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1 Úvod 

Oceňování podniku neboli stanovení jeho hodnoty je důležitým prvkem manažerského 

rozhodování a řízení firmy, protože zjištěním, jak na tom firma je, mohou dále provádět 

nezbytné strategické a taktické kroky. Každé ocenění je jedinečné, protože hodnota podniku 

je ovlivněna několika faktory, mezi které patří kvalita dostupných informací, časový horizont, 

účel ocenění či použité metody oceňování. Jakmile dojde ke změně některého z faktorů, tak 

dochází i ke změně výsledné hodnoty podniku. 

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Penam, a. s.  

k 1. 1. 2013 vybranými výnosovými metodami. Penam, a. s. patří u nás mezi přední výrobce  

a dodavatele pekařských výrobků. Ocenění bude provedeno metodou diskontovaných 

peněžních toků DCF-Entity a metodou ekonomické přidané hodnoty EVA-Entity. Společnost 

bude oceňována jako celek pro účely případného prodeje. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol, z čehož první kapitolou je úvod  

a pátou kapitolou bude závěr. 

Druhá kapitola bude teoretickou částí práce. Budou zde vymezeny základní pojmy 

oceňování podniků a zejména popis postupu při oceňování. Pozornost bude věnována finanční 

a strategické analýze a především metodám oceňování podniku. Dále bude nutné vymezit 

náklady kapitálu, které jsou nezbytné pro zjištění konečné hodnoty společnosti. Poslední 

problematikou bude analýza citlivosti hodnoty firmy na změny vstupních parametrů. 

Ve třetí kapitole bude nejprve charakterizována oceňovaná společnost Penam, a. s. 

Poté bude provedena strategická analýza a budou prognózovány tržby do budoucna. 

V závislosti na strategickou analýzu bude sestavena SWOT analýza. Dále bude zpracována 

finanční analýza ke zhodnocení finanční situace podniku. Další důležitou částí této kapitoly 

bude sestavení finančního plánu firmy na 5 let dopředu. 

Čtvrtá kapitola bude věnována samotnému ocenění. Nejprve musí být určeny náklady 

kapitálu a poté bude vypočtena hodnota podniku oběma zmíněnými metodami. Součástí obou 

metod bude i citlivostní analýza. Následně bude provedena komparace a zhodnocení 

dosažených výsledků. 
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2 Teoretická východiska oceňování podniků 

Stanovení hodnoty podniku je jednou z nejvýznamnějších oblastí finančního řízení, 

proto je nutné teoreticky vymezit základní pojmy a postupy k tomu potřebné. Podstatnou část 

této kapitoly tvoří popis postupu oceňování podniku a charakteristika strategické a finanční 

analýzy. Další důležitou teoretickou částí práce je vymezení jednotlivých metod oceňování  

a k tomu potřebné stanovení nákladu kapitálu. 

2.1 Vymezení podniku a kategorie hodnoty 

Dříve než bude objasněn teoretický postup oceňování podniku, je důležité vymezení 

základních pojmů, jako je podnik nebo kategorie hodnoty. Zmíněny budou také důvody,  

z kterých je ocenění prováděno. 

2.1.1 Definice podniku 

Podnik je v této práci chápán jako předmět ocenění. Samotný pojem podnik je 

v literatuře vymezen různými definicemi. Pro účely ocenění je nejvhodnější používat definici 

uvedenou v Obchodním zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., §5, v platném znění v čase 

zpracování diplomové práce), který podnik popisuje takto: „Podnikem se pro účely tohoto 

zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

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

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

Podnik se tedy oceňuje jako celek, soubor jednotlivých složek, nikoliv jako právní subjekt. 

Podnik je hospodářský celek, který má ekonomické, sociální, technické a jiné aspekty. 

Je funkčním celkem, entitou, která má schopnost přinášet určitý užitek, generovat výnos 

v současnosti i budoucnosti (Kislingerová, 2001). O generování zisku se snaží každá 

společnost. V podstatě to také vyplývá z definice podnikání: „Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku.“, jak je uvedeno v §2 obchodního zákoníku platného 

v čase zpracování DP. 

2.1.2 Důvody pro ocenění podniku 

Ocenění je službou, kterou si zákazník objednává vždy za určitým účelem. Přináší mu 

totiž užitek, za který si musí zaplatit. Užitek je rozdílný v závislosti na tom, k jakému cíli 

ocenění slouží a pro koho je určeno. Existují různé podněty k ocenění. Proto je vhodné je 
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rozdělit do dvou skupin podle toho, zda ocenění souvisí se změnou vlastnictví podniku či 

nikoliv. Dle Maříka (2011a) patří mezi podněty související s vlastnickými změnami například 

koupě a prodej podniku, nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo ocenění v souvislosti 

s fúzemi či rozdělením společností. Mezi případy, kdy nedochází k vlastnickým změnám, lze 

zařadit kupříkladu zastavení obchodního podílu, ocenění v souvislosti s poskytováním úvěru 

či změna právní formy společnosti. 

„V každém případě by u každého ocenění mělo být jasně řečeno, z jakého podnětu 

vzniklo, o jakou kategorii hodnoty se jedná, jaká úroveň (hladina) hodnoty má být určena  

a k jakému datu hodnota platí.“, viz Mařík (2011a, s. 36). 

2.1.3 Kategorie hodnoty 

Je důležité rozlišovat pojmy hodnota a cena. Hodnota je pouze odhad ceny. Je to 

částka, kolem níž by se měla cena pohybovat. Cena je konkrétní částka, která je zaplacena  

za podnik v daném místě a čase a je ovlivněna různými faktory. Při ocenění se tedy pracuje 

pouze s hodnotou, cena bývá potvrzena až mezi kupujícím a prodávajícím např. při prodeji 

podniku. 

Podnik může být oceněn na 2 úrovních, na základě hodnoty brutto nebo netto. 

Hodnota brutto zahrnuje veškerá aktiva podniku. Tato hodnota představuje hodnotu podniku 

jako celku. Je tedy určena jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Naopak hodnota netto 

představuje ocenění na úrovni vlastníků podniku. Je oceňován pouze vlastní kapitál, viz 

Mařík (2011a). 

Hodnoty brutto a netto je možné označit také jako hodnoty entity a equity. Entity 

představuje ocenění celého podniku, kdežto equity je ocenění pouze vlastního kapitálu. V této 

práci bude zjišťována hodnota entity – podniku jako celku. 

Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy převedenými na jejich 

současnou hodnotu. Rovněž je důležité poznamenat, že hodnota podniku není objektivní 

vlastnost podniku, protože je založena na budoucím vývoji. Jedná se pouze o odhad, který je 

v podstatě názorem autora ocenění, viz Mařík (2011a). 

Při určování kategorie hodnoty je potřeba zodpovědět pár základních otázek. Jedná se 

především o otázky typu kolik je ochoten zaplatit běžný zájemce na trhu, jakou hodnotu má 

podnik pro konkrétního kupujícího a jaká hodnota je správná, nesporná. Z toho se postupně 

vyvinuly 4 základní přístupy k oceňování podniku: tržní hodnota, subjektivní hodnota, 

objektivizovaná hodnota a komplexní přístup na základě Kolínské školy. 
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Tržní hodnota je vztažena k první otázce – kolik je ochoten zaplatit běžný zájemce  

na trhu. Přístup je založen na tom, že existuje trh s podniky, kde funguje více kupujících  

a prodávajících. Zde se vytvářejí podmínky pro vznik tržní ceny. Tržní hodnota představuje 

odhad potenciální tržní ceny. Dle Mezinárodních oceňovacích standardů International 

Valuation Standards (IVS) je tržní hodnota definována následně: „Tržní hodnota je odhadnutá 

částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím  

a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery  

po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně 

 a bez nátlaku.“, viz Mařík (2011a, s. 22). 

Do tržní hodnoty se nezahrnují žádné náklady související například s koupí či 

prodejem podniku nebo s nimi související daně. Tržní hodnota by měla být odhadem 

rovnovážné ceny. Pouze v případě fungujícího trhu lze odhad vyčíslit jednou částkou. Pokud 

ale neexistuje dostatečně fungující trh, když je do značné míry trh omezený, tak je tržní 

hodnota chápána jako intervalový odhad. Tento interval pak může být dosti široký. Obecně se 

tržní hodnota využívá při uvádění podniku na burzu či při prodeji podniku, kdy ještě není 

znám kupující a vlastník chce odhadnout přibližnou prodejní cenu. 

Subjektivní hodnota určuje, jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního 

kupujícího. Jedná se o individuální názor jednoho účastníka transakce. Tato hodnota je dána 

očekávanými užitky z majetku pro konkrétní subjekt. Subjektivní hodnota je také označována 

jako investiční hodnota. Mezinárodní oceňovací standardy ji definují takto: „Investiční 

hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovení 

investičního cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým 

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

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

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

majetku.“, viz Mařík (2011a, s. 26). 

Pro investiční hodnotu je charakteristické, že je dána subjektivními názory  

a představami konkrétního subjektu. Někdy bývá tržní a investiční hodnota zaměňována. 

Většinou se jedná o případy, kdy je kladen za cíl zjištění tržní hodnoty, přičemž se skutečně 

jedná pouze o hodnotu investiční. Investiční hodnota bývá výsledkem ocenění především  

při koupi či prodeji podniku, kdy je potřeba zjistit, zda by byla transakce pro daný subjekt 

výhodná, nebo při rozhodování mezi sanací a likvidací podniku. 

Objektivizovaná hodnota souvisí s otázkou – jakou hodnotu lze považovat  

za relativně nespornou. Tuto hodnotu je schopen určit pouze profesionál. Podle německých 
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oceňovacích standardů je definice následující: „Objektivizovaná hodnota představuje 

typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena 

z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně podléhající daním, 

přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném 

konceptu, při využití realistických očekávaní v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů 

působících na hodnotu podniku.“, viz Mařík (2011a, s. 27). 

Objektivizovaná hodnota by měla být postavena na všeobecně uznávaných datech.  

Při výpočtu by měly být dodrženy určité zásady a požadavky, např. by měla být udržena 

majetková podstata, ocenění by mělo být založeno na volném zisku, majetek by měl být 

rozdělen na provozně nutný a nepotřebný, metoda by měla být jasná a jednoznačná a také by 

měly být zohledněny daně a setrvání managementu v podniku. Ocenění založené  

na objektivizované hodnotě se používá zejména při poskytování úvěru či při zjištění současné 

reálné bonity podniku. 

Komplexní přístup na základě Kolínské školy představuje subjektivní přístup 

k oceňování podniků. Ocenění na základě tohoto přístupu je postaveno na obecných funkcích, 

které má ocenění pro uživatele těchto výsledků. Podle Maříka (2011a) jsou tyto funkce 

následující: 

• funkce poradenská, 

• funkce rozhodčí, 

• funkce argumentační, 

• funkce komunikační, 

• funkce daňová. 

Funkce poradenská je považována za nejdůležitější. Jejím smyslem je poskytnutí 

informací pro zúčastněné strany transakce a naleznutí tzv. hraniční hodnoty – maximální 

ceny, kterou je ochotný kupující zaplatit a minimální ceny, kterou je ochotný prodávající 

přijmout. V rámci rozhodčí funkce stojí nezávislý oceňovatel, rozhodčí, který by měl 

odhadnout hraniční hodnotu a najít spravedlivou hodnotu. Funkce argumentační představuje 

argumenty kupujícího nebo prodávajícího, které slouží jako prostředek pro jednání. V rámci 

komunikační funkce je důležité poskytnutí podkladů pro komunikaci s veřejností, investory či 

bankami. Poslední funkce je daňová, jejímž cílem je poskytnutí podkladů pro daňové účely. 

Přístup na základě Kolínské školy je využíván např. tam, kde je potřeba vyvažovat 

zájmy jednotlivých stran v konkrétních případech. Jedná se především o podnikové 

transformace, ale i prodej podniku, viz Mařík (2011a). 
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2.2 Postup při oceňování podniku 

Před objasněním postupu oceňování podniku je potřeba zmínit předpisy, podle kterých 

se podnik oceňuje. V České republice neexistuje žádný obecně závazný zákon či právní 

předpis, který by oceňování upravoval. Oceňovatelé se opírají zejména o ekonomickou teorii. 

Přesto existují předpisy vztahující se k oceňování podniku, které by oceňovatelé měli znát, 

protože se alespoň částečně uplatňují. 

Mezi české právní předpisy je možné zařadit Obchodní zákoník, Občanský zákoník, 

Zákon o účetnictví, Zákon o cenách. Dále zde patří Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 

Sb. a na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí ČR - tento zákon se týká oceňování 

jednotlivých majetkových složek, nikoliv oceňování podniku jako celku. V rámci českých 

předpisů existuje i Metodický pokyn České národní banky, který je ale určen pouze  

pro znalecké posudky, které se předkládají České národní bance. 

Oceňovací standardy v České republice neexistují, proto jsou využívány Mezinárodní 

a Evropské oceňovací standardy, které ale nejsou závazným dokumentem. Vymezují rámcově 

pravidla pro oceňování a jsou pouze doporučením. 

Dále je možné využít i standardů a doporučení jiných zemí, která jsou sice platná 

v určité zemi, ale mohou být šita více na míru oceňování podniků. Jedná se například  

o Americké oceňovací standardy US PAP nebo Německý standard IDW S1, viz Mařík 

(2011a). 

Jak již bylo zmíněno, je u ocenění nutné uvést z jakého podnětu se provádí, o jakou 

kategorii hodnoty se jedná, jaká úroveň hodnoty má být určena a k jakému datu se ocenění 

provádí. Na základě těchto informací a dále podle dostupných dat či zvolených metod je 

zpravidla doporučován následující postup ocenění: 

1. sběr vstupních dat, 

2. analýza dat, 

3. sestavení finančního plánu, 

4. ocenění. 

2.2.1 Sběr vstupních dat 

Pro správné ocenění je důležité získat dostatečná kvalitní vstupní data. Je nutné ověřit 

pravost vstupních dat. Podle Dluhošové (2010) je lze rozdělit do těchto skupin: 

• interní podnikové informace, které zahrnují finanční plány, účetní závěrku, technicko-

ekonomické a vnitropodnikové informace, 
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• odvětvové informace a prognózy, které se týkají analýzy trhu, stavu a vývoje 

ekonomiky, vlivu zahraničních trhů, 

• mikroekonomické informace, které obsahují legislativní předpisy a ratingové 

ohodnocení, 

• makroekonomické informace, které charakterizují stav a vývoj ekonomiky a vývoj 

finančních trhů. 

Podle Maříka (2011a) mohou být vstupní data rozdělena do následujících skupin: 

• základní data o podniku – název, právní forma, IČ, předmět podnikání, 

• ekonomická data – účetní výkazy, výroční zprávy, zprávy auditorů, podnikové plány, 

• relevantní trh – vymezení, segmentace trhu, faktory atraktivity a vývoje trhu, 

• konkurenční struktura relevantního trhu – hlavní konkurenti, možné substituty 

výrobků, bariéry vstupu do odvětví, 

• odbyt a marketing – data o struktuře odbytu, hlavní produkty, cenová politika, 

reklama, výzkum a vývoj, 

• výroba a dodavatelé – řízení kvality, charakter výroby, kapacity a jejich využití, 

struktura dodávek, 

• pracovníci – struktura pracovníků, situace na trhu práce, produktivita práce, personální 

náklady. 

U jednotlivých skupin jsou uvedeny pouze typové ukázky, není to celý výčet možných 

dat. 

2.2.2 Analýza dat 

Po získání vstupních dat je nutné tato data analyzovat. Podstatnou část tvoří 

strategická a finanční analýza. 

2.2.2.1 Strategická analýza 

Strategická analýza je důležitou součástí při ocenění podniku. Jejím základem je 

nalezení souvislostí mezi podnikem a okolím. Proces formulace strategie je složitý proces. 

Podstatná je identifikace, analýza a ohodnocení relevantních faktorů, které mohou mít vliv  

na volbu cílů a strategie podniku, viz Sedláčková (2006). 

„Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku.“, viz Sedláčková (2006, s. 8). 
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Její hlavní funkcí je určení celkového výnosového potenciálu daného podniku. 

Rozlišuje se potenciál vnější a vnitřní. Vnější potenciál zahrnuje příležitosti a ohrožení, které 

nabízí trh, na kterém se podnik pohybuje. Vnitřní potenciál představuje silné a slabé stránky 

podniku. Jde o to, jak je daná společnost schopná využít příležitostí a čelit rizikům, které 

číhají na trhu. 

Strategická analýza je důležitým předpokladem věrohodnosti výsledného ocenění. 

Měla by mít konkrétní výsledky. K těmto výsledkům by měly patřit dle Maříka (2011a) 

odpovědi na následující tři otázky: 

• Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? 

• Jaký vývoj trhu, konkurence a podnikových tržeb lze očekávat? 

• Jaká rizika jsou s podnikem spojena? 

Zjištění dlouhodobé perspektivy podniku jistě ovlivňuje volbu metody ocenění.  

Pro dobrou perspektivu je důležitý předpoklad trvalého pokračování podniku. Tento 

předpoklad by měl být doložený a důvěryhodný. Odpověď na první otázku by měla být 

určitým způsobem standardizována. 

Dlouhodobá prognóza podnikových tržeb patří mezi rozhodující prvky ocenění, proto 

je nutné věnovat této prognóze a vývoji tržeb velkou pozornost. 

Rizika spojená s podnikem vyplynou již při odpovědi na první dvě otázky. Avšak další 

rizika se mohou vyskytnout při finanční analýze či při sestavování finančního plánu. Všechna 

rizika by měl oceňovatel vzít v úvahu a mělo by se to promítnout při samotném ocenění. 

Strategická analýza se zpravidla skládá ze tří kroků: 

• analýza vnějšího potenciálu, 

• analýza konkurence a vnitřního potenciálu, 

• prognóza tržeb. 

Výsledkem strategické analýzy je SWOT analýza, která vyplývá z vnějšího a vnitřního 

potenciálu podniku. Tato analýza identifikuje silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky, 

které charakterizují vnitřní situaci podniku, a zároveň příležitosti (opportunities) a rizika 

(threats), které charakterizují vnější okolí. SWOT analýza je přehledným nástrojem a její 

výsledky jsou vhodné k lepšímu vnímání strategické pozice. 
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Analýza vnějšího potenciálu 

 

Na začátku strategické analýzy musí být určen relevantní trh, na kterém se oceňovaný 

podnik pohybuje. Podle Maříka (2011a) by měl být tento trh vymezen z hlediska věcného  

(z hlediska produktu), území, zákazníků a konkurentů. Někdy bývá stanovení relevantního 

trhu obtížné. Měl by být vymezen tak, aby bylo možné získat základní data o trhu, aby bylo 

možné posoudit jeho atraktivitu a poté zpracovat prognózu dalšího vývoje trhu. 

Mezi základní data, která charakterizují relevantní trh, patří odhad velikosti daného 

trhu v konkrétních jednotkách, vývoj trhu v čase a eventuálně segmentace trhu. Aby bylo 

možné trh objektivně zhodnotit, je důležité pracovat s delšími časovými řadami. V případě 

vývoje trhu je vhodné pracovat s daty alespoň za posledních pět let. Velikost trhu by měla být 

odhadnuta na základě velikosti poptávky, např. vývoj spotřeby určité komodity. Data  

o relevantním trhu poskytují informace o vývojových tendencích, a to je důležité, protože 

Mařík (2011a, s. 61) říká: „Dosavadní tempo rozvoje trhu je výchozí základnou pro odhad 

temp budoucích, a tím i pro prognózu tržeb oceňovaného podniku.“ 

Po zjištění základních dat o relevantním trhu by měl oceňovatel přistoupit k hodnocení 

atraktivity trhu. To by mělo přispět k rozpoznání příležitostí a rizik daného trhu, popř.  

ke stanovení rizikové přirážky, ale tato informace se promítne také do prognózy vývoje trhu 

jako celku a tržního podílu daného podniku. Kritéria, podle kterých je atraktivita hodnocena, 

by měla být upravena pro každý trh. Mezi faktory hodnocení atraktivity je možné zařadit růst 

trhu (růst trhu přináší větší příležitosti i pro růst podniku, avšak to s sebou nese i větší riziko), 

velikost trhu (větší trh je považován za atraktivnější), intenzita přímé konkurence (čím silnější 

konkurence, tím menší šance pro přežití menších podniků), průměrná rentabilita, substituce, 

bariéry vstupu (čím je trh atraktivnější, tím dosahuje vyšší výnosnosti, bariéry vstupu jsou 

větší a možnost substituce je nižší), citlivost trhu na konjukturu (čím menší citlivost, tím větší 

atraktivita), struktura a charakter zákazníků (čím větší počet zákazníků a menší citlivost  

na ceny, tím větší atraktivita), viz Mařík (2011a). 

„Atraktivita trhu by měla být nahlížena jako jeden z faktorů perspektivnosti 

oceňovaného podniku a zároveň i faktor pro hodnocení možnosti dosáhnout určitého růstu 

tržeb.“, viz Mařík (2011a, s. 64). 

Prognóza vývoje trhu se odvíjí podle typu ocenění. V případě subjektivního ocenění 

vychází prognóza z individuálního názoru investora a oceňovatele. V rámci 

objektivizovaného ocenění je prognóza závislá na současném stavu, případně na tendencích 

dalšího vývoje. Prognóza v případě tržního ocenění je vyvozena z názorů odborné veřejnosti. 
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Nejčastěji dochází ke zjišťování tržní hodnoty, a proto je v rámci prognózy 

relevantního trhu důležité vzít v úvahu i prognózu národohospodářských ukazatelů. Měly by 

se tedy hodnotit i faktory, které působí na vývoj daného trhu. Hlavní faktory je možné setřídit 

do tří skupin: národohospodářské faktory (např. HDP, spotřeba), faktory tržní poptávky (např. 

příjmy obyvatel, ceny, počet obyvatel), a specifické faktory (např. módní trendy). 

V rámci vlastní prognózy trhu je doporučováno využití následujících metod a postupů: 

analýza časových řad a jejich extrapolace, využití regresní analýzy nebo odhad budoucího 

vývoje na základě porovnání se zahraničím. 

Výsledná prognóza je získána kombinací předchozích postupů a metod. Výsledkem 

analýzy vnějšího potenciálu je zjištění, o kolik procent trh v následujících letech poroste. 

 

Analýza konkurence a vnitřního potenciálu 

 

Cílem analýzy konkurenční síly je odhadnout vývoj tržních podílů oceňovaného 

podniku do budoucnosti. Podle Maříka (2011a) lze postup rozdělit do následujících kroků: 

1. stanovení dosavadních tržních podílů podniku, 

2. identifikace konkurentů oceňovaného podniku, 

3. analýza vnitřního potenciálu podniku a konkurenční síly, 

4. prognóza tržních podílů. 

Nejprve je nutné stanovit dosavadní tržní podíl oceňovaného podniku. Ten se 

stanoví jako poměr tržeb daného podniku a velikosti relevantního trhu. Je vhodné sestavit 

vývojovou časovou řadu tržních podílů, protože tento vývoj vyjadřuje konkurenční sílu. 

Dalším důležitým krokem je identifikace hlavních konkurentů. Alespoň o třech 

nejvýznamnějších konkurentech je potřebné shromáždit údaje o jejich hospodaření a další 

relevantní údaje, které mají význam pro hodnocení konkurenční síly. Dále je možné stanovit 

tržní podíly těchto konkurenčních podniků. 

Hlavním úkolem analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly je zjistit, do jaké 

míry je podnik schopen využít šance plynoucí z rozvoje trhu, do jaké míry je schopen čelit 

možným hrozbám a zhodnotit konkurenční sílu oceňovaného podniku. Výsledky této analýzy 

by se měly promítnout do posouzení perspektivy podniku, do odhadu vývoje tržního podílu 

podniku a diskontní míry či jiných aspektů ocenění. Nejprve je nutné zjistit, v jaké fázi 

životního cyklu se podnik nachází. Zda se nachází ve fázi zrodu, rozvoje, zralosti či úpadku. 

V různých fázích je ale obtížné určit perspektivu podniku. 
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Dále je potřeba určit hlavní faktory, které mají vliv na tržní podíl podniku. Tyto 

faktory je možné rozdělit na faktory přímo vnímané zákazníkem, tj. přímé, a podpůrné 

faktory, tj. nepřímé. Mezi nepřímé faktory podle Maříka (2011a) řadíme: management 

podniku (vize vedení, strategie, schopnost prognózy, styl řízení, osobní vlastnosti, apod.), 

personál podniku (kvalifikace pracovníků, fluktuace, klima v podniku, osobní náklady, 

apod.), inovace, výzkum a vývoj (velikost nákladů na výzkum, podíl nových výrobků na trhu, 

apod.), dlouhodobý majetek a investice (technický stav, stáří majetku, množství investic, 

apod.). Přímé faktory jsou totožné s marketingovým mixem: produkty, ceny, reklama, odbyt, 

image podniku. 

Výsledkem by měl být diagram konkurenční síly podniku a ten by měl přispět 

k následné prognóze vývoje tržeb. Výstupem analýzy konkurenční síly je odhad vývoje 

tržního podílu oceňovaného podniku. 

 

Prognóza tržeb 

 

Prognóza tržeb se odhaduje z výsledků analýzy vnějšího a vnitřního potenciálu  

a z časové řady tržeb podniku v minulých letech. Následující postup je pouze jedna varianta 

možného řešení. „Oceňování je tvůrčí postup a každý případ vyžaduje své specifické řešení.“, 

viz Mařík (2011, s. 94a). 

Z analýzy vnějšího potenciálu a analýzy vnitřního potenciálu lze vyvodit vztah,  

ze kterého je zjištěn vývoj tržeb podniku: 

 TPRTTPRTT ∆⋅∆+∆+∆=∆ 1 , (2.1) 

kde ΔT1 je tempo růstu tržeb, ΔRT je tempo růstu relevantního trhu a ΔTP je tempo růstu 

tržního podílu. 

Zjištěné tempo růstu tržeb je potřeba porovnat s průměrným tempem růstu tržeb  

za předešlá léta. Pokud se vypočtené tempo růstu tržeb výrazně odlišuje od zjištěného 

dosavadního vývoje tržeb, tak je nutné tento rozdíl dostatečně vysvětlit nebo udělat korekci 

původního odhadu. 

Konečná prognóza tržeb je kombinací výsledků ze strategické analýzy a z dosavadního 

vývoje tržeb: 

 2211 wTwTT ⋅∆+⋅∆=∆ , (2.2) 
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kde ΔT je konečná prognóza tržeb, ΔT1 je tempo růstu tržeb zjištěné ze strategické analýzy, 

w1 je váha přiřazená výsledku ze strategické analýzy, ΔT2 je průměrné tempo růstu tržeb 

podniku a w2 je váha přiřazená průměrnému růstu tržeb podniku. Musí platit, že w1+ w2=1. 

2.2.2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza patří k významným nástrojům finančního řízení podniku. Jejím 

úkolem je posoudit současnou finanční situaci podniku, tzn. analyzovat finanční zdraví, 

posoudit vyhlídky podniku do budoucna a připravit taková opatření, aby se zlepšila 

ekonomická situace podniku a zajistila její prosperita, viz Dluhošová (2010). Tvoří také 

základ pro vytvoření finančního plánu. Z finanční analýzy by měly vyplynout také rizika, 

které oceňovatel musí zohlednit při oceňování. 

V rámci ocenění lze podle Maříka (2011a) shrnout postup finanční analýzy do těchto 

kroků: 

1. prověření úplnosti a správnosti vstupních údajů, 

2. sestavení analýzy základních účetních výkazů, 

3. spočítání a vyhodnocení poměrových ukazatelů, 

4. zpracování souhrnného zhodnocení dosažených poznatků. 

Vstupními údaji jsou myšleny finanční dokumenty podniku, které odrážejí úroveň 

podniku a konkurenceschopnost. Oceňovatel musí prověřit úplnost a správnost těchto 

vstupních údajů. Většinou se spoléhají na zprávu auditora. Jinak si mohou sami orientačně 

prověřit stav účetnictví nebo tím pověřit jiného kvalifikovaného pracovníka. 

