.  SK  2 013 2014 2015 2016 2017 
RF 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
RLA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
ÚZ v tis. Kč* 591 838 600 843 604 124 611 635 623 651 
R podnikatelské  0 0 0 0 0 
EBIT/A 0,052 0,055 0,057 0,059 0,061 
X1 0,019 0,019 0,023 0,035 0,062 
R finstab 0 0 0 0 0 
Celková likvidita 2,35 2,48 2,30 2,19 2,12 
XL 1,45         
WACCU 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
RE 10,73 10,39 10,00 9,64 9,31 
WACC 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
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Příloha č. 5  Srovnání ukazatelů rentability  podniků  ČEMAT  s konkurencí 

  v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

ČEMAT Trading  Tržby  158 334 166 360 120 416 138 038 172 217 

  Tržby/zaměstnanec 4 398 4 621 3 345 3 834 4 784 

  EAT 7 931 3 810 2 225 2 795 2 123 

  Zisková marže% 5,0 2,3 1,8 2,0 1,2 

  ROS 5,0 2,3 1,8 2,0 1,2 

  ROE 26,9 11,4 6,3 7,3 5,2 

ČEMAT, s.r.o. Tržby  49 037 49 530 29 322 32 249 54 875 

  Tržby/zaměstnanec 4 904 4 953 2 932 3 225 5 488 

  EAT 2 387 5 412 349 3 145 3 918 

  Zisková marže% 4,9 10,9 1,2 9,8 7,1 

  ROS 4,9 10,9 1,2 9,8 7,1 

  ROE 12,9 22,6 1,4 11,5 12,5 

ČEMAT, s.r.o. SK* Tržby  33 514 37 038 249 869 318 840 44 183 

  Tržby/zaměstnanec 1 676 1 852 12 493 15 942 2 209 

  EAT 2 396 1 743 1 039 688 817 

  Zisková marže% 7,1 4,7 0,4 0,2 1,8 

  ROS 7,1 4,7 0,4 0,2 1,8 

  ROE 32,8 18,5 9,9 6,3 7,0 

MATL&BULA Tržby 405747 359675 196677 204269 213058 

  Tržba/zaměstnanec 5 072 4 496 2 458 2 553 2 663 

  EAT 8434 6412 8562 -11682 9264 

  Zisk. marže  2,1 1,8 4,4 -5,7 4,3 

  ROS 2,1 1,8 4,4 -5,7 4,3 

  ROE 11,2 7,8 9,5 -14,8 10,5 

AUTO SAS Tržby 137337 126029 83715 107460 113000 

  Tržby/zaměstnanec 2 922 2 681 1 781 2 286 2 173 

  EAT 7549 7470 2149 8101 9402 

  Zisková marže% 5,5 5,9 2,6 7,5 8,3 

  ROS 5,5 5,9 2,6 7,5 8,3 

  ROE 17,6 14,8 4,2 14,7 15,5 
*pro účely srovnání byl proveden přepočet CZK/EUR 25Kč 
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Příloha č.6 VZZ ČEMAT trading, spol. s r.o. 2007-2017 

