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1 ÚVOD 

Ocenění podniku je v prostředí České republiky problematikou staronovou. V období 

privatizace bylo po dlouhé době potřeba oživit zásady tržního ocenění a nespoléhat se výlučně 

na metody pracující s hodnotou aktiv. V prostředí postkomunistického státu v období 

devadesátých let znovu vznikl zájem o stanovení tržní hodnoty. Bohužel panoval nesoulad mezi 

potřebou a existující absencí ekonomické teorie a oceňovací praxe. V současnosti určení 

hodnoty podniku není důležité pouze pro případy prodeje podniku. Hodnota společnosti slouží 

jako významný faktor pro strategické rozhodování zájmových skupin a managementu 

společnosti.  

 

Jedním z velkých celosvětových ekonomických fenoménů posledních let je koncentrace 

podniků. Díky globalizace ekonomiky dochází ke slučování podniků v posledním desetiletí čím 

dál častěji. Soustřeďování podnikatelských činností a výrobních faktorů do stále větších 

podnikatelských celků pomáhá podnikům vydržet silný konkurenční boj. Světová média jako 

by se předháněla ve zveřejňování informací o velikosti fúzí, akvizic a joint ventures. Ani české 

bankovní prostředí není výjimkou. Zadluženým českým bankám v polistopadovém období 

pomohly vstupy evropských bankovních skupin. Například Komerční banka byla koupena 

francouzskou Société Générale a Česká spořitelna rakouskou Erste Bank. Nejaktivnější v tomto 

ohledu byla Raiffeisen Bank. Ta roku 2016 provedla fúzi s eBankou a v loňském roce převzala 

komerční část businessu americké Citibank. Všichni účastníci transakce musí mít představu 

o hodnotě podniku, který je předmětem vyjednávání. Bez podkladového ocenění podniku by 

nemohlo začít žádné vyjednávání.  

 

Cílem této práce je na základě dostupných informačních zdrojů stanovit hodnotu podniku 

poskytujícího služby. Jak již naznačuje předchozí odstavec, vybrali jsme si ocenění banky 

působící na českém trhu. V práci bude provedeno určení hodnoty Komerční banky, a.s. Náš 

výběr společnosti ovlivnilo hned několik okolností. Problematice ocenění finančních institucí 

není dle našeho názoru věnováno dostatečné množství publikací a diplomových prací a 

Komerční banka je jedinou veřejně obchodovanou českou bankou. 

 

Práce je rozdělena do čtyř logicky navazující částí. V části Teoretická východiska oceňování 

podniku jsme provedli analýzu veřejně dostupných teoretických podkladů pro účel ocenění. 

Části Charakteristika podniku a Strategická analýza vybraného podniku jsou věnovány 
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analyzování Komerční banky, a.s. a vymezení tohoto podniku vzhledem k podnikatelskému 

prostředí. V části Ocenění podniku poskytujícího služby jsme pak určili výslednou hodnotu 

banky.  

 

Pro případy změny vlastníka podniku slouží takovéto matematické určení hodnoty podniku jen 

jako podklad. Konečná hodnota je většinou předmětem vyjednávání. Do jednání vstupují 

proměnné, jako jsou aktuální situace na trhu, perspektiva podniku nebo technologické faktory 

ovlivňující okolí podniku. V práci proto budou analyzovány také různé faktory, které by mohly 

pomoci při určení konečné ceny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Oceňování je chápáno jako interdisciplinární analýza, kterou provádí oprávněná osoba. Než 

však bude možné přistoupit k samotnému ocenění vybraného podniku, je v teoretické části 

nejprve definován podnik a jeho hodnota. Dále je potřeba položit teoretický základ pro 

strategickou a finanční analýzu a představit jednotlivé metody ocenění podniku. Bez znalosti 

těchto teoretických východisek není možné podnik správně ocenit. 

2.1 Definice podniku 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely 

§ 19631 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, 

popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“2 

 

Podnik je celkem, který vytváří užitek a generuje výnos v současnosti a budoucnosti. Dle výše 

uvedené definice můžeme chápat podnik jako soubor hmotného a nehmotného majetku 

společně s lidským kapitálem. Lidský kapitál představuje skupinu fyzických, intelektuálních a 

komunikačních schopností zaměstnanců spojených se znalostmi a zkušenostmi. Pomocí tohoto 

komplexního souboru talentů podnik zabezpečuje, že v kombinaci s hmotným a nehmotným 

majetkem produkuje činnost, pro kterou byl zřízen. Občanský zákoník dále říká, že podnik je 

věc hromadná. Nelze proto na jednotlivé části podniku pohlížet odděleně. Pro účely ocenění 

podniku není možné podnik vnímat pouze jako fyzický soubor věcí a majetku. V případě 

ocenění se zohledňuje také schopnost a právo nakládat s vloženými prostředky a fyzickým 

kapitálem.  

 

                                                 
1 Všeobecná ustanovení o závazcích. 
2 § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 

23. 3. 2016]. 
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2.2 Hodnota podniku 

Důležitým, ale také zároveň problematickým faktem je, že neexistuje žádná obecně závazná 

metoda, podle které lze určit hodnotu podniku. Proto můžeme říci, že nelze určit jednu 

objektivní hodnotu a také nelze stanovit jednoznačně nejlepší hodnotu ocenění. Pro účely 

ocenění podniku rozlišujeme čtyři základní kategorie hodnoty: tržní hodnota, subjektivní 

hodnota, objektivizovaná hodnota a komplexní přístup ocenění na základě tzv. Kolínské školy.3 

2.2.1 Tržní hodnota podniku 

Tržní hodnota představuje, kolik by mohl za podnik zaplatit běžný zájemce, neboli jaká je 

hodnota akcií podniku na trhu. Mělo by se jednat o rovnovážnou cenu, tzn. cenu, která vzniká 

průnikem nabídky a poptávky na trhu. Hlavními podskupinami jsou metody tržních 

multiplikátorů a násobitelů a metody tržního srovnání.  

 

Metody se opírají o existenci kapitálového trhu. Kapitálový trh v České republice existuje od 

roku 1993. Bohužel ani po více než dvaceti letech se nelze spoléhat pouze na informace 

poskytované českým kapitálovým trhem. Trh není dostatečně rozvinutý a vyznačuje se nízkou 

likviditou ve srovnání s významnými zahraničními kapitálovými trhy. Pokud neexistuje 

rozvinutý a transparentní trh, jsou nedostatečné tržní informace nahrazovány odbornými 

odhady. V tomto případě může být problematické určit cenu bodovým odhadem, proto je 

většinou hodnota udávána intervalem.4 

2.2.2 Subjektivní hodnota podniku 

Subjektivní hodnota podniku je často nazývána jako investiční hodnota. Jak lze z názvu vytušit, 

hlavními determinanty jsou cena a investiční hodnota z pohledu investorů. Tímto pohledem se 

na podnik nahlíží jako na jedinečné aktivum. Jeho hodnota se může značně lišit od tržní hodnoty 

aktiv podniku, proto investiční a tržní hodnota podniku nesmí být zaměňována. Do hodnoty se 

významně promítají názory účastníků prodeje. Manažeři a majitelé pracují nejen s aktivy, ale 

                                                 
3 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
4 KISLINGEROVÁ, Eva. Hodnota podniku, její měření a řízení [online]. [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: 

https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=202.pdf. 
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také s odhady budoucích peněžních toků. Subjektivní investiční hodnota podniku se zakládá na 

pohledu do budoucnosti a individuálních očekáváních.5 Investor nejčastěji očekává, že 

 transakcí dosáhne synergického efektu,  

 pronikne na nové trhy,  

 diverzifikuje riziko, 

 dosáhne daňové úspory. 

Investiční hodnota majetku se často odlišuje do tržní hodnoty v návaznosti na tom, jestli je 

zainteresovaný investor více optimistický nebo pesimistický ve srovnání s běžným investorem. 

2.2.3 Objektivizovaná hodnota podniku 

Objektivizovaná hodnota se zakládá na exaktních datech. Při výpočtu hodnoty se používají 

všeobecně platné zásady a požadavky. Výsledná částka by měla představovat vnitřní hodnotu 

podniku a měla by být výchozím oceněním potenciálu podniku. Pokud bychom ji srovnali se 

subjektivní hodnotou, tak se jedná o zcela odlišný způsob vnímání dané problematiky, protože 

do ceny není započítána hodnota přidaná vlivem zainteresovaných subjektů do transakce. Tento 

přístup se nejčastěji používá při posuzování bonity podniku. 

Cílem získání objektivizované hodnoty je reprodukce ocenění. Údaje pro účel ocenění mohou 

být získány dvěma způsoby jako 

 data z kapitálového trhu, kdy se objektivizovaná hodnota překrývá s tržní hodnotou, 

 využití veřejně přijaté uzance, které se používají, pokud nejsou jiná data dostupná.6 

2.2.4  Kolínská škola 

Jedná se o komplexní přístup k hodnotě. Zakládá se na myšlence, že nemá smysl oceňovat 

v návaznosti na jednotlivé podněty a zaměřuje se na obecné funkce, které ocenění představuje 

pro uživatele 

                                                 
5 VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 570 s. ISBN 978-80-

247-4372-1. 
6 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 216 s. ISBN 80-247-0938-4. 
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 poradenskou funkci – pravděpodobně nejdůležitější funkce, která předává uživateli 

informaci o maximální kupní ceně a minimální prodejní ceně, aniž by prodávající nebo 

kupující tratil, 

 rozhodčí funkci – hodnota stanovená nezávislým znalcem určuje spravedlivé cenové 

rozpětí, 

 argumentační funkci – ocenění je požíváno jako podklad pro vylepšení pozice účastníků 

při jednání o ceně, 

 komunikační funkci – hodnota představuje podklad pro komunikaci s širší veřejností, 

jako jsou banky, stát a ostatní investoři, 

 daňová funkce – funkce sloužící jako základ pro daňové účely.7 

2.3 Důvody pro ocenění podniku 

“Ocenění podniku znamená, že zpracovatel stojí před velmi náročným úkolem, v rámci kterého 

řeší celou řadu problémů dříve, než dojde k závěrečnému výroku o hodnotě podniku. Jedním z 

klíčových problémů na počátku práce je vymezení účelu, pro který se ocenění zpracovává; cíl 

práce se pak stává vodítkem pro výběr modelů, se kterými pak následně pracuje.“8 

 

Podnik sám o sobě nedisponuje žádnou objektivní, věcně zdůvodnitelnou, nezávislou hodnotou, 

proto nelze tvrdit, že existuje jediná správná metoda ocenění. Stejně tak existuje celá řada 

důvodů, proč zájmové skupiny přistupují k ocenění. Nejčastěji se důvody dělí podle toho, jestli 

dojde ke změně vlastnických práv nebo jestli k ocenění dochází z vůle vlastníka společnosti. 

2.3.1  Ocenění související se změnou vlastnických práv 

Nejprve musí být určeno, jaký je podnět pro ocenění podniku, jaká je úroveň a kategorie 

hodnoty a k jakému dni se hodnota podniku stanoví. Ocenění související se změnou 

vlastnických práv se dělí podle 

                                                 
7 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
8 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 



14 

 

 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – pro případy koupě a prodeje závodu na 

základě smlouvy o prodeji,  

 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách na převzetí – pro případy nepeněžních vkladů, 

fúzí, akvizic, rozdělení podniku atd. 

 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev – pro případy 

přeměn společností a družstev v jiné obchodní subjekty. 

2.3.2  Ocenění nesouvisející se změnou vlastnických práv 

Ocenění, které nesouvisí se změnou vlastnických práv lze dělit na 

 změnu právní formy společnosti ve znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

 ocenění v souvislosti s poskytováním úvěru, 

 zastavení a sanace obchodního podílu.9 

2.3.3  Ocenění závislé na vůli vlastníka 

Nejčastějšími motivy vlastníků pro ocenění podniku jsou 

 změna vlastnických práv z důvodu prodeje, rozdělení, splynutí nebo v rámci dědického 

řízení, či přijetí a odstoupení vlastníka, 

 zvýšení a snížení základního kapitálu nebo změna jeho struktury (úvěry, dotace, emise 

nových akcií atd.), 

 při rozhodnutí o IPO, 

 při rozhodnutí o garanci (úvěrem nebo vstupem do pojistných smluv), 

 pokud je rozhodnuto o ukončení podnikatelské činnosti, tzn. sanace a likvidace podniku, 

 pro potřebu posouzení prosperity podniku. 

2.3.4  Ocenění nezávislé na vůli vlastníka 

O ocenění může byt rozhodnuto také z nařízení státu, banky, soudu aj. 

 pokud vznikne spor mezi vlastníky a je potřeba ocenit jejich majetkové účasti, 

                                                 
9 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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 při potřebě ocenění za účelem zdanění, 

 při posuzování bonity podniku pro případ zástavy, záruky nebo úvěru. 10 

2.4 Postup ocenění 

“Pro kvalitní ocenění je však nezbytné mít k dispozici nejen informace o podniku, ale rovněž 

o prostředí, ve kterém podnik funguje… Jedině tak si lze učinit správný “obrázek” o fungování 

konkrétního podniku. Na fázi shromažďování dat navazuje fáze analytická, která zpravidla 

obsahuje analýzu makroekonomickou, analýzu odvětví a finanční analýzu podniku. V případě, 

že v rámci ocenění budou dále aplikovány modely výnosové, v nichž se využívá informací 

o budoucnosti, především o potenciálních výnosech, je nezbytné podrobit analýze také 

podnikatelský záměr.”11 

 

Po určení podnětu k určení hodnoty firmy následuje proces samotného ocenění. Postup určení 

hodnoty firmy můžeme rozdělit na dílčí kroky: strategická analýza, finanční analýza, analýza 

podnikatelského záměru, výběr oceňovací metody ve vazbě na cíl práce, analýza ocenění a 

nakonec syntéza výsledků. Nejvhodnějším postupem práce je nejprve provést důkladnou 

přípravu ve formě sběru dat, následně provést jejich analýzu a až nakonec provádět samotný 

výpočet hodnoty.12  

 

Obrázek č. 2.1: Základní informační okruhy vstupující do práce odhadce 

 

Zdroj: vlastní tvorba podle KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-7179-529-1  

                                                 
10 MLČOCH, Jan. Oceňování podniku: ekonomické aspekty. Praha: Linde, 1998, 159 s. ISBN 80-7201-145-6. 
11 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
12 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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2.4.1  Sběr dat 

Bez vstupních dat by ocenění podniku nebylo možné. Je vhodné začít sběrem základních dat, 

jako jsou údaje pro snadnou identifikaci a pro základní představení podniku (název, právní 

forma, IČO, informace o předmětu podnikání, historie podnikání, rozdělení majetkových 

podílů). Sběr dat dále pokračuje v oblasti ekonomických výsledků. Tato data jsou základem pro 

finanční analýzu a pro zvolení vhodné oceňovací metody. Nejčastěji jsou tvořena účetními 

výkazy, výročními a auditorskými zprávami a podnikovými plány. Pro dosažení co nejpřesnější 

hodnoty podniku pomáhá také získání dat z relevantních trhů (např. velikost, segmentace, 

potenciál trhu atd.) a informace o konkurenci (včetně informací o struktuře konkurence, 

o bariérách vstupu na trh). Další skupinu informací tvoří marketingové záznamy – údaje 

o odbytu, ceně ve srovnání s konkurencí a cenovou politikou, údaje o odbytu v čase a údaje 

z oblasti výzkumu a vývoje. Poslední relevantní skupinou informací jsou údaje o pracovnících, 

fluktuaci zaměstnanců, personálních nákladech a produktivitě práce.13 

2.4.2  Analýza dat 

Analyzování dat je klíčovou fází ocenění. Tento krok se zaměřuje na hodnocení současného 

stavu podniku a analýzu potenciálu podniku. Můžeme ji dělit na 

 strategickou analýzu, 

 finanční analýzu, 

 analýzu rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, 

 analýzu a prognózu generátorů hodnoty a 

 orientační ocenění na základě generátorů hodnoty. 