Mezi základní účetní výkazy patří jednoznačně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

cash flow. Rozvaha podává přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojů jeho krytí. Sleduje se 

zejména struktura aktiv, pasiv, stav a vývoj bilanční sumy. Výkaz zisku a ztráty porovnává 

náklady a výnosy a udává celkový výsledek hospodaření. Výkaz cash flow představuje 

přehled o pohybu peněžních toků, porovnává příjmy a výdaje. 

Dalším zdrojem informací jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví, které si každý 

podnik vytváří sám podle svých potřeb. Ale nejsou to veřejně dostupné informace. Existuje  

i celá řada relevantních informací, např. burzovní informace, firemní statistiky, zprávy 

vedoucích pracovníků, prognózy, apod. 

Metody finanční analýzy lze členit různě. Například, jak uvádí Dluhošová (2010), je 

možné metody rozdělit na deterministické a matematicko-statistické. Mezi deterministické 

metody patří horizontální analýza, vertikální analýza, vertikálně-horizontální analýza, 

poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza citlivosti. Mezi matematicko-statické 
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metody se zařazuje regresní analýza, diskriminační analýza, analýza rozptylu a testování 

statistických hypotéz. 

Pro účely této práce je nutné se podrobněji zaměřit na horizontální a vertikální analýzu 

a na analýzu poměrových ukazatelů. 

 

Horizontální a vertikální analýza 

 

Horizontální analýza neboli analýza vývojových trendů se zabývá časovými 

změnami absolutních ukazatelů. „Horizontální analýza slouží k posouzení vývoje hodnot 

v čase a změn souhrnných ukazatelů (tržby, zisk, náklady, aktiva, pasiva, CF z provozní 

činnosti, CF z finanční činnosti, CF z investiční činnosti a další). Z časových řad může 

finanční analytik detailně zkoumat průběh a odhalovat dlouhodobé trendy významných 

finančních položek.“, viz Dluhošová (2010, s. 72). Změny položek mohou být vyjádřeny 

absolutně či relativně: 

 ttt UUUnazmě absolutní ∆=−= −1 , (2.3) 
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kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok a t-1 je předchozí rok. 

Při hodnocení je podstatné uvažovat i změny a vývoj ekonomických podmínek 

prostředí, které mohou konečnou interpretaci změnit. 

Vertikální analýza neboli analýza struktury je zaměřena na posouzení podílu dílčích 

složek ve vybraném ukazateli. Jsou sledovány jednotlivé složky majetku, zdrojů – aktiva, 

pasiva i další položky (náklady, zisk, tržby, apod.). Např. je možné sledovat, jak se podílí 

stálá aktiva a oběžná aktiva na celkových aktivech. Podíl dílčí složky na celku se vypočítá 

následovně: 

 
∑

=
i

i

U

U
celku na podíl , (2.5) 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele a ∑ iU  je velikost absolutního ukazatele. 

 

Poměrová analýza 

 

Analýza poměrových ukazatelů je všeobecně užívána a za celou dobu vznikla spousta 

ukazatelů. Poměrové ukazatele sloužící k hodnocení finanční analýzy firmy tvoří určitou 
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soustavu ukazatelů. Podle způsobu konstrukce soustavy se podle Dluhošové (2010) rozlišuje 

pyramidová soustava a paralelní soustava ukazatelů. Paralelní soustava je tvořena skupinami 

ukazatelů podle jejich příbuznosti a interpretace. Pyramidová soustava je založena na tom,  

že existuje nějaký vrcholový ukazatel, který je postupně rozkládán na dílčí ukazatele tak,  

že ve výsledku má celá soustava tvar pyramidy. Pyramidový rozklad se používá především 

k identifikaci a kvantifikaci vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel. 

V této práci bude pracováno s rentabilitou vlastního kapitálu, jejíž rozklad je 

následující: 

 
E

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

E

A

A

T

T

EAT

E

EAT
ROE ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅== , (2.6) 

kde EAT je zisk po zdanění, E je vlastní kapitál, EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk  

před úhradou úroků a daní, T jsou tržby, A jsou aktiva, 
EBT

EAT
 znamená daňovou redukci 

zisku, 
EBIT

EBT
 úrokovou redukci zisku, 

T

EBIT
 je rentabilita tržeb, 

A

T
 je obrat aktiv a 

E

A
 je 

finanční páka. 

Odchylku vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet odchylek dílčích ukazatelů. 

Mezi dílčími ukazateli existují aditivní či multiplikativní vazby. U aditivní vazby je změna 

vrcholového ukazatele dána poměrem změny dílčího ukazatele na celkové změně ukazatelů. 

Při výskytu multiplikativních vazeb je možné využít tyto metody: metoda postupných změn, 

metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda, funkcionální metoda, integrální metoda. 

Metoda postupných změn je výhodná zejména svou jednoduchostí výpočtu  

a rozkladem beze zbytku. Nevýhodou je však závislost na pořadí jednotlivých ukazatelů  

ve výpočtu. Metoda rozkladu se zbytkem není ovlivněna pořadím ukazatelů, ale nevýhodou je 

existence „zbytku“, který je těžce přiřaditelný a interpretovatelný. Z tohoto důvodu je lepší 

tuto metodu používat pouze při výskytu malého zbytku. U obou metod platí, že změna 

jednoho ukazatele neovlivní ostatní ukazatele, jejich hodnoty zůstávají neměnné. 

U logaritmické metody se pracuje se spojitými výnosy, naopak u funkcionální metody 

s diskrétními výnosy. Obě metody zohledňují současnou změnu všech ukazatelů. Vlivy 

jednotlivých ukazatelů jsou u logaritmické metody vyjádřeny takto: 

 x
x

a

a y
I

I
x i

i
∆⋅=∆

ln

ln
, (2.7) 
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kde 
iax∆  je vliv dílčího ukazatele, xy∆  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, 

0

1

x

x
I x =   

a 
0,

1,

i

i
a a

a
I

i
=  jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

Poslední možností je metoda integrální, která je obdobná jako funkcionální,  

ale umožňuje analyzovat i komplikované nelineární vazby. 

Mezi základní skupiny ukazatelů poměrové analýzy obecně patří ukazatele rentability, 

zadluženosti, likvidity, aktivity a ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu. 

 

Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují zisk s formou kapitálu. Tyto ukazatele vyjadřují 

výnosnost, efektivnost, míru zisku podniku. Rentabilita je důležitý cíl existence podniku. 

Existuje určitá vazba mezi likviditou a rentabilitou. Čím je vyšší likvidita, tím je nižší 

rentabilita a naopak. Do této skupiny se zařazuje především rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. 

Podle Dluhošové (2010) je za klíčové měřítko rentability považována rentabilita 

aktiv (ROA), protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání  

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Tento ukazatel „měří, jaký efekt připadá 

na jednotku majetku zapojeného do podnikatelské činnosti“, viz Kislingerová (2001, s. 69). Je 

doporučováno, aby hodnota ukazatele rostla. Rentabilitu aktiv je možné vypočítat dvěma 

způsoby. V tomto případě ale bude použit pro výpočet následující vzorec: 

 
aktiva

EBIT
ROA = , (2.8) 

kde EBIT znamená zisk před úhradou úroků a daní. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů. Tento 

ukazatel poměřuje čistý zisk s vlastním kapitálem, tedy kolik zisku připadá na 1 Kč vlastních 

zdrojů. Opět je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase rostla. Existuje několik důvodů, které 

způsobují růst ROE, např. vyšší zisk, snížení podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích 

nebo také pokles úrokové míry cizího kapitálu. 

 
kapitál vlastní

EAT
ROE = , (2.9) 

kde EAT znamená zisk po zdanění. 
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Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při určité 

úrovni tržeb. Ukazatel říká, kolik podnik dokáže vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Opět je 

doporučováno, aby ukazatel vykazoval rostoucí trend. ROS je převážně využíván pro potřeby 

vnitropodnikového řízení firmy. „Jeho nízká úroveň dokumentuje chybné řízení firmy, střední 

úroveň je znakem dobré práce managementu firmy a dobrého jména firmy na trhu, vysoká 

úroveň ukazatele ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy.“, viz Dluhošová (2010, s. 82). 

Ukazatel je vhodné používat i pro mezipodnikové srovnání a především pro srovnání v čase. 

Výpočet je následující: 

 
tržby

EAT
ROS = . (2.10) 

Rentabilita nákladů (ROC) je poměrem čistého zisku a celkových nákladů. Tímto 

ukazatelem je vyjádřeno, kolik Kč čistého zisku podnik získá vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Tak jako u ostatních ukazatelů rentability se předpokládá, že by měl ukazatel v čase 

růst. Čím je vyšší, tím jsou lépe zhodnoceny vložené náklady a tím je také vyšší procento 

zisku. Vypočte se následovně: 

 
náklady celkové

EAT
ROC = . (2.11) 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

„Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

Finanční stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů 

jejich krytí (pasiv).“, viz Dluhošová (2010, s. 76). Zadlužeností se rozumí využívání cizích 

zdrojů k financování aktiv a činností podniku. Důležité je, aby bylo dosaženo optimálního 

poměru mezi vlastními a cizími zdroji financování. Obecně jsou totiž vlastní zdroje dražším 

způsobem financování a mohlo by dojít k nezdravému zatěžování podniku. 

Mezi tyto ukazatele patří zejména ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, 

majetkový koeficient, ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, 

úrokové krytí. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) patří mezi nejdůležitější 

ukazatele finanční stability. Tento ukazatel vyjadřuje dlouhodobou finanční stabilitu  

a vypovídá o tom, jak je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Obecně platí,  

že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je finanční stabilita. 
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aktiva

kapitál vlastní
RatioEquity =  (2.12) 

Majetkový koeficient je známější pod názvem finanční páka. Ukazatel vyjadřuje 

poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu a jeho vývoj v čase by měl být stabilní. 

 
kapitál vlastní

aktiva celková
koeficient Majetkový =  (2.13) 

Ukazatel celkové zadluženosti neboli také ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje 

podíl cizího kapitálu na celkových aktivech. Měří, jak se věřitelé podílí na celkovém kapitálu, 

ze kterého je financován majetek firmy. Obecně platí, že čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

je vyšší zadluženost podniku i finanční riziko. Z toho vyplývá, že by měla jeho hodnota 

klesat. 

 
aktiva celková

kapitál cizí
tizadluženos celkové Ukazatel =  (2.14) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) vyjadřuje poměr 

celkových závazků k vlastnímu kapitálu. Tato zadluženost závisí na tom, v jaké fázi životního 

cyklu se podnik nachází. U stabilních společností by se měla pohybovat v pásmu 80 – 120 %, 

viz Dluhošová (2010). 

 
kapitál vlastní

kapitál cizí
kapitálu vlastního tZadluženos =  (2.15) 

Úrokové krytí vyjadřuje „kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, tj. kolikrát 

je zajištěno placení úroku“, viz Dluhošová (2010, s. 79). Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

je finanční situace podniku lepší. Kdyby byl ukazatel nižší než 100 %, tak by si podnik 

nevydělal ani na úroky. Úrokové krytí se vypočte dle vzorce: 

 
úroky

EBIT
krytí Úrokové =  . (2.16) 

 

Ukazatele likvidity 

 

Likvidita obecně znamená schopnost podniku hradit včas své závazky. Vyjadřuje, jak 

rychle je podnik schopen získat prostředky na úhradu svých závazků, tedy jak rychle dokáže 

majetek přeměnit na peněžní hodnotu. Aby byl podnik dostatečně likvidní, musí mít dostatek 

likvidních aktiv. K nejlikvidnějším prostředkům patří krátkodobý finanční majetek (peníze na 

účtech, hotovost a šeky). Mezi ukazatele likvidity se řadí ukazatel celkové likvidity, pohotové 

likvidity a okamžité likvidity. 
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Ukazatel celkové likvidity poměřuje oběžná aktiva s objemem závazků splatných 

v blízké budoucnosti. Problémem ale je, že se zde nerozlišují oběžná aktiva podle likvidity, 

jsou zde zahrnuta i méně likvidní aktiva. Další problém je i s krátkodobými závazky, jelikož 

není zohledněna jejich splatnost. Doporučená výše ukazatele se pohybuje mezi 1,5 – 2,5. 

Hodnoty by měly být sledovány v čase a vývoj by měl být stabilní. Celková likvidita podniku 

se srovnává především s podniky s obdobným charakterem činnosti nebo se může také 

srovnávat s průměrem za odvětví. Výpočet celkové likvidity je následující: 

 
KZ

OA
 likvidita  Celková = , (2.17) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 

Pohotová likvidita je přesnějším vyjádřením schopnosti podniku dostát svým 

krátkodobým závazkům, jelikož odstraňuje nedostatek předešlého ukazatele. Od oběžných 

aktiv jsou odečteny zásoby, které jsou zpravidla méně likvidní, protože mohou obsahovat 

takové zásoby, které jsou již těžko prodejné. Oběžná aktiva v tomto ukazateli lze tedy 

považovat za pohotové prostředky. Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat 

v rozmezí 1,0 – 1,5. Růst pohotové likvidity by znamenal zlepšení finanční a platební situace 

podniku, proto je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase rostla. 

 
KZ

zásoby-OA
likvidita Pohotová =  (2.18) 

Okamžitá likvidita je významná především z krátkodobého hlediska, vyjadřuje 

pokladní likviditu. Měří, jak je podnik schopný uhradit krátkodobé závazky právě v daný 

okamžik. Jsou zde zahrnuty ty nejlikvidnější prostředky, kterými jsou peníze na účtech, 

hotovost a šeky. Tento ukazatel je ale poměrně nestabilní. Doporučená hodnota se pohybuje 

v rozmezí 0,2 a 1,0. Opět je žádoucí, aby hodnota ukazatele v čase rostla. Okamžitá likvidita 

se vypočítá: 

 
KZ

PPP
likvidita Okamžitá = , (2.19) 

kde PPP jsou pohotové platební prostředky. 

 Kromě poměrových ukazatelů likvidity existují rovněž rozdílové ukazatele likvidity. 

Významným ukazatelem je především čistý pracovní kapitál (ČPK), který vyjadřuje část 

oběžných aktiv, která jsou financována dlouhodobými finančními zdroji, a s nimiž může 

podnik volně disponovat. Hodnoty ČPK by měly v čase růst. Čistý pracovní kapitál se 

vypočítá následovně: 

 KZOAČPK −= . (2.20) 
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Ukazatele aktivity 

 

„Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých.“, viz Dluhošová (2010, s. 86). 

Mezi ukazatele aktivity se řadí ukazatele obrátky celkových aktiv, doby obratu aktiv, zásob, 

pohledávek a závazků. 

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu využití majetku podniku. Tento ukazatel se 

využívá pro mezipodnikové srovnání. Je žádoucí, aby rychlost obratu aktiv rostla. Čím je 

vyšší, tím podnik využívá efektivněji svůj majetek. 

 
aktiva celková

tržby
aktiv celkových Obrátka =  (2.21) 

Doba obratu aktiv je obrácenou hodnotou rychlosti obratu. Vyjadřuje, za kolik dní 

dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Doba obratu aktiv by měla být  

co nejkratší a vypočítá se následovně: 

 
tržby

360aktiva celková
aktivobratu  Doba

⋅
= . (2.22) 

Doba obratu zásob vyjadřuje počet dní, během kterých dojde k obratu zásob  

ve vztahu k tržbám. „Ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení.“, viz 

Dluhošová (2010, s. 87). Čím je tato hodnota nižší, tím není podnik vázán na zásoby  

a neudržuje v nich zbytečně moc peněz. 

 
tržby

360zásoby
zásobobratu  Doba

⋅
=  (2.23) 

Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho (za kolik dní) jsou průměrně uhrazeny 

pohledávky podniku. Tento ukazatel také vypovídá o morálce a platební schopnosti 

odběratelů. Žádoucí je, aby doba obratu pohledávek v čase klesala. 

 
tržby

360pohledávky
pohledávekobratu  Doba

⋅
=  (2.24) 

Doba obratu závazků naopak vyjadřuje platební schopnost a morálku podniku vůči 

dodavatelům. Tento ukazatel by měl být v čase poměrně stabilní. 

 
tržby

360závazky
závazkůobratu  Doba

⋅
=  (2.25) 
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Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

 

Mimo účetních výkazů mohou být použita i data z kapitálového trhu. Pokud jsou akcie 

určité akciové společnosti volně obchodovatelné, tak je možno vypočítat i tyto ukazatele: 

čistý zisk na akcii, Price-Earnings Ratio, dividendový výnos, výplatní poměr a účetní 

hodnotu. 

 

Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

 

Finanční úroveň podniku může být kromě poměrových ukazatelů hodnocena i jinými 

modely. Finanční situace podniku hodnocená pomocí souhrnných modelů je obvykle 

vyjádřena pouze jedním číslem. Tyto modely byly zavedeny především z toho důvodu,  

aby včasně rozpoznaly příčinu nestability podniku či předem signalizovaly úpadek. 

Modely lze dle Dluhošové (2010) rozdělit do dvou skupin: bankrotní a ratingové 

modely. Bankrotní modely jsou založeny na hodnocení možnosti úpadku. Patří zde Altmanův, 

Taflerův a Beaverův model. U ratingových modelů se hodnotí možnost zhoršení finanční 

úrovně podniku. Mezi ně patří Tamariho model, Kralickuv Quick-test a Rychlý test. Pro účely 

této práce budou přiblíženy pouze dva modely: Altmanův model a Index IN. 

Altmanův model vymyslel prof. Edward Altman, který prováděl predikci bankrotu  

na 66 výrobních firmách, které byly rovnoměrně rozděleny na bankrotující a nebankrotující 

firmy. Z poměrových ukazatelů odhadl tzv. Z-Score. 

Pokud má společnost obchodovatelné akcie na kapitálovém trhu, tak má model tento 

tvar:  

 54321 0,16,03,34,12,1 XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , (2.26) 

kde Z je skóre, X1 je pracovní kapitál/aktiva celkem, X2 je nerozdělený zisk/aktiva celkem, X3 

je zisk před úroky a daněmi/aktiva celkem, X4 je tržní cena akcií/dluhy celkem, X5 jsou tržby 

celkem/aktiva celkem. 

Pokud má podnik Z > 2,99, tak jsou to podniky s minimální pravděpodobností 

bankrotu a jejich finanční situace je uspokojivá. Pokud je Z < 1,81, tak mají podniky vysokou 

pravděpodobnost bankrotu a jsou ohroženy vážnými finančními problémy. Podmínka  

pro podniky nacházející se v šedé zóně je: 1,81 ≤ Z ≤ 2,99. 

Ostatní společnosti, které nemají obchodovatelné akcie na kapitálovém trhu, používají 

následující vzorec: 
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 54321 998,0420,0107,3847,0717,0´ XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , (2.27) 

kde X4 je účetní hodnota vlastního kapitálu/dluhy celkem, ostatní symboly jsou stejné jako 

v předchozím případě. 

V tomto případě se hranice Z-Score mírně liší. Podniky s Z > 2,90 mají minimální 

pravděpodobnost bankrotu, naopak podniky s Z < 1,20 mají vysokou pravděpodobnost 

bankrotu. Šedou zónu tvoří podniky, které se nacházejí uprostřed intervalu: 1,20 ≤ Z ≤ 2,90. 

Index IN, který vznikl v roce 1995 podle Inky a Ivana Neumaierových, znamená 

index důvěryhodnosti a je vhodný pro roční hodnocení finančního zdraví podniku. „Tento 

index odráží zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické situace ČR.“, viz Dluhošová 

(2010, s. 101). Index se vypočítá následovně: 

 
Výnosy

ZPL
V

KBUKZ

OA
V

A

Výnosy
V

A

EBIT
V

U

EBIT
V

CZ

A
VIN ⋅−

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 654321 ,(2.28) 

kde V1 až V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů, A jsou aktiva, CZ jsou cizí zdroje, EBIT je zisk 

před úroky a daněmi, U jsou nákladové úroky, OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé 

závazky, KBU jsou krátkodobé bankovní úvěry a ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti. 

Dluhošová (2010, s. 101) komentuje dosažené výsledky následovně: „Hodnota indexu 

IN větší než 2 představuje podnik s dobrým finančním zdravím. Podnik s IN mezi 1 a 2 není 

„ani zdravý ani nemocný“, tzn. je to podnik, který by mohl mít problémy. IN menší než 1 

znamená podnik finančně slabý.“ 

2.2.3 Sestavení finančního plánu 

Pro většinu oceňovacích metod je sestavení finančního plánu základním východiskem, 

zejména jedná-li se o výnosové metody. Finanční plán je sestavován na několik let dopředu  

a je tvořen těmito hlavními účetními výkazy: plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná 

rozvaha a plánovaný výkaz peněžních toků. 

Ještě před sestavením finančního plánu je vhodné rozdělit aktiva na provozně potřebná 

a nepotřebná, protože při ocenění by se mělo počítat pouze s provozně nutnými aktivy.  

Podle Maříka (2011a) patří mezi hlavní důvody rozdělení majetku především to, že část aktiv 

nemusí být vůbec využívána a neplynou z nich žádné nebo pouze malé příjmy. Měla by se 

vyřadit také aktiva, která nesouvisí s provozem, i když přinášejí určité příjmy, a to z důvodu 

rizik spojených s těmito příjmy. Provozně nepotřebná aktiva by měla být oceněna samostatně. 

Takto oceněná nepotřebná aktiva se nakonec přičtou k hodnotě oceněných provozně nutných 

aktiv. 
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Nelze jednoznačně říci, která aktiva jsou obecně provozně nepotřebná. Toto vymezení 

závisí na konkrétní situaci podniku a na odborném názoru odhadce. Nejčastěji mezi provozně 

nepotřebná aktiva patří krátkodobé cenné papíry a podíly, peněžní prostředky ve větší výši 

než je provozně nutné, finanční investice, které nemají přímou vazbu k základní činnosti 

podniku a dále nemovitosti, pohledávky, které nesouvisí s hlavní činností podniku a další 

neprovozní majetek, viz Mařík (2011a). 

Zároveň by měly být z výkazu zisku a ztráty odstraněny výnosy a náklady, které 

souvisí s provozně nepotřebnými aktivy. Proto je lepší přímo použít provozní výsledek 

hospodaření, který nezahrnuje mimořádné události, a z něj poté vyloučit položky, které 

souvisí s provozně nepotřebnými aktivy. Dle Maříka (2011a) patří mezi nejtypičtější příklady 

tyto položky: tržby a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a odpisy. 

Na druhé straně by ale měly být k provoznímu výsledku hospodaření přidány finanční výnosy 

a náklady, které souvisí s provozně nutnými aktivy, např. výnosy z cenných papírů  

nebo finanční náklady spojené s provozem činnosti. Tomuto upravenému výsledku 

hospodaření se také říká korigovaný provozní výsledek hospodaření. „Korigovaný výsledek 

hospodaření je tedy výsledek hospodaření generovaný provozně nutným investovaným 

kapitálem.“, viz Mařík (2011a, s. 124). 

Finanční plán musí být vytvářen z toho pohledu, jaké hodnoty má být dosaženo.  

Aby mohl být sestaven finanční plán, je potřeba vytvořit dílčí plány, kterými je plán tržeb, 

plán provozní ziskové marže, plán pracovního kapitálu, plán investic a plán financování. 

Pomocí těchto dílčích plánů získáme stěžejní položky, které budou součástí konečného 

finančního plánu. 

Plán tržeb je klíčovou oblastí pro budoucí fungování podniku a měl by vycházet  

ze strategické analýzy, kde byl zjištěn možný procentuální růst tržeb podniku. 

Plán provozní ziskové marže je významný pro konečné ocenění. Stanovuje se zde 

provozní zisková marže: 

 
tržby

NOPBT
PZM = , (2.29) 

kde PZM je provozní zisková marže a NOPBT je upravený provozní výsledek hospodaření 

před daněmi neboli korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi. 

Dle Maříka (2011a) je vhodné pracovat s korigovaným provozním výsledkem 

hospodaření před odečtením odpisů. Odpisy by měly být analyzovány až u plánu investic. 

Pro účely ocenění je důležité PZM nejen mechanicky vypočítat, ale měla by být dobře 

podložená a zdůvodněná. Je vhodné zvolit následující postup. Nejprve se vypočítá korigovaný 
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provozní výsledek hospodaření před zdaněním za předešlá období a z něho se odvodí zisková 

marže v procentním vyjádření. Dále musí být určeny faktory, které ovlivňují ziskovou marži 

(např. konkurenční struktura, osobní náklady) a následně analyzovány. Je potřebné 

odhadnout, jak budou tyto faktory ovlivňovat ziskovou marži i do budoucna. Na základě toho 

je poté možné odhadnout budoucí hodnoty provozní ziskové marže v procentním vyjádření. 

Na závěr je dopočítán korigovaný provozní výsledek hospodaření v budoucích letech, viz 

Mařík (2011a). 

Plán pracovního kapitálu se týká položek, které tvoří pracovní kapitál. Pro účely 

ocenění je důležité ukazatel pracovního kapitálu mírně upravit. Podle Maříka (2011a) se  

ke krátkodobému finančnímu majetku přičítají zásoby, pohledávky, ostatní aktiva a odečítají 

se ostatní pasiva a neúročené závazky. Všechny započtené položky musí být provozně nutné. 

Cílem je zjistit náročnost výkonů (tržeb) na jednotlivé složky pracovního kapitálu. Výsledkem 

plánu pracovního kapitálu je odhadnutí výše zásob, pohledávek a krátkodobých závazků  

do budoucna. 

Plán investic je asi nejobtížnějším dílčím plánem. Zahrnuje stanovení investic  

do dlouhodobého majetku a také odpisů. Investice je obtížné určit, nelze je stanovit jen podle 

minulého vývoje. Většinou se vychází z podnikových investičních plánů. Vždy je ale nutné 

zjistit, zda má firma dostatečné kapacity, jinak by mohlo dojít ke zkresleným výsledkům. 

Plán financování představuje předpokládané splátky úvěrů nebo přijetí nových úvěrů 

apod. Cílem je určit, z jakých zdrojů bude zajištěna potřebná finanční rovnováha. Například 

z jakých zdrojů bude podnik hradit investice apod. 

Až poté, co jsou vytvořeny tyto dílčí plány, je možné přejít k tvorbě základních 

účetních výkazů. Jednotlivé fáze se mezi sebou prolínají a navzájem ovlivňují. Je důležité, 

aby byl celý systém vybilancován. 

2.3 Metody stanovení hodnoty podniku 

Dalším krokem po provedené analýze dat a sestavení finančního plánu podniku je  

jeho samotné ocenění. Podniky je možné ocenit různými metodami, které jsou odlišné  

podle toho, jakou hodnotu oceňovatel hledá a za jakým účelem je ocenění prováděno. 

Metody podle konceptu ocenění jsou členěny na výnosové, majetkové, kombinované  

a komparativní. Členění metod je schematicky znázorněno na Obr. 2.1. V praxi je často 

výsledné ocenění tvořeno kombinací více metod. 

V této práci bude provedena komparace výnosových metod ocenění daného podniku  

a citlivostní analýza při změně parametrů u vybraných metod. 
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Obr. 2.1   Přehled metod stanovení hodnoty podniku 

 

METODY 

OCEŇOVÁNÍ 

podle konceptu 

ocenění 
za rizika 

Výnosové Majetkové Kombinované Komparativní Aktivní Pasivní 

Metody 

diskontovaných 

peněžních toků 

Metody 

kapitalizovaných 

zisků 

Metoda EVA 

Substanční  

hodnota 

Účetní 

hodnota 

Likvidační 

hodnota 

Metoda 

multiplikátorů 

Flexibilní – 

metodologie 

reálných opcí 

Metoda jistotních 

ekvivalentů 

Metoda 

upraveného 

nákladu kapitálu 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 173) 

2.3.1 Výnosové metody 

Výnosové metody jsou postaveny na předpokladu, že hodnotu statku lze určit 

očekávaným užitkem, který plyne držiteli z vlastnictví těchto statků. Jako užitek se u podniků 

považují očekávané výnosy. Dle Maříka (2011a) jsou těmito výnosy konkrétně peněžní 

příjmy plynoucí držiteli z oceňovaného statku, ale mohou to být i jinak chápané výnosy, jako 

např. dividendy či zisk. Pro tyto metody je podstatné určit budoucí výnosy, zvolit časový 

horizont a stanovit náklady kapitálu, protože od těchto parametrů se odvíjí výsledná hodnota 

firmy. 