ČEMAT Trading                      (v tis. Kč)                  2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 
Tržby za prodej zboží 118 922 161 971 116 895 133 171 165 866 156 300 198 000 205 920 214 157 220 582 227 199 
Náklady na prod. Zboží 88 052 112 225 82 745 89 964 112 693 110 232 138 600 144 144 149 910 154 407 159 039 
Obchodní marže 30 870 49 746 34 151 43 207 53 173 46 068 59 400 61 776 64 247 66 174 68 160 
Výkony 39 412 4 389 3 521 4 867 6 351 6 438 7 082 7 790 8 569 9 426 10 368 
Výkonová spotřeba 40 149 23 276 17 177 17 930 19 344 20 966 21 245 19 475 20 137 21 208 22 292 
Spotřeba materiálu a energie 24 993 6 797 4 638 4 841 5 223 5 362 5 736 2 921 3 021 3 181 3 344 
Služby 15 156 16 479 12 539 13 089 14 121 15 634 15 509 16 554 17 117 18 027 18 948 
Přidaná hodnota 30 133 30 859 20 494 30 144 40 180 31 510 45 236 50 091 52 679 54 392 56 236 
Osobní náklady 18 556 23 157 15 038 25 260 35 420 29 901 38 647 42 975 44 997 46 189 47 482 
Daně a poplatky 79 144 137 151 188 210 242 278 319 367 422 
Odpisy 677 1 524 2 008 1 927 1 776 1 835 2 051 2 137 2 227 2 300 2 376 
odpisy/tržby 0,43 0,92 1,67 1,40 1,03 1,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Tržby z prodeje DM 67 239 416 114 356 413 0 0 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného DM  6 0   35 10 0 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opr. pol. 16 56 10 19 31 -5 0 0 0 0 0 
Ostatní provozní výnosy 39 52 1 388 0 122 240 205 214 223 230 238 
Ostatní provozní náklady 666 354 446 399 591 629 772 803 835 860 886 
Provozní výsledek hospodaření 10 239 5 915 3 733 2 467 2 642 -407 3 971 4 390 4 842 5 273 5 729 
Výnosy z dl. fin. majetku 42 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 43 26 13 8 109 38 47 49 51 53 55 
Nákladové úroky 50 273 167 56 24 52 76 67 62 53 44 
Ostatní finanční výnosy 1261 1989 936 2076 1341 1745 1 846 1 923 2 005 2 070 2 138 
Ostatní finanční náklady 1 066 2 880 1 736 1 736 1 412 1 035 1 230 1 282 1 336 1 380 1 425 
Finanční výsledek hospodaření 230 -1 038 -955 1 006 14 696 586 623 657 690 723 
daň z příjmů za běžnou činnost 2 538 1 067 552 678 533 55 866 952 1 045 1 133 1 226 
VH za účetní období po zdanění (EAT) 7 931 3 810 2 225 2 795 2 123 234 3 691 4 060 4 455 4 830 5 226 
VH před zdaněním                         (EBT) 10 469 4 877 2 778 3 473 2 656 289 4 557 5 013 5 499 5 963 6 452 
VH před zdaněním a úroky         (EBIT) 10519 5150 2945 3529 2680 289 4 634 5 080 5 562 6 016 6 497 
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Příloha č.7 Rozvaha ČEMAT trading, spol. s r.o. 2007 - 2017 

ČEMAT trading                   ( v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 72 220 79 153 64 242 80 946 83 139 72 806 83 918 86 487 89 329 91 681 94 238 

DM 2 252 3 792 3 064 3 190 4 365 3 999 4 199 4 409 4 629 4 861 5 104 

Oběžná aktiva 62 995 70 929 59 549 77 549 78 427 68 397 79 719 82 078 84 700 86 821 89 134 

Zásoby 24 363 30 315 20 165 29 450 29 450 32 614 37 468 41 039 42 350 43 410 44 567 

Dl. Pohledávky 99 99 92 100 0 103 0 0 0 0 0 

Krátkodbé pohledávky 25 379 26 276 16 529 23 940 31 202 26 277 27 902 28 727 29 645 30 387 31 197 

Krátkodobý finanční majetek 13 154 14 230 22 763 24 059 11 467 9 403 9 566 12 312 12 705 13 023 13 370 

Časové rozlišení 6 973 4 435 1 628 207 347 410 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 72 220 79 153 64 242 80 946 83 140 72 807 83 918 86 487 89 329 91 681 94 238 

Vlastní kapitál 29 507 33 318 35 543 38 339 40 462 40 752 44 230 45 707 47 319 49 031 50 876 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fond 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

VH minulých let 21 466 29 396 33 208 35 433 38 229 40 352 40 439 41 546 42 764 44 101 45 550 