Zahrnutí všech těchto kroků do analýzy mnohdy není možné, častokrát jsou některé z nich 

záměrně opomenuty a přehlíženy. Důvodem bývá nedostatek datových vstupů a také časová 

náročnost. Nemělo by se však zapomínat na strategickou a finanční analýzu. Oba tyto kroky 

jsou podrobně rozepsány v páté a šesté kapitole této práce. Strategická amyláza se zaměřuje na 

prognózu budoucího vývoje, zejména analyzuje dlouhodobou perspektivu podnikání. Dále 

analyzuje vývoj trhu, konkurenci a tržby a definuje rizika, se kterými se může podnik 

                                                 
13 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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v budoucnosti potýkat. Je vhodné postupovat metodicky a nejprve se zabývat analýzou mikro-

okolí a makro-okolí podniku a až pak rozebrat vnitřní potenciál firmy. Výstupem strategické 

analýzy by měla být syntéza informací a formulace závěru. 14 

 

Finanční analýza dat má dvě základní funkce. První z nich je poskytování podkladů pro 

důležitou finanční analýzu a druhá se týká finančního zdraví podniku. Díky finanční analýze 

může být ověřeno, zda bylo dosaženo stanovených výsledků, hledat rezervy v provozní a 

investiční činnosti a poskytovat východisko pro sestavení finančních plánů. Analýza slouží jako 

podklad pro rozhodnutí do budoucna. Finanční analýza je také výborný nástroj controllingu, 

protože zjišťuje, zda jsou přijatá opatření dostatečně efektivní a zda se postupně dosahuje 

vytyčených cílů.15 Data pro vypracování analýzy získáme převážně z účetnictví. Pro účely 

ocenění podniku se nejčastěji hodnotí roční výkazy, pro účely finanční analýzy jsou však 

nedostatečné. Protože management řeší operativní problémy a zároveň vytváří taktické a 

strategické plány, potřebuje mít přehled o jednotlivých důležitých operacích a položkách. 

2.5 Strategická analýza 

“Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosažení konkurenční výhody je 

nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Formulace strategie je složitý proces, který 

vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik 

a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. Nejvýznamnějším úkolem strategie je 

připravit podnik na všechny situace, které s velkou pravděpodobností mohou v budoucnu 

nastat.”16 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, strategická analýza patří ke klíčovým činnostem při 

stanovení hodnoty podniku. V praxi se na ni často zapomíná. Skládá se z analytických technik, 

které se využívají k rozpoznání vztahů mezi firmou a okolím podniku. Okolí podniku 

významně ovlivňuje celkový potenciál firmy. Strategická analýza se dělí na analýzu makro 

prostředí (vnějšího okolí firmy) a analýzu mikro prostředí (vnitřního okolí firmy). Analýza 

                                                 
14 VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 570 s. ISBN 978-80-

247-4372-1.  
15 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 118 s. 

ISBN 978-80-247-1386-1. 
16 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2006, 121 s. ISBN 80-7179-367-1. 
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hodnotí, jaké jsou předpoklady úspěchu, a které činnosti a procesy by měly být podporovány. 

Výstup pak umožňuje managementu získat přehled o základních faktorech, které ovlivňují 

budoucnost podniku. 

2.5.1  Analýza vnějšího prostředí 

Výkonost podniku úzce souvisí s makroekonomickou situací a hospodářským cyklem. Analýza 

prostředí, ve kterém se podnik nacházel, nachází a bude nacházet, je nezbytnou součástí práce 

odhadce. Makroekonomická data pomáhají odhadci určit, zda je reálné, aby podnik dosáhl 

vytyčených záměrů. Podnik můžeme vnímat jako subsystém makro-okolí, který je ovlivňován 

 politickým prostředím, 

 technologickým prostředím, 

 ekonomickým prostředím a 

 sociálním prostředím. 

Každé okolí ovlivňuje výkonost podniku, ale nemá v kontextu ocenění stejnou důležitost. Asi 

nejdůležitější je sledování ekonomického prostředí. Například reálný výstup ekonomiky 

v podobě hrubého domácího produktu je pozitivně korelován s hodnotou akcií ve střednědobém 

a dlouhodobém časovém horizontu. Cena podniku určená akciovým trhem reaguje na 

ekonomickou situaci okamžitě a předbíhá vývoj reálného HDP o několik měsíců.  
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Graf č. 2.1: Porovnání vývoje hrubého domácího produktu USA a indexu S&P 500 

 

Zdroj:  QuandaryFX. GDP Points to Future S&P 500 Gains [online]. [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné z: http://seekingalpha.com/article/743111-gdp-points-to-future-s-and-p-500-gains 

 

Hodnotu podniku zásadně také ovlivňuje fiskální politika státu v podobě daňového zatížení 

právnických a fyzických osob. Daně deformují disponibilní důchod investorů a změna jejích 

výše může snadno pozitivně nebo negativně ovlivňovat vývoj v podnikatelské sféře. Důležitá 

je stálost sazeb a efektivita redistribuce vybraných finančních prostředků. Mimo fiskální 

politiku ovlivňuje hodnotu také monetární politika státu. Vývoj peněžní nabídky má významný 

vliv na rozhodování investorů. Ve většině případů převáží efekt likvidity. Když centrální banka 

zvýší peněžní nabídku, pozitivně se to projeví na ceně akcií. Restriktivní politika centrální 

banky naopak vede ke zvýšení úrokových sazeb, což se negativně promítá na ceně akcií. 

O úrokových sazbách lze obecně tvrdit, že jejich zvýšení snižuje hodnocenu akcií ceteris 

paribus (jsou-li ostatní hodnoty stejné). Zvýšení nemusí být pouze zásahem centrální banky. 

Odhadce by také měl sledovat výši inflace, ekonomické a politické šoky a vývoj devizových 

kurzů.17 

                                                 
17 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
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2.5.1.1 PEST analýza 

K analyzování makro-okolí slouží PEST analýza, která analyzuje základní faktory ovlivňující 

okolí podniku. PEST analýza identifikuje oblasti, které, pokud by v budoucnu procházely 

šokem, mohly mít významný dopad na podnik. Analýza pracuje s vysokým stupněm nejistoty. 

Protože nelze s jasnou pravděpodobností předpovědět budoucnost, nemůžeme výsledky 

považovat za dogma. Jedná se o odhad možného budoucího vývoje okolí podniku. Důležité je 

také vnímat rozdílné dopady změn na různá odvětví. Příslušnost podniku k odvětví a jeho pozici 

vzhledem ke konkurenci zkoumá analýza mikroprostředí – viz  následující kapitolu. Analýza 

se skládá ze zkoumání politických a legislativních faktorů, ekonomických faktorů, sociálních a 

demografických faktorů a technologických faktorů. 

 

Politicko-legislativní faktory jsou vymezeny zákonnými opatřeními, které se zaměřují 

například na ochranu životního prostředí, problematiku monopolů, ochranu spotřebitele, 

daňovou problematiku, pracovní právo, regulace v oblasti zahraničního obchodu atd. Tento 

druh faktorů představuje pro podniky značné příležitosti ale i ohrožení. Zákony, právní normy 

a vyhlášky vymezují prostor pro podnikání a upravují samotné podnikaní. Důležité jsou také 

vztahy tuzemského státu se zahraničím. Firmy, které podnikají v zahraničí, mohou ovlivnit 

změny vztahů domácího státu se zemí, do které přesahuje jejich podnikání. Stejně tak může 

ovlivnit podnik změna politické situace v zahraniční zemi. 

 

Ekonomické faktory se zabývají hospodářským cyklem, vývojem HDP, devizovým trhem, 

kupní sílou, inflací, úrokovou mírou, nezaměstnaností, vývojem cen energií atd. Podniky jsou 

významně ovlivňovány makroekonomickou situací v tuzemsku i zahraničí. Ekonomická 

expanze vede ke zvýšené spotřebě a naopak. Vývoj HDP a úrokové míry jsou zmíněny 

v předchozí kapitole. Vysoká míra inflace může mít negativní dopady na množství a výši 

investic, což limituje ekonomický rozvoj. V prostředí ČR je také významným indikátorem 

situace na devizovém trhu. Produkty a služby malé otevřené ekonomiky podporuje nízký kurz 

domácí měny. Exportované produkty a služby jsou pro zahraniční odběratele díky nízkému 

kurzu levnější. Všechny tyto ekonomické indikátory se navzájem doplňují. K jejich 

podrobnému zkoumání slouží finanční analýza. 

 

Sociálně-demografické faktory sledují demografický vývoj populace, změny životního stylu, 

mobilitu, úroveň vzdělání, přístup ke vzdělání a volnému času atd. Tyto faktory se zabývají 
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postoji, životem obyvatel a jeho strukturou. Na rozvoj organizace může mít vliv například 

stárnutí populace nebo postoj k životnímu prostředí. Všechny výše uvedené faktory ovlivňují 

rozhodnutí o koupi služby nebo zboží. Firmy jsou tak nuceny měnit výrobkové řady a výrobní 

technologie. Jednotlivci mají různé potřeby, které se navíc v čase mění a podniky musí na tyto 

změny reagovat. Podniky, které efektivně rozpoznávají sociálně-demografické trendy, získávají 

konkurenční výhodu. 

 

Technologické faktory zkoumají vládní podporu výzkumu a vývoje, celkový stav technologií, 

nové objevy, změny technologií, rychlosti zastarání atd. Každý podnik, který dlouhodobě 

ignoruje technologické změny, je odsouzen k zániku. Tyto změny mohou být neočekávané a 

rychlé a mohou radikálně změnit podnikatelské okolí společnosti. Podniky, které pravidelně 

investují do výzkumu a vývoje a dokáží včas implementovat technologické změny, získávají 

výhodu nad svou konkurencí. Příkladem může být automatizace výroby nebo povinnost 

přijímat technologie chránící životní prostředí. V prostředí přidělování emisních povolenek 

znečišťovatelům nezbývá, než snížit míru znečištění produkovaného jejich činností nebo draze 

nakupovat „právo znečišťovat“ nad stanovenou normu. Environmentální problematika má 

v současnosti tak zásadní dopad na podnikání, že je často analyzována zvlášť, jako další 

samostatný faktor PEST analýzy.18 

2.5.1.2 Analýza odvětví 

Zařazení společnosti do určitého odvětví poskytne investorovi lepší představu o zamýšlené 

investici. Analýza mikro-okolí se zaměřuje na 

 identifikování charakteristických znaků v odvětví, 

 prognózu budoucího vývoje odvětví. 

Každé odvětví je specifické a jinak strukturované. Jinak reaguje na změny hospodářských 

cyklů. Některá odvětví jsou regulovaná státem a existují například bariéry vstupu do odvětví. 

Zásadní význam hraje také míra rizika, která se v odvětví objevuje.  

 

                                                 
18 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2006, 121 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1. 
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Ve vazbě na hospodářský cyklus rozlišujeme odvětví cyklická, anticyklická a neutrální. Jak lze 

vytušit z názvu, cyklická odvětví se vyznačují růstem v době konjuktury a poklesem v době 

recese. Podniky patřící do tohoto odvětví se zpravidla vyznačují produkcí zboží dlouhodobé 

spotřeby. Spotřebitel se může rozhodnout, že nákup takového statku odloží na dobu, kdy 

disponuje volnými finančními prostředky. Mezi klasické zástupce cyklického odvětví je 

automobilový průmysl nebo stavebnictví. Podniky patřící do tohoto druhu odvětví v době růstu 

ekonomiky dosahují nadprůměrných výsledků. Anticyklická odvětví zaznamenávají nejlepší 

výsledky v dobách recese.  Typickým zástupcem jsou společnosti poskytující kabelovou 

televizi, provozovatelé hracích automatů a sázkové kanceláře. Anticyklická chování odvětví se 

dají vysvětlit například tím, že spotřebitel těmito činnostmi nahrazuje finančně náročnější 

aktivní trávení volného času. Neutrální odvětví nebývá ovlivněno hospodářským cyklem. Do 

neutrálního odvětví se řadí podniky produkující nezbytné statky. Nezbytné statky spotřebitelé 

nakupují ve stejné míře za doby konjuktury i recese. Jsou to například potraviny nebo léky. 

2.5.1.3 Porterova analýza  

Porterova analýza se často nazývá analýzou pěti konkurenčních sil: analyzuje nově vstupující 

firmy na trh, dodavatele, odběratele, substituty a konkurenty v odvětví.  Porterova analýza je 

komplexním nástrojem pro poznání konkurence v mikro-prostředí podniku. 
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Obrázek č. 2.2: Porterovo schéma pěti konkurenčních sil 

  

Zdroj: vlastní tvorba podle PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu 

odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2  

2.5.2  Analýza vnitřního prostředí 

Stejně jako analýza vnějšího prostředí je analýza vnitřního prostředí nedílnou součástí ocenění 

podniku. Každá firma by měla pravidelně vyhodnocovat svou aktuální situaci. V pravidelných 

časových intervalech by měla sledovat svůj vztah s odběrateli, dodavateli a sledovat svou 

finanční situaci. Analýza vnitřního prostředí se dá uskutečnit pomocí celé řady metod. V práci 

se zaměříme zejména na analyzování finanční situace podniku.  

2.5.2.1 Finanční analýza 

“Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem “finanční analýza”. V zásadě nejvýstižnější 

definice je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.”19 

                                                 
19 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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Finanční analýzu můžeme chápat jako soubor činností, které slouží jako ukazatel finanční 

situace a stability podniku podnikateli, investorovi, státnímu orgánu, bance atd. Pokud se 

podnik nachází ve finančních problémech, výstup finanční analýzy by měl ukazovat na 

ekonomické nedostatky, které v budoucnu mohou představovat vážné hrozby, nebo naopak 

příležitosti ke zlepšení. Aby mohlo dojít ke komplexnímu pochopení finanční situace, 

jednotlivé kroky analýzy musí být logicky řazeny a musí na sebe navazovat. 

 

V první řadě je nutné vybrat vhodnou sadu ukazatelů a metod, jakými bude analýza provedena. 

Pak následuje práce s účetními výkazy jako rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow. Dalším 

krokem bývá porovnání výstupů, které srovnávají současný stav s historickými daty, skutečnost 

se strategickým plánem nebo postavením podniku na trhu. Následuje analýza vztahů mezi 

jednotlivými ukazateli. V této části by měly být také interpretovány možné nedostatky a příčiny 

špatného stavu podniku. V ideálním případě závěr finanční analýzy obsahuje návrhy a opatření 

zaměřené na finanční řízení společnosti.20 

 

Metody provedení finanční analýzy lze dělit na absolutní, rozdílové a souhrnné ukazatele. 

V práci se zaměříme na první dva typy ukazatelů. Moderní metody finanční analýzy se navíc 

snaží o nalezení vhodných nástrojů, které respektují hodnotu vlastnických podílů. Klasické 

metody reflektují vlastnická práva, ale ze své povahy se spíše orientují na naplnění 

manažerských cílů. Další velkou nevýhodou je fixace na účetní ukazatele. Moderní metody 

ukazatelů (např. EVA – Economic Value Added  – metoda Ekonomická přidaná hodnota) se 

snaží překonat výlučnou vazbu na účetní ukazatele a zohledňují vazbu na všechny úrovně 

řízení.21 

 

Absolutní ukazatele jsou základním východiskem finanční analýzy, které vzcházejí přímo 

z posuzování hodnoty jednotlivých položek základních účetních výkazů.22 Skládají se z dat, 

která poskytují finanční výkazy. Rozlišujeme mezi absolutními ukazateli stavovými a 

tokovými. Stavové se skládají z údajů z rozvahy společnosti. Název je odvozen od faktu, že 

                                                 
20 Ipodnikatel.cz. Finanční analýza podniku v praxi [online]. [cit. 2016-02-30]. Dostupné z: 

http://www.ipodnikatel.cz/financni-rizeni/financni-analyza-podniku-v-praxi.html. 
21 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2015, 120 s. ISBN 978-80-247-5534-2. 
22 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. V Praze: C. H. Beck, 2002, 206 s. ISBN 80-7179-

778-2. 
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k určitému datu a času rozvaha udává hodnotu majetku a kapitálu. Výkaz zisků a ztrát a výkaz 

cash-flow naproti tomu udávají toky kapitálu a majetku za určité období. Výpočet absolutních 

ukazatelů není složitý. Využívají se dvě techniky: horizontální a vertikální rozbor ukazatelů. 

Horizontální analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase. Změny oproti 

předchozímu období mohou být vyjádřeny absolutně i procentuálně. Vertikální analýza 

zkoumá, jak se určité veličiny vyvíjely v jednom časovém období. Dává informaci o struktuře 

aktiv a pasiv na konci nebo v průběhu období. Stejně tak pracuje s výkazem zisků a ztrát, kde 

se snaží objasnit strukturu jednotlivých položek a výsledků hospodaření. 

 

Rozdílové ukazatele se získají jako rozdíl mezi položkami v aktivech a pasivech. Uvádějí se 

většinou k jednomu okamžiku. Slouží hlavně k analyzování a řízení likvidity podniku. 