Mezi základní výnosové metody patří metoda diskontovaných peněžních toků DCF, 

metoda kapitalizovaných zisků a metoda ekonomické přidané hodnoty EVA. 

2.3.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků 

Mezi nejpoužívanější metody oceňování patří právě metoda diskontovaných peněžních 

toků, která je typická pro anglosaské země, ale její využití je významné i na našem území. 

Tato metoda vychází z předpokladu, že hodnota firmy je odvozena ze současné hodnoty 

budoucích peněžních toků, které plynou z podnikatelské činnosti. „Peněžní toky jsou reálným 

příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku z drženého statku (podniku), a přesně tedy odrážejí 

teoretickou definici hodnoty.“, viz Mařík (2011a, str. 164). 
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Tato metoda je postavena na správném vymezení budoucích peněžních toků  

a na určení nákladů kapitálu, kterými jsou peněžní toky diskontovány. Na základě těchto 

hodnot je poté možno stanovit hodnotu kapitálu. 

Existuje několik variant této metody v závislosti na tom, s jakými peněžními toky se 

pracuje, jaké se uvažují náklady kapitálu a jaká hodnota kapitálu má být ve výsledku určena. 

Může být oceňován celkový kapitál nebo pouze vlastní kapitál. Z tohoto pohledu mezi 

varianty patří metoda DCF-Entity, metoda DCF-Equity, metoda DCF-APV a metoda DDM. 

Metoda DCF-Entity je v praxi nejpoužívanější. Slouží k ocenění celkového kapitálu, 

tedy k určení hodnoty z pohledu vlastníků i věřitelů. Volné peněžní toky určené pro vlastníky 

i věřitele FCFF jsou diskontovány nákladem celkového kapitálu WACC. Tato metoda je 

určena pro tržní ocenění celkového kapitálu firmy a jako perpetuita je její výpočet následující: 

 
WACC

FCFF
V = . (2.30) 

U metody DCF-Equity se pracuje s vlastním kapitálem podniku, tudíž je výslednou 

hodnotou ocenění vlastního kapitálu. Volné peněžní toky jsou vztaženy pouze na vlastníky  

a označují se FCFE. Peněžní toky jsou diskontovány náklady vlastního kapitálu RE. Diskontní 

míra by měla odrážet jak požadovanou míru výnosnosti, tak i rizikovost peněžních toků, která 

je u FCFE vyšší než u FCFF. Hodnota podniku jako perpetuita se stanoví následovně: 

 
ER

FCFE
V = . (2.31) 

Další metodou, která se ale v praxi používá pouze minimálně, je metoda DCF-APV. 

APV (Adjusted Present Value) znamená upravenou současnou hodnotu. Hodnota podniku je 

složena ze dvou částí. Nejprve je zjištěna hodnota nezadlužené firmy na základě peněžních 

toků nezadlužené firmy FCFEU diskontovaných nákladem celkového kapitálu nezadlužené 

firmy RU. Druhou část tvoří hodnota daňového štítu, která se získá diskontováním daňového 

štítu TS náklady dluhu RD. Hodnota podniku jako perpetuita je určena takto: 

 
DU

U

R

TS

R

FCFE
V += . (2.32) 

Metoda DDM neboli dividendový diskontní model slouží k ocenění vlastního kapitálu. 

Místo volných peněžních toků FCF se používají dividendy, které plynou vlastníkům. 

Dividendy jsou diskontovány nákladem vlastního kapitálu RE. Pokud jsou finanční toky 

konstantní, je výpočet následující: 

 
ER

DIV
V = . (2.33) 
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Pokud finanční toky konstantně rostou, jedná se o tzv. Gordonův model, kde je 

očekávaná míra růstu dividend do nekonečna označena jako g a vzorec je upraven takto: 

 
gR

DIV
V

E −
= . (2.34) 

Jak již bylo výše zmíněno, pro ocenění metodou diskontovaných peněžních toků je 

podstatné správně vymezit peněžní toky a náklady kapitálu. Nákladům kapitálu bude 

věnována samostatná podkapitola. 

 

Vymezení volných peněžních toků 

 

Peněžní toky plynoucí z podnikatelské činnosti jsou podstatnou veličinou určující 

hodnotu podniku, protože s rostoucím peněžním příjmem roste i hodnota společnosti. 

Obvykle jsou tyto finanční toky chápány jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, které přináší 

majetek firmy, a které jsou vztaženy k danému druhu kapitálu. Vymezení finančních toků je 

rozlišné podle toho, komu peněžní tok plyne. Rozlišujeme FCFF (Free Cash Flow to the 

Firm), FCFE (Free Cash Flow to the Equity) a FCFD (Free Cash Flow to the Debt). 

K následnému vymezení finančních toků byla použita publikace Dluhošová (2010). 

Volné finanční toky, které se vztahují k celkovému kapitálu FCFF, jsou veškeré 

peněžní toky generované z aktiv bez ohledu na to, komu plynou. Jsou určeny jak  

pro vlastníky, tak pro věřitele. Výsledná hodnota FCFF se skládá z peněžních toků  

pro vlastníky FCFE a z peněžních toků pro věřitele FCFD. Vztah lze vyjádřit následovně: 

 FCFDFCFEFCFF += . (2.35) 

Volné finanční toky určené vlastníkům FCFE představují v podstatě dividendy 

vyplácené vlastníkům jako podíl na zisku. Tyto finanční toky pochází z provozní, investiční  

a finanční činnosti. Vztah pro výpočet FCFE je následující: 

 SINV-ČPK-odpisyzisk čistýFCFE +∆+= , (2.36) 

kde ∆ČPK znamená změnu čistého pracovního kapitálu, INV jsou investiční výdaje a S je 

saldo neboli rozdíl mezi čerpáním dluhu a splátkami dluhu. 

Volné finanční toky pro věřitele FCFD jsou určeny následujícím vztahem: 

 St úrokyFCFD −−= )1( , (2.37) 

kde t je sazba daně z příjmu, - S je saldo z pohledu banky (příjmy z inkasovaných splátek 

z dluhu – výdaje na poskytnuté dluhy). 



33 

 

Z výše uvedených vztahů lze odvodit, že volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele 

FCFF je možné určit pomocí tohoto vzorce: 

 )1( túroky INV-ČPK-odpisyzisk čistýFCFF −+∆+= , (2.38) 

nebo také: 

 INVČPKodpisyt EBITFCFF −∆−+−= )1( , (2.39) 

kde EBIT znamená provozní zisk před zdaněním. 

Pokud se jedná o nezadluženou firmu, jejíž celkový kapitál je tvořen vlastním 

kapitálem, tak se celkové finanční toky FCFFU rovnají finančním tokům vlastního kapitálu 

FCFEU. V tomto případě zde nejsou zahrnuty žádné úroky spojené s cizím kapitálem  

a výpočet peněžních toků celkového kapitálu nezadlužené firmy je následující: 

 INV-ČPK-odpisyzisk čistýFCFFU ∆+= . (2.40) 

 

Fázové metody DCF 

 

U oceňovacích metod je podstatné odhadnout vývoj ekonomických veličin  

do budoucna. Fázové metody jsou nejčastěji využívány u metody diskontovaných peněžních 

toků, ale mohou být použity i u jiných metod. U metody DCF je klíčové odhadnout volné 

peněžní toky. Ocenění je tedy postaveno na určení současné hodnoty volných peněžních toků. 

Obecný vztah pro určení hodnoty podniku touto metodou je pak následující: 

 t
T

t
t RFCFV −

=

+⋅= ∑ )1(
1

, (2.41) 

kde V je hodnota podniku, FCF jsou volné peněžní toky, R je náklad kapitálu a t jsou 

jednotlivé roky. 

Zpravidla je při podnikání předpokladem fungování podniku do nekonečna, tzv. going 

concern. Jestliže je ale předpokládáno neomezené fungování firmy, tak je velmi obtížné  

na celé toto období odhadnout a plánovat peněžní toky. Firmy totiž prochází různými stádii 

vývoje. Někdy je podnik ve fázi rozvoje, pak pomalu roste nebo naopak velmi rychle klesá. 

Proto se doporučuje při oceňování určit jednotlivé fáze podniku. Podle toho, kolika fázemi 

podnik prochází, se rozlišují metody jednofázové, dvoufázové a vícefázové. 

Jednofázová metoda je příkladem takové situace, kdy se předpokládá stejné chování 

podniku po celé období, které se oceňuje, přičemž je splněna podmínka neomezeného trvání 

firmy. To znamená, že se předpokládají konstantní FCF, což je nejjednodušší případ. Hodnota 

podniku se v tomto případě určí jako perpetuita takto: 
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R

FCF
V = , (2.42) 

nebo pokud se pracuje s tempem růstu nebo poklesu g, tak pak: 

 
gR

FCF
V

−
= , (2.43) 

kde 
t

tt

FCF

FCFFCF
g

−
= +1 , );1( Rg −∈ a zároveň Rg t ≠ . 

Dvoufázová metoda má z fázových metod nejčetnější využití v praxi. Trvání firmy se 

v tomto případě rozdělí na dvě fáze, což je jistě reálnější situace pro stanovení peněžních toků 

než u jednofázové metody. Mnohdy ale bývá problém určit délku jednotlivých fází. Délka 

první fáze by měla vycházet z toho, na jak dlouho je možné přesně vyčíslit peněžní toky 

v jednotlivých letech. Zpravidla je první fáze plánována na 4 až 6 let. Předpokládá se totiž,  

že v tomto období lze ještě velmi dobře předvídat situaci v podniku. Druhá fáze následuje 

bezprostředně po té první a trvá do nekonečna. V této fázi již ale nelze přesně plánovat 

peněžní toky, ale dochází pouze k odhadu trendu vývoje finančních toků. Výsledná hodnota 

podniku za obě fáze se určí takto: 

 21 VVV += , (2.44) 

kde V1 je hodnota podniku za první fázi a V2 je hodnota podniku za druhou fázi. 

V první fázi, ve které lze volné peněžní toky určit s přesností, se hodnota podniku 

zjistí následovně: 

 ∑
=

−+⋅=
T

t

t
t RFCFV

1
11 )1( , (2.45) 

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

Ve druhé fázi se pracuje pouze s odhadnutým trendem volných peněžních toků. Proto 

se již ve výpočtu neobjevuje FCF ale tzv. pokračující hodnota PH, která určuje hodnotu 

podniku za druhou fázi k počátku této fáze. Správné stanovení pokračující hodnoty je velmi 

důležité, protože někdy tvoří až 80 % z odhadu hodnoty podniku. Hodnota podniku za druhou 

fázi se tedy určí takto: 

 TRPHV −+⋅= )1( 12 . (2.46) 

Pokud se ve druhé fázi předpokládají konstantní finanční toky, tak se pokračující 

hodnota určí takto: 

 
2

1

R

FCF
PH T += , (2.47) 

kde R2 jsou náklady kapitálu ve druhé fázi. 
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Pokud je ale předpokládán konstantní růst finančních toků, tak se pokračující hodnota 

stanoví následovně: 

 
gR

FCF
PH T

−
= +

2

1 . (2.48) 

Výslednou hodnotu podniku, která je součtem hodnot obou fází, lze vyjádřit takto: 

 T
T

t

t
t RPHRFCFV −

=

− +⋅++⋅= ∑ )1()1( 1
1

1 . (2.49) 

Pokud firma prochází různým vývojem a je potřeba rozdělit její trvání do více fází, tak 

se pracuje s vícefázovými metodami. Její výpočet je obdobný jako u dvoufázové metody. 

Výsledná hodnota podniku je součtem dílčích hodnot za jednotlivé fáze. Tak jako  

u dvoufázové metody se předpokládá u poslední fáze s jejím neomezeným trváním. Vývoj 

FCF lze vyjádřit fázovými hodnotami FH, které znamenají hodnotu podniku za danou fázi 

k počátku té fáze. Tyto fázové hodnoty je nutné opět diskontovat k momentu ocenění,  

aby bylo možné určit hodnotu podniku za danou fázi. 

2.3.1.2 Metoda kapitalizovaných zisků 

Metoda kapitalizovaných zisků je oproti metodě DCF založena na odhadu budoucích 

zisků. Tyto zisky jsou odhadovány z historických dat. Proto je nutné mít k dispozici výsledky 

firmy nejlépe za období 3 až 5 let, kdy je klíčovým výkaz zisku a ztráty. Tato metoda je  

na území České republiky běžně využívána a typická je především pro německy mluvící 

země. Někdy je také nazývána jako metoda čistých výnosů. Základem pro výpočet je trvale 

udržitelný zisk, kterým je účetní zisk upravený o řadu korekcí, např. snížený o mimořádné 

náklady a výnosy, úprava odpisů o reálné opotřebení, úpravy o metodické změny aj. 

Tato metoda je řazena k jednoduchým a základním modelům ke stanovení hodnoty 

podniku, ale přináší s sebou i komplikace, proto jsou prováděny různé korekce. Metodou 

kapitalizovaných zisků se odhaduje hodnota vlastního kapitálu – equity. Nejprve je tedy nutné 

upravit trvalé zisky o korekce a odhadnout jejich budoucí vývoj. Trvale udržitelný zisk se 

vypočítá takto: 

 t

T

t
t ZwZ ⋅= ∑

=1

, (2.50) 

kde Z je trvale udržitelný zisk, T je počet let zahrnutých do výpočtu, wt jsou váhy přiřazené 

jednotlivým obdobím a Zt je zisk v minulých letech upravený o korekce. 

Po stanovení diskontního faktoru – nákladu kapitálu se přistoupí k výpočtu hodnoty 

podniku, kterou jako perpetuitu lze vyjádřit takto: 
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R

Z
V = , (2.51) 

kde R je náklad kapitálu. 

2.3.1.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Další metodou výnosového ocenění je metoda ekonomické přidané hodnoty EVA, 

která není postavena jen na účetních datech, ale pracuje i s tržními daty, což je velký rozdíl 

oproti metodě DCF. Tato metoda pracuje s ekonomickým ziskem, který vzniká, když podnik 

dokáže uhradit i tzv. oportunitní náklady, tj. náklady ušlých příležitostí. Ukazatel EVA má 

mnohé využití, nejen že je ukazatelem pro oceňování podniků, ale používá se i pro hodnocení 

výkonnosti podniků nebo pro oceňování investičních projektů. 

Ukazatel EVA se vypočítá takto: 

 tttt WACCCNOPATEVA ⋅−= −1 , (2.52) 

kde NOPAT je čistý operační zisk po zdanění, C je investovaný kapitál a WACC jsou 

průměrné náklady kapitálu. 

Ukazatel NOPAT představuje čistý operativní zisk po zdanění, tedy takový výsledek, 

který souvisí s hlavní činností firmy. Nelze ho ztotožňovat s klasickým provozním výsledkem 

hospodaření. Ten by měl být totiž upraven a o neoperativní činnosti podniku. Zjednodušeně je 

možné vyjádřit čistý operační zisk takto: 

 )1( tEBITNOPAT −⋅= , (2.53) 

kde EBIT je provozní zisk a t je sazba daně z příjmů. 

Investovaný kapitál C představuje takové zdroje, které do podniku vložili investoři. 

Lze jej vyjádřit jako sumu stálých aktiv v zůstatkových cenách a pracovního kapitálu: 

 ČPKSAC += , (2.54) 

kde SA jsou stálá aktiva, ČPK je čistý pracovní kapitál. 

Hodnota ukazatele EVA by měla být v kladných hodnotách, protože jen tehdy vytváří 

hodnotu pro své vlastníky, akcionáře. Hodnota podniku je tvořena investovaným kapitálem  

a tržní přidanou hodnotou MVA. Mařík (2005, str. 68) vysvětluje vztah mezi EVA a MVA 

takto: „EVA měří úspěch společnosti během minulého roku, MVA je pohled do budoucnosti, 

který odráží očekávání trhu ohledně perspektiv společnosti.“ Hodnota podniku je vyjádřena 

takto: 

 MVACV += 0 . (2.55) 

Tržní přidaná hodnota MVA vyjadřuje současnou hodnotu budoucích EVA: 
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EVA
EVAPVMVA

1 )1(
)( . (2.56) 

I ocenění pomocí ukazatele EVA je možné provést dvoufázově. Pro účely této práce se 

bude počítat opět hodnota entity, tedy hodnota celého kapitálu: 

 
T

T
T

t
t

t

WACCWACC

EVA
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EVA
CV

)1()1(
1

1
0

+⋅
+

+
+= +

=

∑ . (2.57) 

Ocenění metodou EVA poskytuje více informací než ocenění metodou DCF, protože 

výsledná hodnota podniku se skládá z účetní hodnoty a tržně přidané hodnoty. Je tedy 

viditelné, jaká hodnota existuje k datu ocenění a jaká hodnota v budoucnu vznikne. 

Hodnota společnosti metodou EVA-Equity, která představuje ocenění vlastního 

kapitálu, se vypočte následovně: 

 
T

EE

T
T

t
t

E

t

RR
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EVA
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1
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+⋅
+

+
+= +

=

∑ , (2.58) 

kde E0 je hodnota vlastního kapitálu k datu ocenění, kterou lze vypočítat jako C0 – D0, 

přičemž D0 je hodnota úročených dluhů k datu ocenění.
 

2.3.2 Majetkové metody 

Majetkové metody jsou označovány jako jednoduchý a srozumitelný přístup  

ke zjištění hodnoty podniku. Na základě této metody jsou jednotlivě oceněna aktiva, závazky 

a dluhy. Za předpokladu pokračování či ukončení činnosti podniku se rozlišují tři metody: 

účetní, substanční a likvidační. 

Účetní metoda je založena na bázi historických cen a výsledná hodnota určuje,  

za kolik byl majetek pořízen. Vychází se z rozvahy, kde jsou uvedeny jednotlivé složky 

majetku ve stavových veličinách. Podle tohoto přístupu se oceňují jednotlivé složky aktiv 

samostatně a ty jsou následně sečteny. Po odečtení hodnoty závazků a dluhů od hodnoty aktiv 

dojde ke zjištění hodnoty vlastního kapitálu. Tato metoda je na výpočet poměrně jednoduchá, 

ale naopak nejméně přesná. Hlavním problémem je ocenění majetku na základě historických 

cen, které mohou být dost odlišné od cen tržních. Navíc zde nebývají zohledněny některé 

druhy nehmotného majetku. Proto je účetní metoda používána především jako doplňková 

metoda informující o hodnotě majetku. 

Substanční metoda je postavena na ocenění majetku na bázi reprodukčních cen. 

Cílem této metody je zjištění, kolik by stálo znovuvybudování totožného podniku,  

za předpokladu pokračování podniku v dané činnosti. Základem je tedy „reprodukční 
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pořizovací cena jednotlivých aktiv snížená o reálné ocenění všech závazků a dluhů k datu 

ocenění“, viz Dluhošová (2010, str. 178). Výslednou hodnotou této metody je substanční 

hodnota netto Sn, kterou lze podle Dluhošové (2010) vyjádřit následovně. 

 Souhrn majetkových hodnot v reprodukčních cenách 

+ Výnos z prodeje nepotřebného majetku 

= Substanční hodnota brutto Sb 

- Hodnota závazků a dluhů v reálných cenách 

= Substanční hodnota netto Sn 

Substanční metoda je velmi pracná, protože je obtížné zjistit náklady na znovupořízení 

jednotlivých složek majetku, kupříkladu takového, který se již nevyrábí. Mezi další nevýhody 

patří nezohlednění současné a budoucí výnosnosti na hodnotu podniku či hodnota 

neidentifikovatelného nehmotného majetku, který je velmi obtížný na ocenění. Naopak 

předností této metody oproti účetní hodnotě je zohlednění tržních podmínek a reálnější 

zobrazení majetkové hodnoty podniku, jelikož je ocenění prováděno na základě 

reprodukčních pořizovacích cen. 

Metoda likvidační hodnoty je postavena na předpokladu, že podnik ukončí svou 

činnost a jeho majetek bude rozprodán. Cílem metody je zjistit hodnotu majetku podniku 

k určitému časovému okamžiku. Tento přístup není jednoduchý, protože výnosy z prodeje 

závisí na těžko odhadnutelných okolnostech. Navíc zde hraje důležitou roli faktor času.  

Na likvidátora je kladen tlak prodat jednotlivý majetek v určitém časovém horizontu, což je 

významný rozdíl oproti substanční hodnotě. Likvidační hodnota je považována za dolní 

hranici hodnoty podniku. Pokud je tedy současná hodnota budoucích výnosů nižší  

než likvidační hodnota, správným oceněním v tomto případě bude likvidační hodnota. 

2.3.3 Komparativní metody 

Komparativní metody neboli také metody relativního oceňování jsou založeny  

na principu odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu oceňovaného podniku z dostupných dat 

srovnatelného podniku. Předpokladem této metody je nalezení srovnatelného podniku, který 

by měl mít veřejně obchodovatelné podíly na finančních trzích. Avšak i na vyspělém trhu je 

někdy obtížné najít podobnou firmu. Podobnost by měla být především v předmětu podnikání, 

odvětví, velikosti, výkonnosti, historii či v kapitálové struktuře. Je žádoucí nalézt alespoň 

několik podobných podniků, aby bylo možné činit průkazné závěry. 

Hodnota společnosti pomocí komparativní metody se stanoví následovně: 

 firma oceňá firmasrovnateln ukazateltormultiplikáV .⋅= , (2.59) 



39 

 

kde multiplikátor zohledňuje rozdíly mezi absolutními hodnotami vybraných ukazatelů 

oceňovaného a srovnatelného podniku. Za multiplikátor se nejčastěji považuje ukazatel P/E 

nebo ukazatel MV/BV a lze je určit takto: 

 
akcii na zisk čistý

akcie cena tržní
P/E tormultipliká = , (2.60) 

 
firmy hodnota četníú

firmy hodnota tržní
 MV/BVtormultipliká = . (2.61) 

Při využití multiplikátoru P/E je vhodné použít jako ukazatel oceňované firmy čistý 

zisk, u multiplikátoru MV/BV účetní hodnotu aktiv. 

Komparativní metoda je poměrně jednoduchá a rychlá na výpočet, ale na druhou 

stranu velmi obtížná ve vyhledávání srovnatelných podniků. Tato metoda je proto na území 

České republiky velmi málo využívaná. 

2.3.4 Kombinované metody 

Hodnota podniku kombinovanou metodou je založena na průměru hodnot 

vypočtených pomocí výše zmíněných metod. Obecně lze tuto hodnotu vypočítat jako vážený 

průměr následovně: 

 i
i

i VwV ⋅= ∑ , (2.62) 

kde wi jsou váhy přiřazené jednotlivých metodám a Vi jsou hodnoty získané pomocí 

jednotlivých metod, přičemž platí, že [ ]1;0∈iw  a 1=∑
i

iw . 

V praxi je nejčastěji využívána kombinace majetkových a výnosových metod. 

Výhodou je totiž to, že odstraňuje nedostatky těchto metod, jelikož u substanční metody 

nejsou zohledněny očekávané výnosy podniku a naopak výnosové metody nezachycují 

skutečnou hodnotu využívaného majetku. Výsledná hodnota podniku se určí jako aritmetický 

průměr hodnoty substanční a výnosové: 

 
2

VV
V

sv +
= , (2.63) 

kde Vv je výnosová hodnota a Vs je hodnota substance. 

 Tato metoda střední hodnoty je nazývána také Schmalenbachova metoda. Autor 

považuje za podstatnou podmínku této metody to, že výnos podniku musí být v přímé vazbě 

na majetkovou bázi, tzn., že výnosy musí být vázány na využitelnost aktiv podniku. Vzorec 

lze převést i na vážený aritmetický průměr: 

 sv VwVwV ⋅+⋅= 21 , (2.64) 
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kde w1 a w2 jsou váhy přiřazené těmto metodám, přičemž [ ]1;0, 21 ∈ww  a 121 =+ ww . 

 Dále je možné využít Retailovou metodu, která se ale v České republice příliš 

nepoužívá. Hodnota podniku touto metodou se počítá z dividendy a likvidační hodnoty, lze ji 

tedy použít v případě omezené životnosti podniku. 

2.4 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu jsou důležitým prvkem ke stanovení hodnoty podniku. Představují 

náklady, které podnik musí vynaložit na získání jednotlivých složek kapitálu. Z pohledu 

investora představují minimální požadovanou míru výnosnosti kapitálu neboli vnitřní 

výnosové procento. Náklady kapitálu jsou členěny podle druhu kapitálu, ke kterému se 

vztahují, a to na: náklady na celkový kapitál, náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní 

kapitál. 

V této práci bude hodnota firmy zjišťována pomocí metody DCF-Entity a metody 

EVA-Entity, v jejichž výpočtu se pracuje s náklady na celkový kapitál. Popis všech možných 

metod výpočtu by byl velmi rozsáhlý, proto zde bude věnován prostor pouze těm, které budou 

využity v praktické části. 

 

Náklady na celkový kapitál 

 

Náklady na celkový kapitál WACC (Weighted Average Cost of Capital) jsou někdy 

také označovány jako průměrné náklady kapitálu. Tvoří je kombinace nákladů různých forem 

kapitálu a tento vztah je vyjádřen takto: 

 )1( t
C

D
R

C

E
RWACC DE −⋅⋅+⋅= , (2.65) 

kde RE jsou náklady vlastního kapitálu, E je vlastní kapitál, C je celkový kapitál, RD jsou 

náklady na úročený cizí kapitál, D je úročený cizí kapitál a t je sazba daně z příjmu. 

Náklady na celkový kapitál nezadluženého podniku jsou rovny nákladům na vlastní 

kapitál, které lze stanovit pomocí stavebnicového modelu, který je v praxi hojně využíván  

a používá se především, když neexistuje dokonalý kapitálový trh a nelze využít jiné modely 

ke stanovení nákladu. Stavebnicový model používá i Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Náklady kapitálu se v tomto případě skládají z bezrizikové úrokové míry a rizikových 

přirážek. Vztah pro výpočet nákladu na celkový kapitál nezadlužené firmy WACCU je 

následující: 
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 LAfinstabsképodnikatelF
U
EU RRRRRWACC +++=≡ , (2.66) 

kde RF je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability a RLA 

je riziková přirážka za velikost podniku. 

Náklady na celkový kapitál zadlužené firmy se poté zjistí následovně: 

 )1( t
A

D
WACCWACC UL ⋅−⋅= , (2.67) 

kde A jsou aktiva. 

Bezriziková úroková míra RF je pro každý rok stanovena a uvedena na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Odhad bezrizikové úrokové míry do budoucna je 

možné provést na základě prognózy výnosu 10letého státního dluhopisu Ministerstva financí 

České republiky. 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu Rpodnikatelské je postavena  

na porovnání rentability aktiv (EBIT/A) s ukazatelem X1, který vyjadřuje „nahrazování 

úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem“, viz Dluhošová (2010, str. 124). Tento ukazatel 

se vypočte takto: 

 
OBLBU

U

A

OBLBUVK
X

+
⋅

++
=1 , (2.68) 

kde VK je vlastní kapitál, BU jsou bankovní úvěry, OBL jsou obligace a U jsou úroky. Vlastní 

kapitál, bankovní úvěry a obligace dohromady představují úplatné zdroje. 