VH běžného účetního obd. 7 931 3 810 2 225 2 796 2 123 289 3 691 4 060 4 455 4 830 5 226 

Cizí zdroje 42 255 45 477 28 512 42 449 42 620 32 055 39 688 40 780 42 010 42 651 43 362 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 37 430 40 530 25 140 40 652 42 006 27 273 35 640 37 066 38 548 39 705 40 896 

Bankovní úvěry a výpomoci 4 825 4 947 3 372 1 796 614 4 782 4 048 3 714 3 462 2 946 2 466 
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Příloha č.8 VZZ ČEMAT, s.r.o. 2007 - 2017 

ČEMAT,  s.r.o.                              (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
tržby za prodej zboží   42 407 44 611 22 743 22 771 45 167 65434 76 200 89 232 92 801 94 657 96 550 
náklady na prodané zboží  31 551 31 825 16 771 17 161 38 101 59651 68 480 80 583 83 807 85 483 87 192 
obchodní marže   10 856 12 786 5 972 5 610 7 066 5784 7 720 8 649 8 995 9 174 9 358 
výkony   6 630 4 919 6 579 9 478 9 708 8975 9 429 9 612 9 612 9 612 9 612 
výkonová spotřeba   7 628 5 613 7 514 2 373 2 932 2484 2315 1708 1725 1742 1760 
Spotřeba materiálu a energie * * * 1 063 1 314 1 114 1 125 506 511 516 522 
Služby * * * 1 310 1 618 1 370 1 190 1 202 1 214 1 226 1 238 
přidaná hodnota   9 858 12 092 5 037 12 715 13 842 12 275 14 834 16 553 16 882 17 044 17 210 
osobní náklady   5 614 3 637 2 941 8 380 5 984 8629 7512 8020 7754 7402 7188 

 daně   128 147 149 124 123 202 206 210 214 219 223 
odpisy  759 762 974 1 507 1 849 2024 2 206 2 338 2 408 2 481 2 555 
tržby z prodeje DM 51 18 0 61 0 28 0 0 0 0 0 
zůstatková cena prodaného DM   43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
změna st. rezerv a opr. polož. -23 -2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 
ostatní provozní výnosy  50 130 44 1 830 37 0 0 0 0 0 0 
ostatní provozní náklady 222 149 115 143 123 176 0 0 0 0 0 
provozní výsledek hospodaření   3 216 7 547 902 4 452 5 776 1271 5661 6707 7150 7475 7959 
výnosové úroky   4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
nákladové úroky   251 509 308 370 413 672 602 551 475 381 293 
ostatní finanční výnosy   713 905 426 58 368 1308 1046 1112 1177 1243 1269 
ostatní finanční náklady   537 1 076 584 256 891 1026 821 923 1026 1129 1334 

 finanční výsledek hosp   -71 -677 -465 -566 -935 -389 -376 -361 -323 -266 -357 
daň   758 1 458 88 741 923  168 1 004 1 206 1 297 1 370 1 444 
VH za běžnou činnost   2 387 5 412 349 3 145 3 918 713 4 281 5 140 5 530 5 839 6 157 
VH za účetní období  po zdanění    (EAT) 2 387 5 412 349 3 145 3 918 713 4 281 5 140 5 530 5 839 6 157 
VH před zdaněním                             (EBT) 3 145 6 870 437 3 886 4 841 881 5 286 6 346 6 828 7 209 7 602 
VH před zdaněním a úroky             (EBIT) 3 396 7 379 745 4 256 5 254  1553 5 888 6 896 7 303 7 590 7 895 
*Nejsou údaje 
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Příloha č.9 Rozvaha ČEMAT, s.r.o. 2007-2017 

ČEMAT, s.r.o. v tis.Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 42 210 44 316 52 105 56 864 80 838 90 297 97 318 106 072 109 183 112 054 115 487 