Typickým zástupcem těchto ukazatelů je čistý pracovní kapitál, který se vypočítá jako rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. 23 Krátkodobými 

závazky se rozumí pasiva se splatností v rozmezí mezi třemi až dvanácti měsíci.  Ukazatel nám 

říká, kolik provozních prostředků nám zbyde k dispozici, když splatíme všechna tato 

krátkodobá pasiva. Nulová nebo nízká hodnota ukazatele může představovat pro podnik 

problém ve formě nedostatku kapitálu pro své fungování. Na druhou stranu vysoké hodnoty 

ukazatele napovídají tomu, že provoz firmy je financován z dlouhodobých cizích zdrojů nebo 

z vlastních zdrojů. Proto by se mělo vedení společnosti snažit o dosažení co nejnižšího kladného 

výsledku čistého pracovního kapitálu, který ještě zajištuje hladké fungování firmy.  

2.5.3 SWOT analýza 

Podnikatelé se pohybují v prostředí, které se mění mnohem rychleji než kdy dříve. Strategickou 

analýzu vnějšího a vnitřního prostředí můžeme díky SWOT analýze vidět v souvislostech, které 

bychom jinak mohli opomenout. Tato analýza slouží jako syntéza makro-okolí a mikro-okolí a 

vytváří podklady pro formulaci strategie společnosti. 

 

SWOT analýza je velmi oblíbená metoda vyvinuta ekonomem Albertem S. Humphreym, která 

se zaměřuje na silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a 

hrozby (Threats) spojené s podnikáním společnosti. Organizace cílí na budoucí růst, ať už se 

jedná o tržní podíl, objemy prodaných produktů nebo kvalitu poskytovaných služeb. Výsledná 

                                                 
23 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2015, 120 s. ISBN 978-80-247-5534-2. 
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analýza by měla pomoci v rozhodování co dělat, aby podnik tento růst vykazoval. Ukazuje 

pozici na trhu, identifikuje nejlepší budoucí příležitosti a zvýrazňuje současné a budoucí 

hrozby. Nástroj obsahuje subjektivní myšlenky, proto by měl být vždy používán jako pomocník 

a nikoliv jako dogma. Neexistuje jediná nejlepší definitivní SWOT analýza, protože každá 

organizace je specifickým organismem, stejně tak jako tvůrce analýzy. Její síla tkví v možnosti 

aplikace na variabilní situace v jakémkoliv odvětví. Tvorba analýzy však klade nároky na 

úsudek a zkušenosti, které jsou nezbytné. 

 

Silné a slabé stránky se zaměřují na vnitřní faktory, příležitosti a hrozby pak na vnější faktory. 

Identifikace a zařazení faktorů do skupin je jednou ze subjektivních částí analýzy. Obvykle není 

toto zařazení složité. Lze snadno určit, zda se obrovský kapitál, mezinárodní produkční síť nebo 

nízké zadlužení nacházejí v kvadrantu silných stránek. Nicméně se můžeme často setkat 

s případy, kdy je potřeba posoudit také okolnosti. Například pokud existence firmy závisí na 

jednom velkém odběrateli, lze to chápat jako silnou stránku (zboží lze lépe, rychleji a 

efektivněji distribuovat), ale také jako slabou stránku (budoucnost společnosti závisí na 

budoucnosti odběratele). Naopak pokud spolupracujeme s větším množstvím odběratelů, 

můžeme zboží lehce distribuovat do různých obchodů (silná stránka), ale ztrácíme kontrolu nad 

maloobchodní cenou a dáváme prostor pro slevy (slabá stránka).24  

2.6 Metody ocenění podniku 

„Každé oceňování podniku (organizace) je individuálním a velmi složitým procesem, na kterém 

pracuje celý tým odborníků z různých profesí (stavař, strojař, ekonom, marketingový 

specialista, auditor, atd. – dle charakteru oceňovaného podniku). Cílem oceňování firmy 

(podniku) je stanovení jeho tržní hodnoty (nikoliv tržní ceny) s přihlédnutím k mnoha různým 

faktorům působících na současnou, ale především budoucí ekonomickou situaci podniku. Tržní 

hodnotu ocenění ale nelze exaktně určit, výsledek stanovený pomocí zvolené metody dává 

ekonomický obraz o podniku a je nutné s ním dále pracovat (porovnávat, hodnotit, srovnávat s 

jinými případy ocenění).“25 

 

                                                 
24 Team FME. SWOT Analysis [online]. [cit. 2016-02-30]. Dostupné z: http://www.free-management-

ebooks.com/dldebk-pdf/fme-swot-analysis.pdf. 
25 Managementmania.cz. Metody oceňování podniku [online]. [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/metody-ocenovani-podniku. 
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Tradiční metody určení hodnoty podniku dělíme na čtyři základní skupiny. První skupina metod 

pracuje s majetkovým principem společnosti a opírá se o stavové veličiny. Metody 

majetkového principu dělíme na metodu vlastního jmění, likvidační hodnoty a substanční 

hodnoty. Druhá skupina metod se zaměřuje na výnosy podniku. Výnosové metody se rozdělují 

na metody založené na kapitalizaci zisku, metody diskontovaných peněžních toků a 

kombinované výnosové metody. Další skupinou metod jsou přístupy založené na ocenění na 

základě analýzy trhu. Do této kategorie patří metody postavené na základě tržní kapitalizace 

a ocenění na základě tržního porovnání.26 V této kapitole jsou představeny nejběžnější metody. 

Vybrané metody ocenění budou popsány podrobněji v praktické části práce při jejich samotné 

aplikaci. Při správném aplikování ocenění nemusí jednotlivé přístupy dojít k rozdílnému 

kvantitativnímu výsledku. Lišit se pravděpodobně ale bude struktura transakce při případném 

prodeji společnosti (např. prodej podniku versus prodej obchodního podílu).27 

2.6.1  Majetkový princip ocenění podniku 

Princip majetkového ocenění se vyznačuje svou jednoduchostí a srozumitelností. Metoda 

pracuje na základě ocenění položek majetku – aktiva, od kterých se odečítá souhrn závazků – 

pasiva. Výše majetkového ocenění ve své podstatě udává množství a strukturu majetku 

uvedenou v rozvaze a pravidla pro jeho ocenění.28 Tento model říká, že hodnotu firmy určíme 

pomocí ocenění jejího majetku, protože aktiva jsou zdrojem budoucích výnosů podniku. Páteř 

principu tvoří vedení správného účetnictví. Majetkový princip se zaměřuje na ocenění současné 

situace a ta je pak upravována do podmínek budoucího stavu. 

2.6.1.1 Metoda vlastního jmění na principu historických 

cen 

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví musí každý podnik vést účetnictví, a to ve 

zjednodušené formě nebo podvojně. Každá společnost také musí jednou za rok zpracovávat 

účetní závěrku. Hodnota aktiv je oceněna v cenách, za které byl majetek pořízen. Metoda 

vlastního jmění se vyznačuje tím, že je nejjednodušší a nejrychlejší na provedení. Lehce se z ní 

                                                 
26 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
27 KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-

2865-0. 
28 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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dá určit účetní hodnota (součet aktiv/pasiv) a hodnota vlastního jmění (aktiva nebo pasiva 

mínus cizí zdroje). V praxi se metoda vyznačuje celou řadou nevýhod. Největší nevýhoda 

pramení z ocenění v historických cenách. Metoda je v rozporu s účetní zásadou věrného 

zobrazení majetku a závazků. Toto omezení proto může vést ke zkreslení hospodářské situace 

podniku. 

2.6.1.2 Metoda likvidační hodnoty 

K ocenění likvidační hodnotou se přistupuje v případě, kdy se společnost ocitne na pokraji 

zániku. Vypočítá se souhrnem zisku z prodeje podniku (resp. jednotlivých částí podniku). 

Veškerá aktiva jsou prodána a utržené peníze se použijí ke splacení pasiv podniku. Protože do 

této metody významně vstupuje zájem eventuálního kupce, metoda podhodnocuje cenu 

podniku. Ocenění likvidační hodnotou vyjadřuje spodní hranici ceny firmy. Pokud bychom 

jinou metodou dospěli k nižší hodnotě, pak by mělo být na zvážení vlastníků podniku, zda se 

vyplatí udržovat firmu v chodu. 29 

2.6.1.3 Metoda substanční hodnoty 

Metoda se vyznačuje principem znovupořízení majetku podniku. Zájmová skupina zjišťuje, 

kolik by musela zaplatit, kdyby chtěla firmu znovu zřídit. V praxi se dnes již tato metoda často 

nepoužívá, byla nahrazena výnosovými principy ocenění. Význam metody spočívá 

v poskytnutí představy o velikosti věcného kapitálu (který je potřebný pro provoz podniku), 

o základu pro výpočet odpisů a o eventuálním finančním riziku. Pokud by bylo možné přesně 

vyjádřit hodnotu goodwillu, hodnota by odrážela horní hranici podniku. Ve své podstatě reaguje 

na nedostatky ocenění metodou vlastního jmění v historických cenách. Dělí se na brutto 

substanční hodnotu – součet nově oceněných celkových účetních aktiv snížený o neprovozní 

majetek a navýšený o majetek neuváděný přímo v rozvaze společnosti a netto substanční 

hodnotu – brutto hodnota ponížená o závazky podniku. 30 

                                                 
29 MLČOCH, Jan. Oceňování podniku: ekonomické aspekty. Praha: Linde, 1998, 159 s. ISBN 80-7201-145-6. 
30 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
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2.6.2  Výnosový princip ocenění podniku 

Výnosové metody ocenění jsou nejčastěji používané přístupy v současnosti. Oproti 

majetkovým přístupům vycházejí z očekávaného užitku pro vlastníka majetku podniku. Metody 

založené na výnosovém principu vycházejí z budoucí hodnoty, respektive ze současné hodnoty 

budoucích výnosů. Páteří tohoto přístupu je tzv. magický trojúhelník rozhodování, který 

ovlivňuje všechna rozhodnutí investorů. 

 

Obrázek č. 2.3: Magický trojúhelník rozhodování 

 

Zdroj: vlastní tvorba  

 

Investor se musí rozhodnout, zda bude preferovat vysokou míru výnosů v kombinaci 

s vysokým rizikem a nízkou mírou likvidity aktiv nebo nízkou míru výnosů v kombinaci 

s nízkou mírou rizika a vysokou likviditou. Očekávaná míra výnosu, likvidity a rizika 

významně vstupuje do rozhodnutí o nákupu nebo prodeji podniku.31 

2.6.2.1 Metoda kapitalizace zisku 

Metoda kapitalizace zisku pracuje s výkonností podniku, které podnik dosahoval v minulosti a 

snaží se ji promítnout do budoucích výnosů. Jedná se o jednoduchou metodu, která však v praxi 

naráží na celou řadu omezení. Metoda vychází ze získání diskontovaného rozdílu výnosů a 

nákladů ke dni ocenění. Použití této metody vyžaduje důvěrnou znalost výsledků podniku a 

respektování předpokladu principu going-concern32. Znalost výkazů by měla být minimálně tři 

až pět let zpět. Hodnotu podniku získáme dosazením do vzorce 

                                                 
31 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
32 Předpoklad nekonečného pokračování firmy v podnikání. 
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(Vzorec č. 2.1: Hodnota podniku pomocí kapitalizace zisku) 

𝐻𝑃 =  
𝑒𝑧

𝑟
 

kde:  HP  = hodnota podniku, 

 𝑒𝑧  = trvalý dosažitelný zisk z minulých období (představuje budoucí vývoj), 

 r = míra kapitalizace.33 

2.6.2.2 Metoda DCF 

Metoda DCF (Discounted Cash Flow – diskontované peněžní toky) je považována za základní 

výnosovou metodu. Podstata metody vyplývá z pohledu investora do budoucnosti. Hodnota 

podniku je odvozována od budoucích výnosů, které jsou diskontovány – převedeny na 

současnou hodnotu. Rozlišujeme mezi různými pohledy na problematiku DCF podle způsobu 

kalkulace peněžních toků. DCF entity pracuje s podnikem jako s jednotkou, celkem. Výpočet 

v tomto případě probíhá tak, že diskontujeme peněžní toky, které byly k depozici vlastníkům a 

věřitelům.  Získáme tím hodnotu brutto – hodnotu podniku jako celku. Po odečtení hodnoty 

cizího kapitálu dostaneme netto hodnotu podniku. DCF equity vychází z ocenění vlastního 

kapitálu. Vypočítá se z peněžních toků, které byly poskytnuty pouze vlastníkům podniku. 

Hodnotu netto získáme následným diskontováním sumy peněžních toků. Metoda DCF APV 

(Adjusted Present Value – upravená současná hodnota) nejprve získá brutto hodnotu součtem 

současné hodnoty daňových úspor z úroků a hodnoty podniku při nulovém zadlužení. Poté je 

znovu odečtena hodnota cizího kapitálu, čímž se získá hodnota netto.34 Metoda DCF má 

bohužel řadu omezení jako např. 

 kapitálové trhy musí být efektivní, 

 existuje pouze daň z příjmu KB a PO, 

 kapitálovou strukturu tvoří pouze vlastní jmění a dluhy, 

 peněžní tok je perpetuitou a 

 podnik musí trvale investovat do hodnoty odpisů – going-concern.35 

                                                 
33 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
34 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
35 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
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Pro základní pochopení metody DCF leze vycházet z obecného tvaru rovnice pro diskontování 

peněžních toků 

(Vzorec č. 2.2: Hodnota podniku pomocí metody DCF) 

𝐻𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

𝑡=1

 

kde:  HP  = hodnota podniku, 

 𝐶𝐹𝑡  = peněžní tok v čase t, 

r = diskontní míra (úroková míra), která odráží rizikovost peněžního toku, 

t = počet let předpokládané existence podniku.36 

2.6.2.3 Kombinované výnosové metody 

Název kombinované metody vychází ze snahy spojení ocenění majetkového a výnosového. Dva 

nejznámější přístupy jsou metoda střední hodnoty a metoda kapitalizovaných nadzisků. 

Metoda střední hodnoty (často nazývaná Schmalenbachova metoda) je často využívaná pro 

svou jednoduchost. Vypočítá se jako aritmetický průměr substanční hodnoty a hodnoty výnosů 

(Vzorec č. 2.3: Hodnota podniku pomocí kombinované metody) 

𝐻𝑃 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů + ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

2
 

kde:  HP  = hodnota podniku.  

 

Majetek firmy oceněný v reprodukčních cenách udává substanční hodnotu, která zahrnuje 

snížení hodnoty majetku například o opotřebení (odpisy), o prostředky získané leasingem atd. 

Metoda kapitalizovaných nadzisků pracuje s mimořádnými čistými zisky – nadzisky. Ty se 

vypočítají tak, že od zisku, který vlastník získal z investovaného kapitálu bez rizika, odečteme 

vyprodukovaný zisk 

(Vzorec č. 2.4: Výpočet nadzisku) 

𝑁𝑎𝑑𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑍 − 𝑖𝑘 × 𝑆 

kde:  Z = dosažený zisk podnikem, 

𝑖𝑘  = kalkulovaný bezrizikový výnos, 

                                                 
36 MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha: Oeconomica, 

2007, 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6. 
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S = hodnota substance. 

 

Za předpokladu, že se zisk opakuje neomezenou dobu, můžeme vyjádřit hodnotu podniku jako 

(Vzorec č. 2.5: Hodnota podniku pomocí vypočítání nadzisku) 

𝐻𝑃 =
𝑍 − 𝑖𝑘 × 𝑆

𝑖𝑘2

 

kde:  HP  = hodnota podniku, 

Z = trvale udržitelný zisk, 

𝑖𝑘  = kalkulovaný bezrizikový výnos, 

S = hodnota substance, 

𝑖𝑘2
 = kalkulovaná úroková míra.37 

2.6.3  Tržní princip ocenění podniku 

Tržní principy ocenění podniku vycházejí z analýzy kapitálových trhů. Podmínkou je 

obchodování akcií na trhu a existence fungujícího kapitálového trhu. Hodnotu podniku určuje 

nabídka akcií a poptávka po akciích, kterou ovlivňuje investor svou ochotou platit. Tyto metody 

jsou používány zejména v USA a ve Velké Británii, tedy v zemích, které se vyznačují 

vyspělostí kapitálových trhů. Na méně vyspělých trzích často dochází k chybám při tvorbě cen 

podniků. Pokud je podnik veřejně obchodovatelný, získáme hodnotu společnosti přímo z tržní 

hodnoty akcií. Kdybychom chtěli získat hodnotu neveřejně obchodovaných společností, 

musíme nejdříve analyzovat trh a použít některou z metod tržního srovnání. 