Pokud je 
A

EBIT
 > X1, tak Rpodnikatelské = min. Rpodnikatelskéodvětví. Pokud je 

A

EBIT
 < 0, pak 

Rpodnikatelské = 10 %. Pokud platí, že 10 X
A

EBIT
≤≤ , tak pak: 

 1,0
1

/1
2

⋅






 −
=

X

AEBITX
R sképodnikatel . (2.69) 

Riziková přirážka finanční stability Rfinstab je postavena na ukazateli likvidity. 

Vychází se z celkové likvidity a jsou stanoveny mezní hodnoty likvidity: 1 a 2,5. Jestliže je 

celková likvidita ≤ 1, pak Rfinstab = 10 %. Pokud je celková likvidita ≥ 2,5, pak Rfinstab = 0 %. 

Pokud však platí, že 1 < celková likvidita < 2,5, pak se riziková přirážka vypočítá takto: 

 1,0
51

5,2
2

⋅






 −
=

,

likvidita celková
R finstab . (2.70) 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA porovnává hodnoty s úplatnými zdroji 

UZ. Platí-li, že UZ ≥ 3 mld. Kč, tak pak RLA = 0 %. Tato hranice je stanovena ze zkušeností 
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firem poskytujících rizikový kapitál, viz Dluhošová (2010). Pokud UZ ≤ 0,1 mld. Kč, pak   

RLA = 5 %. Pokud 0,1 mld. Kč < UZ < 3 mld. Kč, tak je výpočet rizikové přirážky následující: 

 
2,168

)3( 2UZ - Kč mld. 
RLA = . (2.71) 

 

Náklady na cizí kapitál 

 

Náklady cizího kapitálu představují především úroky nebo kupónové platby, které se 

platí věřitelům. Tyto náklady dluhu snížené o daňový štít se vypočítají následovně: 

 )1( t iRD −= , (2.72) 

kde i je úroková míra z dluhu a t je sazba daně. 

Náklady na cizí kapitál je možné určit také jako vážený aritmetický průměr 

z efektivních úrokových sazeb, pokud mají úvěry podniku různou strukturu. Avšak 

podmínkou je přístup k interním podnikovým informacím. Jinak je možné použít tento odhad: 

 
BU  stav

úroky nákladové
i

φ
= , (2.73) 

kde φ  je průměr a BU jsou bankovní úvěry. 

 

Náklady na vlastní kapitál 

 

Náklady vlastního kapitálu jsou převážně vždy vyšší než náklady cizího kapitálu. Což 

již vyplývá i z toho, že riziko vlastníka, který vloží peníze do podniku, je větší než riziko 

věřitele, který má zaručený příjem v podobě úrokového výnosu. Náklady na vlastní kapitál je 

možné určit několika metodami, z nichž nejpoužívanější jsou tyto: 

• model oceňování kapitálových aktiv – CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

• arbitrážní model oceňování – APM (Arbitrage Pricing Model), 

• dividendový růstový model, 

• stavebnicové modely. 

Náklady na vlastní kapitál pomocí stavebnicového modelu je možné určit následovně: 
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−⋅⋅−⋅

= , (2.74) 

kde CZ čistý zisk, Z je hrubý zisk, UM je úroková míra a UZ jsou úplatné zdroje. 



43 

 

2.5 Analýza citlivosti 

Finanční rozhodování a plánování je typickým příkladem rozhodování za rizika. 

Jelikož i oceňování podniku je založeno na rozhodování a plánování, tak i zde se vyskytuje 

riziko toho, že výsledná hodnota podniku se bude lišit od skutečné. Proto se provádí analýza 

citlivosti, která informuje o tom, jak se změní výsledná hodnota podniku při změně jednoho či 

více vstupních údajů. „U tohoto přístupu je hodnocen vliv změn vstupních parametrů  

na výsledné hodnoty finančních veličin.“, viz Dluhošová (2010, str. 38). 

Hlavní klíčový finanční ukazatel lze vyjádřit jako funkce dílčích ukazatelů takto: 

 ),...,,( 21 nFFFfU = . (2.75) 

Citlivost ukazatele na např. první parametr se dá vyjádřit jako hodnota při změně 

faktoru: 

 [ ]n
F FFFfU ,...,,)1( 21

1
1 ⋅+=+ αα , (2.76) 

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny parametru: 

 [ ] UFFFfUUU n
FF −⋅+=−=∆ + ,...,,)1( 21

1
1

1 ααα . (2.77) 

Relativní odchylku vyjadřuje α a ta může být jak kladná tak i záporná. 

 Je možné posuzovat i vliv více faktorů najednou, ale tento případ je už na výpočet 

složitější. Jedná se o analýzu scénářů. 

 Mezi základní parametry, které jsou posuzovány u metody DCF, jsou volné peněžní 

toky a náklad kapitálu. U metody EVA jsou klíčovými parametry především NOPAT  

a WACC. 
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3 Strategická a finanční analýza 

V této části práce bude věnován prostor pro charakterizování podniku a jeho analýzu. 

Nejprve budou zmíněny základní informace k oceňovanému podniku. Následně bude 

provedena strategická a finanční analýza, které zhodnotí jeho postavení a finanční situaci.  

Na konci bude sestaven dlouhodobý finanční plán firmy na 5 let. 

3.1 Charakteristika společnosti a její vývoj 
 

Název společnosti:  Penam, a. s. 

Sídlo:    Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Právní forma:  Akciová společnost 

Datum zápisu do OR: 11. 8. 1992 

Základní kapitál:  500 000 000,- Kč 

Akcie:    500 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě  

1 000 000,- Kč 

Akcionář:   AGROFERT, a. s. 

 

Penam, a.s. je významným podnikem v oblasti pekárenství a je druhou největší 

společností na tomto trhu v České republice. Počátky sahají do roku 1992, kdy byla založena 

společnost TERO ROSICE, s. r. o.  Pod tuto firmu v roce 1999 přešlo dvanáct společností, 

které podnikají v oblasti mlynárenství a pekařství. O rok později byla firma přejmenována  

na Penam, spol. s r. o. Změna právní formy na akciovou společnost proběhla v roce 2005. 

Statutárním orgánem je představenstvo, které zastupuje společnost navenek. Jediným 

akcionářem, tedy vlastníkem společnosti je AGROFERT HOLDING, a. s. se sídlem v Praze. 

V roce 2006 byla na Slovensku založena dceřiná společnost PENAM SLOVAKIA,  

a. s. Od roku 2007 proběhlo několik akvizicí jak na území České republiky, tak  

i na Slovensku. Penam exportuje výrobky nejen na slovenský trh, ale i na trh maďarský, kde 

v roce 2010 získala 100% podíl ve firmě Ceres Sütö ZRt. 

V Obchodním rejstříku jsou jako předmět podnikání uvedeny tyto činnosti: 

• mlynařství, 

• hostinská činnost, 

• pekařství, cukrářství, 

• silniční motorová doprava – nákladní, 
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• výroba, obchod a služby neuvedeny v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• výroba elektřiny. 

Mezi produkovaný sortiment patří především pekařské výrobky (pečivo slané, sladké, 

celozrnné, bezlepkové), mlýnské výrobky (mouky pšeničné, žitné) a cukrářské výrobky 

(dorty, cukrovinky). Mezi běžné pečivo patří chleby, rohlíky, bulky, apod. Oblíbené je také 

sladké pečivo, jako jsou bábovky, záviny, koláče, perníky, apod. Mimo tyto skupiny 

sortimentu Penam nabízí i doplňkový sortiment, jako jsou chlebíčky, nápoje, mléčné výroby, 

atd. 

V roce 2010 přišla společnost na trh s bezlepkovým pečivem a zaměřila se tedy 

speciálně i na zákazníky s bezlepkovou dietou. Postupně sortiment bezlepkového pečiva 

rozšiřovala a v současné době si mohou zákazníci zakoupit např. muffiny, bagetky, chleby. 

Penam se také zaměřil na podporu zdravého stravování a vytvořil značku Penam Fit den.  

Pod touto značkou nabízí to nejzdravější pečivo, především celozrnné chleby. Společnost 

spolupracuje s výživovými poradci, kteří na webu odpovídají na dotazy týkající se správné 

životosprávy. Navíc lze na webových stránkách Penamu nalézt i zdravé recepty. 

Na území České republiky se nachází centrála společnosti, která je v Brně. Dále se zde 

nachází dvanáct pekařských provozů a čtyři mlýny. Své produkty nabízí prostřednictvím 

vlastních prodejen, kterých je u nás 38, a dále prostřednictvím většiny obchodních řetězců. 

Rozvozy probíhají několikrát denně. Společnost by ráda rozšířila vlastní prodejny pečiva  

i do dalších lokalit. 

Struktura společnosti je rozdělena na tři divize – tři stupně řízení: podnik, divize 

(pekárenská divize, mlýnská divize a maloobchod) a jednotky (jednotlivé pekárny a mlýny). 

Penam je silnou a konkurenceschopnou společností, která se stala na našem území 

tradicí. Získala spoustu certifikátů a ocenění, např. národní značku kvality KLASA, užívání 

loga „Český výrobek“, Obal roku, Podnik podporující zdraví, ocenění Chléb roku 2013, atd. 

Penam je také držitelem certifikátu jakosti ISO a HACCP, a certifikace IFS FOOD 

(bezpečnost výrobků). 

3.2 Strategická analýza 

Cílem strategické analýzy je určení celkového výnosového potenciálu firmy. Je nutné 

nalézt souvislosti mezi podnikem a okolím, proto bude provedena analýza makroprostředí, 

která spočívá v určení relevantního trhu a faktorů, které působí na vývoj tohoto trhu, a analýza 

mikroprostředí, která určuje vnitřní potenciál podniku a hodnotí i konkurenci. Následně bude 

stanovena prognóza tržeb oceňovaného podniku. Závěrem bude sestavena SWOT analýza, 
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která vyplývá ze strategické analýzy, a určuje silné a slabé stránky podniku a také příležitosti 

a hrozby, které s ním souvisí. 

3.2.1 Analýza makroprostředí 

Vývoj podniku se odvíjí i od celkového stavu na trhu odvětví, na kterém podnik 

působí. Na začátku je tedy určen relevantní trh a následně jsou určeny makroekonomické 

ukazatele, které mají vliv na vývoj tohoto trhu. Vybrané ukazatele jsou zhodnoceny z hlediska 

jejich vývoje a možného vlivu na budoucí stav trhu a podniku. 

Penam se předmětem své činnosti řadí do zpracovatelského průmyslu. Dle klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE se jedná o oddíl 10 – výroba potravinářských výrobků, 

konkrétně o skupinu 10.6 – výroba mlýnských a škrobárenských výrobků, a skupinu 10.7 – 

výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. V roce 2012 se tyto dvě 

skupiny v rámci oddílu potravinářských výrobků podílely na tržbách za vlastní výrobky  

a služby ve výši 17,8 %. 

Výroba potravinářských výrobků se řadí mezi významné odvětví zpracovatelského 

průmyslu. V roce 2012 se výroba podílela 6,6 % na tržbách za prodej vlastních výrobků  

a služeb za celý zpracovatelský průmysl. Tento podíl sice mírně klesá, ale stále patří toto 

odvětví u nás mezi nepostradatelné a také je důležitým zaměstnavatelem. Co se týče 

zahraničního obchodu, tak se skupina výroby pekařských, cukrářských a mlýnských výrobků 

v porovnání s jinými skupinami na něm moc nepodílí. Pečivo je vyráběno především  

pro domácí trh, malá část je vyvážena za hranice do jiných zemí. Za poslední léta lze 

konstatovat, že převyšuje dovoz nad vývozem. 

V následující tabulce jsou uvedeny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

relevantního trhu, do kterého se řadí oceňovaná společnost Penam. Tržby jsou uvedeny v tis. 

Kč za léta 2008 – 2012. V tabulce je také vypočteno tempo růstu relevantního trhu, které  

za sledované období bylo v průměru -3,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tab. 3.1   Vývoj relevantního trhu a jeho tempa růstu za období 2008 - 2012 

Rok 
Velikost relevantního 

trhu (v tis. Kč) 
∆RT 

2008 46 620 024 - 

2009 39 529 248 -15,21% 

2010 37 609 028 -4,86% 

2011 40 708 450 8,24% 

2012 39 820 304 -2,18% 

Průměrné tempo růstu: -3,50% 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Z tabulky je patrné, že ve sledovaném období tržby klesaly, až na výjimku, kdy v roce 

2011 tržby rostly. Obrovský pokles o 15,21 % v roce 2009 je jistě zapříčiněn ekonomickou 

recesí, která byla způsobena vypuknutím celosvětové finanční krize v roce 2008. V tomto 

období klesla poptávka po výrobcích a zároveň vzrostly jejich ceny. Postupně se podniky 

z této situace dostaly zpět do normálu a tržby se zvyšovaly. Avšak v roce 2012 je viditelný 

mírný pokles, který je pravděpodobně způsoben růstem cen potravin v důsledku opětovného 

zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. 

Mezi makroekonomické faktory, které mohou ovlivňovat vývoj trhu a jejich tržeb, 

patří např. hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, daně, počet obyvatel, atd. Tyto 

faktory jsou následně vyhodnoceny s přihlédnutím, jak mohou ovlivnit budoucí vývoj tržeb 

relevantního trhu. 

 

Vývoj hrubého domácího produktu 

 

Hrubý domácí produkt je základním a nejdůležitějším makroekonomickým 

ukazatelem, který bývá hojně sledován. Vyjadřuje celkovou hodnotu statků a služeb 

vyprodukovaných na daném území za určité období v peněžních jednotkách. Tento ukazatel 

slouží k hodnocení výkonnosti ekonomiky. 

Vývoj hrubého domácího produktu ve stálých cenách za sledované období je uveden 

v následující tabulce. HDP převážně rostl, avšak v roce 2009 je viditelný pokles o 4,1 

procentní body. Tento pokles je spojen opět s finanční krizí a ekonomickou recesí, která 

v tomto období postihla mnoho zemí. Velmi znatelně se v tomto roce snížila tvorba hrubého 

kapitálu. Firmy v této špatné ekonomické situaci musely přehodnotit a pozastavit své 

investiční záměry. Rovněž poklesl vývoz i dovoz zboží a služeb, ale v posledním čtvrtletí 



48 

 

roku 2009 se ekonomika opět oživovala. V následujících letech již ekonomika opět rostla, 

HDP se zvyšoval ročně kolem dvou procentních bodů. 

Dalším propad ekonomiky byl zaznamenán v roce 2012. Tento rok se ekonomika 

nacházela opět v recesi, ale pokles nebyl tak hluboký, jak tomu bylo v roce 2009. Avšak tento 

rok byl zaznamenán pokles HDP ve všech čtvrtletích. Na nepříznivém vývoji ekonomiky se 

podílelo například zvýšení nepřímých daní, snížením spotřebitelské poptávky a také snížením 

investiční poptávky. 

Pokles výkonnosti ekonomiky v roce 2009 je možné porovnat i s poklesem tržeb 

relevantního trhu, protože na tomto trhu byl propad také značný. To samé lze říci i o poklesu 

v roce 2012.  

V tabulce je také uvedena predikce na období let 2013 – 2015, kterou zveřejnilo 

Ministerstvo financí ČR. V roce 2013 se ještě očekává pokles výkonnosti, ale od roku 2014 

opětovné nastartování ekonomiky. 

 

Tab. 3.2   Vývoj HDP ve stálých cenách za období 2008 – 2012, predikce 2013 - 2015 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 
Predikce 

2013 2014 2015 

Meziroční růst HDP v % 2,5 -4,1 2,5 1,8 -1,0 -1,4 1,4 2,0 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

Vývoj míry inflace 

 

Inflace představuje růst cenové hladiny za určité období a nejčastěji se měří indexem 

spotřebitelských cen. Příliš vysoká inflace není pro ekonomiku zdravá, může tím dojít 

k obrovskému přehřátí ekonomiky. Proto je lepší udržovat nižší míru inflace. V České 

republice se snaží Česká národní banka udržovat inflační cíl ve výši 2 %. 

Následující tabulka zahrnuje míru inflace v letech 2008 – 2012. Na počátku tohoto 

období, tedy v roce 2008, byla v naší ekonomice zaznamenána vysoká míra inflace ve výši 

6,3 %. K takto vysoké inflaci vedlo několik faktorů, zmínit lze např. zvýšení cen potravin, 

jelikož došlo ke zvýšení snížené daně z přidané hodnoty z 5 na 9 %, také rostly ceny za vodu 

a teplo. Na této změně se mohlo takové projevit zavedení regulačních poplatků  

ve zdravotnictví. 

V dalších letech se míra inflace pohybovala mezi 1 až 2 procentními body. K mírnému 

zvýšení došlo opět v roce 2012 na hodnotu 3,3 %. Tento růst je zapříčiněn opět tím, že se 
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ekonomika dostala do mírné recese a došlo ke zvýšení cen výrobků. Od roku 2013 se zvýšila 

snížená sazba DPH z 10 na 14 %. 

Predikce očekávané míry inflace na následující období je uvedena v Tab. 3.3. Jedná se 

o predikci Ministerstva financí ČR a to předpokládá míru inflace kolem 2 %. 

 

Tab. 3.3   Vývoj inflace za období 2008 – 2012, predikce 2013 - 2015 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 
Predikce 

2013 2014 2015 

Míra inflace v % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 2,4 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

Vývoj míry nezaměstnanosti 

  

 Nezaměstnanost je dalším ukazatelem, který je sledován a bývá hojně diskutován. 

Míra nezaměstnanosti v České republice za hodnocené období je uvedena v Tab. 3.4. V roce 

2008 byla poměrně nízká míra nezaměstnanosti 4,4 %, která souvisela s rostoucím 

ekonomickým růstem. V roce 2009, kdy se míra nezaměstnanosti zvýšila na 6,7 %, se již 

projevují následky finanční krize, kdy spousta firem byla nucena snižovat náklady a tedy  

i pracovní místa. V dalších letech je vývoj obdobný a míra nezaměstnanosti se pohybuje 

okolo 7 %. Takto vysoká míra nezaměstnanosti je však dlouhodobě v normálu. 

 Na relevantním trhu se také projevuje snižování pracovních míst, počet zaměstnanců 

v tomto odvětví se postupně ve sledovaném období snižuje. Firmy se totiž snaží zvyšovat 

produktivitu práce. K postupnému snižování zaměstnanců dochází i u oceňované společnosti 

Penam, a. s., jejichž počet zaměstnanců je v současnosti 2 264. 

 Ministerstvo financí ČR dále předpokládá, že míra nezaměstnanosti bude 

v následujícím období 7 %. 

 

Tab. 3.4   Vývoj nezaměstnanosti za období 2008 – 2012, predikce 2013 - 2015 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 
Predikce 

2013 2014 2015 

Míra 
nezaměstnanosti 

v % 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 7,0 6,9 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 
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Vývoj daně z příjmu právnických osob 

 

 Daňové zatížení je dalším významným faktorem, který ovlivňuje vývoj ekonomiky  

a trhu. Pro státní rozpočet jsou výhodné vysoké daně, jelikož jsou jejím příjmem, pro firmy je 

naopak potěšující snižování daňového zatížení. Sazba daně z příjmu právnických osob se  

ve sledovaném období snižuje. Již v roce 2008 byla sazba snížena z 24 na 21 %, následně 

v roce 2009 na 20 % a od roku 2010 je sazba DzP PO ve výši 19 %. Nižší sazba daně může 

podniky motivovat k dosahování většího zisku. 

 

Tab. 3.5   Vývoj daně z příjmu právnických osob za období 2008 - 2014 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Daň z příjmu PO v % 21,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Zdroj: BusinessInfo.cz, euroekonom.cz 

 

Vývoj daně z přidané hodnoty 

 

Další daní, která ovlivňuje zkoumaný relevantní trh je daň z přidané hodnoty, 

konkrétně snížená sazba DPH, která je uplatňována u potravin. Produkty vyráběné 

oceňovanou firmou Penam, jsou při prodeji zdaňovány sníženou sazbou DPH. Vývoj sazby 

této daně je patrný z Tab. 3.6. Roku 2008 došlo ke zvýšení této sazby daně z 5 na 9 %. Další 

zvýšení proběhlo roku 2010 a to na 10 %, roku 2012 na 14 % a roku 2014 na 15 %. Zvýšení 

DPH se projevuje růstem cen výrobků. 

Zatím se plánuje sjednocení sazeb DPH na 17,5 % v roce 2016. 

 

Tab. 3.6   Vývoj daně z přidané hodnoty za období 2008 - 2014 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DPH - snížená sazba v % 9,0 9,0 10,0 10,0 14,0 15,0 15,0 

Zdroj: Široký (2013), Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v čase 
zpracování diplomové práce 
 

Vývoj počtu obyvatel 

 

Vývoj trhu může ovlivňovat také počet obyvatel. Pokud počet obyvatel roste, zvyšuje 

se počet potenciálních zákazníků. V případě oceňovaného podniku není potřeba rozlišovat,  

o jaké skupiny obyvatel se jedná, jelikož v případě pekárenského odvětví jsou potenciálními 
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zákazníky všichni. V Tab. 3.7 je uveden vývoj počtu obyvatel v České republice. Počet 

obyvatel se mírně zvyšuje a růst je předpokládán i v následujících letech. 

 

Tab. 3.7   Vývoj počtu obyvatel za období 2008 – 2012, predikce 2013 - 2015 

Ukazatel Jednotky 2008 2009 2010 2011 2012 
Predikce 

2013 2014 2015 

Počet obyvatel k 
1.1. 

v tis. osob 10 381 10 468 10 507 10 487 10 505 10 516 10 524 10 530 

Meziroční růst v % 0,9 0,8 0,4 -0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

Po prozkoumání jednotlivých faktorů, které mají vliv na vývoj relevantního trhu, je 

nutné přejít k zohlednění těchto faktorů a na základě jejich predikce určit tempo růstu 

relevantního trhu na další období. Ve sledovaném období vývoj nepříznivě ovlivnila dvakrát 

recese, proto je průměrné tempo růstu relevantního trhu -3,5 %. V následujícím období se již 

nepředpokládá krizová situace, ekonomika se postupně bude vzpamatovávat z poslední recese 

v roce 2012, HDP bude růst, i ostatní ukazatele budou v dlouhodobém průměru. Proto je 

potřeba zohlednit budoucí příznivý vývoj ekonomiky. V období před krizí v roce 2008 

relevantní trh dosahoval tempa růstu tržeb 4 – 8 %. Proto je odhadováno tempo růstu trhu  

na následující období ve výši 2 %. 

3.2.2 Analýza mikroprostředí 

Analýzou mikroprostředí se rozumí především analýza podniku a jeho 

konkurenceschopnosti. Proto je potřeba se zaměřit na konkurenci a na postavení firmy  

na trhu. 

 

Zákazníci 

 

 Pro každou společnost jsou zákazníci nepostradatelným prvkem, bez nich by firmy 

nemohly fungovat. Pro Penam jsou cílovou skupinou všichni potenciální zákazníci,  

bez ohledu na věk, pohlaví, apod. Vyrábí totiž takové spektrum produktů, které k životu 

potřebují všichni. Pečivo je nedílnou součástí každého strávníka a Penam se snaží dokazovat 

potřebu pečiva ve stravě. 

 Společnost se orientuje i na konkrétní skupinu zákazníků, kteří mají bezlepkovou dietu 

a i na ty, kteří preferují zdravý životní styl. Spolupracuje s výživovými poradci, kteří 
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poskytují své rady a postřehy všem zájemcům na webových stránkách společnosti. Dokonce 

 i ve spolupráci se známými cvičiteli, např. Hankou Kynychovou, poskytli na webových 

stránkách cvičební videa. Tímto se snaží upoutat a získat více spotřebitelů oproti 

konkurentům. 

 Penam se orientuje na vyrábění z takových surovin, které neobsahují přidané látky, 

tzv. éčka, čímž se snaží vyhovět všem spotřebitelům. Zaměření na zlepšení kvality, čerstvosti, 

vláčnosti či trvanlivosti může pomoci k oslovení dalších zákazníků. 

 Pro Penam jsou důležitým prvkem nejen spotřebitelé, ale i klienti ve formě 

obchodních řetězců, které společnost zásobuje. Musí udržovat s těmito klienty dobré vztahy, 

jelikož spousta spotřebitelů nakupuje právě tady. Tyto obchodní řetězce mají mnohdy vlastní 

pekárny, kde pečou čerstvé pečivo, ale většinou se jedná o již předpečené a následně 

zmrazené výrobky. Tyto společnosti mohou ale také přejít od velkých dodavatelů pečiva 

k malým dodavatelům – pekárnám. To se stalo např. u společnosti Ahold v roce 2012.  

Ta ukončila spolupráci s pekárnou Penam i United Bakeries a začala prodávat výrobky  

od pekařů v regionu. 

 

Konkurence 

 

 Pro Penam, a. s. je na českém trhu největším konkurentem společnost United Bakeries, 

a. s. Ta vznikla spojením dvou největších skupin: Delta Pekárny a Odkolek. United Bakeries 

je vedoucí pekárenskou skupinou. Tak jako Penam má provozovny i na Slovensku  

a Maďarsku, v České republice vlastní 13 pekárenských závodů. Společnost United Bakeries 

patří mezi světové pekaře. V roce 2008 se stala 45. největší pekárenskou firmou na světě. Je 

jedničkou ve střední Evropě a chce se stát nejvýznamnější pekárenskou společností 

v Evropské unii. V roce 2012 se United Bakeries podílela na relevantním trhu 9,37 %, co se 

týče tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 

 V rámci skupiny 10.7 (výroba pekařských, cukrářských a moučných výrobků) se 

během sledovaného období 2008 – 2012 snížil počet podniků o 33 na 2 629. Ve skupině 10.6 

(výroba mlýnských výrobků) se počet podniků zvýšil o 17 a nyní jich je 170. Konkurenčních 

podniků je tedy mnoho, ale jedná se nejčastěji o menší regionální pekárny. 
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Tržní podíl podniku 

 

 Vývoj tržeb relevantního trhu byl již uveden v Tab. 3.1. V následující tabulce jsou 

uvedeny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb oceňovaného podniku a jeho podíl  

na relevantním trhu. 

 

Tab. 3.8   Vývoj tržeb společnosti a jeho tržního podílu v letech 2008 - 2012 

Rok 
Tržby podniku   

(v tis. Kč) 
Tržní podíl ∆TP ∆ tržeb 

2008 2 956 680 6,34% - - 

2009 2 523 692 6,38% 0,67% -14,64% 

2010 2 480 131 6,59% 3,29% -1,73% 

2011 3 028 205 7,44% 12,80% 22,10% 

2012 2 861 738 7,19% -3,39% -5,50% 

Průměrné tempo růstu: 3,34% 0,06% 

 

 Tržby podniku se ve sledovaném období vyvíjely obdobně jako tržby na relevantním 

trhu. V roce 2009 je vidět znatelný pokles tržeb o 14,64 %, který byl rovněž způsoben situací, 

která vznikla po příchodu finanční krize. S příchodem finanční krize poklesla poptávka  

po výrobcích, proto se tržby snížily. Situace přesto firmu nezasáhla takovým způsobem, jako 

jiné společnosti, postupně se firma z krize vzpamatovala a již v roce 2011 se tržby zvýšily  

o 22,1 %. Na konci hodnoceného období, v roce 2012, tržby podniku klesly o 5,5 %. Tento 

rok naše ekonomika procházela recesí. Z vývoje je patrné, že se firma vyvíjí procyklicky 

s hospodářským cyklem. Průměrné tempo růstu tržeb za sledované období je 0,06 %. 

 Penam je silnou společností, která si drží na trhu pekárenství podíl kolem 7 %. Její 

tržní podíl se dokonce roku 2011 zvýšil o 12,8 % oproti minulému období, ale v roce 2012 

klesl o 3,39 % oproti předešlému období. Tento pokles může být způsoben ukončením 

zakázky se známou společností Ahold. 

3.2.3 Prognóza tržeb 

Odhad podnikových tržeb na další období lze učinit na základě strategické analýzy  

a historického vývoje tržeb. Vyvození tržeb ze strategické analýzy je provedeno dle vzorce  

č. 2.1: 

%41,50541,00334,002,00334,002,01  T ≡=⋅++=∆ . 