DM 22427 26790 30 127 40 824 48 638 59 028 63 028 66 810 68 814 70 878 73 005 

Oběžná aktiva 19 538 17 389 21 966 15 958 30 204 31 134 34 290 39 262 40 369 41 176 42 482 

Zásoby 6 112 5 109 3 154 4 512 4 322 4 565 4 801 7 852 8 074 8 235 8 496 

Dl. Pohledávky 17 17 17 7 7 7 0 0 0 0 0 

Krátkodbé pohledávky 7 850 8 264 5 888 10 019 19 696 15 279 16 802 19 631 20 184 20 588 21 241 

Krátkodobý finanční majetek 5 559 3 999 12 907 1 420 6 179 11 283 12 687 11 779 12 111 12 353 12 745 

Časové rozlišení 245 137 12 82 1 996 134 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 42 210 44 316 52 105 56 864 80 838 90 297 97 395 106 072 109 183 112 054 115 487 

Vlastní kapitál 18 530 23 942 24 290 27 435 31 354 32 255 36 536 41 676 47 207 53 046 59 203 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fond 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

VH minulých let 15 923 18 310 23 721 24 070 27 216 31 154 32 035 36 316 41 456 46 987 52 826 

VH běžného účetního obd. 2 387 5 412 349 3 145 3 918 881 4 281 5 140 5 530 5 839 6 157 

Cizí zdroje 23 435 20 216 27 757 29 340 49 253 58 042 60 859 64 395 61 976 59 009 56 284 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Krátkodobé závazky 11 046 11 526 3 846 8 603 24 927 30 949 32 766 38 370 38 977 39 756 40 551 

Bankovní úvěry a výpomoci 12 389 8 690 20 911 17 737 21 326 23 093 24093 22 026 18 999 15 252 11 733 

Časové rozlišení 245 158 58 89 231 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č.10 VZZ ČEMAT, s.r.o. Slovensko 2007-2017 (v celých EUR) 

ČEMAT, s.r.o.  SK    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tržby za prodej zboží 1 217 140 1 297 352 852 900 1 207 865 1 694 412 1 513 293 1 664 622 1 781 146 1 888 015 1 982 415 2 081 536 
Náklady na prod. Zboží 807 934 876 198 580 835 814 497 1 166 593 1 078 910 1 165 236 1 246 802 1 321 610 1 387 691 1 457 075 
Obchodní marže 409 207 421 127 272 065 393 368 527 819 434 383 499 387 534 344 566 404 594 725 624 461 
Výkony 123 416 184 168 146 574 67 496 72 905 69 170 72 629 76 260 79 310 83 276 85 774 
Tržby celkem  1 340 557 1 481 520 999 474 1 275 361 1 767 317 1 582 463 1 737 251 1 857 406 1 967 325 2 065 691 2 167 310 
Výkonová spotřeba 159 591 192 886 145 474 158 866 195 505 192 123 188 834 198 276 206 207 216 517 223 013 
Přidaná hodnota 373 031 412 409 273 165 301 998 405 219 311 429 383 181 412 328 439 508 461 483 487 222 
Osobní náklady 202 102 260 694 186 746 224 547 302 876 264 563 284329 307 516 330 731 345 025 364 588 
Daně a poplatky 3 641 6 276 4 844 5 976 3 908 4 764 4 811 4 859 4 908 4 957 5 007 
Odpisy 32 327 48 301 29 481 16 271 30 624 35 258 36 764 37 499 38 249 39 014 39 794 
Tržby z prodeje DM 0 996 0 0 4 917 167 0 0 0 0 0 
Zůst. cena prod. DHM  799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Změna st. rezerv a opr pol. 0 8 0 0 16 698 5 905 5964 6024 6084 6145 6206 
Ostatní provozní výnosy 0 1 292 -687 -1 647 4 032 6 596 6662 6728 6796 6864 6932 
Ostatní provozní náklady 8 082 15 535 5 996 10 837 3 690 2 515 2541 2566 2592 2618 2644 
Provozní VH 126 081 83 883 45 411 42 720 56 372 5 188 55 434 60 592 65 619 70589 75 915 
Výnosové úroky 59 114 27 21 20 1 021 1031 1041 1052 1062 1073 
Nákladové úroky 562 644 883 1 156 1 537 3 049 2 866 2 416 1 816 1 216 616 
Kurzové zisky 6 187 25 026 -77 -28 25 2 0 0 0 0 0 
Kurzové ztráty 9 088 12 470 186 128 200 45 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 710 591 151 -20 0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 2 842 9 785 2 882 6 117 10 204 8 391 8475 8560 8645 8732 8819 