2.6.3.1 Ocenění na základě tržní kapitalizace 

Ocenění na základě tržní kapitalizace může být použito, pokud je akciová společnost volně 

obchodována na burze cenných papírů. Hodnotu podniku získáme, pokud vynásobíme cenu 

akcií a celkový počet emitovaných akcií. Investor by měl mít stále na paměti, že tržní hodnota 

podniku a ocenění na základě tržní kapitalizace jsou dvě odlišné hodnoty. Pokud chceme získat 

tržní hodnotu společnosti, počítáme s aktuální cenou na finančním trhu. Tento přístup však 

neodráží krátkodobou volatilitu akcií, proto se v praxi nejčastěji používá průměrná cena za 

určité období. Další odlišností metody tržní kapitalizace od tržní hodnoty je odlišnost průměrné 

                                                 
37 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
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hodnoty od mezní. Aktuální tržní cena odráží prodej zlomku akcií. Není k ní připočítána 

prémie, která vzniká v důsledku nákladů zastoupení a výhod plynoucích z kontrolování 

majoritní části společnosti, z nichž plyne možnost kontrolovat chod podniku. Za náklady 

zastoupení se považují všechny náklady vznikající v důsledku existence vztahu zastoupení 

(oddělení výkonu vlastnických práv a vlastního managementu společnosti) a tvoří je součet 

nákladů na monitoring, motivační či vázací náklady a reziduální náklady. Prémie může 

navyšovat cenu společnosti až o 20 – 50%.38 

2.6.3.2 Ocenění na základě tržního porovnání 

Metoda ocenění na základě tržního porovnání se používá v případě, že oceňujeme společnost, 

která není obchodována na burze cenných papírů. Pilíř této metody stojí na zákoně jedné ceny, 

který říká, že podobná aktiva by měla být prodána za podobnou cenu. Omezení metody spočívá 

v nutnosti získat kvalitní datovou základnu, která potvrzuje malé rozdíly mezi aktivy 

porovnávaných podniků. Srovnávané podniky musí být podobné také svým zaměřením, 

rozsahem a odbytem.  

 

Ocenění na základě tržního porovnání se dále dělí na metodu srovnatelných podniků, metodu 

srovnatelných transakcí a na ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burze. 

Metoda srovnatelných podniků se zakládá na srovnání oceňovaného podniku s podobnými 

podniky oceněnými k určitému období. Nejčastěji se tak oceňují akciové společnosti, které 

nejsou obchodovány na kapitálovém trhu, nebo nemůže být k výpočtu použita současná 

hodnota akcií. Analyzováno by mělo být nejméně šest podniků ze stejného oboru, se 

srovnatelným předmětem podnikání, se stejnou velikostí, historií a kapitálovou strukturou.39 

Dalším důležitým krokem této metody ocenění je určení vhodného násobitele. Jako nejčastější 

násobitel se používá hodnota P/E (Price-To-Earnings ratio), která vyjadřuje poměr mezi tržní 

cenou akcie a čistým ziskem na akcii.  Metoda srovnatelných transakcí se používá i pro jiné 

společnosti než akciové. Nejčastěji se využívá při určení hodnoty středních a malých podniků. 

Tento přístup vychází z metody porovnání srovnatelných podniků s tím rozdílem, že násobitel 

je odvozen od skutečné ceny již prodaných podniků. Použitím této metody ocenění získáme 

hodnotu podniku jako celku, neboť nepoužíváme ukazatele, které se vztahují k ocenění části 

                                                 
38 MAREK, Petr. Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí [online]. [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: 

https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=cfuc&pdf=217.pdf. 
39 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
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společnosti nebo k jedné akcii. Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burze 

vychází z metody srovnatelných podniků. Jediným rozdílem je, že analýza se provádí na 

základě menšího počtu podniků. Používá se v případě, kdy kapitálový trh není schopen 

poskytnout dostatek dat pro provedení rozsáhlejší analýzy.40 Ocenění za pomocí tržních 

multiplikátorů vychází z porovnání srovnatelných podniků. Rozdíl spočívá v určení hodnoty 

násobitele, který se počítá z průměru hodnot násobitelů dosažených v oboru podnikání. Tato 

metoda může být použita i u jiných než jen u akciových společností.  

                                                 
40 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU  

Třetí část práce je zaměřena na charakteristiku podniku poskytujícího služby, který jsme si 

zvolili k ocenění. Vybrali jsme typického zástupce z oblasti poskytování finančních služeb, 

Komerční banku, a.s. V první části kapitoly nejprve banku představíme, následně nastíníme její 

historii a popíšeme základní údaje. Na závěr se zaměříme na povahu podnikání a specifické 

rysy bankovnictví. 

3.1 Charakteristika Komerční banky, a.s. 

„Jedna z největších bank na českém trhu, která se spolu s Českou spořitelnou, ČSOB a 

Unicredit bank řadí mezi tzv. velkou bankovní (tentokráte nikoliv auditorskou) čtyřku. Spadá 

do francouzské skupiny Société Générale. Provozuje stavební spořitelnu Modrá pyramida. 

Rozsáhlá síť kamenných poboček i bankomatů po celé republice nabízí téměř dokonalou 

dostupnost pro klienty preferující osobní kontakt… Pozitivní je stabilita banky, kterou ocení 

zejména střadatelé se vklady vyššími než pojištěných 100k EUR, či nabídka firemního 

bankovnictví pro větší podniky, obsahující i takové lahůdky jako cash pooling.“41 

3.1.1  Představení podniku 

Komerční banka, a.s. (dále také „Komerční banka“ nebo „KB“ nebo „Banka“) je součástí 

francouzské skupiny Société Générale (dále také „SG“), součástí jedné z největších světových 

finančních skupin. Banka se vyznačuje svou univerzálností a nabízí rozsáhlou paletu služeb 

retailového, podnikového a investičního charakteru. Komerční banka je mateřskou společností 

Skupiny Komerční banky, která nabízí další specializované služby jako pojištění, stavební 

spoření, leasing, factoring a spotřebitelské úvěry. KB působí také ve Slovenské republice, kde 

provozuje pobočku pro firemní klientelu. Mezi hlavní činnosti (které upravuje zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů) patří přijímání vkladů a poskytování úvěrů, 

operace na finančních trzích na vlastní účet, finanční leasing, zajišťování platebního styku, 

vydávání platebních prostředků jako jsou platební karty a šeky, poskytování bankovních záruk, 

                                                 
41 Banky.cz. Komerční banka [online]. [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: http://www.banky.cz/komercni-banka. 
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otevírání akreditivů a inkas, vydávání hypotečních zástavních listů, finanční poradenství a 

finanční makléřství, směnárenství, depozitář, pronájem bezpečnostních schránek.42 

3.1.2  Historie podniku 

Komerční banka existuje od roku 1990, kdy byla založena jako státní instituce. Vznikla 

rozštěpením Státní banky československé (zároveň vznikla Slovenská Všeobecná úverová 

banka a centrální banka). V roce 1992 proběhla její transformace na akciovou společnost. Akcie 

jsou kotovány na Burze cenných papírů Praha a v RM-Systému již od jejich vzniku. Od roku 

1995 Komerční banka byla také obchodována na London Stock Exchange prostřednictvím 

globálních depozitních certifikátů zastupujících akcie KB. Začátkem roku 2016 představenstvo 

KB rozhodlo o zastavení programu globálních depozitních certifikátů. SG vstoupila do banky 

roku 2001 tím, že koupila 60% podíl. Po privatizaci se banka začala soustředit na retailové 

bankovnictví a fyzické osoby.  Součástí strategie SG, soustředěné na retailové bankovnictví, 

byl také odkup zbývajících 60 % v Modré pyramidě od společností BHW a Česká pojišťovny. 

Banka tím získala 100% podíl ve třetí největší stavební spořitelně v ČR.43 V květnu 2011 

proběhla akvizice společnosti Société Générale Equipment Finance, která více než třem tisícům 

klientů poskytuje finanční a operativní leasing a ostatní úvěry, včetně dotační podpory. Tím KB 

rozšířila aktivity například o financování investic do strojů a zařízení, zemědělské techniky a 

do prostředků pro hromadnou přepravu zboží a osob.44 

3.1.3  Základní údaje 

 Název společnosti: Komerční banka, a.s. 

 Datum zápisu: 5. března 1992 

 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07 

 Identifikační číslo: 45317054 

 Právní forma: akciová společnost 

 Akcie: 38 009 852 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 Kč 

v zaknihované podobě 

                                                 
42 Komerční banka. Ostatní služby [online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: https://www.kb.cz/cs/ostatni-sluzby/. 
43 Komerční banka. Výroční zpráva 2015 [online]. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z https://www.kb.cz/cs/o-

bance/vztahy-s-investory/vykazy-a-vysledky/vyrocni-zpravy. 
44 SGEF. Finanční produkty [online]. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z:  

https://www.equipmentfinance.societegenerale.cz/cz/produkty-sluzby/financni-produkty/. 
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 Základní kapitál: 19 004 926 000 Kč, splaceno: 100 % 

 Počet zaměstnanců: 8 426 

 Statutární orgán – představenstvo: 

Tabulka č. 3.1: Představenstvo KB 

Funkce Jméno Datum vzniku členství 

Předseda představenstva Albert Marie Le Dirac’h 2. srpna 2013 

Člen představenstva Vladimír Jeřábek 2. června 2012 

Člen představenstva Aurélien Gérard Etienne Viry 2. ledna 2015 

Člen představenstva Karel Vašák 1. srpna 2012 

Člen představenstva Libor Löfler 1. dubna 2015 

Člen představenstva Peter Palečka 8. října 2013 

Zdroj: vlastní tvorba podle Výroční zpráva 2015 

 Dozorčí rada:  

Tabulka č. 3.2: Dozorčí rada KB 

Funkce Jméno Datum vzniku členství 

Předseda dozorčí rady Jean-Luc André Joseph Parer 25. dubna 2013 

Místopředseda dozorčí rady Giovanni Luca Soma 1. května 2013 

Člen dozorčí rady Sylvie Remond 23. dubna 2015 

Člen dozorčí rady Laurent Goutard 1. května 2013 

Člen dozorčí rady Petr Laube 1. května 2013 

Člen dozorčí rady Bořivoj Kačena 30. dubna 2012 

Člen dozorčí rady Pavel Jelínek 1. června 2013 

Člen dozorčí rady Dana Neubauerová 1. června 2013 

Člen dozorčí rady Karel Přibil 1. června 2013 

Zdroj: vlastní tvorba podle Výroční zpráva 2015 

 Způsob jednání: Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, 

a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho 

členové. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva právním jednáním vůči 

zaměstnancům.45 

                                                 
45 Komerční banka. Výroční zpráva 2015 [online]. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z:  https://www.kb.cz/cs/o-

bance/vztahy-s-investory/vykazy-a-vysledky/vyrocni-zpravy. 
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3.1.4  Povaha podnikání a specifické rysy bankovnictví 

Banka je specifickou institucí. Můžeme na ni použít obecně platné přístupy ocenění pouze 

v případě pochopení specifických rysů jejího podnikání. Některé totiž výrazně vstupují do fáze 

ocenění a ovlivňují výslednou hodnotu podniku.  

 

Hlavní funkcí finančního trhu je přemisťování finančních prostředků od přebytkových subjektů 

k deficitním. Tato alokace může probíhat dvěma způsoby, přímo mezi deficitními a 

přebytkovými subjekty nebo nepřímo za pomocí finančních zprostředkovatelů. Finanční 

zprostředkovatele můžeme dělit na bankovní a nebankovní. Bankovní finanční 

zprostředkovatelé přijímají vklady, poskytují úvěry a provádí platební styk. Aby banky mohly 

poskytovat tyto služby, musí získat licenci a platí pro ně přísná regulace a dohled. Nebankovní 

finanční zprostředkovatelé nepotřebují bankovní licenci (nesmějí totiž přijímat vklady od 

veřejnosti). Mezi hlavní nebankovní finanční zprostředkovatele patří pojišťovny, penzijní, 

podílové a investiční fondy a nebankovní úvěrové společnosti.46 

 

Protože se banky vyznačují specifickými rysy v porovnání s podniky v jiných odvětvích, je 

jejich činnost upravena přísnými pravidly. S ostatními podniky mají však shodné hlavní cíle, 

jako jsou maximalizace tržní hodnoty nebo maximalizace zisku. Zákon vymezující právní 

rámec bank vychází ze směrnic Evropské unie. Banky jsou zákonem vymezeny jako právnické 

osoby se sídlem v České republice, založené jako akciové společnosti, která přijímají vklady 

od veřejnosti a poskytují úvěry a k výkonu činností mají bankovní licenci. Zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů dále definuje přísné podmínky, které musí banka 

splnit, aby licenci od ČNB získala. Další regulace jsou v podobě informační povinnosti, nutnosti 

prokázat řízení rizik, minimální výše drženého kapitálu (tzv. kapitálová přiměřenost), likvidity, 

požadavku na účetní vykazování aj. 

 

Specifická povaha a rysy podnikání bank významně vstupují do ocenění hodnoty podniku. 

Důležitou položkou v konečné ceně představuje bankovní licence. Jejím vlastnictvím banka 

generuje vstup do substanční hodnoty a je jednou z položek nehmotných aktiv. Přístup 

k identifikaci rizik a jejich zohlednění při procesu ocenění je odlišný ve srovnání 

s nebankovními společnostmi poskytujícími služby. Rizika musí být zohledněna zejména při 

                                                 
46 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. ISBN 

978-80-7261-240-6. 
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tvorbě strategické analýzy, kdy musí být posouzena rizika spojená s kapitálovou přiměřeností, 

likviditou a úvěruschopností. Výslednou cenu také významně ovlivňují nejrůznější regulatorní 

nařízení.  
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4 STRATEGICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

 „Všeobecná strategie společenské odpovědnosti Komerční banky je zárukou, že KB dodržuje 

veškeré své závazky a dosahuje udržitelného rozvoje v souladu s pěti strategickými prioritami, 

kterými jsou: rozvoj zodpovědného financování, to především uplatňováním Všeobecných zásad 

ekologicky a sociálně zodpovědného jednání ve všech obchodních činnostech banky; zavádění 

nabídky bankovních služeb na principu solidarity; posilování úlohy Banky jako „zodpovědného 

zaměstnavatele“; příkladné řízení Banky s ohledem na dopady na životní prostředí a ve vztazích 

s dodavateli; posilování úlohy Banky jako zodpovědného člena současné společnosti.“47 

4.1 Analýza vnějšího prostředí Komerční banky 

Pro makro-analyzování vnějšího prostředí Komerční banky jsme vybrali PEST analýzu. 

Nejdříve budeme analyzovat politicko-legislativní a ekonomické faktory, které v kontextu 

ocenění finanční instituce představují základ analýzy. Následně analyzujeme také sociálně-

demografické a technologické faktory, které jsou dalším důležitým vstupem do procesu 

ocenění. Na závěr kapitoly se zaměříme na rozbor mikro-okolí KB, kde analyzujeme bankovní 

odvětví a následně použijeme Porterovu analýzu k rozebrání konkurence. Tyto analýzy slouží 

jako vstup pro SWOT analýzu, kde provedeme jejich sjednocení s analýzou vnitřního prostředí 

a vyhodnotíme strategickou analýzu jako celek. 

4.1.1 Politicko-legislativní faktory 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, bankovnictví je značně regulovaným sektorem. 

Hlavní dohled, Česká národní banka, podmiňuje vstup na bankovní trh získáním bankovní 

licence. Podmínky získání licence se týkají výše, původu a schopnost splacení základního 

kapitálu, důvěryhodnosti a odborné způsobilosti vedení banky, technických a organizačních 

předpokladů, řídících a kontrolních systémů, obchodního plánu, průhlednosti skupiny osob 

spojených s bankou a místa podnikání…48  Žádost o licenci musí být poslána písemně a musí 

obsahovat strategický záměr banky, obchodní plán, analýzu trhu a dokumenty sloužící jako 

podklad pro správní řízení. Správní řízení trvá šest měsíců. ČNB posuzuje také odbornou a 

                                                 
47 Komerční banka. Pololetní zpráva 2016 [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: https://www.kb.cz/cs/o-

bance/vztahy-s-investory/vykazy-a-vysledky/vyrocni-zpravy. 
48 Podrobný výčet všech podmínek v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, § 4. 
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morální způsobilost a finanční sílu hlavních akcionářů, technické a organizační předpoklady a 

kalkulace vzhledem k likviditě a rentabilitě banky. V rámci správního řízení musí banka splatit 

základní kapitál v peněžní formě na předem určený účet vedený u ČNB. Výše kapitálu je 

stanovena na minimálně 500 mil. Kč. ČNB vydává bankovní licenci na dobu neurčitou. 