Výsledkem strategické analýzy je předpokládaný růst tržeb oceňovaného podniku  

o 5,41 %. Tento výsledek se odlišuje od průměrného historického vývoje tržeb, tempo růstu 
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tržeb bylo v průměru 0,06 %. Důvodem takto odlišného výsledku je zohlednění různých 

faktorů ve strategické analýze. Průměrné tempo růstu tržeb společnosti hodně ovlivnila špatná 

ekonomická situace v důsledku vypuknutí finanční krize, ale v dalším období se předpokládá 

růst tržeb a příznivý ekonomický vývoj na českém trhu. Proto je větší váha přidělena výsledku 

ze strategické analýzy (0,7) a historickému vývoji tržeb je přisouzena váha menší (0,3). 

Výsledné tempo růstu, je dle vzorce č. 2.2 následující: 

%81,303805,03,00006,07,00541,0  T ≡=⋅+⋅=∆ . 

3.2.4 SWOT analýza 

Ze strategické analýzy vyplývají silné a slabé stránky podniku a je možné určit  

i příležitosti a hrozby, které plynou z analýzy vnějšího okolí. Tyto skutečnosti se promítly  

ve SWOT analýze, která je provedena v následující tabulce. 

 

Tab. 3.9   SWOT analýza Penam, a. s. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

dlouholetá tradice 

známá značka 

stabilní podíl na trhu 

ohled na potřeby zákazníků 

vzdělávání zaměstnanců 

aktivita v oblasti výzkumu a vývoje 

získané certifikáty 

malé pokrytí území Čech pekárnami 

závislost na ekonomické situaci v zemi 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

oslovení nových zákazníků zlepšením kvality 

pečiva 

nové výrobky 

expanze do dalších lokalit ČR 

výkyvy hospodářského vývoje 

růst cen surovin 

silná konkurence 

 

3.3 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke zhodnocení finanční situace podniku, proto je velmi 

důležitá. Součástí finanční analýzy bude provedena analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Podstatnou část tvoří poměrové ukazatele, konkrétně se jedná o ukazatele rentability, 
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finančního zdraví a zadluženosti, likvidity a aktivity. Ke zhodnocení finanční úrovně bude 

využito Altmanova modelu a Indexu IN. 

Vstupními daty jsou údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti Penam, a. s. 

za období 2008 – 2012. Tyto výkazy jsou zpracovány a jsou součástí prvních dvou příloh. 

3.3.1 Horizontální a vertikální analýza aktiv 

Analýza vybraných aktivních položek rozvahy jak absolutně (v Kč), tak relativně  

(v %) je provedena v následující tabulce. Vývoj dlouhodobého majetku a oběžných aktiv  

ve sledovaném období znázorňuje graf 3.1. 

 

Tab. 3.10   Horizontální analýza vybraných položek aktiv v letech 2008 - 2012 

  
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

AKTIVA CELKEM -5,11% -138516 5,33% 137111 1,93% 52168 -1,36% -37397 

Dlouhodobý majetek -2,22% -35567 16,27% 255122 -1,63% -29696 -0,84% -14980 

Dl. nehmotný majetek 313,84% 13994 -63,40% -11699 -12,96% -875 -23,42% -1377 

Dl. hmotný majetek 0,90% 9298 -1,31% -13642 -4,51% -46491 0,19% 1890 

Dl. finanční majetek -10,44% -58859 55,56% 280463 2,25% 17670 -1,93% -15493 

Oběžná aktiva -8,77% -96198 -11,81% -118216 9,25% 81595 -2,49% -24051 

Zásoby -1,48% -1135 33,20% 25096 -20,78% -20921 40,66% 32437 

Dl. pohledávky 68,50% 724 12,13% 216 54,93% 1097 -0,06% -2 

Kr. pohledávky -10,12% -102596 -16,48% -150149 9,94% 75647 -6,65% -55607 

Kr. finanční majetek 124,23% 6809 53,87% 6621 136,28% 25772 -1,97% -879 

Časové rozlišení -75,01% -6751 9,12% 205 10,96% 269 60,01% 1634 

 

 Celková aktiva se ve sledovaném období vyvíjela proměnlivě. V letech 2009 a 2012 

aktiva vykazují pokles. Tento vývoj navazuje na zhodnocení strategické analýzy, ze které 

vyplynulo, že se v těchto letech ekonomika nevyvíjela pozitivně v důsledku recese a dalších 

faktorů. Úbytek celkových aktiv v roce 2009 je způsoben poklesem dlouhodobého majetku  

i oběžného majetku. V roce 2010 již celková aktiva rostou, výrazně se zvýšila hodnota 

dlouhodobého majetku, ale oběžná aktiva se snížila. Opačný vývoj lze sledovat v roce 2011, 

kdy klesla hodnota dlouhodobého majetku, a zvýšila se oběžná aktiva. Rok 2012 byl obdobný 

jako rok 2009, kdy se obě složky majetku snížily. 

 Hodnota dlouhodobého majetku měla spíše mírnou klesající tendenci, avšak v roce 

2010 značně vzrostla. Výrazně jeho vývoj ovlivňuje finanční majetek. Pokles dlouhodobého 

majetku v roce 2009 je způsoben právě poklesem finančního majetku, jelikož se snížily podíly 

v ovládaných a řízených osobách. Rok 2010 se naopak značí velkým růstem těchto podílů 
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(růst cca o 56 %), který ve výsledku ovlivnil zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku  

o 16,27 %. Na mírném poklesu dlouhodobého majetku v roce 2011 se podílí především 

hmotný majetek s poklesem hodnoty staveb a samostatných movitých věcí. Snížení hodnoty 

dlouhodobého majetku v roce 2012 je opět způsoben poklesem finančního majetku, tedy 

podílů v ovládaných a řízených osobách o necelé 2 %. Z grafu je patrné, že snižování hodnoty 

dlouhodobého majetku bylo pouze malé, kdežto jeho růst v roce 2010 byl značný.  

Ve výsledku se jeho hodnota ve sledovaném období zvýšila. 

 Hodnota oběžných aktiv se v analyzovaných letech snižovala, až na výjimku, kdy se 

v roce 2011 zvýšila. Vývoj oběžného majetku ovlivňují především krátkodobé pohledávky, 

které tvoří jeho převážnou část. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny zejména pohledávkami 

z obchodních vztahů. Růst těchto pohledávek může být chápan jako pozitivní v tom smyslu, 

že roste počet odběratelů, nebo jako negativní, kdy by se jednalo o pokles platební schopnosti 

dlužníků. Ve výsledku se ale tyto pohledávky snížily ve sledovaném období o přibližně 200 

milionů korun (pokles o cca 20 %). Jelikož se jedná o výrobní společnost, tak oběžný majetek 

tvoří i zásoby, které se značně zvýšily v letech 2010 a 2012 v důsledku zvýšení zásob 

materiálu. Krátkodobý finanční majetek ve sledovaném období výrazně rostl, až na mírný 

pokles v posledním období. Růst finančního majetku je způsoben přílivem peněz na účtech 

v bankách. Jedná se o majetek s rychlým oběhem, proto je toto zvýšení pozitivní. 

 

Graf 3.1   Vývoj stálých a oběžných aktiv v letech 2008 - 2012 

 

 

 Vertikální analýza vybraných aktivních položek je znázorněna v následující 

tabulce (Tab. 3.11). Základ tvoří celková aktiva. Nejvíce se na celkových aktivech podílí 

dlouhodobý majetek ve výši 59 – 67 %. Dlouhodobý majetek je tvořen zejména hmotným 

majetkem, který představuje především stavby, samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí a také pozemky. Oběžný majetek se na celkových aktivech podílí 32 – 40 %. Největší 
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Tab. 3.11   Vertikální analýza vybraných položek aktiv v

  2008 

AKTIVA CELKEM 100,00%

Dlouhodobý majetek 59,18%

Dl. nehmotný majetek 0,16%

Dl. hmotný majetek 38,21%

Dl. finanční majetek 20,81%

Oběžná aktiva 40,49%

Zásoby 2,83%

Dl. pohledávky 0,04%

Kr. pohledávky 37,42%

Kr. finanční majetek 0,20%

Časové rozlišení 0,33%

 

 Následující graf zobrazuje složení aktiv ve sledovaných letech. Z

že společnost tíhne více k dlouhodobému majetku. Pom

se v posledním sledovaném roce oproti roku 2008 zvýšil.

 

Graf 3.2   Vertikálně-horizontální

 

3.3.2 Horizontální a vertikální analýza pasiv

Analýza vybraných pasivních položek rozvahy je absolutn

v následující tabulce. 
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zastoupení zde mají již zmíněné krátkodobé pohledávky. Celková aktiva tvo

ě náklady příštích období, ale na aktivech se nepodílejí an

Vertikální analýza vybraných položek aktiv v letech 2008 - 

 2009 2010 2011 2012 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

59,18% 60,98% 67,32% 64,97% 65,31% 

0,16% 0,72% 0,25% 0,21% 0,17% 

38,21% 40,63% 38,07% 35,66% 36,22% 

20,81% 19,64% 29,00% 29,09% 28,93% 

40,49% 38,93% 32,59% 34,93% 34,53% 

2,83% 2,94% 3,72% 2,89% 4,12% 

0,04% 0,07% 0,07% 0,11% 0,11% 

37,42% 35,44% 28,10% 30,31% 28,68% 

0,20% 0,48% 0,70% 1,62% 1,61% 

0,33% 0,09% 0,09% 0,10% 0,16% 

Následující graf zobrazuje složení aktiv ve sledovaných letech. Z

dlouhodobému majetku. Poměr dlouhodobého a ob

posledním sledovaném roce oproti roku 2008 zvýšil. 

ntální analýza aktiv v letech 2008 - 2012 
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Tab. 3.12   Horizontální analýza vybraných položek pasiv v letech 2008 - 2012 

  
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

PASIVA CELKEM -5,11% -138516 5,33% 137111 1,93% 52168 -1,36% -37397 

Vlastní kapitál 7,76% 102972 5,20% 74418 12,10% 182120 7,36% 124164 

Základní kapitál 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Kapitálové fondy -1050,28% -44994 94,89% 38630 968,65% 20148 -99,45% -17969 

Rezervní fond a ost. 
fondy ze zisku 

16,87% 7647 13,96% 7398 8,57% 5176 12,35% 8098 

VH minulých let 23,24% 145293 9,45% 72834 11,66% 98345 16,34% 153875 

VH běžného účetního 
období 

-3,25% -4974 -30,04% -44444 56,46% 58451 -12,25% -19840 

Cizí zdroje -17,49% -241558 5,48% 62493 -10,80% -129821 -15,06% -161472 

Rezervy -74,01% -29501 -100,00% -10358 100,00% 23406 -7,08% -1656 

Dlouhodobé závazky 8,23% 6701 -11,12% -9804 -7,26% -5686 -0,60% -436 

Krátkodobé závazky -26,21% -173777 31,17% 152488 -10,15% -65136 2,02% 11673 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

-7,53% -44981 -12,65% -69833 -17,08% -82405 -42,77% -171053 

Časové rozlišení 466,67% 70 235,29% 200 -45,96% -131 -57,79% -89 

 

Celková pasiva se vyvíjela stejně jako aktiva a je potřeba se podívat na jednotlivé 

položky, které tento vývoj ovlivnily. Snížení hodnoty pasiv v roce 2009 je zapříčiněn 

výrazným poklesem cizích zdrojů, kdežto vlastní zdroje rostly. Vlastní kapitál a cizí kapitál se 

ve sledovaném období vyvíjel protichůdně, až na výjimku v roce 2010, kdy obě složky 

kapitálu rostly. 

Vlastní kapitál má v analyzovaném období rostoucí trend. Průměrný růst se pohybuje 

kolem 8 %. Největší podíl na tomto růstu má výsledek hospodaření minulých let, tedy 

nerozdělený zisk, který se každým rokem zvyšoval minimálně o 10 %. Další významnou 

složkou vlastního kapitálu je základní kapitál, který byl ve sledovaných letech konstantní  

ve výši 500 milionů korun. Menší růst vlastních zdrojů v roce 2010 je zapříčiněn poklesem 

výsledku hospodaření běžného účetního období, který se snížil o 30 %. Naopak vyšší růst 

vlastního kapitálu v roce 2011 způsobilo zvýšení běžného výsledku hospodaření o 56 %. 

Kapitálové fondy se v letech 2009 a 2012 značně snížily. Pokles je spojen s oceňovacími 

rozdíly z přecenění. 

Cizí kapitál vykazuje klesající trend, s výjimkou roku 2010, kdy se mírně zvýšil. 

Z grafu je ale patrné, že se během sledovaného období jeho výše výrazně snížila. Pokles 

cizích zdrojů o 17,49 % v roce 2009 je způsoben především výrazným snížením krátkodobých 

závazků o 26,21 %, snížením dlouhodobých bankovních úvěrů a rezerv. Krátkodobé závazky 

jsou tvořeny zejména závazky z obchodních vztahů. Krátkodobé závazky v roce 2010 vzrostly 
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o 31,17 %, a i když se ostatní cizí zdroje financování snížily, tak se celkové zdroje zvýšily  

o 5,48 %. Snížení cizích zdrojů v roce 2011 je zapříčiněno opět poklesem krátkodobých 

závazků a bankovních úvěrů. Na poklesu cizího kapitálu v roce 2012 se podílí zejména 

bankovní úvěry, jak krátkodobé tak dlouhodobé, které se snížily o 42,77 %. 

 

Graf 3.3   Vývoj vlastního a cizího kapitálu v letech 2008 - 2012 

 

 

 Tab. 3.13 zobrazuje podíl vybraných pasivních položek na celkových pasivech  

za období let 2008 – 2012. 

 

Tab. 3.13   Vertikální analýza vybraných položek pasiv v letech 2008 - 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 49,01% 55,65% 55,58% 61,13% 66,53% 

Základní kapitál 18,46% 19,45% 18,47% 18,12% 18,37% 

Kapitálové fondy 0,16% -1,58% -0,08% 0,65% 0,00% 

Rezervní fond a ost. fondy ze zisku 1,67% 2,06% 2,23% 2,38% 2,71% 

VH minulých let 23,07% 29,97% 31,14% 34,12% 40,24% 

VH běžného účetního období 5,65% 5,76% 3,82% 5,87% 5,22% 

Cizí zdroje 50,99% 44,34% 44,40% 38,86% 33,46% 

Rezervy 1,47% 0,40% 0,00% 0,85% 0,80% 

Dlouhodobé závazky 3,01% 3,43% 2,89% 2,63% 2,65% 

Krátkodobé závazky 24,47% 19,03% 23,70% 20,89% 21,60% 

Bankovní úvěry a výpomoci 22,04% 21,48% 17,81% 14,49% 8,41% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 

  

Rozložení pasiv v roce 2008 je téměř rovnoměrné. Vlastní kapitál tvoří 49 % a cizí 

kapitál 51 %. V průběhu sledovaného období ale poměr vlastního kapitálu k cizímu roste.  

Na konci období tvoří vlastní zdroje 66,53 % z celkových pasiv. Na tomto růstu se podílí 
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Tab. 3.14   Horizontální analýza vybraných položek VZZ v letech 2008 - 2012 

  
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč 

Tržby za prodej zboží 1,27% 10400 -3,19% -26504 15,51% 124554 -0,77% -7128 

Tržby za prodej vl. 
výrobků a služeb 

-14,64% -432988 -1,73% -43561 22,10% 548074 -5,50% -166467 

Výkonová spotřeba -21,64% -476291 3,14% 54200 27,66% 491918 -6,40% -145431 

Osobní náklady 5,96% 40848 -3,85% -27947 -3,03% -21142 0,78% 5305 

Tržby z prodeje dl. 
majetku a materiálu 

50,58% 31969 -64,93% -61795 -71,47% -23854 -21,27% -2025 

Provozní VH -3,04% -5844 -27,60% -51417 49,15% 66295 -15,52% -31222 

Finanční VH 62,21% 6044 44,13% 1620 130,13% 2669 667,15% 4123 

Mimořádný VH -100,00% -9314 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

VH za úč. období -3,25% -4974 -30,04% -44444 56,46% 58451 -12,25% -19840 

 

Tržby za prodej zboží se během sledovaného zvýšily, avšak v letech 2010 a 2012 je 

zaznamenán mírný pokles. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb ovlivnila ekonomická 

situace v zemi. Po zásahu finanční krize v roce 2008 začaly tržby klesat. V roce 2011 se již 

situace zlepšila a tržby se zvýšily o 22,10 %. Poté ale následoval opět pokles tržeb, protože 

rok 2012 je charakteristický recesí. Výkonová spotřeba se vyvíjela obdobně jako tržby 

s výjimkou roku 2010. Osobní náklady jsou tvořeny především mzdovými náklady, náklady 

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a odpisy dlouhodobého majetku. Tyto náklady se 

nejprve zvýšily, jelikož vzrostly náklady na mzdy. Poté následoval mírný pokles a na konci 

období růst. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku se výrazně zvýšily v roce 2009. Tržby 

z prodeje materiálu ve sledovaném období klesaly. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj výsledků hospodaření za analyzované 

období. Není zde zachycen vývoj mimořádného výsledku hospodaření, jelikož ho bylo 

dosaženo pouze v roce 2008. Provozní výsledek klesal, s výjimkou roku 2011, kdy se zvýšil  

o téměř 50 %. Finanční výsledek hospodaření byl na počátku období záporný, jelikož měla 

firma vysoké nákladové úroky. Ty se ale postupně snižovaly a finanční výsledek se od roku 

2011 pohybuje v kladných hodnotách. Celkový výsledek hospodaření za jednotlivá účetní 

období kopíruje vývoj provozního výsledku. 
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Graf 3.5   Vývoj výsledků hospodaření v letech 2008 - 2012 

 

 

Následující tabulka zachycuje podíl vybraných položek výkazu zisku a ztráty  

na celkových tržbách, které jsou základem pro porovnání. Největší část tržeb tvoří tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb a to ve výši 73 – 76 %. Další významnou položkou jsou 

tržby za prodej zboží, které se podílí 21 – 24 %. Zbytek tvoří tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papírů a podílů. Zhruba ve výši poloviny 

celkových tržeb je výkonová spotřeba tvořená spotřebou materiálu, energie a služeb. Osobní 

náklady ve srovnání s tržbami jsou ve výši 17 – 21 %. 

 

Tab. 3.15   Vertikální analýza vybraných položek VZZ v letech 2008 - 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 21,18% 24,05% 24,21% 23,39% 24,29% 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 76,44% 73,17% 74,77% 76,37% 75,51% 

Výkonová spotřeba 56,90% 50,00% 53,63% 57,26% 56,08% 

Osobní náklady 17,73% 21,07% 21,07% 17,09% 18,02% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1,63% 2,76% 1,01% 0,24% 0,20% 

Provozní VH 4,97% 5,40% 4,07% 5,07% 4,48% 

Finanční VH -0,25% -0,11% -0,06% 0,02% 0,13% 

Mimořádný VH 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH za úč. období 3,95% 4,29% 3,12% 4,08% 3,75% 

 

3.3.4 Poměrová analýza 
Analýza poměrových ukazatelů slouží ke zhodnocení finanční situace podniku. 

Ukazatelů je spousta, ale pro potřeby diplomové práce budou využity vybrané ukazatele 

rentability, finanční stability a zadluženosti, likvidity a aktivity, spočítané podle vzorců 

uvedených v kapitole 2.2.2.2. 
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3.3.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita obecně znamená výnosnost. Poměřuje zisk s formou vloženého kapitálu. 

Podle toho o jaký kapitál se jedná, počítáme rentabilitu aktiv a rentabilitu vlastního kapitálu. 

Hodnoty těchto ukazatelů za sledované období jsou uvedeny v následující tabulce. V tabulce 

je uvedena i rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. 

 

Tab. 3.16   Vybrané ukazatele rentability v letech 2008 - 2012 

Ukazatel Číslo vzorce 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 2.8 8,37% 7,98% 5,35% 7,66% 6,55% 

ROE 2.9 11,52% 10,34% 6,88% 9,60% 7,85% 

ROS 2.10 3,95% 4,29% 3,12% 4,08% 3,75% 

ROC 2.11 4,17% 4,58% 3,29% 4,37% 3,97% 

 

Rentabilita celkového kapitálu neboli aktiv (ROA) je klíčovým ukazatelem. V roce 

2008 dosáhla hodnoty 8,37 %, což se dá považovat za uspokojivý výsledek. Ve sledovaném 

období ale rentabilita postupně klesala až na hodnotu 6,55 % v roce 2012. Pokles rentability je 

způsoben zejména snížením zisku, který klesal v důsledku finanční krize. Zlepšení situace  

a také růst rentability je viditelný v roce 2011, jak již bylo zmíněno i u ostatních položek 

týkajících se hospodaření. Graficky je vývoj rentability znázorněn v grafu 3.6. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a v roce 

2008 je na hodnotě 11,52 %. Vývoj je obdobný jako u rentability aktiv, do roku 2010 klesá, 

v roce 2011 zlepšení a růst, ale v roce 2012 opět pokles. Klesající tendence je způsobená 

vývojem čistého zisku a růstem vlastního kapitálu. 

Rentabilita tržeb (ROS) i rentabilita nákladů (ROC) se vyvíjely kolísavě. V roce 2009 

je zaznamenán růst, následující rok pokles, růst a znovu pokles. 

 

Graf 3.6   Vývoj rentability v letech 2008 - 2012 
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3.3.4.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilitu můžeme charakterizovat analýzou struktury zdrojů, které slouží 

k financování aktiv. Mezi zástupce těchto ukazatelů patří Equity Ratio a finanční páka. 

Zadluženost podniku je charakterizována ukazatelem celkové zadluženosti, zadluženosti 

vlastního kapitálu a úrokové krytí. Tyto ukazatele jsou za jednotlivé roky uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 3.17   Vybrané ukazatele finanční stability a zadluženosti v letech 2008 - 2012 

Ukazatel Číslo vzorce 2008 2009 2010 2011 2012 

Equity Ratio 2.12 49,01% 55,65% 55,58% 61,13% 66,53% 

Finanční páka 2.13 204,05% 179,68% 179,90% 163,58% 150,30% 

Celková zadluženost 2.14 50,99% 44,34% 44,40% 38,86% 33,46% 

Zadluženost VK 2.15 104,05% 79,67% 79,89% 63,57% 50,30% 

Úrokové krytí 2.16 694,81% 909,15% 1213,56% 2229,38% 4771,18% 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) vyjadřuje dlouhodobou stabilitu, 

proto je tento ukazatel velmi důležitý. Ve sledovaném období jeho hodnota roste ze 49,01 % 

na 66,53 %. Firma je schopna svůj majetek krýt vlastními zdroji v tomto podílu. Opět je 

graficky znázorněn vývoj v grafu 3.7. Majetkový koeficient (finanční páka) má v daném 

období klesající tendenci. 

Celková zadluženost se postupně snížila z 50,99 % na 33,46 %. Firma používá 

k financování méně cizích zdrojů. Zadluženost vlastního kapitálu se během sledovaného 

období snížila ze 104,05 % na 50,30 %. Na začátku období tedy dosahovala doporučených 

hodnot. Úrokové krytí představuje krytí úroků provozním ziskem. Hodnota v daném období 

výrazně rostla až na 4 771,18 %, což značí velmi dobrou finanční situaci podniku. 

 

Graf 3.7   Vývoj finanční stability a zadluženosti v letech 2008 - 2012 
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3.3.4.3 Ukazatele likvidity 

Likviditou se rozumí schopnost podniku hradit své závazky. V rámci tohoto ukazatele 

se počítá s celkovou, pohotovou a okamžitou likviditou. Hodnoty ukazatelů jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 3.18   Vybrané ukazatele likvidity v letech 2008 - 2012 

Ukazatel Číslo vzorce 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita 2.17 1,01 1,07 0,91 1,10 1,15 

Pohotová likvidita 2.18 0,94 0,99 0,81 1,00 1,01 

Okamžitá likvidita 2.19 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 2.20 12 792 62 411 -86 630 83 934 122 925 

 

Celková likvidita se ve sledovaném období zvýšila, pohybovala se od 1,01 do 1,15. 

Doporučená hodnota pro celkovou likviditu je od 1,5. Pohotová likvidita se na konci 

sledovaného období oproti roku 2008 zvýšila z 0,94 na 1,01. Doporučuje se hodnota 

v rozmezí 1 – 1,5, tudíž podnik drží dobrou likviditu. Okamžitá likvidita představuje 

okamžitou schopnost hradit závazky a měla by dosahovat hodnot 0,2 – 1. Okamžitá likvidita 

analyzovaného podniku se ve sledovaném období zvýšila, ale i tak dosáhla maximální 

hodnoty pouze 0,05. 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) vyjadřuje část oběžných aktiv, která jsou financována 

dlouhodobými zdroji, proto je vhodné, aby ukazatel v čase rostl. Tento vývoj je viditelný  

u oceňovaného podniku. Hodnota čistého pracovního kapitálu se zvýšila z 12 792 tis. Kč  

na 122 925 tis. Kč. Pouze v roce 2010 byl ČPK záporný. 

 

Graf 3.8   Vývoj likvidity v letech 2008 - 2012 
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3.3.4.4 Ukazatele aktivity 

Mezi ukazatele aktivity se řadí ukazatele doby obratu nebo obratovosti. V rámci této 

práce je pracováno s dobou obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků a také s obratovostí 

celkových aktiv. Vývoj těchto ukazatelů je uveden v následující tabulce, doby obratu jsou 

znázorněny i v grafu 3.9. 

 
Tab. 3.19   Vybrané ukazatele aktivity v letech 2008 - 2012 

Ukazatel Číslo vzorce 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv 2.21 1,43 1,34 1,23 1,44 1,39 

Doba obratu aktiv (dny) 2.22 252,12 268,28 293,88 250,55 258,61 

Doba obratu zásob (dny) 2.23 7,14 7,89 10,93 7,24 10,66 

Doba obratu pohledávek (dny) 2.24 94,33 95,08 82,58 75,94 74,18 

Doba obratu závazků (dny) 2.25 61,70 51,05 69,64 52,34 55,87 

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv neboli rychlosti obratu se ve sledovaném období 

vyvíjel proměnlivě. Bylo by žádoucí, aby ukazatel rostl, ale na počátku a na konci období je 

přibližně na stejné hodnotě. 

Doba obratu aktiv a zásob se vyvíjely obdobně. Hodnoty ukazatelů vykazují růst,  

až na značný pokles v roce 2011. U obou ukazatelů je doporučován klesající trend. Doba 

obratu zásob se pohybuje kolem 7 – 10 dnů. Rychlost obratu je tedy vysoká, což je 

pochopitelné, jelikož se jedná o výrobu pečiva. 

Doba obratu pohledávek se postupně snižovala z 94 dnů na 74 dnů. Tento klesající 

trend je pozitivním jevem, protože vypovídá o platební morálce odběratelů. Doba obratu 

závazků se vyvíjela střídavě, ale na konci sledovaného období se oproti roku 2008 snížila  

o přibližně 6 dnů. Ukazatel se dá považovat za poměrně stabilní a vyjadřuje platební 

schopnost hodnoceného podniku. 

 
Graf 3.9   Vývoj aktivity v letech 2008 - 2012 
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3.3.5 Altmanův model 

Finanční úroveň podniku lze zhodnotit kromě poměrových ukazatelů i pomocí 

různých modelů. Jedním z nich je Altmanův model, který je založen na zhodnocení možnosti 

úpadku. Tento model obsahuje poměrové ukazatele, které se násobí stanoveným indexem. 

Výpočet tzv. Z-Score za sledované období je uveden v následující tabulce a je proveden  

dle vzorce 2.27. 