 Finanční VH -5 536 2 832 -3 850 -7 428 -11 896 -10 463 -10 311 -9 935 -9410 -8886 -8363 
daň z příjmů  24 985 17 970   7 780 11 790 0 10 378 11 651 12 928 14 192 15 537 
VH za běž čin po zdanění 95 560 68 745 41 561 27 512 32 686 -5 469 34 745 39 006 43 281 47 511 52 015 
VH za úč.obd.             (EAT) 95 826 69 709 41 561 27 512 32 686 -5 469 34 745 39 006 43 281 47 511 52 015 
VH před zdaněním     (EBT) 120 811 87 679 41 561 35 292 44 476 -5275 45 123 50 657 56 209 61 702 67 553 
VH před daní a úr.    (EBIT) 
 a úr.     (EBIT) 

121 373 88 323 42 444 36 448 46 013  -8324 
 

47 990 53 073 58 026 62 919 68 169 
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Příloha č.11  Rozvaha ČEMAT, s.r.o. Slovensko 2007-2017 (v celých EUR) 

ČEMAT, s.r.o. SK  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 756 157 824 978 800 702 1 021 408 962 695 909 345 923 548 964 442 1 017 933 1 066 031 1 115 695 
DM 66 134 57 889 36 909 31 557 74 189 87 056 89 668 91 461 93 290 95 156 97 059 

Oběžná aktiva 688 721 762 857 760 414 984 879 868 696 802 604 833 880 872 981 924 643 970 875 1 018 636 

Zásoby 348 135 387 813 345 922 419 468 343 916 428 463 416 940 436 490 462 321 485 437 509 318 

Dl. Pohledávky 0 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 

Krátkodbé pohledávky 320 278 301 379 224 511 329 158 190 449 237 901 250 164 261 894 277 393 291 262 305 591 

Krátkodobý fin. majetek 20 308 73 665 189 981 236 253 334 331 135 642 141 760 148 407 157 189 165 049 173 168 

Časové rozlišení 1 303 4 232 3 379 4 972 4 972 4 833 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 756 157 824 973 800 702 1 021 408 962 695 909 345 923 548 964 442 1 017 933 1 066 031 1 115 695 

Vlastní kapitál 291 829 377 330 418 893 434 325 467 012 461 543 496 289 520 295 543 576 571 087 603 102 

Základní kapitál 6 638 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639 6639 6639 6639 6639 6639 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fond 663 663 664 664 664 664 664 664 664 664 664 

VH minulých let 189 491 300 319 370 029 399 510 427 023 459 709 454 241 473 986 492 992 516 273 543 784 

VH běžného úč. obd. 95 826 69710 411043 27512 32686 -5468 34 745 39 006 43 281 47 511 52 015 
Cizí zdroje 464 328 447 643 381 809 587 083 495 683 444 751 427 259 444 147 474 357 494 944 512 593 
Rezervy 8 141 12 118 6 318 8 044 11 292 11 302 11 415 11 529 11 644 11 761 11 879 

Dlouhodobé závazky 62 759 69 764 69 908 70 201 70 672 98 445 95 549 80 549 60 549 40 549 20 549 

Krátkodobé závazky 361 841 365 761 305 583 508 838 413 719 335 003 354 625 352 069 402 164 442 635 480 166 

Bankovní úvěry  31 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 3051 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 