Součástí licence je výčet činností a pravidel, které musí banka dodržovat a jasná definice služeb, 

které může banka poskytovat. Na některé činnosti musí mít banka speciální povolení (např. na 

poskytování investičních služeb).49 

 

Dalším významným legislativním faktorem je požadavek na kapitálovou přiměřenost. 

Protože banky drží velké množství cizích zdrojů a výrazně mohou ovlivnit hospodářství země, 

musí být vybaveny vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv. Součástí tohoto 

souhrnného ukazatele jsou všechny rozvahové i podrozvahové aktivity banky a potenciální 

ztráty. Jeho minimální hodnota podle vyhlášky a opatření ČNB je 8 % a banka k němu dojde 

výpočtem podle metodiky Basel II 

(Vzorec č. 4.1: Kapitálový přiměřenost pomocí Basel II) 

Kapitálová přiměřenost =  
𝐾

𝐾𝑃
× 𝑓 

kde:  K = kapitál banky, 

KP = kapitálový požadavek složený z TIER 1 (vlastní kapitál), TIER 2 (sekundární 

zdroje), TIER 3 (rezervy a ostatní kapitál), 

f = konstanta, jejíž výše je 0.08, která vstupuje do rovnice jako pomocný prvek 

vztažený k regulatornímu požadavku.50 

 

V současnosti ČNB prosazuje, aby komerční banky začaly počítat kapitálovou přiměřenost 

podle nového přístupu Basel III, který zvyšuje požadavek na 10,5 % z rizikově vážených 

expozic a z toho TIER 1 musí dosahovat alespoň 6 %. Tohoto stavu by měly banky dosáhnout 

k lednu 2019. V praxi se používají k výpočtu kapitálové přiměřenosti pokročilé přístupy 

založené na matematických modelech. Pravidla pro výpočet upravují směrnice EU 2006/48/ES 

                                                 
49 ČNB. Licencování [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/licencovani.ht

ml. 
50 MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi. Praha: Karolinum, 2014. 

ISBN 978-80-246-2870-7. 
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a 2006/49/ES a vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb. České banky plní nová pravidla kapitálové 

přiměřenosti s dostatečnou rezervou.51 

 

Tabulka č. 4.1: Kapitálová přiměřenost KB (v. mil. Kč pokud není uvedeno jinak) 

Kapitál KB 2011 2012  2013 2014 2015 

Kapitálová přiměřenost (v %) 14,61 14,66  15,81 16,42 16,34 

Přiměřenost Tier 1 (v %) 13,44 14,66  15,81 16,42 16,34 

Tier 1 52 692 56 295  61 722 63 095 66 606 

Tier 2 6 000 0  0 0 0 

Kapitál 55 581 53 684  59 087 63 095 66 606 

Celková rizikově vážená 

aktiva 380 520 366 107 

 

373 796 384 186 407 642 

Zdroj: vlastní tvorba podle Výroční zpráva 2015 

 

Basel III také upravuje požadavky na likviditu komerčních bank. ČNB sleduje dva ukazatele: 

LCR (Liquidity Coverage Ratio) a NSFR (Net Stable Funding Ratio). Cílem ukazatele LCR je 

sledovat krátkodobou likviditu bank v horizontu třiceti dní. Banky musí prokázat, že disponují 

objemem vysoce likvidních aktiv dostatečným ke krytí očekávaných budoucích výdajů (rozdílu 

mezi peněžními příjmy a výdaji) v následujících třiceti kalendářních dnech. Naopak NSFR 

sleduje střednědobou a dlouhodobou likviditu. Tento ukazatel požaduje, aby bankovní domy 

držely dostatek zdrojů k financování svých aktivit v časovém horizontu alespoň jednoho roku 

(např. kapitál nebo preferenční akcie se splatností nejméně jednoho roku).52 Komerční banka 

dlouhodobě vykazuje stav vysoké likvidity. V posledních letech bez problémů kryla všechny 

závazky svých klientů z vlastních zdrojů, nečerpala likviditu z účtů centrální banky a 

nepřistupovala k využití nových sekundárních zdrojů (např. emisí cenných papírů). Likvidita je 

zajištěna uložením prostředků na účtech ČNB a držením státních cenných papírů. Výše obou 

ukazatelů LCR a NSFR jsou dlouhodobě výrazně nad požadovanými limity. 

4.1.2 Ekonomické faktory  

V roce 2016 se oproti předchozímu roku podle očekávání makroekonomů růst ekonomiky 

zpomalil. Reálné HDP rostlo v minulém roce o 2,3 %, pokud bychom se však zaměřili na konec 

                                                 
51 ČNB. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015  [online]. [cit. 2017-02-15]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpr

avy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2015_cz.pdf. 
52 BUČKOVÁ, Veronika. Standardy likvidity bank podle Basel III [online]. [cit. 2017-02-18]. Dostupné z:  

http://www.finance.cz/zpravy/finance/310628-standardy-likvidity-bank-podle-basel-iii/. 
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roku, zjistili bychom, že zpomalení růstu bylo ještě významnější (v Q4 růst o 1,7 %). Podle 

hlavní ekonomky České bankovní asociace Evy Zamrazilové se jednalo o zklamání. Toto 

zpomalení by se dalo do značné míry vysvětlit očekáváním podnikatelů, že ČNB opustí kurzový 

závazek. Navíc 4,5% růst z roku 2015 byl tažen dočerpáváním evropských fondů, což posílilo 

investiční aktivity. Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela stojí za zhoršením růstu 

také nižší tvorba zásob. Protože zásoby jsou poměrným ukazatelem, nesvědčí to o zhoršení 

vývoje českého hospodářství.53 Silná poptávka po českých produktech ze zahraničí (růst 

exportu meziročně o 1,4 %) v kombinaci s nižším dovozem (pokles importu o 0,2 %) se 

promítly v minulém roce do rekordního přebytku platební bilance, který činil 183,9 mld. Kč. 

Meziročně se zvýšila o 52,9 mld. Kč.54 Výsledkem je, že ČNB musí vynakládat čím dál tím 

větší úsilí, aby udržela kurz CZK dle kurzového závazku. Předpokládáme, že by tento závazek 

měl být v letošním roce 2017 plně opuštěn, což by mělo vést ke skokovému posílení domácí 

měny. 

 

Tabulka č. 4.2: Reálné makroekonomické ukazatele a prognóza pro rok 2017 (v %) 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017E 

Růst HDP -0,5 2,7 4,5 2,3 2,8 

Inflace 1,4 0,4 0,3 0,7 2,4 

2T Repo úroková míra 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nezaměstnanost 7,0 6,1 5,0 5,6 5,4 

Růst reálných mezd -1,5 2,5 2,4 3,9 3,0 

Zdroj: vlastní tvorba podle ČSÚ55, ČNB56 a MPSV57 

 

Hospodářský růst ČR se začíná také promítat do nezaměstnanosti, která se dlouhodobě drží na 

nejnižší úrovni ze všech zemí Evropské unie. Nízká nezaměstnanost vytváří napětí na trhu 

práce, které se projevuje růstem reálných mezd. Inflace přitom zůstala v minulém roce na velmi 

nízké úrovni (do listopadu 2016 pod 1 %). Za nízkou inflací stála především slabá dynamika 

                                                 
53 KREJČÍ, Jaroslav. Růst české ekonomiky na konci minulého roku zpomalil. Motorem zůstává výroba aut 

[online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/rust-ceske-ekonomiky-na-konci-

minuleho-roku-zpomalil/r~d8fb14c0f28a11e69d89002590604f2e/. 
54 ČSÚ. Zahraniční obchod se zbožím - národní pojetí - časové řady [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. 
55 ČSÚ. Hlavní makroekonomické ukazatele [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr. 
56 ČNB. Aktuální prognóza ČNB [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:  

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/. 
57 MPSV.cz. Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/869. 
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cen pohonných hmot a potravin. Koncem roku se inflace významně zvýšila (v listopadu 2016 

na 1,5 % a prosinci 2,0 %) a zůstává na této úrovni (leden 2017 2,2%).58 

4.1.3 Sociálně-demografické faktory 

Podle nejaktuálnějších dostupných dat ČSÚ se v prvních třech čtvrtletích roku 2016 počet 

obyvatel České republiky zvýšil o asi 18,6 tisíc osob na 10,57 milionů. Za růstem počtu 

obyvatel může jak příchod lidí ze zahraničí (12,6 tisíce), tak větší počet narozených dětí (85,4 

tisíce) oproti počtu zemřelých obyvatel (79,4 tisíce). Ve srovnání s rokem 2015 se zvýšil počet 

přistěhovaných lidí o 2,4 tisíce. Největší kladné saldo přistěhovalců měla ČR se Slovenskem 

(4,0 tisíce), Ukrajinou (1,7 tisíce) a Rumunskem (1,1 tisíce). Průměrný věk obyvatelstva nadále 

roste (bezmála 42 let). V loňském roce přibyl počet uzavřených manželství (43,4 tisíce), 

nepatrně se také zvýšil počet rozvodů.59 

 

Sčítání lidu z roku 2011 ukázalo, že vzdělanost Čechů roste konstantním tempem. Třetina 

obyvatel ČR starších patnácti let dosáhla středního vzdělání bez maturity, 27 % dosáhlo 

středního vzdělání s maturitou a 12,5 % vysokoškolského vzdělání. Podíl osob s nejvyšším 

dosaženým základním vzděláním klesnul na méně než pětinu obyvatelstva.60 Dle statistik 

OECD se ČR pohybuje v druhé půlce vzdělanosti mezi členskými zeměmi. Finanční 

gramotnost Čechů je pouze průměrná, v testu České bankovní asociace získali v průměru 54 

bodů ze 100.  

 

V minulém roce klesal počet neplatičů. To můžeme vysvětlit zejména růstem příjmů 

domácností, růstem zodpovědnosti vypůjčovatelů a zvyšováním prevence ze strany 

poskytovatelů úvěrů. V současné době ekonomické konjunktury české domácnosti více 

utrácejí. Jsou však také schopny více uspořit. Z dat ČNB se naspořené finanční prostředky 

v českých bankách v roce 2016 zvýšily o 156 miliard korun a závazky vzrostly o 99 miliard. 

Růst je tažen půjčkami na bydlení, spotřebitelské úvěry rostou zanedbatelným tempem. Výše 

                                                 
58 Kurzy.cz. Inflace - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/. 
59 ČSÚ. Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2016 [online]. [cit. 2017-02-17]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-1-3-ctvrtleti-2016. 
60 ČSÚ, Odbor statistiky obyvatelstva. Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu  [online]. [cit. 

2017-02-17]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214.pdf/7545a15a-8565-458b-

b4e3-e8bf43255b12?version=1.1. 
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spotřebitelských úvěrů je však stále na vysoké úrovni. Muži průměrně dluží 28 000 korun a 

ženy 25 000 korun. 

4.1.4 Technologické faktory 

Nové trendy v bankovnictví kopírují globální technologický rozvoj a následné požadavky 

zákazníků. Aby banka obstála v konkurenčním boji, musí implementovat nové technologie do 

svého portfolia služeb a procesů. Zákazníci si cení zejména úspory času a nákladů, které nová 

řešení přinášejí. Důležitá je také rychlost představování technologických novinek. Hlavními 

trendy v posledních letech jsou nástup mobilních technologií, digitalizace koncových služeb, 

řízení obchodních aktivit a zvyšování bezpečnosti elektronického bankovnictví. Změny 

v těchto oblastech pomáhají bankám odlišit se od konkurence.  

 

Mobilita představuje v bankovnictví nejsilnější technologický trend současnosti. Zákazníci si 

zvykli používat mobilní telefony a tablety k nejrůznějším aktivitám a očekávají, že 

bankovnictví bude jednou z nich. Můžeme předpokládat, že brzy bude pro většinu zákazníků 

mobilní bankovnictví naprosto nutným standardem v portfoliu služeb banky. Před pár lety se 

banky snažily, aby mobilní bankovnictví bylo plnohodnotnou alternativou internetového 

bankovnictví. Dnešní trend však naznačuje, že klienti budou v budoucnosti preferovat ovládání 

svých účtů pomocí chytrých telefonů a tabletů. Rychle roste také prodej produktů pomocí 

mobilních aplikací. Klient, který například žádá o úvěr, může počítat s rychlejším vyřízením 

úvěru, s úsporou svého stráveného času čekáním na pobočce a s možností sledovat schvalovací 

proces. Mobilní bankovní aplikace jsou také pomocníkem v oblasti správy osobních financí. 

Možnost použití fotoaparátu pro skenování účtenek nebo QR kódů představuje výzvu pro 

všechny vývojáře aplikací. Tyto funkce uživatelům umožní lépe analyzovat a organizovat 

výdaje, sledovat cash-flow, provádět zadání a řízení plateb a řídit své investice.61 

 

Dalším silným světovým trendem je digitální bankovnictví a vitalizace poboček. Banky se 

snaží upouštět od komunikace s klientem pomocí klasických kamenných poboček. Tento trend 

silně pociťují zejména banky v západní Evropě a ve Spojených státech amerických. Velké 

množství českých klientů se však vyznačuje konzervativním přístupem k bankovnictví a 

návštěvu poboček preferuje před kontaktem elektronickým. Tradiční banky zatím zůstávají 

                                                 
61 RŮŽIČKA, Ivo. Trendy v bankovních front-end systémech [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

http://archive.unicornsystems.eu/cz/novinky/clanek/trendy-v-bankovnich-front-end-systemech.html. 
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u strategie velkého počtu poboček a i tzv. internetové banky (např. mBank, Equabank) svou síť 

poboček rozšiřují. V budoucnu můžeme očekávat, že se tento trend bude otáčet a banky se 

začnou snažit šetřit náklady snížením počtu kamenných poboček na nezbytné minimum.62 

 

Trend z posledních let v podobě preferování elektronické komunikace mezi bankou a klientem 

za pomocí počítače, mobilního zařízení a internetu jednoznačně dominoval. Řada klientů je 

však stále opatrná, zejména protože se obává o bezpečnost svých úspor. Obavy jsou 

jednoznačně na místě. Útoky v podobě zneužití karetních údajů, získání osobních údajů nebo 

nabourání se do klientských účtů jsou stále častější. Zabezpečení elektronického bankovnictví 

je v Česku na vysoké úrovni. Banky poskytují nejvyšší možné zabezpečení internetového a 

mobilního bankovnictví v podobě jednorázových SMS kódů. Tyto kódy jsou také vyžadovány 

při platbě na internetu kartou. Každá banka má navíc tým, který nepřetržitě analyzuje možná 

rizika zneužití platebních prostředků.  

4.1.5 Analýza odvětví 

Makro-ekonomická situace v odvětví byla nastíněna v předchozích kapitolách věnujících se 

PEST faktorům. V této kapitole se věnujeme analýze odvětví z pohledu konkurence na trhu. 

K rozboru odvětví použijeme Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil. Bankovnictví 

považujeme za cyklické odvětví.  Banky drží velké množství cizího kapitálu a z pohledu režií 

generuje vysoké fixní náklady. V době stagnace ekonomiky mají věřitelé problémy se 

splacením úvěrů a výnosy banky klesají. Tyto faktory snižují flexibilitu bank reagovat na 

ekonomické cykly. 

 

Konkurence je velmi silná v současné době konjunktury. Bankovní trh můžeme pomyslně 

rozdělit na tradiční banky a nízkonákladové banky. Mezi tradiční banky patří Česká spořitelna, 

Komerční banka, Československá obchodní banka a Raiffeisenbank. Tyto banky mají společné 

to, že vstoupily na český trh v devadesátých letech, jsou největšími bankami (ještě společně 

s UniCredit bank) a vyznačují se vysokým počtem poboček. Po nástupu nízkonákladových 

bank na přelomu minulého desetiletí musely tradiční banky bojovat s masivním úbytkem 

klientů. Nízkonákladové banky nabízely služby jako vedení účtu a internetové bankovnictví 

                                                 
62 MOJŽÍŠ, Jaroslav. Trendy v bankovnictví jdou ruku v ruce s rozvojem technologií [online]. [cit. 2017-02-17]. 

Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/trendy-v-bankovnictvi-jdou-ruku-v-ruce-s-rozvojem-

technologii.htm. 
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bez poplatků. Právě díky příchodu nízkonákladových bank byl nastartován inovační proces a 

následovalo zjednodušení produktů a bezplatné internetové a mobilní bankovnictví musely 

zavést i zavedení hráči. Dnes se „bitva“ o klienty odehrává zejména na poli úroků na spořicích 

účtech, poplatcích za doplňkové služby k běžným účtům a ceně půjček. Poskytování úvěrů 

klientům je pro banky klíčové. Z dlouhodobého hlediska se jedná na českém trhu 

o nejprofitabilnější činnost. Mnohem výhodnější pozici mají banky, které mají velký počet 

klientů – oslovení klienta, který už má zavedený běžný účet je mnohem snažší. Navíc banky 

musí čím dál tím více usilovat o udržení úvěrů a předcházet refinancování půjček u konkurence. 