 

Tab. 3.20   Altmanův model v letech 2008 - 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

0,717 . X1 0,00 0,02 -0,02 0,02 0,03 

0,847 . X2 0,20 0,25 0,26 0,29 0,34 

3,107 . X3 0,26 0,25 0,17 0,24 0,20 

0,420 . X4 0,40 0,53 0,53 0,66 0,84 

0,998 . X5 1,43 1,34 1,22 1,43 1,39 

Z-Score 2,29 2,39 2,16 2,64 2,80 

 

Hodnota Z oceňované společnosti se v analyzovaných letech pohybovala od 2,16  

do 2,8. Během tohoto období patří podnik dle kritérií do tzv. šedé zóny, kdy nelze určit, jaká 

je pravděpodobnost bankrotu. Podmínka šedé zóny je: 1,20 ≤ Z ≤ 2,90. V roce 2012 dosáhl 

podnik hodnoty Z ve výši 2,8. Pokud bude následovat rostoucí trend i v následujících letech, 

tak by se dalo říci, že má podnik minimální pravděpodobnost bankrotu. 

3.3.6 Index IN 

Index IN je indexem důvěryhodnosti, který opět hodnotí finanční zdraví podniku. 

Index IN95 je tvořen šesti ukazateli, které jsou násobené přiřazenými váhami podle odvětví, 

ve kterém podnik působí. Výpočet indexu je znázorněn v následující tabulce dle vzorce 2.28. 

 

Tab. 3.21   Index IN v letech 2008 - 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

0,26 . X1 0,51 0,59 0,59 0,67 0,78 

0,11 . X2 0,76 1,00 1,33 2,45 5,25 

4,99 . X3 0,42 0,40 0,27 0,38 0,33 

0,33 . X4 0,47 0,44 0,40 0,47 0,46 

0,10 . X5 0,10 0,11 0,09 0,11 0,12 

17,38 . X6 0,53 0,15 0,22 0,03 0,23 

Index IN 2,79 2,68 2,90 4,12 7,16 

 



68 

 

Pokud je hodnota indexu větší než 2, tak se jedná o podnik s dobrým finančním 

zdravím. To platí pro analyzovaný podnik, jelikož hodnota indexu IN se ve sledovaném 

období postupně zvyšovala z hodnoty 2,79 na hodnotu 7,16. Tuto hodnotu nejvíce ovlivnil 

druhý ukazatel, který poměřoval zisk s nákladovými úroky. 

3.3.7 Zhodnocení finanční analýzy 

Finanční situace podniku byla zhodnocena za období posledních 5 let, 2008 – 2012. 

Z analýzy aktiv vyplynulo, že společnost tíhne více k dlouhodobému majetku, který je tvořen 

především hmotným majetkem a finančním majetkem. Jedná se o výrobní podnik, který 

neudržuje vysoké zásoby. K financování používá více vlastní zdroje a postupně snižuje 

zadlužení. I když výsledek hospodaření ve sledovaném období klesal, Penam dokázal 

dosáhnout vysokého zisku. Tržby společnosti se snižovaly v důsledku nepříznivé situace 

v roce 2008 a 2009. 

Krize se promítnula i v dalších ukazatelích. Rentabilita se během analyzovaného 

období snižovala, ale i tak byla společnost výnosná. Ukazatele finanční stability  

a zadluženosti byly poměrně příznivé. Celková zadluženost podniku se snížila. Výrazně se 

zvyšovalo úrokové krytí, které signalizuje dobrou finanční situaci. Likvidita společnosti 

nedosahuje doporučených hodnot, ale pohybuje se těsně pod jejich hranicí. Během 

sledovaného období ukazatele likvidity rostly, ale i přesto by společnost měla zvýšit likvidní 

prostředky. Doby obratu pohledávek a závazků se za během sledovaných let snížily, což značí 

zlepšení platební schopnosti odběratelů i oceňovaného podniku. 

Finanční situace firmy byla zhodnocena i pomocí dalších dvou modelů. Podle modelu 

Altmana se podnik nachází v šedé zóně a nelze tedy určit jeho pravděpodobnost bankrotu.  

Na základě výsledné hodnoty indexu IN je Penam podnik s dobrým finančním zdravím. 

Provedená finanční analýza poukázala na poměrně dobrou finanční situaci podniku. 

Nepříznivý hospodářský vývoj v letech 2009, 2010 a 2012 se promítnul i do hospodaření 

oceňované společnosti, ale i přesto Penam dosahoval zisku a udržel si svou pozici na trhu. 

Společnost by ale mohla více zapracovat na své likviditě. 

3.4 Pyramidový rozklad 

Klíčovým ukazatelem výkonnosti podniku je rentabilita, proto pro účely této práce 

bude blíže prozkoumána rentabilita vlastního kapitálu. Pomocí pyramidového rozkladu 

vrcholového ukazatele ROE je možné vyčíslit dílčí vlivy na tento ukazatel. Rozklad 

logaritmickou metodou je znázorněn na následujícím obrázku. 



Obr. 3.1   Pyramidový rozklad ROE logaritmickou metodou
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Pyramidový rozklad by

období se rentabilita vlastního kapitálu snížila o 1,75 %. Po

uvedeno v Tab. 3.22. Největší vliv na pokles ukazatele 

Na negativní vývoj měl dále vliv ukazatel finan

Menší, ale pozitivní vliv měla úroková a da

 

Tab. 3.22   Pyramidový rozklad ROE 

Ukazatel Symbol

Výnos vlastního kapitálu ROE

Daňová redukce zisku EAT/EBT

Úroková redukce zisku EBT/EBIT

Finanční páka A/E

Rentabilita tržeb EBIT/T

Obrat aktiv T/A

 

3.5 Finanční plán 

Finanční plán je důležitou sou

finanční plán pro oceňovaný podnik bude sestaven na 5 let dop

2013 – 2017. Plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná rozvaha budou sou
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Pyramidový rozklad ROE logaritmickou metodou 

Ukazatel 
     

2011 2012 
     

rozdíl index 
     

absolutní změna 
     

EAT/EBT * EBT/EBIT * 

80,26% 81,36% 
 

95,51% 97,90% 
 

1,09% 1,014 
 

2,39% 1,025 
 

0,12% 
 

0,21% 
 

     

     

     
T/A 

     
143,68% 139,21% 

     
4,48% 0,969 

     
-0,28% 

     

Pyramidový rozklad byl proveden dle vzorce 2.6 za období 2011 

období se rentabilita vlastního kapitálu snížila o 1,75 %. Pořadí vlivu dílč

ětší vliv na pokles ukazatele ROE měla rentabilita tržeb (

l dále vliv ukazatel finanční páky (- 0,74 %) a obrat aktiv (

ěla úroková a daňová redukce zisku.  

22   Pyramidový rozklad ROE – vlivy dílčích ukazatelů 

Symbol Vliv Pořadí 

ROE -1,75%   

EAT/EBT 0,12% 5 

EBT/EBIT 0,21% 4 

A/E -0,74% 2 

EBIT/T -1,07% 1 

T/A -0,28% 3 

ůležitou součástí výnosového ocenění podniku. Dlouhodobý 

ňovaný podnik bude sestaven na 5 let dopředu, tedy pro obdob

2017. Plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná rozvaha budou souč

  

  

  

  

A/E 

163,58% 150,30% 

-13,28% 0,919 

-0,74% 

  

  

  

  

  

  

  

za období 2011 – 2012. V tomto 

dílčích ukazatelů je 

la rentabilita tržeb (- 1,07 %). 

0,74 %) a obrat aktiv (- 0,28 %). 

ění podniku. Dlouhodobý 

ředu, tedy pro období let  

2017. Plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná rozvaha budou součástí příloh. 
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3.5.1 Plán výkazu zisku a ztráty 

Součástí výkazu zisku a ztráty jsou nákladové a výnosové položky hospodaření 

podniku. Tvorba těchto položek a dílčích plánů je uvedena v následující části práce. 

 

Plán obchodní marže 

 Obchodní marže je stanovena jako rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady 

vynaloženými na prodej zboží. Její plánovaná výše je uvedena v Tab. 3.23. 

 Tržby za prodej zboží byly plánovány na základě průměrného tempa růstu v minulém 

období (2008 – 2012), které bylo 3,2 %. Těmito procenty se budou ročně zvyšovat tržby  

za zboží. 

 Náklady vynaložené na prodej zboží jsou stanoveny stejným způsobem jako výše 

uvedené tržby. Průměrný procentuální meziroční růst byl 1,27 %, se kterým se počítá  

do budoucího období. 

 

Tab. 3.23   Plán obchodní marže (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby za prodej zboží 950 001 980 401 1 011 774 1 044 151 1 077 564 

Náklady vynaložené na prodej zboží 732 137 741 435 750 851 760 387 770 044 

Obchodní marže 217 865 238 967 260 923 283 764 307 520 

 

Plán výkonů 

 Výkony podniku jsou tvořeny tržbami z prodeje vlastních výrobků a služeb, změnou 

stavu zásob vlastní činností a aktivací. Přehled jednotlivých složek výkonů je uveden v Tab. 

3.24. 

 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jsou určeny dle výsledku strategické 

analýzy, ze které vyplynulo, že tempo růstu těchto tržeb bude 3,81 %. Na základě této 

prognózy jsou tržby naplánovány. 

 Změna stavu zásob vlastní činností je naplánována na základě průměrné hodnoty 

v minulých letech, jelikož tato položka vykazovala značné výkyvy. 

 Položka aktivace se v minulých letech snižovala průměrně o 14,6 %. S tímto vývojem 

se počítá i do budoucna. 
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Tab. 3.24   Plán výkonů (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Výkony celkem 3 007 393 3 115 512 3 228 683 3 346 963 3 470 430 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 970 770 3 083 957 3 201 455 3 323 431 3 450 053 

Změna stavu zásob vlastní činností 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 

Aktivace 34 707 29 640 25 313 21 617 18 461 

 

Plán výkonové spotřeby 

 Výkonová spotřeba se skládá ze spotřeby materiálu, energií a služeb. Celková 

výkonová spotřeba byla stanovena jako průměrný podíl na výkonech v min. letech, který činil 

71,25 %. Jednotlivé položky se na výkonové spotřebě v minulých letech podílely průměrně 

takto: spotřeba materiálu a energie 72,68 % a služby 27,32 %. Naplánované hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 3.25. 

 

Tab. 3.25   Plán výkonové spotřeby (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Výkonová spotřeba 2 142 768 2 219 802 2 300 437 2 384 711 2 472 681 

Spotřeba materiálu a energie 1 557 363 1 613 352 1 671 958 1 733 208 1 797 145 

Služby 585 404 606 450 628 479 651 503 675 537 

 

Plán přidané hodnoty 

Přidaná hodnota je součtem obchodní marže a výkonů, snížená o výkonovou spotřebu. 

Plán přidané hodnoty je uveden v Tab. 3.26. 

 

Tab. 3.26   Plán přidané hodnoty (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obchodní marže 217 865 238 967 260 923 283 764 307 520 

Výkony 3 007 393 3 115 512 3 228 683 3 346 963 3 470 430 

Výkonová spotřeba 2 142 768 2 219 802 2 300 437 2 384 711 2 472 681 

Přidaná hodnota 1 082 490 1 134 677 1 189 170 1 246 016 1 305 269 

 

Plán osobních nákladů 

Osobní náklady společnosti jsou tvořeny mzdovými náklady, odměnami členům 

orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  

a sociálními náklady. Jednotlivé položky jsou naplánovány v Tab. 3.27. 

Mzdové náklady v minulosti tvořily průměrně 14,18 % z tržeb za zboží, vlastní 

výrobky a služby. Tento podíl byl zachován i do budoucna. 
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Odměny členům orgánů společnosti a družstva jsou určeny na základě vývoje 

posledních dvou let (2011 a 2012), protože v dřívějším období se výrazně změnily. Průměrně 

tato nákladová položka klesala o 4,92 % a tento vývoj je zachován i na plánované období. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tvoří 34 % mzdových nákladů. 

Sociální náklady se v minulosti podílely průměrně 0,43 % na tržbách za zboží, 

výrobky a služby. S tímto podílem se počítá i do dalšího období. 

 

Tab. 3.27   Plán osobních nákladů (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Osobní náklady 761 977 789 871 818 793 848 780 879 871 

Mzdové náklady 555 965 576 326 597 436 619 323 642 016 

Odměny členům orgánů spol. a družstva 124 118 112 106 101 

Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 

189 028 195 951 203 128 210 570 218 285 

Sociální náklady 16 859 17 477 18 117 18 781 19 469 

 

Plán ostatních provozních položek 

 Položka daní a poplatků se v minulých letech podílela na tržbách za vlastní výrobky  

a služby průměrně 0,27 %. S tímto vývojem se počítá i dále. 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou určeny podílem  

na odepisovaném majetku. V minulosti odpisy tvořily průměrně 11,46 % odepisovaného 

majetku (kromě pozemků, ty se neodepisují). 

 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly naplánovány konstantní částkou na celé 

období ve výši 4 403 tis. Kč. Je to průměrná hodnota z let 2008 – 2012, s výjimkou roku 

2009, kdy tržby byly několikanásobně vyšší a výrazně by zkreslily výsledek. 

 Tržby z prodeje materiálu byly stanoveny na základě průměrného tempa růstu těchto 

tržeb v minulých letech, kdy klesaly průměrně o 57,02 %. 

 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku je odvozena od tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku. V minulosti se průměrně na tržbách podílela 61,83 % a tento poměr je 

na plánované období zachován. Obdobně byl odvozen prodaný materiál, který se v minulých 

letech podílel 93,08 % na tržbách z prodeje materiálu. 

Naplánovaná změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti se odvíjí  

od změny v posledních dvou letech, kdy navýšení v roce 2012 bylo nižší o 37,83 % oproti 

roku 2011.  
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Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady byly určeny podle průměrného 

podílu na tržbách za vlastní výrobky a služby v minulosti. Tyto výnosy se na tržbách podílely 

1,17 % a podíl nákladů činil 1,06 % tržeb za vlastní výrobky a služby. 

 

Tab. 3.28   Plán ostatních provozních položek (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Daně a poplatky 8 021 8 327 8 644 8 973 9 315 

Odpisy DNM a DHM 100 674 100 180 100 906 102 473 105 523 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 403 4 403 4 403 4 403 4 403 

Tržby z prodeje materiálu 59 25 11 5 2 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 2 722 2 722 2 722 2 722 2 722 

Prodaný materiál 55 24 10 4 2 

Změna rezerv a opravných položek 5 856 3 641 2 263 1 407 875 

Ostatní provozní výnosy 34 758 36 082 37 457 38 884 40 366 

Ostatní provozní náklady 31 490 32 690 33 935 35 228 36 571 

 

Plán provozního výsledku hospodaření 

 Na základě výše uvedených nákladových a výnosových položek je spočten provozní 

výsledek hospodaření. Jeho plánovaná výše je uvedena v Tab. 3.29. 

 

Tab. 3.29   Plán provozního výsledku hospodaření (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní výsledek hospodaření 210 915 237 732 263 766 289 719 315 160 

 

Plán jednotlivých položek finančního výsledku hospodaření 

 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů a položka prodaných cenných papírů a podílů 

byly v letech 2011 a 2012 nulové. Ani do budoucna se nepočítá s prodejem cenných papírů, 

proto i v plánovaném období se žádné hodnoty nevyskytují. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku a výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem byly během posledních pěti analyzovaných let nulové, proto ani 

nadále nejsou plánovány. Taktéž se nepočítá se změnou rezerv a opravných položek  

ve finanční oblasti. 

 Výnosové úroky jsou vztaženy k tržbám za vlastní výrobky a služby, v minulých letech 

se na tržbách podílely v průměru 0,18 %. Nákladové úroky v minulosti průměrně tvořily  

3,21 % z bankovních úvěrů, s tímto poměrem se počítá i do budoucna. 

 Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady byly naplánovány konstantní 

částkou na celé období, dle průměrné hodnoty za posledních pět let. Ostatní finanční výnosy 
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v minulosti činily průměrně 13 187 tis. Kč a ostatní finanční náklady byly za dané období 

v průměru 4 197 tis. Kč. 

 

Tab. 3.30   Plán položek finančního VH (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z DFM 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a úč. 
jednotkách pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

Změna rezerv a opravných položek 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 5 347 5 551 5 763 5 982 6 210 

Nákladové úroky 8 988 9 069 9 902 11 382 13 999 

Ostatní finanční výnosy 13 187 13 187 13 187 13 187 13 187 

Ostatní finanční náklady 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 

 

Plán finančního výsledku hospodaření 

 Z nákladových a výnosových položek finančního hospodaření je určen finanční VH, 

jehož plánovaná hodnota je uvedena v Tab. 3.31. 

 

Tab. 3.31   Plán finančního výsledku hospodaření (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Finanční výsledek hospodaření 5 350 5 473 4 852 3 591 1 201 

 

Plán výsledku hospodaření za účetní období 

Výsledek hospodaření před zdaněním je tvořen provozním a finančním výsledkem, 

které již byly výše naplánovány. S mimořádným výsledkem hospodaření se nepočítá, 

naposledy vykazoval hodnotu v roce 2008. Po odečtení daně z příjmů, která je ve výši 19 %, 

je vypočten výsledek hospodaření za účetní období. Vzhledem k plánovaným rostoucím 

tržbám se očekává i růst výsledku hospodaření. Jeho plánovaná výše je uvedena v Tab. 3.32. 

 

Tab. 3.32   Plán výsledku hospodaření za účetní období (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní výsledek hospodaření 210 915 237 732 263 766 289 719 315 160 

Finanční výsledek hospodaření 5 350 5 473 4 852 3 591 1 201 

Výsledek hospodaření před zdaněním 216 265 243 205 268 618 293 310 316 361 

Daň z příjmů za běžnou činnost 41 040 46 170 50 920 55 670 60 040 

Výsledek hospodaření za účetní období 175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 
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3.5.2 Plán rozvahy 

Rozvaha je stavový výkaz, který zahrnuje majetek podniku a zdroje jeho krytí. 

Rozvaha má být vybilancována, proto aktiva musí být rovna pasivům. Plán jednotlivých 

složek majetku a zdrojů financování bude uveden v této části práce. 

 

Plán dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti byl tvořen zejména softwarem. V roce 

2008 či 2009 zahrnoval i tyto položky: zřizovací výdaje, ocenitelná práva, goodwill, jiný 

dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Kvůli 

mimořádnému výskytu těchto položek s nimi nebude dále počítáno. 

Hodnota softwaru se v minulých letech snižovala, s výjimkou roku 2010, kdy 

společnost investovala a hodnota se zvýšila. Pokles činil v průměru kolem 14 %. 

V plánovaném období se očekává opět pokles softwaru především vlivem odpisů. Společnost 

ale plánuje investovat v roce 2014 do softwaru 1 000 tis. Kč, proto se o tuto hodnotu zvýší 

nedokončený DNM. V dalším roce již bude zařazen do užívání, proto se hodnota softwaru 

navýší. Další investice 2 000 tis. Kč proběhne v roce 2016, kdy se navýší opět nedokončený 

DNM, o rok později již zařazeno do užívání. 

 

Tab. 3.33   Plán dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 872 4 330 3 724 5 202 4 474 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Software 3 872 3 330 3 724 3 202 4 474 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný DNM 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 0 1 000 0 2 000 0 

 

Plán dlouhodobého hmotného majetku 

 Dlouhodobý hmotný majetek oceňované společnosti tvoří pozemky, stavby, 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jiný dlouhodobý hmotný majetek, 

nedokončený DHM, poskytnuté zálohy na DHM a oceňovací rozdíly k nabytému majetku. 

Plán jednotlivých položek je uveden v Tab. 3.34. 

 Hodnota pozemků byla stanovena na základě hodnoty v roce 2011. Pozemky se 

neodepisují, s novými investicemi se nepočítá, proto bude plánovaná hodnota po celé období 

stejná. 
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 Stavby tvoří největší část dlouhodobého hmotného majetku. Jejich hodnota se 

v minulém období snižovala průměrně o 3,66 %. S tímto vývojem se počítá i do budoucna. 

Avšak v letech 2013, 2015 a 2017 je počítáno se zvýšením hodnoty staveb o 4 000 tis. Kč. 

Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí se v analyzovaném 

období zvyšovala průměrně o necelé 4 %. Do budoucna se počítá s výraznějším nárůstem této 

položky. Společnost bude obnovovat své zařízení, nakupovat nové. V prvním roce se hodnota 

zvýší o 4 % oproti minulému, dále o 6 %, 8 %, 10 % a 12 %. 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek se v minulosti v průměru zvýšil o 66,56 %. Tento 

vývoj bude zachován i nadále. 

Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku se v posledních letech 

vyvíjela velmi kolísavě, proto je přihlédnuto k poslednímu analyzovanému roku, kdy se 

hodnota snížila o 5,86 %, a tudíž se s tímto poklesem počítá i na plánované období. 

U plánu poskytnutých záloh na DHM a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je 

přihlédnuto k hodnotě v posledním roce, tedy v roce 2012. Poskytnuté zálohy činily 460 tis. 

Kč a oceňovací rozdíl byl 60 tis. Kč. Tyto hodnoty jsou konstantně naplánovány i na další 

období. 

 

Tab. 3.34   Plán dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý hmotný majetek 978 408 973 644 980 582 992 779 1 020 119 

Pozemky 103 798 103 798 103 798 103 798 103 798 

Stavby 592 589 570 900 553 859 533 588 517 912 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

280 448 297 275 321 057 353 163 395 543 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 220 366 610 1 016 1 692 

Nedokončený DHM 832 783 738 694 654 

Poskytnuté zálohy na DHM 460 460 460 460 460 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 60 60 60 60 60 

 

Plán dlouhodobého finančního majetku 

 Dlouhodobý finanční majetek podniku byl tvořen zejména podíly v ovládaných  

a řízených osobách. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek byl s výjimkou roku 2009 

nulový, proto se ani nadále nepočítá s jeho pořízením. Podíly v ovládaných a řízených 

osobách se v minulých letech neustále zvyšovaly, průměrné tempo růstu činí 11,4 % a nadále 

se počítá s tímto vývojem. 
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Tab. 3.35   Plán dlouhodobého finančního majetku (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý finanční majetek 877 237 977 242 1 088 648 1 212 754 1 351 008 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 877 237 977 242 1 088 648 1 212 754 1 351 008 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

 

Plán dlouhodobého majetku 

Celkový dlouhodobý majetek tvoří nehmotný, hmotný a finanční majetek uvedený 

výše. Tab. 3.36 sumarizuje plány jednotlivých složek dlouhodobého majetku. Do budoucna se 

očekává postupný růst majetku podniku, který je tvořen zejména hmotným a finančním 

majetkem. 

 

Tab. 3.36   Plán dlouhodobého majetku (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 872 4 330 3 724 5 202 4 474 

Dlouhodobý hmotný majetek 978 408 973 644 980 582 992 779 1 020 119 

Dlouhodobý finanční majetek 877 237 977 242 1 088 648 1 212 754 1 351 008 

Dlouhodobý majetek 1 859 517 1 955 215 2 072 953 2 210 735 2 375 600 

 

Plán zásob 

Zásoby jsou tvořeny materiálem, nedokončenou výrobou a polotovary, výrobky  

a zbožím. Jednotlivé položky jsou naplánovány dle jejich průměrného podílu na tržbách  

v minulosti a vývoj je uveden v Tab. 3.37. Na tržbách za vlastní výrobky a služby se materiál 

podílel 2,17 %, nedokončená výroba a polotovary 0,35 % a výrobky 0,64 %. Na tržbách  

za prodej zboží se zboží podílelo 0,28 %. 

 

Tab. 3.37   Plán zásob (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 96 536 100 198 103 999 107 944 112 039 

Materiál 64 466 66 922 69 472 72 118 74 866 

Nedokončená výroba a polotovary 10 398 10 794 11 205 11 632 12 075 

Výrobky 19 013 19 737 20 489 21 270 22 080 

Zboží 2 660 2 745 2 833 2 924 3 017 

 

Plán dlouhodobých pohledávek 

 Dlouhodobé pohledávky společnosti tvořily pouze dlouhodobé poskytnuté zálohy.  

Ty byly naplánovány na základě průměrného podílu na tržbách za vlastní výrobky a služby, 

které v minulosti bylo 0,08 %. Plánovaná hodnota dlouhodobých pohledávek je uvedena 

v Tab. 3.38.  
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Tab. 3.38   Plán dlouhodobých pohledávek (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobé pohledávky 2 377 2 467 2 561 2 659 2 760 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 377 2 467 2 561 2 659 2 760 

 

Plán krátkodobých pohledávek 

Krátkodobé pohledávky tvořily zejména pohledávky z obchodních vztahů. Dalšími 

položkami jsou: pohledávky – ovládající a řídící osoba, daňové pohledávky za státem, 

krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní a jiné pohledávky. Plán těchto položek je 

vyčíslen v Tab. 3.39. 

Pohledávky z obchodních vztahů jsou nejvýznamnější položkou pohledávek. Odhad 

těchto pohledávek je proveden na základě průměrného podílu na tržbách za vlastní výrobky  

a služby, který v minulých letech činil 24,49 %. 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba jsou určeny na základě průměrné hodnoty 

v minulých letech s předpokladem každoročního růstu o 2 %. 

Daňové pohledávky za státem se každoročně v minulém období zvyšovaly. Plán  

pro rok 2013 vychází z hodnoty minulého roku, zvýšenou o 5 %. S tímto růstem bude 

počítáno každým rokem. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou stanoveny průměrným podílem na tržbách  

za vlastní výrobky a služby v minulých letech. Tyto zálohy se na tržbách podílejí 0,28 %. 

Dohadné účty aktivní a jiné pohledávky jsou na budoucí období naplánovány 

v konstantní výši, která je průměrnou hodnotou těchto položek v minulých letech. 

 

Tab. 3.39   Plán krátkodobých pohledávek (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobé pohledávky 932 659 965 413 999 374 1 034 586 1 071 097 

Pohledávky z obchodních vztahů 727 542 755 261 784 036 813 908 844 918 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 163 506 166 776 170 112 173 514 176 984 

Stát - daňové pohledávky 28 962 30 410 31 931 33 527 35 204 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 318 8 635 8 964 9 306 9 660 

Dohadné účty aktivní 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 

Jiné pohledávky 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 

 

Plán krátkodobého finančního majetku 

 Krátkodobý finanční majetek je tvořen penězi a bankovními účty. Plán těchto položek 

je uveden v Tab. 3.40. Peníze jsou stanoveny v souvislosti s průměrnou hodnotou v minulém 

období, která byla 1 996 tis. Kč. S těmito prostředky se počítá i do budoucna. 
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 Bankovní účty se v minulých letech postupně navyšovaly. Na následující období jsou 

plánovány jako 1,45 % podíl na tržbách za vlastní výrobky a služby. Tento podíl byl určen  

na základě roku 2012. 

 

Tab. 3.40   Plán krátkodobého finančního majetku (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobý finanční majetek 45 072 46 713 48 417 50 186 52 022 

Peníze 1 996 1 996 1 996 1 996 1 996 

Účty v bankách 43 076 44 717 46 421 48 190 50 026 

 

Plán oběžných aktiv 

Zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek společně tvoří oběžná aktiva. Sumu oběžných aktiv znázorňuje Tab. 3.41. Je patrné, 

že oběžná aktiva v čase porostou a nejvíce se na nich podílejí krátkodobé pohledávky. 

 

Tab. 3.41   Plán oběžných aktiv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 96 536 100 198 103 999 107 944 112 039 

Dlouhodobé pohledávky 2 377 2 467 2 561 2 659 2 760 

Krátkodobé pohledávky 932 659 965 413 999 374 1 034 586 1 071 097 

Krátkodobý finanční majetek 45 072 46 713 48 417 50 186 52 022 

Oběžná aktiva 1 076 644 1 114 792 1 154 351 1 195 374 1 237 918 

 

Plán časového rozlišení aktiv 

 Časové rozlišení aktiv společnosti představují náklady příštích období. Ty se 

v minulosti vyvíjely velmi kolísavě, proto je pro následující období stanovena konstantní 

částka, která se rovná průměrné hodnotě těchto nákladů za posledních 5 let a činí 4 157 tis. 

Kč. Plán časového rozlišení aktiv je uveden v Tab. 3.42. 

 

Tab. 3.42   Plán časového rozlišení aktiv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Časové rozlišení 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

Náklady příštích období 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

 

Plán položek aktiv 

 Celková aktiva jsou tvořena dlouhodobým majetkem, oběžným majetkem a časovým 

rozlišením. Jednotlivé položky již byly naplánovány, proto přehled a sumu aktiv představuje 
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Tab. 3.43. Aktiva se budou v následujícím období neustále zvyšovat a jak je viditelné, 

největší část aktiv stále tvoří dlouhodobý majetek. 

 

Tab. 3.43   Plán položek aktiv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 2 940 317 3 074 164 3 231 461 3 410 266 3 617 674 

Dlouhodobý majetek 1 859 517 1 955 215 2 072 953 2 210 735 2 375 600 

Oběžná aktiva 1 076 644 1 114 792 1 154 351 1 195 374 1 237 918 

Časové rozlišení 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

 

Plán vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál společnosti je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, 

rezervním fondem a ostatními fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let  

a výsledkem hospodaření běžného účetního období. Plánované hodnoty jednotlivých složek 

kapitálu jsou uvedeny v Tab. 3.44. 

Základní kapitál byl v minulém období neměnný, nepředpokládá se navyšování 

základního kapitálu, proto se i dále počítá s hodnotou 500 000 tis. Kč. 

Kapitálové fondy se skládají z oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků  

a z přecenění při přeměnách. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách byly patrné pouze 

v letech 2008 a 2009, dále vykazovaly nulovou hodnotu, proto nejsou ani na budoucí období 

plánovány. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků jsou určeny podílem  

na dlouhodobém majetku a závazcích, který byl stanoven na 0,67 % dle minulých let. 

Položka rezervní fond a ostatní fondy ze zisku je tvořena zákonným rezervním fondem 

a statutárním a ostatními fondy. Příděl do zákonného rezervního fondu činí 5 % z čistého 

zisku v předešlém účetním období. Zákonný rezervní fond je tedy navyšován o tyto příděly  

až do 20 % základního kapitálu. V roce 2016 bylo dosaženo povinné hodnoty tohoto fondu, 

tedy 100 000 tis. Kč. Statutární a ostatní fondy jsou naplánovány ve výši, kterou měly  

i v minulém období: 1 041 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření minulých let je tvořen nerozděleným ziskem minulých let. Ten 

byl vypočten jako součet nerozděleného zisku min. let v předešlém období a čistého zisku 

v předešlém období a následně od této hodnoty byla odečtena výše investic a příděl  

do zákonného rezervního fondu v plánovaném období. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období je převzat z plánovaného výkazu zisku 

a ztráty. 
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Tab. 3.44   Plán vlastního kapitálu (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál CELKEM 1 922 288 2 024 449 2 125 389 2 226 369 2 319 135 

Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Kapitálové fondy 17 284 18 109 19 089 20 210 21 521 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

17 284 18 109 19 089 20 210 21 521 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 80 756 89 517 99 369 101 041 101 041 

Zákonný rezervní fond 79 715 88 476 98 328 100 000 100 000 

Statutární a ostatní fondy 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 

Výsledek hospodaření minulých let 1 149 023 1 219 788 1 289 233 1 367 477 1 440 252 

Nerozdělený zisk minulých let 1 149 023 1 219 788 1 289 233 1 367 477 1 440 252 

Výsledek hospodaření běžného úč. období 175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 

 

Plán rezerv 

 Celkové rezervy tvoří rezervy podle zvláštních právních předpisů, rezerva na daň 

z příjmů a ostatní rezervy. Plánovaná výše položek je uvedena v Tab. 3.45. 

 Rezervu podle zvláštních právních předpisů v posledních třech letech společnost 

netvořila, proto ani v následujícím období nebude plánována. 

 Rezerva na daň z příjmů byla tvořena v letech 2008 a 2011. Plánovaná hodnota je 

vypočtena na základě průměrné hodnoty v posledních letech, která činila 2 515 tis. Kč a je 

konstantní pro celé plánované období. 

Ostatní rezervy se v minulosti vyvíjely kolísavě. Proto se hodnota pro rok 2013 

vypočte jako průměrná hodnota z minulých let s předpokládaným každoročním růstem  

o 11,42 %. 

 

Tab. 3.45   Plán rezerv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rezervy 17 672 19 403 21 332 23 481 25 875 

Rezervy podle zvl. právních předpisů 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 

Ostatní rezervy 15 157 16 888 18 817 20 966 23 360 

 

Plán dlouhodobých závazků 

 Dlouhodobé závazky společnosti představují jiné závazky a odložený daňový závazek. 

Přehled naplánovaných položek je v Tab. 3.46. 

 Plán jiných závazků je sestaven v závislosti na průměrné hodnotě těchto závazků  

za poslední tři roky. Rok 2009 se do propočtu nepočítá, jelikož byly závazky výrazně vysoké 

oproti ostatním rokům. Plánovaná hodnota jiných závazků je ve výši 31 tis. Kč. 
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 Odložený daňový závazek byl stanoven průměrným podílem na tržbách za vlastní 

výrobky a služeb za minulé období, který činil 2,79 %. Tímto podílem jsou naplánované 

hodnoty na celé období. 

 

Tab. 3.46   Plán dlouhodobých závazků (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobé závazky 82 915 86 073 89 352 92 755 96 287 

Jiné závazky 31 31 31 31 31 

Odložený daňový závazek 82 884 86 042 89 321 92 724 96 256 

 

Plán krátkodobých závazků 

 Součástí krátkodobých závazků společnosti jsou závazky z obchodních vztahů, 

závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, stát – 

daňové závazky a dotace, krátkodobé přijaté zálohy, dohadné účty pasivní a jiné závazky. 

Veškeré krátkodobé závazky jsou naplánovány na základě průměrného podílu na tržbách  

za vlastní výrobky a služby v minulém období. 

 Na tržbách za vlastní výrobky a služby se položky závazků podílely následovně: 

závazky z obchodních vztahů 16,61 %, závazky k zaměstnancům 1,33 %, závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění 0,66 %, daňové závazky a dotace státu 0,17 %, 

krátkodobé přijaté zálohy 0,01 %, dohadné účty pasivní 2,48 % a jiné závazky 0,19 %. Tyto 

podíly budou udrženy i na následující období. 

 

Tab. 3.47   Plán krátkodobých závazků (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobé závazky 637 321 661 603 686 810 712 977 740 142 

Závazky z obchodních vztahů 493 538 512 342 531 863 552 126 573 163 

Závazky k zaměstnancům 39 466 40 970 42 531 44 151 45 834 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 

19 645 20 394 21 171 21 977 22 815 

Stát - daňové závazky a dotace 5 028 5 219 5 418 5 625 5 839 

Krátkodobé přijaté zálohy 332 344 357 371 385 

Dohadné účty pasivní 73 732 76 541 79 457 82 484 85 627 

Jiné závazky 5 579 5 792 6 013 6 242 6 479 

 

Plán bankovních úvěrů 

 Penam využíval hojně bankovní úvěry, především krátkodobé, ale postupně je splácel 

a přestával využívat. S plánovanými investicemi, očekávaným růstem tržeb, tedy i nákladů, 

bude společnost potřebovat úvěry k financování investic a provozních potřeb. 
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Výše dlouhodobého bankovního úvěru v roce 2013 bude 200 000 tis. Kč. Postupně 

bude splácen, avšak v roce 2016 navýšen o další úvěr. 

Společnost využívala v minulosti hojně krátkodobé úvěry, konkrétně kontokorentní 

úvěry. I v následujícím období využije těchto úvěrů. V roce 2013 budou ve výši 80 000 tis. 

Kč. Poté se budou každoročně zvyšovat, s výjimkou v roce 2016, kdy se hodnota úvěrů oproti 

předešlému roku sníží o 25,85 %. 

 

Tab. 3.48   Plán bankovních úvěrů (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Bankovní úvěry a výpomoci 280 000 282 515 308 458 354 564 436 114 

Bankovní úvěry dlouhodobé 200 000 150 000 100 000 200 000 100 000 

Krátkodobé bankovní úvěry 80 000 132 515 208 458 154 564 336 114 

 

Plán cizích zdrojů financování 

Mezi cizí zdroje financování patří rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky  

a bankovní úvěry a výpomoci. Suma těchto položek je uvedena v Tab. 3.49. Cizí zdroje 

financování by se měly v plánovaném období navyšovat. 

 

Tab. 3.49   Plán cizích zdrojů financování (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Rezervy 17 672 19 403 21 332 23 481 25 875 

Dlouhodobé závazky 82 915 86 073 89 352 92 755 96 287 

Krátkodobé závazky 637 321 661 603 686 810 712 977 740 142 

Bankovní úvěry a výpomoci 280 000 282 515 308 458 354 564 436 114 

Cizí zdroje 1 017 908 1 049 594 1 105 951 1 183 776 1 298 418 

 

Plán časového rozlišení pasiv 

Časové rozlišení pasiv tvoří výdaje příštích období a výnosy příštích období. Časové 

rozlišení bylo určeno na základě průměrné hodnoty v minulých letech, která byla ve výši 121 

tis. Kč. Plánovaná hodnota bude konstantní. Na ní se budou podílet 24,7 % výdaje příštích 

období a 75,3 % výnosy příštích období. 

 

Tab. 3.50   Plán časového rozlišení pasiv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Časové rozlišení 121 121 121 121 121 

Výdaje příštích období 30 30 30 30 30 

Výnosy příštích období 91 91 91 91 91 
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Plán položek pasiv 

 Celková pasiva, zdroje financování, jsou tvořeny vlastním kapitálem, cizím kapitálem 

a časovým rozlišením. Suma pasiv je uvedena v Tab. 3.51. Poměr vlastního kapitálu a cizího 

kapitálu zůstává zachován. 

 

Tab. 3.51   Plán položek pasiv (v tis. Kč) na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM 2 940 317 3 074 164 3 231 461 3 410 266 3 617 674 

Vlastní kapitál 1 922 288 2 024 449 2 125 389 2 226 369 2 319 135 

Cizí zdroje 1 017 908 1 049 594 1 105 951 1 183 776 1 298 418 

Časové rozlišení 121 121 121 121 121 
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4 Aplikace a komparace vybraných metod ocenění 

V této části práce budou nejprve určeny náklady kapitálu, které jsou nezbytné  

pro stanovení hodnoty podniku. Ocenění společnosti Penam, a. s. bude spočteno dvěma 

metodami: metodou diskontovaných peněžních toků DCF-Entity a metodou ekonomické 

přidané hodnoty EVA-Entity. Tržní hodnota společnosti (celkového kapitálu) bude určena  

k 1. 1. 2013 a bude sloužit pouze informativně v případě prodeje podniku. Následně bude 

provedena citlivostní analýza, ze které bude patrná změna hodnoty podniku při změně 

vstupního parametru. 

4.1 Náklady kapitálu 

Náklady na celkový kapitál budou vypočteny pomocí stavebnicového modelu, který 

používá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prvním krokem je určení jednotlivých rizikových 

přirážek. 

Bezriziková úroková míra RF je určena na základě odhadu výnosu 10letého státního 

dluhopisu. Tato sazba je převzata z prognózy Ministerstva financí České republiky, která byla 

zveřejněna v roce 2013 a obsahuje predikci až do roku 2016. Bezriziková sazba pro rok 2017 

je naplánována dle roku 2016. 

 

Tab. 4.1   Bezriziková úroková míra na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

RF 2,20% 2,30% 2,70% 3,10% 3,10% 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

 

Pro zjištění rizikové přirážky charakterizující produkční sílu Rpodnikatelské je nutné 

nejprve vypočítat ukazatel X1 podle vzorce 2.68. Tento ukazatel se porovnává s rentabilitou 

aktiv ROA, která je určena dle vztahu 2.8. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4.2. Jelikož je 

rentabilita aktiv vyšší než zjištěný ukazatel X1, tak je riziková přirážka rovna minimální 

hodnotě v odvětví. Pro rok 2012 byla doporučená minimální hodnota rizikové přirážky  

pro odvětví výroby potravinářských výrobků ve výši 2,38 %. Tuto hodnotu zveřejnilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve finanční analýze podnikové sféry za rok 2012 a byla 

ponechána i na další období ve stejné výši. 
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Tab. 4.2   Riziková přirážka charakterizující produkční sílu na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 7,66% 8,21% 8,62% 8,93% 9,13% 

X1 2,40% 2,41% 2,42% 2,43% 2,44% 

Rpodnikatelské 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 

 

Riziková přirážka finanční stability Rfinstab je založena na porovnání celkové 

likvidity podniku s mezními hodnotami likvidity, jejichž doporučená hodnota je 1 a 2,5. 

Celková vypočtená likvidita podniku na následující období se pohybuje mezi stanovenými 

mezními hodnotami, proto je riziková přirážka určena dle vzorce 2.70. Vypočtená riziková 

přirážka finanční stability pro jednotlivé roky je obsažena v Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3   Riziková přirážka finanční stability na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celková likvidita 1,50 1,40 1,29 1,38 1,15 

Rfinstab 4,44% 5,34% 6,51% 5,60% 8,10% 

 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA se určuje podle výše úplatných zdrojů. 

V následujícím období je hodnota úplatných zdrojů podniku naplánována ve výši 2 – 3 mld. 

Kč a proto je riziková přirážka stanovena podle vzorce 2.71. Její výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4   Riziková přirážka za velikost podniku na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

UZ (v mld. Kč) 2,20 2,31 2,43 2,58 2,76 

RLA 0,38% 0,29% 0,19% 0,10% 0,04% 

 

Součtem bezrizikové sazby a rizikových přirážek jsou náklady na celkový kapitál 

nezadlužené firmy WACCU. Oceňovaná společnost Penam však nezadluženou firmou není, 

využívá k financování bankovní úvěry, proto je nutné náklady kapitálu nezadlužené firmy 

převést na náklady kapitálu zadlužené firmy WACCL dle vzorce 2.67. Náklady na celkový 

kapitál budou v následujícím období růst. Jejich hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 4.5   Náklady na celkový kapitál na období 2013 - 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

RF 2,20% 2,30% 2,70% 3,10% 3,10% 

Rpodnikatelské 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 

Rfinstab 4,44% 5,34% 6,51% 5,60% 8,10% 

RLA 0,38% 0,29% 0,19% 0,10% 0,04% 

WACCU 9,39% 10,31% 11,78% 11,18% 13,61% 

WACCL 9,22% 10,13% 11,57% 10,96% 13,30% 

 

4.2 Ocenění metodou DCF – Entity 

Metoda diskontovaných peněžních toků DCF – Entity je nejčastěji používanou 

metodou, proto je použita i v této práci. Spočívá ve stanovení volných peněžních toků FCFF, 

které jsou určeny dle vzorce 2.38. Vývoj společnosti je rozdělen na dvě fáze, přičemž se 

předpokládá fungování podniku do nekonečna. První fáze trvá 4 roky (2013 – 2016) a druhá 

fáze pokračuje do nekonečna počínaje rokem 2017. Vstupními údaji jsou data z finančního 

plánu. Zjištěné peněžní toky musí být diskontovány náklady celkového kapitálu, aby byla 

zjištěna jejich současná hodnota. Výsledná hodnota podniku je stanovena na základě vzorce 

2.49. 

Průběžné výpočty vedoucí ke zjištění hodnoty podniku touto metodou jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 4.6   Ocenění metodou DCF - Entity (v tis. Kč) 

Položka Symbol 
1. fáze 2. fáze 

2013 2014 2015 2016 2017 

Čistý zisk EAT 175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 

Odpisy ODP 100 674 100 180 100 906 102 473 105 523 

Změna ČPK ∆ČPK 236 398 -38 649 -61 591 68 750 -166 171 

Investice INV 81 451 95 699 117 738 137 782 164 865 

Zdaněné úroky I(1-t) 7 280 7 346 8 020 9 219 11 339 

Volné peněžní toky FCFF -34 669 247 511 270 477 142 801 374 490 

Náklady kapitálu WACCt 9,22% 10,13% 11,57% 10,96% 13,30% 

Diskontní faktor dft 0,92 0,83 0,75 0,67 
 

Diskontované peněžní toky dcFCFFt -31 741 205 771 201 544 95 897 
 

Hodnota 1. fáze V1 471 471 
    

Pokračující hodnota PH 2 815 436 
    

Hodnota 2. fáze V2 1 890 689 
    

Hodnota podniku celkem V 2 362 160 
    

 

 Volné peněžní toky v prvním plánovaném roce byly záporné, v ostatních letech již 

vykazovaly kladné hodnoty. Výkyvy jsou způsobeny především změnami čistého pracovního 
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kapitálu. Hodnoty za obě fáze byly zjištěny samostatně, jejich součtem je celková hodnota 

podniku zjištěná k 1. 1. 2013 a činí 2 362 160 tis. Kč. 

4.2.1 Analýza citlivosti hodnoty podniku zjištěné metodou DCF – Entity 

Citlivostní analýza je důležitou součástí ocenění, jelikož změna vstupních parametrů 

ovlivní výslednou hodnotu podniku. U metody diskontovaných peněžních toků jsou hlavními 

posuzovanými parametry volné peněžní toky a náklady kapitálu. V následující tabulce je 

vypočtena hodnota podniku při změně nákladu kapitálu WACC o parametr α ± 1 %. V tabulce 

jsou také uvedeny absolutní a relativní změny hodnoty podniku oproti původní hodnotě. 

 

Tab. 4.7   Hodnota podniku při změně nákladu kapitálu WACC (v tis. Kč) 

Změna WACC 
Hodnota podniku Absolutní změna Relativní změna 

v tis. Kč v tis. Kč v % 

5% 2 232 154 -130 006 -5,50% 

4% 2 257 130 -105 030 -4,45% 

3% 2 282 603 -79 557 -3,37% 

2% 2 308 589 -53 571 -2,27% 

1% 2 335 103 -27 057 -1,15% 

0% 2 362 160 0 0,00% 

-1% 2 389 777 27 617 1,17% 

-2% 2 417 972 55 812 2,36% 

-3% 2 446 762 84 602 3,58% 

-4% 2 476 166 114 006 4,83% 

-5% 2 506 204 144 044 6,10% 

 

Z tabulky je zřejmé, že při zvýšení nákladu kapitálu se hodnota podniku snižuje  

a při snižování nákladu kapitálu naopak zvyšuje. Z tohoto důvodu by bylo pozitivní, kdyby se 

náklady kapitálu snižovaly. Například při poklesu WACC o 5 % se zvýší hodnota podniku  

o 6,1 %. 

Dalším důležitým vstupním parametrem jsou volné peněžní toky FCFF. Hodnota 

podniku při změně FCFF o parametr α ± 1 % je uvedena v Tab. 4.8. V případě růstu 

peněžních toků se hodnota podniku zvyšuje a naopak. Pokud FCFF porostou například o 5 %, 

celková hodnota podniku se zvýší o 5,13 %. 
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Tab. 4.8   Hodnota podniku při změně peněžních toků FCFF (v tis. Kč) 

Změna FCFF 
Hodnota podniku Absolutní změna Relativní změna 

v tis. Kč v tis. Kč v % 

5% 2 483 442 121 282 5,13% 

4% 2 459 186 97 026 4,11% 

3% 2 434 929 72 769 3,08% 

2% 2 410 673 48 513 2,05% 

1% 2 386 416 24 256 1,03% 

0% 2 362 160 0 0,00% 

-1% 2 337 903 -24 256 -1,03% 

-2% 2 313 647 -48 513 -2,05% 

-3% 2 289 391 -72 769 -3,08% 

-4% 2 265 134 -97 026 -4,11% 

-5% 2 240 878 -121 282 -5,13% 

 

Volné peněžní toky jsou tvořeny čistým ziskem, odpisy, změnou čistého pracovního 

kapitálu, investicemi a zdaněnými úroky. Každá z těchto složek se na výsledné hodnotě 

podniku nějak podílí. Změna hodnoty podniku při změně jednotlivých parametrů o α ± 1 % je 

uvedena v Tab. 4.9. Zároveň je v tabulce pro porovnání promítnuta i změna hodnoty firmy  

při změně nákladu kapitálu WACC. 

 

Tab. 4.9   Vliv faktorů na přírůstek hodnoty podniku (v tis. Kč) 

Alfa 
Přírůstek hodnoty firmy 

Čistý zisk Odpisy Změna ČPK Investice Zdaněné úroky WACC 

5% 97 006 42 611 -58 979 -58 337 4 109 -130 006 

4% 77 605 34 089 -47 183 -46 670 3 288 -105 030 

3% 58 204 25 567 -35 387 -35 002 2 466 -79 557 

2% 38 803 17 044 -23 592 -23 335 1 644 -53 571 

1% 19 401 8 522 -11 796 -11 667 822 -27 057 

0% 0 0 0 0 0 0 

-1% -19 401 -8 522 11 796 11 667 -822 27 617 

-2% -38 803 -17 044 23 592 23 335 -1 644 55 812 

-3% -58 204 -25 567 35 387 35 002 -2 466 84 602 

-4% -77 605 -34 089 47 183 46 670 -3 288 114 006 

-5% -97 006 -42 611 58 979 58 337 -4 109 144 044 

 

 Z tabulky vyplývá, že největší vliv na změnu hodnoty podniku mají náklady kapitálu. 

Růst nákladu kapitálu má negativní vliv na hodnotu společnosti, protože s růstem WACC 

hodnota podniku klesá. Druhým největším faktorem je čistý zisk, který ovlivňuje hodnotu 

firmy pozitivně, s růstem čistého zisku rostou peněžní toky do firmy a také celková hodnota 

společnosti. Růst investic a změny čistého pracovního kapitálu ovlivňují výslednou hodnotu 

negativně. Pozitivně se na růstu hodnoty podniku podílí odpisy a zdaněné úroky, ale úroky 

ovlivňují změnu hodnoty pouze minimálně. Citlivost hodnoty podniku na změny zmíněných 
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parametrů je znázorněna i graficky v následujícím grafu. Z grafu je viditelné, že je hodnota 

firmy citlivá nejvíce na změnu nákladu kapitálu WACC. 

 

Graf 4.1   Citlivost hodnoty podniku na zadané faktory 

 

 

Důležité je zkoumat i současnou změnu více parametrů najednou. V Tab. 4.10 je 

uvedeno, jak se změní hodnota podniku, když se změní volné peněžní toky i náklady kapitálu 

současně. Jsou stanoveny dvě varianty. Pesimistická varianta představuje situaci, kdy rostou 

náklady kapitálu a klesají volné peněžní toky. Optimistickou variantou je růst volných 

peněžních toků a pokles nákladu kapitálu. V případě pesimistického scénáře, kdy by klesly 

FCFF o 5 % a WACC by se zvýšily o 5 %, by se hodnota podniku snížila o 10,36 %. Naopak 

při optimistické variantě počítající s růstem FCFF o 5 % a poklesem WACC o 5 % by se 

hodnota podniku zvýšila o 11,54 %. Hodnota podniku se při těchto změnách pohybuje 

v intervalu 2 117 386 – 2 634 702 tis. Kč.  

 

Tab. 4.10   Pesimistická a optimistická varianta vývoje vstupních parametrů 

Analýza scénářů Pesimistická varianta Optimistická varianta 

∆ FCFF -5% -3% -1% 1% 3% 5% 

∆ WACC 5% 3% 1% -1% -3% -5% 

Hodnota podniku (v tis. Kč) 2 117 386 2 212 226 2 311 117 2 414 310 2 522 074 2 634 702 

∆ V (v %) -10,36% -6,35% -2,16% 2,21% 6,77% 11,54% 

∆ V (v tis. Kč) -244 774 -149 934 -51 043 52 151 159 914 272 542 

 

4.3 Ocenění metodou EVA – Entity 

Druhou použitou metodou ke zjištění hodnoty podniku je metoda ekonomické přidané 

hodnoty. Nejprve je nutné vypočítat ukazatel EVA podle uvedeného vzorce 2.52. Čistý 

operační zisk po zdanění NOPAT je určen na základě EBITU podle vztahu 2.53. Investovaný 
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kapitál je vyjádřen jako suma stálých aktiv a čistého pracovního kapitálu. Peněžní toky EVA 

jsou diskontovány náklady celkového kapitálu, které jsou shodné s náklady využitými  

u metody diskontovaných peněžních toků. Jak je z Tab. 4.11 zřejmé, společnost nebude tvořit 

kladnou EVA s výjimkou roku 2013. To znamená, že nebude vytvářena hodnota pro vlastníky 

a akcionáře, i když bude podnik dosahovat zisku. Hodnota podniku je součtem investovaného 

kapitálu k datu ocenění a tržní přidané hodnoty MVA. 

Opět je využita dvoufázová metoda, kdy první fáze je tvořena lety 2013 – 2016  

a druhá fáze začíná rokem 2017 a pokračuje do nekonečna. Tržně přidaná hodnota MVA 

představuje současnou hodnotu budoucích EVA a je spočtena dle vztahu 2.56. Konečná 

hodnota podniku je určena podle vzorce 2.57 a jednotlivé propočty jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Tab. 4.11   Ocenění metodou EVA - Entity (v tis. Kč) 

Položka Symbol 
Výchozí 
rok 2012 

1. fáze 2. fáze 

2013 2014 2015 2016 2017 

Čistý operační zisk po zdanění NOPAT   182 455 204 342 225 601 246 800 267 592 

Investovaný kapitál C 1 900 991 2 218 840 2 275 890 2 332 037 2 538 568 2 537 262 

Náklady celkového kapitálu WACC   9,22% 10,13% 11,57% 10,96% 13,30% 

Ekonomická přidaná hodnota EVA   7 097 -20 342 -37 731 -8 784 -70 071 

Diskontní faktor dft   0,92 0,83 0,75 0,67 
 

Diskontovaná EVA dcEVAt   6 497 -16 911 -28 115 -5 899 
 

Hodnota 1. fáze V1 -44 428 
     

Pokračující hodnota PH -526797 
     

Hodnota 2. fáze V2 -353767 
     

Trží přidaná hodnota MVA -398 195 
     

Hodnota podniku V 1 502 796 
     

 

 Hodnota společnosti vypočtená metodou ekonomické přidané hodnoty je jistě 

ovlivněna zápornými peněžními toky EVA, z čehož vyplývá, že hodnota první i druhé fáze je 

taktéž záporná. Výsledná hodnota podniku celkového kapitálu metodou EVA – Entity je  

ve výši 1 502 796 tis. Kč. 

4.3.1 Analýza citlivosti hodnoty podniku zjištěné metodou EVA – Entity 

Citlivostní analýza musí být provedena také u metody ekonomické přidané hodnoty. 

Hlavními parametry jsou zde náklady kapitálu WACC, ukazatel EVA a investovaný kapitál C. 

V následující tabulce je vypočtena hodnota podniku při změně nákladu kapitálu WACC  

o parametr α ± 1 %. Tak jako u metody DCF hodnota podniku roste, pokud náklady kapitálu 

klesají. Při poklesu nákladu o 5 % vzroste hodnota firmy o 6,74 %. 
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Tab. 4.12   Hodnota podniku při změně nákladu kapitálu WACC (v tis. Kč) 

Změna WACC 
Hodnota podniku Absolutní změna Relativní změna 

v tis. Kč v tis. Kč v % 

5% 1 411 564 -91 232 -6,07% 

4% 1 429 080 -73 716 -4,91% 

3% 1 446 951 -55 845 -3,72% 

2% 1 465 186 -37 610 -2,50% 

1% 1 483 797 -18 999 -1,26% 

0% 1 502 796 0 0,00% 

-1% 1 522 194 19 398 1,29% 

-2% 1 542 003 39 207 2,61% 

-3% 1 562 236 59 440 3,96% 

-4% 1 582 907 80 111 5,33% 

-5% 1 604 029 101 233 6,74% 

 

Změna hodnoty podniku při změně ukazatele EVA o parametr α ± 1 % je uvedena 

v Tab. 4.13. Z tabulky je zřejmé, že při růstu EVA se zvyšuje hodnota podniku a naopak. 