 

Tradiční banky i dnes stále přicházejí o klienty. Dnes největšími bankami, které nově vstoupily 

na český trh, jsou Fio banka (660 tisíc klientů), mBank (660 tisíc klientů) a Air bank (508 tisíc 

klientů).63 V budoucnosti můžeme očekávat, že na český trh přibydou další konkurenti a trend 

přecházení klientů od zavedených hráčů bude pokračovat. Například od 1. ledna 2017 může 

provozovat finanční služby společnost Creditas, která dostala bankovní licenci ČNB. 

V posledních letech se jedná spíše o výjimku. Roku 2015 obdržela bankovní licenci společnost 

Cetelem, která tak byla transformována na banku z nebankoví úvěrové společnosti a v roce 

2011 přibyly na trhu banky Air bank, Equa bank a Zuno.64 

 

Jak jsme již naznačili výše, nejvýnosnějším produktem pro banky jsou úvěry. Čím dál více se 

na trhu objevují substituty k bankovním úvěrům. První velkou skupinu představují nebankovní 

půjčky. Podle aktuálních dat České leasingové a finanční asociace se meziročně zvýšilo 

množství poskytnutých nebankovních úvěrů o 10,09 mld. Kč (celkově poskytnuto 154,96 mld. 

Kč), což představuje růst o 7 %. Nárůst zaznamenalo odvětví leasingu nemovitostí (meziroční 

zvýšení o 38,7 %), leasingu movitých investic (o 17,5 %) a spotřebitelských úvěrů (o 32,4 %). 

Pokles objemu poskytnutých úvěrů připadá na nebankovní spotřebitelské úvěry (meziroční 

snížení o 2,9 %), factoring (o 4,3 %).65 Druhou skupinou substitutů jsou alternativní formy 

úvěrů. Oblíbenost sdílené ekonomie se projevuje ve všech odvětvích. V oblasti úvěrů je to 

v podobě produktů peer-to-peer, kdy si lidé napřímo půjčují mezi sebou bez přímé 

                                                 
63 Pujcka.co. Na bankovním trhu sílí boj o klienty. Z lepších služeb bude profitovat zákazník [online]. [cit. 2017-

02-22]. Dostupné z: http://www.pujcka.co/na-bankovnim-trhu-sili-boj-o-klienty-z-lepsich-sluzeb-bude-

profitovat-zakaznik. 
64 VAINERT, Luděk a Marek MILER. V Česku v lednu vznikne nová banka. Bankovní licenci dostala největší 

kampelička Creditas [online]. [cit. 2017-02-22]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65483510-v-cesku-

vznikne-nova-banka-bankovni-licenci-dostala-nejvetsi-kampelicka-creditas.  
65 CLFA.cz. Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR  

v roce 2016 [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: http://www.clfa.cz/index.php?textID=64. 
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angažovanosti finančního zprostředkovatele. Do procesu poskytnutí úvěru vstupuje peer-to-

peer platforma, která pouze zprostředkovává a zabezpečuje transakci. Mezi známé platformy 

na českém trhu patří např. Zonky, Bankerat, Banking online, Benefi nebo Prestito. Podle webu 

Statista se takto globálně vypůjčilo v roce 2015 64 biliónů USD. Portál odhaduje, že v roce 

2025 by to mělo být o více než patnáctinásobek (1 000 biliónů USD).66 

 

Nejvýznamnějšími odběrateli a dodavateli jsou klienti bank - fyzické osoby a právnické osoby. 

Odběratelé mají zájem na co nejnižší ceně poskytovaných služeb a nízké úrovni úrokových 

sazeb úvěrů. Dodavatelé mají také zájem na nízkých poplatcích za služby, ale naopak na 

vysoké úrokové míře, kterou zhodnocují své vklady.  Nejčastějším důvodem odchodu klientů 

zůstává frustrace z vysokých poplatků za vedení účtů. Odpovědí na rostoucí cenové nároky 

klientů může být vytvoření produktů přímo na míru podle potřeb jednotlivých zákazníků. 

Banky také musí dávat pozor na výši požadavků, které kladou na bonitu potenciálních klientů 

při schvalování úvěrů. Například požadavky na minimální výši čistého měsíčního příjmu pro 

získání hypotéky u různých bank na českém trhu se mohou lišit až o dvojnásobek.67 

4.2 Analýza vnitřního prostředí Komerční banky 

Tato analýza představuje klíčový vstup do celé řady oceňovacích metod. V kapitole analýza 

vnitřního prostředí nejprve analyzujeme finanční stabilitu banky. Vyhodnocení analýzy 

vnitřního prostředí bude provedeno v části SWOT analýzy zaměřené na silné a slabé stránky.  

4.2.1 Finanční analýza KB 

„Podle našeho názoru individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční 

pozice společnosti Komerční bank, a.s. k 31. prosinci 2015 a její finanční výkonnosti a 

peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví upravenými pravém Evropských společenství.“ Takto zní závěrečné hodnocení 

nezávislého auditora společnosti Deloitte Advisory s.r.o., který kontroloval finanční stabilitu a 

                                                 
66 Statista.com. Value of global peer to peer lending from 2012 to 2025 (in billion U.S. dollars) [online]. [cit. 

2017-02-23]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/325902/global-p2p-lending. 
67 BUŘÍNSKÁ, Barbora. Jak získat hypotéku: požadavky bank na příjem žadatelů se radikálně liší [online]. [cit. 

2017-02-23]. Dostupné z:  https://www.novinky.cz/finance/344107-jak-ziskat-hypoteku-pozadavky-bank-na-

prijem-zadatelu-se-radikalne-lisi.html. 
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ověřoval správnost poslední Výroční zprávy KB z roku 2015. Dalšími podklady pro provedení 

finanční analýzy jsou výroční zprávy mezi lety 2010 až 2015 a Pololetní zpráva 2016 KB.68 

Všechny výkazy ve výročních zprávách KB jsou v souladu s normou Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (tomuto standardu IFRS je věnována příloha č. 1). V tabulkách jsou 

uvedené údaje vždy k poslednímu dni v roce.  

4.2.1.1 Analýza rozvahy 

V první části kapitoly analyzujeme aktiva Komerční banky. Zaměřujeme se na jejich strukturu 

a vývoj v čase. Jednotlivé části aktiv se významně promítají do generování zisku a ztráty, které 

budou analyzovány v následující kapitole. V tabulkách jsme provedli horizontální a vertikální 

analýzu rozvahy a následně jsme se zaměřili na nejvýznamnější položky a porovnali je v čase. 

  

                                                 
68 Komerční banka. Výroční zprávy [online]. [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vztahy-

s-investory/vykazy-a-vysledky/vyrocni-zpravy. 
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Tabulka č. 4.3: Analýza aktiv 2010 – 2015 (v mil. Kč) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hotovost a účty u 

centrálních bank 13 689 16 980 28 057 44 405 152 903 128 336 

Finanční aktiva v reálné 

hodnotě vykázané do zisku 

nebo ztráty 34 003 34 927 51 593 37 133 41 968 29 198 

Zajišťovací deriváty s 

kladnou reálnou hodnotou 11 854 18 802 26 068 18 249 29 216 23 701 

Realizovatelná finanční 

aktiva 116 445 125 975 141 791 141 200 77 440 41 864 

Aktiva držená k prodeji 34 138 86 84 63 385 

Pohledávky za bankami 112 180 101 393 64 111 125 735 59 698 47 799 

Úvěry a pohledávky za 

klienty 384 593 434 386 451 547 473 089 494 706 532 617 

Reál. hodnota portfoliově 

přeceňovaných položek 0 0  0 7 29 18 

Finanční investice držené 

do splatnosti 6 712 3 359 3 322 4 200 76 519 67 083 

Daň z příjmů 44 272 20 82 233 367 

Odložená daňová 

pohledávka 12 20 34 36 93 70 

Náklady a příjmy příštích 

období a ostatní aktiva 3 395 3 258 3 577 3 280 3 983 4 436 

Majetkové účasti v 

přidružených společnostech 674 766 971 1 084 1 234 1 219 

Nehmotný majetek 3 756 3 848 3 913 3 772 3 758 3 867 

Hmotný majetek 7 072 6 934 7 994 7 872 7 666 6 844 

Goodwill 3 551 3 752 3 752 3 752 3 752 3 752 

Aktiva celkem 698 014 754 810 786 836 863 980 953 261 891 556 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv KB 2010 – 2015 

 

Zejména v důsledku dekonsolidace Transformovaného fondu se snížila bilanční suma rozvahy 

k 31. prosinci 2015 o 61,7 mld. Kč. Transformovaný fond shromažďoval prostředky a vládní 

příspěvky do penzijního připojištění.  Tento fond není od 1. ledna 2015 pod správou KB a byl 

přesunut do dceřiné společnosti KB Penzijní společnost, a.s. Tato transformace se promítla do 

změny na aktivní straně položek Realizovatelná finanční aktiva o 35,4 miliardy Kč a 

Finanční investice držené do splatnosti o 7,1 miliardy Kč. Položka Hotovost a účty 

u centrálních bank, která je tvořena zejména z povinných rezerv, poklesla meziročně o 16,1 % 

a Pohledávky za bankami klesly na 47,8 mil. Kč. Hotovost u ČNB se ve sledovaném období 

zvýšila o téměř o desetinásobek a Pohledávky za bankami klesly o více než polovinu. Největší 

část aktiv tvoří Úvěry a pohledávky za klienty. Tato položka dlouhodobě roste (ve sledovaném 

období o nárůst o 38,4 %) a tvoří také čím dál větší podíl na bilanční sumě aktiv (nárůst z 55,1 
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% na 59,7 %).  Nehmotný a Hmotný majetek a Goodwill mají dlouhodobě nízký podíl na 

bilanční sumě a zůstávají téměř neměnné.  

 

V druhé části kapitoly analyzuji pasiva Komerční banky. Stejně jako v případě aktiv se 

zaměřujeme na jejich strukturu a vývoj v čase. 

 

Tabulka č. 4.4: Analýza pasiv 2010 - 2015 (v mil. Kč) 

(v mil. CZK) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Závazky vůči ČNB 1 1 1 1 2 1 

Finanční závazky v reálné 

hodnotě vykázané do zisku 

nebo ztráty 13 673 24 061 19 589 17 530 23 470 19 494 

Zajišťovací deriváty se 

zápornou reálnou hodnotou 7 224 9 545 11 246 12 262 14 777 10 055 

Závazky vůči bankám 29 074 37 454 38 902 49 680 61 360 56 230 

Závazky vůči klientům 538 051 560 701 579 067 649 158 701 867 666 407 

Přecenění na reálnou 

hodnotu u portfoliově 

přeceňovaných položek 0 0 16 -218 761 610 

Emitované cenné papíry 17 431 18 338 19 624 22 417 22 584 11 283 

Daň z příjmů 94 46 622 744 109 83 

Odložený daňový závazek 1 086 3 097 5 482 3 496 5 308 4 584 

Výdaje a výnosy příštích 

období a ostatní závazky 8 245 12 648 10 742 11 228 12 181 15 419 

Rezervy 1 056 1 067 968 1 144 1 348 1 161 

Podřízený dluh 6 001 6 002 0 0 0 0 

Závazky celkem 621 936 672 960 686 259 767 442 843 767 785 327 

Základní kapitál 19 005 19 005 19 005 19 005 19 005 19 005 

Emisní ážio, fondy, 

nerozdělený zisk, 

oceňovací rozdíly a zisk 

běžného období 55 774 60 212 78 803 74 654 87 358 83 408 

Nekontrolní podíl 1 299 2 633 2 769 2 879 3 131 3 816 

Vlastní kapitál celkem 76 078 81 850 100 577 96 538 109 494 106 229 

Závazky a vlastní kapitál 

celkem 698 014 754 810 786 836 863 980 953 261 891 556 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 

 

Pasiva klesla o 61,7 mld. Kč zejména v důsledku již zmíněné dekonsolidace Transformovaného 

fondu. Na pasivní straně rozvahy to znamenalo pokles u položek Závazky vůči klientům na 

40,1 miliardy Kč a Vlastní kapitál KB o 1,5 miliardy Kč. Největší část bilanční sumy pasiv 

tvoří Závazky vůči klientům (74,7 %). Ty ve sledovaném období vzrostly o 23,9 %. Rostly také 

meziročně po očistění o závazky z Transformovaného fondu o 3,3 %. Pokles Vlastního kapitálu 



52 

 

KB na 106,2 mld. Kč byl způsoben především výplatou dividend ve výši 11,8 mld. Kč. Vlastní 

kapitál tvoří 11,9 % z celkové bilanční sumy pasiv. Poslední významnou změnou prošla 

položka Emitované cenné papíry, která se meziročně snížila o více než dvojnásobek. Tento 

pokles měl na svědomí fakt, že dluhopisy s končící dobou splatnosti nebyly nahrazeny novou 

emisí. 

4.2.1.2 Analýza výkazu zisku a ztrát 

Analýzu výkazu zisku a ztrát jsme provedli obdobným způsobem jako analýzu rozvahy. 

V tabulce je provedena vertikální a horizontální analýza a následně jsou rozebrány 

nejvýznamnější fluktuace ve zkoumaném období mezi roky 2010 - 2015.  
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Tabulka č. 4.5: Analýza výkazu zisků a ztrát 2010 - 2015 (v mil. Kč) 

 (v mil. CZK) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy z úroků a podobné 

výnosy 34 549 35 986 35 972 32 230 31 222 28 622 

Náklady na úroky a podobné 

náklady -13 205 -13 886 -14 027 -11 025 -9 801 -8 168 

Výnosy z dividend 87 90 2 2 2 2 

Čisté úrokové a podobné 

výnosy 21 431 22 190 21 947 21 207 21 423 20 456 

Čistý výnos z poplatků a provizí 8 038 7 305 7 018 7 077 6 752 6 956 

Čistý zisk z finančních operací 3 098 3 158 3 598 2 489 2 386 2 610 

Ostatní výnosy 95 111 126 121 116 109 

Čisté provozní výnosy 32 662 32 764 32 689 30 894 30 677 30 131 

Personální náklady -6 076 -6 526 -6 786 -6 728 -6 754 -6 793 

Všeobecné provozní náklady -5 242 -5 154 -5 019 -4 666 -4 489 -4 406 

Odpisy, znehodnocení majetku a 

prodej majetku -1 624 -1 809 -1 706 -1 754 -1 791 -2 240 

Provozní náklady -12 942 -13 489 -13 511 -13 148 -13 034 -13 439 

Zisk před tvorbou rezerv a OP 

na ztráty z úvěrů, investic a 

ostatní rizika a zdaněním 19 720 19 275 19 178 17 746 17 643 16 692 

Tvorba rezerv a opravných 

položek k úvěrům a 

pohledávkám -3 115 -1 988 -1 846 -1 733 -1 271 -1 306 

Tvorba opravných položek k 

cenným papírům 8 -5 355 0 0 0 0 

Tvorba opravných položek a 

rezerv k ostatním rizikům 7 18 -25 -6 -25 231 

Tvorba rezerv a opravných 

položek na ztráty z úvěrů, 

investic a ostatní rizika -3 100 -7 325 -1 871 -1 739 -1 296 -1 075 

Výnosy z majetkových účastí v 

přidružených společnostech 75 81 121 208 191 153 

Podíl na zisku účastníků 

penzijního připojištění -620 -575 -489 -484 -508 0 

Zisk před zdaněním 16 075 11 456 16 939 15 731 16 030 15 770 

Daň z příjmů -2 665 -1 738 -2 708 -2 825 -2 669 -2 638 

Zisk za účetní období po dani 13 410 9 718 14 231 12 906 13 361 13 132 

Zisk připadající vlastníkům 

nekontrolního podílu 80 243 278 378 376 374 

Zisk připadající vlastníkům 

mateřské společnosti 13 330 9 475 13 953 12 528 12 985 12 758 

Zisk na akcii / Zředěný zisk na 

akcii (v Kč) 353,3 249,97 369,41 331,68 343,78 337,77 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 
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Položka čistý Zisk za účetní období vykazuje ve sledovaném období stabilní trend, kromě roku 

2011. Zisk v tomto roce byl ovlivněn Tvorbou opravných položek k cenným papírům ve 

výši 5,6 mld. Kč. Opravná položka byla vytvořena s ohledem na riziko plynoucí z možného 

nesplacení závazků řeckých státních dluhopisů držených Komerční bankou. Od roku 2013 

vidíme snížení položky Čisté provozní výnosy. Meziroční snížení mezi roky 2012 a 2013 

zapříčinilo několik jednorázových šoků. Hlavní důvod snižování provozních zisků můžeme 

hledat v kolísání položky Čisté úrokové a podobné výnosy. Například ve zmiňovaném roce 

2013 poklesly, i když banka generovala zvýšený objem úvěrů. Důvodem je dlouhodobě 

stagnující výše úrokových sazeb. Dlouhodobě lehce se snižující položkou je Čistý výnos 

z poplatků a provizí. Počet realizovaných transakcí a poskytnutých úvěrů roste. Nicméně 

klienti stále častěji preferují levnější způsob plateb, zejména za použití kanálů přímého 

bankovnictví. Navíc díky vysoké konkurenci si KB nemůže dovolit vysoké poplatky za vedení 

a poskytnutí úvěrů. To jsou hlavní proměnné, které ovlivňují Zisk před tvorbou rezerv a OP 

na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika a zdaněním ve sledovaném období. Ten však 

stagnuje také z důvodu nahodilých událostí v jednotlivých letech. Nelze proto jednoznačně 

určit dlouhodobý trend této položky.   

 

Graf č. 4.1: Analýza výnosů 2010 - 2015 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 
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Na čistý zisk mají samozřejmě také vliv Provozní náklady Komerční banky. Největší část 

připadá na Personální náklady. Ty jsou tvořeny zejména mzdami, odměnami zaměstnanců a 

platbami do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Položka roste z důvodu zvyšování mezd. 

Počet zaměstnanců KB v posledních letech mírně ubývá. Všeobecné provozní náklady tvoří 

druhou nejvýznamnější část nákladů. Položka se skládá například z nákladů na marketing, 

nákladů na informační technologie nebo vývoj nových produktů, atd. Tyto náklady vykazují 

dlouhodobý pokles, ve sledovaném období to bylo téměř 19 %. 

 

Graf č. 4.2: Analýza nákladů 2010 - 2015 (v mil. Kč)

 

Zdroj: vlastní tvorba podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 
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lépe vidět všechny tyto faktory v souvislostech. V následujících tabulkách je výčet slabých a 
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v následujících kapitolách každé položce přiřazeny váhy a hodnocení a nejvýznamnější faktory 

jsou dále rozvedeny. 

 

Tabulka č. 4.6: Výčet silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

  Silné stránky   Slabé stránky 

- Vyrovnaný výsledek hospodaření - Stagnující čisté provozní výnosy 

- Vysoká kapitálová přiměřenost - Klesající výnosy z poplatků a provizí 

- Vyrovnané náklady - Růst personálních nákladů 

- Růst úvěrů a pohledávek za klienty - Podíl hmotného a nehmotného majetku 

- Snižování všeobecné provozní náklady - Závislost na výši úrovně úrokových sazeb 

- Kvalifikované lidské zdroje   
- Růst platů, motivace zaměstnanců   
- KB součástí mezinárodní skupina SG   
- Výplata vysokých dividend   
  Příležitosti   Hrozby 

- Růst úrokových sazeb 
- 

Nové požadavky na kapitálovou 

přiměřenost 

- Finanční gramotnost a prevence - Rostoucí požadavky na likviditu 

- Mobilní bankovnictví - Zpomalení ekonomiky 

- Digitalizace a snížení nákladů - Zvyšování nezaměstnanosti 

- Trh sdílené ekonomiky - Bezpečnost elektronického bankovnictví 

- Růst úvěrového trhu - Noví konkurenti na trhu 

  - Substituty k bankovním úvěrům 

Zdroj: vlastní tvorba 

4.3.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V kapitole přiřazujeme silným stránkám a příležitostem hodnocení na kladné stupnici od jedné 

do pěti s tím, že jedna znamená nejnižší spokojenost a pět nejvyšší. U slabých stránek a hrozeb 

analogicky přiřazujeme zápornou stupnici jedna až pět, kdy mínus jedna znamená nejnižší 

nespokojenost a mínus pět nejvyšší nespokojenost. Dále určíme váhy podle důležitosti faktorů 

v dané kategorii. Součet vah se ze své povahy musí rovnat jedné. Body a váhy přiřazujeme 

subjektivním pohledem, s ohledem na provedené analýzy externího a interního prostředí. Do 

bodování promítáme také to, zda se nám položky pro KB jeví jako kritické a zda je ovlivněn 

počet klientů a množství poskytnutých úvěrů. Váhy a hodnocení jsou v tabulkách - viz níže - 

vynásobeny a výsledné hodnoty (indexy) sečteny. Závěrečným hodnocením externí a interní 

analýzy bude určení strategie podle výsledků SWOT analýzy. 

 

Nejsilnější stránkou jsou jednoznačně zaměstnanci KB. Strategií Komerční banky v oblasti 

lidských zdrojů je vytvářet dlouhodobá partnerství se svými zaměstnanci založená na vzájemné 
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důvěře, respektu, komunikaci a nabídce zajímavého profesního růstu a kariérního rozvoje. KB 

se dlouhodobě zaměřuje na získání těch nejlepších talentů na trhu práce. Druhou nejsilnější 

stránkou je vysoká kapitálová přiměřenost a stabilita banky. Kapitálová přiměřenost začala být 

řízena podle požadavků Basel III od roku 2014 a KB splňuje všechny regulatorní požadavky 

s dostatečnou rezervou. Třetí nejvýznamnější silnou stránkou je růst úvěrů a pohledávek za 

klienty. Úvěry představují nevýnosnější aktivum banky. Komerční bance se daří dlouhodobě 

zvyšovat množství poskytnutých úvěrů, má úspěch zejména na trhu hypoték a firemních úvěrů. 

 

Tabulka č. 4.7: Vyhodnocení silných stránek KB 

  Silné stránky Váha Hodnocení Index 

- Vyrovnaný výsledek hospodaření 0,15 1 0,15 

- Vysoká kapitálová přiměřenost 0,11 4 0,44 

- Vyrovnané náklady 0,10 2 0,20 
- Růst úvěrů a pohledávek za klienty 0,17 2 0,34 
- Snižování všeobecné provozní náklady 0,06 3 0,18 

- Kvalifikované lidské zdroje 0,20 4 0,80 
- Růst platů, motivace zaměstnanců 0,07 2 0,14 

- KB součástí mezinárodní skupina SG 0,09 3 0,27 
- Výplata vysokých dividend 0,05 3 0,15 

- Součet     2,67 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Třemi nejvýraznějšími slabými stránkami jsou položky Klesající výnosy z poplatků a provizí, 

Závislost na výši úrovně úrokových sazeb a Stagnující čisté provozní výnosy. Tyto tři faktory 

spolu úzce souvisí. Pohybujeme se v době silné konkurence na bankovním trhu. Noví 

„nízkonákladoví“ konkurenti tlačí ceny poplatků na minimum. KB se stává čím dál tím více 

závislá na výnosech z úvěrů. V současnosti se nacházíme v období nízkých úrokových sazeb. 

Díky závislosti na úvěrových výnosech začíná stagnovat provozní výnos KB. Analytici se 

shodují, že úrokové sazby se budou v brzké době zvyšovat, proto jsme v hodnocení 

nepřistoupili k přidělení nejvyšších známek, i když dnešní situace není vůbec ideální. 
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Tabulka č. 4.8: Vyhodnocení slabých stránek KB 

  Slabé stránky Váha Hodnocení Index 

- Stagnující čisté provozní výnosy 0,26 -1 -0,26 

- Klesající výnosy z poplatků a provizí 0,23 -3 -0,69 

- Růst personálních nákladů 0,19 -1 -0,19 

- Podíl hmotného a nehmotného majetku 0,11 -1 -0,11 

- Závislost na výši úrovně úrokových sazeb 0,21 -2 -0,42 

- Součet     -1,67 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Nevětší příležitost má KB ve zvyšování zisku při růstu úrokových sazeb. Období růstu 

úrokových sazeb však může vyústit ve vyšší počet nesplacených úvěrů. V období poslední 

hospodářské krize ale výsledek hospodaření KB vykazoval vysokou odolnost vůči zvyšování 

defaultů69. Zisky banky budou vždy záviset na hospodářském cyklu a výši úrokových sazeb. 

Pokud však banka bude snižovat náklady, pozitivně tím ovlivní výsledek hospodaření bez 

ohledu na tyto externí faktory. Digitalizace prodeje produktů a pobočkové sítě se jeví být 

významnou cestou ke snížení nákladů. Navíc je přijímána pozitivně u mladé generace 

zákazníků. Mobilní bankovnictví představuje třetí nejvýznamnější příležitost. Zákazníci 

očekávají zavedení mobilního bankovnictví v určité formě již dnes. Mobilní technologie však 

mají mnohem větší potenciál, jak dále šetřit náklady, prodávat produkty a propagovat své 

služby. 

 

Tabulka č. 4.9: Vyhodnocení příležitostí KB 

  Příležitosti Váha Hodnocení Index 

- Růst úrokových sazeb 0,25 3 0,75 

- Finanční gramotnost a prevence 0,11 2 0,22 

- Mobilní bankovnictví 0,13 2 0,26 
- Digitální bankovnictví a snížení nákladů 0,17 3 0,51 
- Trh sdílené ekonomiky 0,10 1 0,10 

- Růst úvěrového trhu 0,24 1 0,24 

- Součet     2,08 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Jako největší hrozbu jsme identifikovali nebezpečí z kybernetického útoku. V případě, že by 

došlo k rozsáhlému úniku klientských dat, hrozí bance obrovské pokuty a poškození reputace. 

V ohrožení jsou také citlivá karetní data. KB posiluje bezpečnost kontinuálně. Bezpečnost 

elektronického bankovnictví KB patří k nejvyšším na trhu. Například asymetrické šifrování 

                                                 
69 Ve finančnictví neschopnost splácet své závazky. 
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v podobě certifikátů brání zneužití internetového bankovnictví. Tuto službu jiná banka na trhu 

nenabízí.  Přesto však bude toto bezpečnostní riziko vždy existovat. O situaci zpomalování 

hospodářského růstu ČR a odolnosti KB jsme mluvili v předchozím odstavci. Toto riziko je 

velmi aktuální a reálné. Měnové intervence ČNB se blíží ke konci a hodnocení ekonomů, jaký 

to bude mít vliv na hospodářství ČR, se různí. 

 

Tabulka č. 4.10: Vyhodnocení hrozeb KB 

  Hrozby Váha Hodnocení Výsledek 

- Nové požadavky na kapitálovou přiměřenost 0,14 -1 -0,14 

- Rostoucí požadavky na likviditu 0,05 -1 -0,05 

- Zpomalení ekonomiky 0,19 -3 -0,57 

- Zvyšování nezaměstnanosti 0,12 -1 -0,12 

- Bezpečnost elektronického bankovnictví 0,21 -3 -0,63 

- Noví konkurenti na trhu 0,15 -1 -0,15 
- Substituty k bankovním úvěrům 0,14 -1 -0,14 

- Součet     -1,80 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

SWOT analýzu lze využít jako podpůrný nástroj pro tvorbu a optimalizaci strategie podniku. 

Z výše uvedených tabulek vychází nejlépe tzv. MAX-MAX strategie, maximalizace silných 

stránek i příležitostí (mají vyšší součty indexů než slabé stránky a hrozby). Komerční banka by 

měla zvolit ofenzivní strategii a zaměřovat se na prohlubování silných stránek a proměňování 

příležitostí. Tato strategie je vhodná pro relativně stabilní odvětví a pro podniky, které mají 

konkurenční výhodu. KB by měla zvážit také nové akvizice a zavedení nových produktů a 

kanálů komunikace s klienty, aby dále zvýšila svůj podíl na trhu. Bohužel všem těmto snahám 

brání nová silná regulatorní nařízení. Toto trefně vystihl generální ředitel KB Alberta Le 

Dirac’ha: „Pohybujeme se v prostředí mimořádně nízkých sazeb, regulatorní zátěž se stále 

zvyšuje a nejde jen o bankovní regulátory, ale i o Evropskou komisi a další instituce. Spousta 

lidí chce ještě zvýšit náklady bankovního odvětví zvýšením kapitálu či zpřísněním způsobu, 

jakým se vypočítává kapitálová přiměřenost. A v ten samý moment se ti lidé diví, že bankovní 

sektor není zrovna moc profitabilní a zároveň vás pobízejí k tomu, abyste víc půjčovali. Už 

v tom nehraje roli jen ekonomika, ale i politika. Některá pravidla jsou úplně bláznivá.“70 

 

                                                 
70 Lidovky.cz. Největší zlo bankovnictví? ,Služby zdarma,’ říká šéf Komerční banky [online]. [cit. 2017-03-15]. 

Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/nejvetsi-zlo-bankovnictvi-sluzby-zdarma-rika-sef-komercni-banky-pxb-

/firmy-trhy.aspx?c=A160706_130005_firmy-trhy_vwl. 



60 

 

Závěry ze strategické analýzy a z finanční analýzy vypovídají o tom, že Komerční banka je 

finančně zdravá a s dobrou perspektivou vývoje do budoucnosti.  
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5 OCENĚNÍ PODNIKU POSKYTUJÍCÍHO SLUŽBY 

„Jedním ze základních předpokladů správného ocenění podniku je vzít v úvahu především účel, 

pro který je podnik oceňován. Ten sám o sobě již mnohé napoví s ohledem na podstatu, resp. 

princip, na němž bude použitý metodologický aparát založen. Druhým, a to velmi významným 

aspektem, který ovlivňuje výsledný výrok o hodnotě podniku, je, s jakými informacemi odhadce 

pracuje, do jaké míry je dokáže správně analyzovat a provést následnou syntézu dat tak, aby 

jím použité vstupní parametry do jednotlivých modelů dávaly předpoklad, že propočet bude co 

nejblíže reálné hodnotě.“71 

5.1 Volba metody ocenění 

Nejprve je potřeba vzít v úvahu účel ocenění podniku. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, 

je velmi obtížné stanovit jednoznačný postup ocenění. U ocenění finanční instituce to platí 

dvojnásob. V práci budeme přistupovat k určení hodnoty podniku pro případ změny 

vlastnických práv z důvodu prodeje, rozdělení, splynutí nebo v rámci dědického řízení, či přijetí 

a odstoupení vlastníka. Konečná cena je v tomto případě vždy výsledkem jednání zúčastněných 

stran transakce. 

 

Pro ocenění KB jsme nejprve zvolili přístupy založené na analyzování výnosů KB. Tyto 

způsoby jsou v současnosti nejčastěji preferovanými variantami ocenění.  Jako výchozí metodu 

určení hodnoty podniku použijeme metodu DCF equity. Následně oceníme KB pomocí metody 

nazývané Bond Pricing Model (dále také „metoda obligačního cenového modelu“). Tato 

metoda není tolik známá a používá se zejména pro účely ocenění bank a finančních institucí. 

Zvolená metoda obligačního cenového modelu kombinuje majetkové a výnosové ocenění.72 

 

Jako druhý přístup určení hodnoty KB jsme vybrali metody založené na ocenění na základě 

údajů uváděných na burze. Akcie Komerční banky jsou veřejně obchodované na Burze cenných 

papírů Praha a v RM-Systému. Metody vycházející z analýzy trhu jsou obecně považovány za 

velmi objektivní. Bohužel burzy ve střední a východní Evropě se často potýkají s nízkou 

                                                 
71 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
72 HRDÝ, Milan.  Problémy oceňování bank a dalších finančních institucí [online]. [cit. 2017-03-21].  Dostupné 

z: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/cs/prispevky/prispevky_plne_verze/Hrdx.Milan2.uprav.pdf. 
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likviditou a občasnými turbulencemi. Akcie KB však patří mezi nejčastěji obchodované. 

Můžeme proto očekávat, že ceny těchto kotovaných cenných papírů KB jsou aktuální a 

objektivní.  