Kdyby se například ekonomická přidaná hodnota EVA zvýšila o 5 %, tak by došlo ke zvýšení 

celkové hodnoty podniky o 1,37 %. 

 

Tab. 4.13   Hodnota podniku při změně ukazatele EVA (v tis. Kč) 

Změna EVA 
Hodnota podniku Absolutní změna Relativní změna 

v tis. Kč v tis. Kč v % 

5% 1 523 355 20 559 1,37% 

4% 1 519 244 16 448 1,09% 

3% 1 515 132 12 336 0,82% 

2% 1 511 020 8 224 0,55% 

1% 1 506 908 4 112 0,27% 

0% 1 502 796 0 0,00% 

-1% 1 498 684 -4 112 -0,27% 

-2% 1 494 572 -8 224 -0,55% 

-3% 1 490 460 -12 336 -0,82% 

-4% 1 486 348 -16 448 -1,09% 

-5% 1 482 237 -20 559 -1,37% 

 

Dalším zkoumaným vstupním parametrem je investovaný kapitál. V Tab. 4.14 jsou 

uvedeny hodnoty podniku při změně investovaného kapitálu C o parametr α ± 1 %. Růst 

investovaného kapitálu má negativní vliv na hodnotu podniku, protože s jeho růstem hodnota 

podniku klesá. Například při zvýšení C o 5 % se hodnota podniku sníží o 1,73 %. 
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Tab. 4.14   Hodnota podniku při změně investovaného kapitálu C (v tis. Kč) 

Změna C 
Hodnota podniku Absolutní změna Relativní změna 

v tis. Kč v tis. Kč v % 

5% 1 476 848 -25 948 -1,73% 

4% 1 482 037 -20 759 -1,38% 

3% 1 487 227 -15 569 -1,04% 

2% 1 492 417 -10 379 -0,69% 

1% 1 497 606 -5 190 -0,35% 

0% 1 502 796 0 0,00% 

-1% 1 507 986 5 190 0,35% 

-2% 1 513 175 10 379 0,69% 

-3% 1 518 365 15 569 1,04% 

-4% 1 523 555 20 759 1,38% 

-5% 1 528 744 25 948 1,73% 

 

Ukazatel EVA je složen z čistého operačního zisku po zdanění NOPAT, investovaného 

kapitálu C a z nákladu celkového kapitálu WACC. Změny hodnoty podniku při změnách 

jednotlivých parametrů o α ± 1 % jsou uvedeny v Tab. 4.15. Z tabulky je zřejmé, že pozitivní 

a zároveň největší vliv na hodnotu podniku má ukazatel NOPAT. Investovaný kapitál  

a náklady kapitálu mají negativní vliv na hodnotu podniku, s růstem těchto ukazatelů hodnota 

firmy klesá. 

 

Tab. 4.15   Vliv faktorů na přírůstek hodnoty podniku (v tis. Kč) 

Alfa 
Přírůstek hodnoty firmy 

NOPAT C WACC 

5% 101 088 -25 948 -91 232 

4% 80 870 -20 759 -73 716 

3% 60 653 -15 569 -55 845 

2% 40 435 -10 379 -37 610 

1% 20 218 -5 190 -18 999 

0% 0 0 0 

-1% -20 218 5 190 19 398 

-2% -40 435 10 379 39 207 

-3% -60 653 15 569 59 440 

-4% -80 870 20 759 80 111 

-5% -101 088 25 948 101 233 

 

Výše uvedené změny hodnoty firmy jsou promítnuty i graficky v Grafu 4.2. I z grafu 

je patrné, že výsledná hodnota podniku je citlivá nejvíce na změnu ukazatele NOPAT a poté 

na náklady kapitálu WACC. 
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Graf 4.2   Citlivost hodnoty podniku na zadané faktory 

 

 

Tak jako u metody DCF je důležité prozkoumat vliv více parametrů současně  

na změnu hodnoty podniku. V tomto případě bude posuzován vliv čistého operačního zisku 

po zdanění NOPAT, investovaného kapitálu C a nákladu celkového kapitálu WACC. Růst 

investovaného kapitálu a nákladu kapitálu ovlivňují hodnotu podniku negativně, naopak růst 

ukazatele NOPAT pozitivně. Opět jsou stanoveny dvě varianty: pesimistická a optimistická. 

V případě pesimistické varianty, počítající s poklesem NOPAT o 5 % a růstem C a WACC        

o 5 %, by se hodnota společnosti snížila o 14,19 %. Pokud by nastala optimistická situace  

a NOPAT by se zvýšil o 5 % a zároveň C a WACC by klesly o 5%, tak by se hodnota podniku 

zvýšila o 15,56 %. Tyto údaje jsou uvedeny v Tab. 4.16. Hodnota podniku se při těchto 

změnách pohybuje v intervalu 1 289 571 – 1 736 618 tis. Kč 

 

Tab. 4.16   Pesimistická a optimistická varianta vývoje vstupních parametrů 

Analýza scénářů Pesimistická varianta Optimistická varianta 

∆ NOPAT -5% -3% -1% 1% 3% 5% 

∆ C 5% 3% 1% -1% -3% -5% 

∆ WACC 5% 3% 1% -1% -3% -5% 

Hodnota podniku (v tis. Kč) 1 289 571 1 372 578 1 458 600 1 547 814 1 640 417 1 736 618 

∆ V (v %) -14,19% -8,67% -2,94% 3,00% 9,16% 15,56% 

∆ V (v tis. Kč) -213 225 -130 218 -44 196 45 018 137 621 233 822 

 

4.4 Komparace a zhodnocení výsledků 

Hodnota podniku byla vypočtena dvěma metodami. Nejprve bylo potřeba stanovit 

náklady kapitálu, které byly využity u obou metod ve stejné výši. První metodou byla metoda 

diskontovaných peněžních toků DCF – Entity, pomocí níž došlo ke zjištění hodnoty 

celkového kapitálu ve výši 2 362 160 tis. Kč. Metodou EVA – Entity bylo dosaženo hodnoty 

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

5% 3% 1% -1% -3% -5%

P
ří

rů
st

e
k 

h
o

d
n

o
ty

 (
v 

ti
s.

 K
č)

faktor alfa

NOPAT

C

WACC



95 

 

podniku ve výši 1 502 796 tis. Kč. Hodnota podniku zjištěná metodou EVA je nižší  

než hodnota zjištěná metodou DCF. Problémem může být obtížnější stanovení ukazatele 

přidané hodnoty, na který by mělo být pohlíženo více detailně. V důsledku nedostatečných 

informací má tato metoda menší vypovídací schopnost. Výsledné vypočtené hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 4.13   Komparace vypočtených hodnot podniku (v tis. Kč) 

Účetní hodnota 2 722 418 

DCF - Entity 2 362 160 

EVA - Entity 1 502 796 

 

V porovnání s účetní hodnotou aktiv jsou vypočtené hodnoty podniku obou metod 

nižší. Účetní hodnota aktiv je 2 722 418 tis. Kč. Velkou roli zde mohou hrát náklady kapitálu, 

které jsou poměrně vysoké. Kdyby byly náklady kapitálu nižší, hodnota podniku by se 

zvýšila. Větší důraz je kladen na ocenění výnosovými metodami, protože účetní hodnota 

nezahrnuje tržní zhodnocení, budoucí vývoj společnosti, ale je založena pouze na historických 

datech. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo určit tržní hodnotu společnosti Penam, a. s. k 1. 1. 2013 

prostřednictvím metody diskontovaných peněžních toků DCF-Entity a metody ekonomické 

přidané hodnoty EVA-Entity. Obě metody byly provedeny dvoufázově, přičemž se 

předpokládalo, že první fáze bude trvat čtyři roky (2013 – 2016) a druhá fáze bude pokračovat 

od roku 2017 do nekonečna. Za vstupní údaje byla použita data z účetních výkazů společnosti 

za období 2008 – 2012: rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

První a poslední kapitolou této práce je úvod a závěr. Druhá kapitola obsahuje 

teoretické pojmy týkající se oceňování podniků. Především byl popsán postup oceňování 

podniku a jednotlivé kroky spolu s potřebnými vzorci. Byly zde také vymezeny jednotlivé 

metody, pomocí nichž lze určit hodnotu podniku. 

Ve třetí kapitole byla představena oceňovaná společnost Penam, a. s. a to zejména 

předmět její činnosti, historie a současná situace podniku. Dále byla zpracována strategická 

analýza, ve které byl nejprve zhodnocen relevantní trh, na kterém se společnost pohybuje,  

a dále byly vyhodnoceny makroekonomické ukazatele, které mohou mít vliv na hospodářský 

vývoj firmy. Prozkoumáno bylo i nejbližší okolí podniku jako jsou zákazníci či dodavatelé. 

Ze strategické analýzy vyplynulo, že tržby společnosti porostou ročně o 3,81 %. Následně 

bylo možné sestavit SWOT analýzu. 

Rozsáhlou částí práce byla finanční analýza, ve které byla nejprve provedena analýza 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poté byly vypočteny poměrové ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. Finanční krize mírně zasáhla i oceňovanou společnost, což 

bylo patrné z vypočtených ukazatelů, ale i tak byl podnik rentabilní a dosahoval zisku. 

Naopak likvidita se během sledovaného období zvyšovala. 

Součástí třetí kapitoly byl také pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu  

a dlouhodobý finanční plán společnosti na období let 2013 – 2017. Na toto období byly 

naplánovány jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Čtvrtá kapitola byla stěžejní částí této práce. Než mohlo dojít k samotnému ocenění 

společnosti, musely být stanoveny náklady kapitálu pomocí stavebnicového modelu, který 

využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Poté byla zjištěna hodnota podniku pomocí 

metody DCF-Entity ve výši 2 362 160 tis. Kč. Hodnota společnosti vypočtená metodou  

EVA-Entity činí 1 502 796 tis. Kč. U obou metod byla provedena analýza citlivosti hodnoty 

podniku na změnu vstupních parametrů. Nejcitlivější byla hodnota podniku na změnu nákladu 

kapitálu WACC a to u obou metod, u metody EVA měl velký vliv ještě ukazatel NOPAT. 
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Seznam zkratek 
 

A  aktiva 

a. s.  akciová společnost 

APM  arbitrážní model oceňování 

BU  bankovní úvěry 

C  investovaný kapitál 

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv 

CF  cash flow 

CZ  cizí zdroje 

č.  číslo 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČR  Česká republika 

D  úročený cizí kapitál 

dcEVA diskontovaná EVA 

DCF  diskontované peněžní toky 

dcFCFF diskontované peněžní toky 

df  diskontní faktor 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DIV  dividendy 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DP  diplomová práce 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DzP PO daň z příjmu právnických osob 

E  vlastní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úhradou úroků a daní 

EBT  zisk před zdaněním 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

FCFD  volné peněžní toky pro věřitele 

FCFE  volné peněžní toky pro vlastníky 

FCFEU  volné peněžní toky pro vlastníky nezadlužené firmy 

FCFF  volné peněžní toky pro vlastníky i věřitele 
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FCFFU  volné peněžní toky pro vlastníky i věřitele nezadlužené firmy 

g  tempo růstu 

HDP  hrubý domácí produkt 

i  úroková míra 

IČ  identifikační číslo 

INV  investice 

KBU  krátkodobé bankovní úvěry 

Kč  koruna česká 

KZ  krátkodobé závazky 

mld.  miliarda 

MVA  tržní přidaná hodnota 

NOPAT čistý operační zisk po zdanění 

NOPBT upravený provozní výsledek hospodaření před daněmi 

OA  oběžná aktiva 

OBL  obligace 

Obr.  obrázek 

PH  pokračující hodnota 

PO  právnická osoba 

PPP  pohotové platební prostředky 

PZM  provozní zisková marže 

R  náklady kapitálu 

R1  náklady kapitálu v první fázi 

R2  náklady kapitálu ve druhé fázi 

RD  náklady dluhu 

RE  náklady vlastního kapitálu 

RF  bezriziková úroková míra 

Rfinstab  riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční stability 

RLA  riziková přirážka za velikost podniku 

Rpodnikatelské riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

RU  náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 

ROA  rentabilita aktiv 

ROC  rentabilita nákladů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 
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RT  relevantní trh 

S  saldo úvěrů 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

Sb  substanční hodnota brutto 

Sn  substanční hodnota netto 

SA  stálá aktiva 

T  tržby 

t  sazba daně z příjmu právnických osob 

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

TP  tržní podíl 

TS  daňový štít 

U  nákladové úroky 

UM  úroková míra 

UZ  úplatné zdroje 

V  hodnota podniku 

Vs  hodnota substance 

Vv  výnosová hodnota 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

wt  přiřazené váhy 

WACC náklady celkového kapitálu 

WACCL náklady celkového kapitálu zadlužené firmy 

WACCU náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 

Z  trvale udržitelný zisk 

ZPL  závazky po lhůtě splatnosti 
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Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty společnosti Penam, a. s. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 819 222 829 622 803 118 927 672 920 544 

Náklady vynaložené na prodané zboží 700 172 721 642 632 338 726 047 722 955 

Obchodní marže 119 050 107 980 170 780 201 625 197 589 

Výkony 3 035 650 2 588 774 2 536 128 3 072 260 2 908 428 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 956 680 2 523 692 2 480 131 3 028 205 2 861 738 

Změna stavu zásob vlastní činností 1 453 -2 639 6 241 -1 527 6 049 

Aktivace 77 517 67 721 49 756 45 582 40 641 

Výkonová spotřeba 2 200 852 1 724 561 1 778 761 2 270 679 2 125 248 

Spotřeba materiálu a energie 1 678 567 1 206 770 1 268 398 1 672 638 1 534 414 

Služby 522 285 517 791 510 363 598 041 590 834 

Přidaná hodnota 953 848 972 193 928 147 1 003 206 980 769 

Osobní náklady 685 930 726 778 698 831 677 689 682 994 

Mzdové náklady 500 604 543 401 511 391 495 963 504 690 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 468 144 144 142 130 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

168 854 168 213 172 734 166 429 161 860 

Sociální náklady 16 004 15 020 14 562 15 155 16 314 

Daně a poplatky 6 884 7 901 7 121 7 050 8 268 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

100 932 117 468 115 215 101 084 95 079 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

63 200 95 169 33 374 9 520 7 495 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 508 45 037 3 838 1 906 7 358 

Tržby z prodeje materiálu 58 692 50 132 29 536 7 614 137 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

57 492 104 500 28 602 7 490 5 348 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

3 341 55 225 362 929 3 993 

Prodaný materiál 54 151 49 275 28 240 6 561 1 355 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 

-34 420 -48 202 -12 496 15 150 9 419 

Ostatní provozní výnosy 23 555 61 957 28 841 15 926 25 838 

Ostatní provozní náklady 31 636 34 569 18 201 19 006 43 033 

Provozní výsledek hospodaření 192 149 186 305 134 888 201 183 169 961 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 29 058 827 250 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 31 175 1 470 2 000 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

2 113 -4 470 -2 000 2 477 -2 477 

Výnosové úroky 10 313 5 406 3 983 3 443 2 348 

Nákladové úroky 32 653 22 571 11 929 9 477 3 740 

Ostatní finanční výnosy 22 039 12 169 10 913 12 749 8 066 

Ostatní finanční náklady 5 184 2 502 5 268 3 620 4 410 

Finanční výsledek hospodaření -9 715 -3 671 -2 051 618 4 741 

Daň z příjmů za běžnou činnost 38 808 34 668 29 315 39 828 32 569 

- splatná 42 140 39 369 30 134 45 554 32 972 

- odložená -3 332 -4 701 -819 -5 726 -403 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 143 626 147 966 103 522 161 973 142 133 
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Mimořádné výnosy 22 861 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 11 072 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 2 475 0 0 0 0 

- splatná 3 186 0 0 0 0 

- odložená -711 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 9 314 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 152 940 147 966 103 522 161 973 142 133 

Výsledek hospodaření před zdaněním 194 223 182 634 132 837 201 801 174 702 
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Příloha č. 2 Rozvaha společnosti Penam, a. s. za období 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 2 709 052 2 570 536 2 707 647 2 759 815 2 722 418 

Dlouhodobý majetek 1 603 187 1 567 620 1 822 742 1 793 046 1 778 066 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 459 18 453 6 754 5 879 4 502 

Zřizovací výdaje 0 24 0 0 0 

Software 4 395 4 110 6 754 5 879 4 502 

Ocenitelná práva 47 24 0 0 0 

Goodwill 0 11 647 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 2 648 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 035 043 1 044 341 1 030 699 984 208 986 098 

Pozemky 82 880 105 769 104 894 104 138 103 798 

Stavby 709 433 686 463 664 339 630 849 611 102 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

235 093 249 597 259 638 247 603 269 662 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 42 42 162 147 132 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 917 368 889 939 884 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

7 095 1 722 660 460 460 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -417 380 117 72 60 

Dlouhodobý finanční majetek 563 685 504 826 785 289 802 959 787 466 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 563 685 503 585 785 289 802 959 787 466 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 1 241 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 096 865 1 000 667 882 451 964 046 939 995 

Zásoby 76 732 75 597 100 693 79 772 112 209 

Materiál 51 576 48 795 68 387 50 580 78 949 

Nedokončená výroba a polotovary 6 676 7 439 10 948 8 647 13 841 

Výrobky 16 857 17 269 18 095 17 802 17 266 

Zboží 1 623 2 094 3 263 2 743 2 153 

Dlouhodobé pohledávky 1 057 1 781 1 997 3 094 3 092 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 057 1 781 1 997 3 094 3 092 

Krátkodobé pohledávky 1 013 595 910 999 760 850 836 497 780 890 

Pohledávky z obchodních vztahů 804 148 754 807 584 355 631 046 599 188 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 185 821 135 389 154 036 179 749 146 506 

Stát - daňové pohledávky 2 108 7 932 13 448 16 855 27 583 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 14 623 9 414 5 750 3 050 5 370 

Dohadné účty aktivní 3 888 1 546 1 812 2 308 1 682 

Jiné pohledávky 3 007 1 911 1 449 3 489 561 

Krátkodobý finanční majetek 5 481 12 290 18 911 44 683 43 804 

Peníze 1 999 1 890 1 941 1 802 2 348 

Účty v bankách 3 482 10 400 16 970 42 881 41 456 

Časové rozlišení 9 000 2 249 2 454 2 723 4 357 

Náklady příštích období 9 000 2 249 2 454 2 723 4 357 

PASIVA CELKEM 2 709 052 2 570 536 2 707 647 2 759 815 2 722 418 

Vlastní kapitál 1 327 654 1 430 626 1 505 044 1 687 164 1 811 328 

Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Kapitálové fondy 4 284 -40 710 -2 080 18 068 99 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

33 806 27 025 -2 080 18 068 99 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách -29 522 -67 735 0 0 0 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 45 330 52 977 60 375 65 551 73 649 
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Zákonný rezervní fond 44 289 51 936 59 334 64 510 72 608 

Statutární a ostatní fondy 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 

Výsledek hospodaření minulých let 625 100 770 393 843 227 941 572 1 095 447 

Nerozdělený zisk minulých let 625 100 770 393 843 227 941 572 1 095 447 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

152 940 147 966 103 522 161 973 142 133 

Cizí zdroje 1 381 383 1 139 825 1 202 318 1 072 497 911 025 

Rezervy 39 859 10 358 0 23 406 21 750 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4 927 9 855 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 1 700 0 0 10 873 0 

Ostatní rezervy 33 232 503 0 12 533 21 750 

Dlouhodobé závazky 81 430 88 131 78 327 72 641 72 205 

Jiné závazky 0 9 000 15 55 22 

Odložený daňový závazek 81 430 79 131 78 312 72 586 72 183 

Krátkodobé závazky 662 925 489 148 641 636 576 500 588 173 

Závazky z obchodních vztahů 543 838 366 748 462 966 435 838 488 796 

Závazky k zaměstnancům 37 231 42 614 35 272 33 439 33 432 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

17 659 18 061 18 925 18 296 17 922 

Stát - daňové závazky a dotace 4 158 4 469 5 605 5 750 3 223 

Krátkodobé přijaté zálohy 273 342 331 350 233 

Dohadné účty pasivní 57 639 51 204 107 459 79 927 41 751 

Jiné závazky 2 127 5 710 11 078 2 900 2 816 

Bankovní úvěry a výpomoci 597 169 552 188 482 355 399 950 228 897 

Bankovní úvěry dlouhodobé 176 021 103 080 154 910 96 338 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 421 148 449 108 327 445 303 612 228 897 

Časové rozlišení 15 85 285 154 65 

Výdaje příštích období 0 85 67 0 0 

Výnosy příštích období 15 0 218 154 65 
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Příloha č. 3 Finanční plán výkazu zisku a ztráty na období 2013 - 2017 (v tis. Kč) 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby za prodej zboží 950 001 980 401 1 011 774 1 044 151 1 077 564 

Náklady vynaložené na prodané zboží 732 137 741 435 750 851 760 387 770 044 

Obchodní marže 217 865 238 967 260 923 283 764 307 520 

Výkony 3 007 393 3 115 512 3 228 683 3 346 963 3 470 430 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 970 770 3 083 957 3 201 455 3 323 431 3 450 053 

Změna stavu zásob vlastní činností 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 

Aktivace 34 707 29 640 25 313 21 617 18 461 

Výkonová spotřeba 2 142 768 2 219 802 2 300 437 2 384 711 2 472 681 

Spotřeba materiálu a energie 1 557 363 1 613 352 1 671 958 1 733 208 1 797 145 

Služby 585 404 606 450 628 479 651 503 675 537 

Přidaná hodnota 1 082 490 1 134 677 1 189 170 1 246 016 1 305 269 

Osobní náklady 761 977 789 871 818 793 848 780 879 871 

Mzdové náklady 555 965 576 326 597 436 619 323 642 016 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 124 118 112 106 101 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

189 028 195 951 203 128 210 570 218 285 

Sociální náklady 16 859 17 477 18 117 18 781 19 469 

Daně a poplatky 8 021 8 327 8 644 8 973 9 315 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

100 674 100 180 100 906 102 473 105 523 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

4 461 4 428 4 413 4 407 4 405 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 403 4 403 4 403 4 403 4 403 

Tržby z prodeje materiálu 59 25 11 5 2 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

2 777 2 746 2 732 2 726 2 724 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

2 722 2 722 2 722 2 722 2 722 

Prodaný materiál 55 24 10 4 2 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 

5 856 3 641 2 263 1 407 875 

Ostatní provozní výnosy 34 758 36 082 37 457 38 884 40 366 

Ostatní provozní náklady 31 490 32 690 33 935 35 228 36 571 

Provozní výsledek hospodaření 210 915 237 732 263 766 289 719 315 160 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 5 347 5 551 5 763 5 982 6 210 

Nákladové úroky 8 988 9 069 9 902 11 382 13 999 

Ostatní finanční výnosy 13 187 13 187 13 187 13 187 13 187 

Ostatní finanční náklady 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 

Finanční výsledek hospodaření 5 350 5 473 4 852 3 591 1 201 

Daň z příjmů za běžnou činnost 41 040 46 170 50 920 55 670 60 040 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
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Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

- splatná 0 0 0 0 0 

- odložená 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 

Výsledek hospodaření před zdaněním 216 265 243 205 268 618 293 310 316 361 
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Příloha č. 4 Finanční plán rozvahy na období 2013 - 2017 (v tis. Kč) 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 2 940 317 3 074 164 3 231 461 3 410 266 3 617 674 

Dlouhodobý majetek 1 859 517 1 955 215 2 072 953 2 210 735 2 375 600 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 872 4 330 3 724 5 202 4 474 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Software 3 872 3 330 3 724 3 202 4 474 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 1 000 0 2 000 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 978 408 973 644 980 582 992 779 1 020 119 

Pozemky 103 798 103 798 103 798 103 798 103 798 

Stavby 592 589 570 900 553 859 533 588 517 912 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

280 448 297 275 321 057 353 163 395 543 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 220 366 610 1 016 1 692 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 832 783 738 694 654 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

460 460 460 460 460 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 60 60 60 60 60 

Dlouhodobý finanční majetek 877 237 977 242 1 088 648 1 212 754 1 351 008 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 877 237 977 242 1 088 648 1 212 754 1 351 008 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 076 644 1 114 792 1 154 351 1 195 374 1 237 918 

Zásoby 96 536 100 198 103 999 107 944 112 039 

Materiál 64 466 66 922 69 472 72 118 74 866 

Nedokončená výroba a polotovary 10 398 10 794 11 205 11 632 12 075 

Výrobky 19 013 19 737 20 489 21 270 22 080 

Zboží 2 660 2 745 2 833 2 924 3 017 

Dlouhodobé pohledávky 2 377 2 467 2 561 2 659 2 760 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 377 2 467 2 561 2 659 2 760 

Krátkodobé pohledávky 932 659 965 413 999 374 1 034 586 1 071 097 

Pohledávky z obchodních vztahů 727 542 755 261 784 036 813 908 844 918 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 163 506 166 776 170 112 173 514 176 984 

Stát - daňové pohledávky 28 962 30 410 31 931 33 527 35 204 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 318 8 635 8 964 9 306 9 660 

Dohadné účty aktivní 2 247 2 247 2 247 2 247 2 247 

Jiné pohledávky 2 083 2 083 2 083 2 083 2 083 

Krátkodobý finanční majetek 45 072 46 713 48 417 50 186 52 022 

Peníze 1 996 1 996 1 996 1 996 1 996 

Účty v bankách 43 076 44 717 46 421 48 190 50 026 

Časové rozlišení 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

Náklady příštích období 4 157 4 157 4 157 4 157 4 157 

PASIVA CELKEM 2 940 317 3 074 164 3 231 461 3 410 266 3 617 674 

Vlastní kapitál 1 922 288 2 024 449 2 125 389 2 226 369 2 319 135 

Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Kapitálové fondy 17 284 18 109 19 089 20 210 21 521 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

17 284 18 109 19 089 20 210 21 521 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 80 756 89 517 99 369 101 041 101 041 
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Zákonný rezervní fond 79 715 88 476 98 328 100 000 100 000 

Statutární a ostatní fondy 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 

Výsledek hospodaření minulých let 1 149 023 1 219 788 1 289 233 1 367 477 1 440 252 

Nerozdělený zisk minulých let 1 149 023 1 219 788 1 289 233 1 367 477 1 440 252 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

175 225 197 035 217 698 237 640 256 321 

Cizí zdroje 1 017 908 1 049 594 1 105 951 1 183 776 1 298 418 

Rezervy 17 672 19 403 21 332 23 481 25 875 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 

Ostatní rezervy 15 157 16 888 18 817 20 966 23 360 

Dlouhodobé závazky 82 915 86 073 89 352 92 755 96 287 

Jiné závazky 31 31 31 31 31 

Odložený daňový závazek 82 884 86 042 89 321 92 724 96 256 

Krátkodobé závazky 637 321 661 603 686 810 712 977 740 142 

Závazky z obchodních vztahů 493 538 512 342 531 863 552 126 573 163 

Závazky k zaměstnancům 39 466 40 970 42 531 44 151 45 834 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

19 645 20 394 21 171 21 977 22 815 

Stát - daňové závazky a dotace 5 028 5 219 5 418 5 625 5 839 

Krátkodobé přijaté zálohy 332 344 357 371 385 

Dohadné účty pasivní 73 732 76 541 79 457 82 484 85 627 

Jiné závazky 5 579 5 792 6 013 6 242 6 479 

Bankovní úvěry a výpomoci 280 000 282 515 308 458 354 564 436 114 

Bankovní úvěry dlouhodobé 200 000 150 000 100 000 200 000 100 000 

Krátkodobé bankovní úvěry 80 000 132 515 208 458 154 564 336 114 

Časové rozlišení 121 121 121 121 121 

Výdaje příštích období 30 30 30 30 30 

Výnosy příštích období 91 91 91 91 91 

 