 

Jako poslední zvolený přístup v práci je určení hodnoty pomocí majetkového přístupu. Tyto 

přístupy mají svá omezení. Majetek bank se významně odlišuje od ostatních podniků a je 

z velké části tvořen pohledávkami. Na druhou stranu rozvaha banky poskytuje pro majetkové 

přístupy velmi přesné hodnoty, protože aktiva a pasiva banky jsou oceněna reálnou hodnotou, 

což je základní předpoklad pro přesný výsledek majetkového ocenění podniku.  

5.2 Metoda DCF equity 

Metoda DCF equity je klasickým zástupcem výnosového ocenění. Tato metoda pracuje 

s výkonností podniku, které dosahoval v minulosti a snaží se ji promítnout do budoucích 

výnosů. Strategická a finanční analýza potvrdily předpoklad going-concern. Pro výpočet 

hodnoty Komerční banky budeme vycházet ze vzorce 

(Vzorec č. 5.1: Hodnota podniku pomocí metody DCF equity) 

𝐻𝑃 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑖𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=1

+
𝑃𝐻

(1 + 𝑖𝑘)𝑇
 

kde:  𝐻𝑃 = hodnota podniku, 

 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡 = volný peněžní tok pro vlastníky (Free Cash Flow To Equity), 

 𝑖𝑘 = diskontní úroková míra na úrovni nákladů vlastního kapitálu, 

𝑃𝐻 = pokračující hodnota, 

𝑇 = délka první fáze v letech.73 

 

Nejčastěji se využívá dvoufázová metoda DCF equity. Nejdříve musíme určit hodnotu diskontu 

𝑖𝑘, která vyjadřuje náklady vlastního kapitálu. V případě bank a finančních institucí je vhodné 

použít pro určení těchto nákladů CAMP model. Následně vypočítáme hodnotu proměnných 

FCFE a PH. 

 

                                                 
73 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 
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5.2.1 Náklady vlastního kapitálu 

Pro účel ocenění je potřeba stanovit náklady vlastního kapitálu KB. K určení použijeme CAPM 

model (Capital Assets Pricing Model), který představuje vhodný princip pro ocenění finanční 

instituce odchované na burze cenných papírů. Přístup vysvětluje vztah mezi úrovní kurzu a 

rizikem cenného papíru. Základní model vychází ze vzorce 

(Vzorec č. 5.2: Náklady vlastního kapitálu pomocí modelu CAPM) 

𝑁𝑉𝐾 = 𝑟𝐵𝑉 + 𝛽 × (𝑟𝑉𝐾𝑇 −  𝑟𝐵𝑉) 

 

kde: NVK = náklady vlastního kapitálu, 

 𝑟𝐵𝑉 = bezriziková míra výnosu, 

  𝛽 = tržní relativní riziko, 

 𝑟𝑉𝐾𝑇 = průměrná míra výnosnosti kapitálového trhu, 

 (𝑟𝑉𝐾𝑇 −  𝑟𝐵𝑉) = tržní riziková prémie.74 

 

Bezriziková míra výnosu představuje minimální hodnotu, která je obsažená ve všech 

úrokových sazbách. Obecně se za toto minimum považuje úroková míra státních pokladničních 

poukázek. V prostředí ČR se jedná o kurz výnosu desetiletého státního dluhopisu. Tržní 

relativní riziko 𝜷 uvádí, jak jsou cenné papíry citlivé na změnu výnosnosti cenného papíru. 

Dlouhodobě se v bankovním odvětví ČR drží tržní relativní riziko okolo úrovně 1. K dnešnímu 

dni je riziko β Komerční banky na hodnotě 1,03, což znamená, že výnosová míra akcie KB 

téměř kopíruje výnosovou míru tržního portfolia. Pokud se tržní výnosnost akcie změní o 1 %, 

tak se zvýší výnosnost akcií KB o 1,03 %.75 Tržní riziková prémie představuje odměnu pro 

investora, který se rozhodl investovat na českém kapitálovém trhu. Data jsme získali z veřejně 

dostupných zdrojů university IESE Business School, která každoročně publikuje studii 

s názvem Market Risk Premium and Risk Free Rate. Ta se zabývá posouzením tržního rizika a 

rizikové prémie ve vybraných zemích.76 

  

                                                 
74 SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. DSO 1. ISBN 

978-80-210-4277-3. 
75 Reuters.com. Komercni banka as (BKOM.PR) [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BKOM.PR. 
76 SSRN eLibrary. Market Risk Premium and Risk Free Rate [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z:  

https://papers.ssrn.com. 
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Tabulka č. 5.1: Výpočet CAPM Komerční banky ve sledovaných letech (v %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bezriziková míra výnosu 
 

3,89 3,7 1,96 2,2 0,67 0,49 

Tržní riziko 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Tržní riziková prémie 4,80 6,10 6,80 6,50 6,50 5,60 

CAPM model 8,83 9,98 8,96 8,90 7,37 6,26 

Zdroj: vlastní výpočet podle dat získaných online z portálů http://www.reuters.com a 

https://papers.ssrn.com  

 

5.2.2 Volné peněžní toky pro akcionáře 

Prvním krokem k vypočítání volných peněžních toků pro akcionáře (dále také „FCFE“ 

z anglického Free Cash Flow to Equity) je zjištění korigovaného provozního výsledku 

hospodaření po zdanění (dále také „KPVH“) ve sledovaném období. Následně jsme 

aproximovali hodnoty KPVH použitím metody extrapolace. Vstupní data pro odhad jsme 

čerpali z posledních čtyř let. Provozní výsledky hospodaření předchozích let byly ovlivněny 

doznívající hospodářskou krizí, proto jsme se rozhodli data z těchto let do analýzy nezahrnout. 

KPVH představuje čistý zisk očištěný o jednorázové výnosy nebo náklady, které se 

v následujících letech nemusí opakovat. 

 

Tabulka č. 5.2: Výpočet KPVH v letech 2012 – 2015 (v mil. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 

Čistý zisk 14 231 12 906 13 361 13 132 

Dividendy z majetkových účastí -257 -1 885 -1 602 -1 703 

Čistý zisk z prodeje majetku 0 -12 -1 -440 

KPVH 13 974 11 009 11 758 10 989 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2012 – 2015 

 

Nyní přistoupíme k výpočtu odhadů KPVH pro následující roky pomocí metody extrapolace. 

Při výpočtu budeme vycházet z vytvořené funkce 

(Vzorec č. 5.3: Obecná funkce odhadů KPVH pomocí extrapolace) 

𝑦 = 𝑎 × √𝑥
4

+ 𝑏 × √𝑥
3

+ 𝑐 × √𝑥
2

+ 𝑑 

 

kde: a, b, c, d = konstanty, které určím na základě údajů pro roky 2012 – 2015, 

 x  = uměle vytvořené konstanty, 

 y   = zisky za účetní období po zdanění v jednotlivých letech. 
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Výpočet provedeme dosazením KPVH do vzorce z přechozí tabulky pro proměnnou y. 

Proměnnou x určíme dle potřeby pro výpočet extrapolace jako x = 0 pro rok 2012, x = 1 pro 

rok 2013, x = 2 pro rok 2014 a x = 3 pro rok 2015. V prvním kroku zjistíme hodnotu konstanty 

d a následně upravíme soustavu tří rovnic 

 

2012: 13 974 = a×0 + b×0 + c×0 + d  => d = 13 974 

2013: 11 009 = a ×∜1 + b×∛1 + c×√1 + d 

2014: 11 758 = a ×∜2 + b×∛2 + c×√2 + d 

2015:  10 989 = a ×∜3 + b×∛3 + c×√3 + d 

-2 965 = a + b + c 

-2 216 = 1,189×a + 1,256×b + 1,414×c  

            -2 985 = 1,316×a + 1,442×b + 1,732×c. 

 

Po úpravě rovnice získáme kořeny a = 488 342,80; b = (–707 934,44); c = 216 626,63. Výsledná 

rovnice pro odhady hodnot KPVH vypadá následovně 

(Vzorec č. 5.4: Vytvořená funkce odhadů KPVH pomocí extrapolace) 

𝑦 = 488 342,80 × √𝑥
4

+ (−707 934,44) × √𝑥
3

+ 216 626,63 × √𝑥
2

+ 13 974 

 

Na základě výše uvedené funkce predikujeme v následující tabulce KPVH pro následujících 

pět let, přičemž pro odhad roku 2016 dosadíme za x = 4, pro 2017 x = 5 atd. 

 

Tabulka č. 5.3: Predikce KPVH pro 2016 – 2020 (v mil. Kč) 

  2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

KPVH 14 072,40      18 057,82      22 494,25      27 211,28      32 109,18 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Pro vypočítání plánu FCFE musíme pro potřebu ocenění banky upravit základní vzorec. Není 

možné použít klasický způsob výpočtu podle modelu vhodného pro průmyslové podniky. 

Konečná hodnota FCFE bude vypočítána jako 

(Vzorec č. 5.5: Výpočet FCFE) 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝐾𝑃𝑉𝐻 − 𝐾𝑃 − 𝐼 − 𝑅𝐹 − 𝑂 

 

kde: 𝐾𝑃𝑉𝐻 = odhady korigovaného provozního výsledku hospodaření po zdanění, 
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𝐾𝑃 = předpokládané kapitálové požadavky na základě kapitálové přiměřenosti, 

 𝐼 = předpokládané investice nutné k zajištění růstu zisku, 

 𝑅𝐹 = příspěvky do zákonného rezervního fondu a statutárních fondů, 

 𝑂 = nová omezení na základě úpravy obchodního zákoníku.77 

 

KPVH jsme odhadli metodou extrapolace. Dodatečné náklady na kapitálovou přiměřenost 

odhadujeme na základě analýzy provedené investiční skupinou FIO bank78, která je dostupná 

online. KB splňuje všechny kapitálové požadavky, které jsou naplánovány na několik 

následující let. Předpokládané investice zajišťující růst zisku suplují náklad v podobě odpisů, 

znehodnocení a prodeje majetku. Do výpočtu jsme dosadili konstantu vzniklou provedením 

aritmetického průměru této položky rozvahy ve sledovaném období a upravili jsme ji 

procentním zvýšením, které kopíruje růst očkovaného KPVH. Navýšení příspěvků do 

rezervního fondu a statutárních fondů v následujících letech neočekáváme. Náklady v podobě 

omezení na základě úpravy obchodního zákoníku se velice špatně odhadují. Ve vrcholné 

politice se mluví o navýšení zdanění bank. Položku však také necháváme na nulové hodnotě, 

predikce zdanění bank se stále jeví jako velmi nepravděpodobná. Předběžné volební preference 

nasvědčují zachování současného stavu v následujících letech. Diskontní míru jsme určili na 

úrovni pětiletého průměru nákladů vlastního kapitálu a to 8,38 %.  

 

Tabulka č. 5.4: Výpočet budoucích FCFE a diskontovaných FCFE pro 2016 – 2020 (v mil. Kč) 

  2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

KPVH 14 072,40 18 057,82 22 494,25 27 211,28 32 109,18 

KP -2 312 -2 450 -2 597 -2 752 -2 892 

I -2 336,72 -2 910,81 -3 521,20 -4 155,00 -4 804,12 

RF 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 0 

FCFE 9 423,68 12 697,01 16 376,05 20 304,28 24 413,06 

Odúročitel 1/(1 + 𝑖𝑘)𝑡 1,084 1,175 1,273 1,380 1,495 

Dikontovaná FCFE 8 693,43 10 805,97 12 864,14 14 713,25 16 329,81 

Zdroj: vlastní výpočet 

                                                 
77 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 216 s. ISBN 80-247-0938-4. 
78 FIO bank. Analýzy a doporučení Komerční banka [online]. [cit. 2017-04-10]. 

.https://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/120975_Nove_oceneni_Komercni_banky_4Q_2012.pdf. 
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5.2.3 Určení pokračující hodnoty 

Pro výpočet druhé fáze je potřeba určit pokračující hodnotu (dále také „PH“). Protože 

předpokládáme pokračování podnikání KB (going-concern předpoklad) určíme hodnotu PH 

pomocí úpravy tzv. Gordonova modelu 

(Vzorec č. 5.6: Pokračující hodnota) 

𝑃𝐻𝑇 =
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑇+1

𝑖𝑘 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐸 × (1 + 𝑔)

𝑖𝑘 − 𝑔
 

 

kde: 𝑃𝐻𝑡 = pokračující hodnota v čase t, 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑇 = volné peněžní toky za poslední rok prognózy, 

 𝑖𝑘 = kalkulovaná diskontní míra na úrovní nákladů posledního roku prognózy, 

 𝑔 = předpokládané tempo růstu peněžních toků. 

 

Jedinou neznámou v modelu je předpokládané tempo růstu peněžních toků. Pro odhady této 

veličiny se musí vycházet z dlouhodobých finančních plánů, které jsou v souladu s odhady 

růstu trhu a hlavními ekonomickými indikátory HDP, úrokové sazby, inflace.79 Tvorba 

dlouhodobého finančního plánu přesahuje rámec této práce, proto budeme předpokládat, že růst 

peněžních toků bude alespoň kopírovat pesimistické odhady o vývoji HDP. Analytici odhadují 

v následných několika letech růst hospodářství ČR meziročně o 2 – 3 %. Pro účely Gordonova 

modelu považujeme za vhodnější provést odhad na základě vývoje HDP v minulosti. 

V posledních deseti letech rostlo meziročně HDP o asi 1,6 %.80 Přikláníme se k hodnotě g ve 

výši 1,6 %. Dlouhodobý odhad růstu ekonomiky by měl obsahovat také období krize, protože 

musíme respektovat hospodářské cykly. Všechny hodnoty dosadíme do vzorce Gordonova 

modelu 

(Vzorec č. 5.7: Výpočet pokračující hodnoty) 

𝑃𝐻2020𝐸 =
24 413,06 × (1 + 0,016)

0,0838 − 0,016
≐ 365 835,83 

kde: 𝑃𝐻2020𝐸 = pokračující hodnota v odhadovaném roce 2020. 

 

                                                 
79 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 366 s. ISBN 80-

7179-529-1. 
80 Ministerstvo financí ČR. Makroekonomika [online]. [cit. 2017-03-21].  Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/. 
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5.2.4 Ocenění metodou DCF equity 

Nyní již máme všechny podklady k vypočítání hodnoty Komerční banky metodou DCF 

equity. Výpočet provádíme pro větší přehlednost v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 5.5: Výpočet hodnoty KB pomocí DCF equity pro 2016 – 2020 (v mil. Kč) 

  2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Diskontovaná FCFE 8 693,43 10 805,97 12 864,14 14 713,25 16 329,81 

Součet diskont. FCFE         63 406,59 

Pokračující hodnota     365 835,83 

Diskontovaná PH         244 706,24 

Tržní hodnota KB     308 112,83 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Výslednou hodnotu jsme získali součtem diskontovaných hodnot volných peněžních toků pro 

akcionáře v období pětileté predikce a přičetli jsme pokračující hodnotu vztaženou 

k současnosti.  Výsledná hodnota ocenění Komerční banky v roce 2015 metodou DCF equity 

je po zaokrouhlení 308 113 mil. Kč.  

5.3 Metoda cenového obligačního modelu 

„Metoda obligačního cenového modelu spočívá v tom, že poměr tržní hodnoty a upravené čisté 

hodnoty aktiv bude stejný, jako je poměr výnosnosti a nákladu vlastního kapitálu podniku.“ 81 

Čistou hodnotu aktiv určíme jako rozdíl mezi tržní hodnotu majetku a závazků. Pro výpočet 

budeme potřebovat také vypočítání hodnoty ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního 

kapitálu). Pro výpočet hodnoty Komerční banky vycházíme ze vzorce 

(Vzorec č. 5.8: Hodnota podniku pomocí cenového obligačního modelu) 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 =  
Č𝑖𝑠𝑡á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 × 𝑅𝑂𝐸

𝑛𝑉𝐾
 

 

 kde: ROE = rentabilita vlastního kapitálu, lze ji vyjádřit jako, 

 𝑛𝑉𝐾 = náklady na vlastní kapitál určené modelem CAMP.82 

                                                 
81 HRDÝ, Milan.  Problémy oceňování bank a dalších finančních institucí [online]. [cit. 2017-03-21].  Dostupné 

z: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/cs/prispevky/prispevky_plne_verze/Hrdx.Milan2.uprav.pdf. 
82 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. Praha: Grada, 2005, Finance, 216 s. ISBN 80-247-0938-4. 
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5.3.1 Rentabilita vlastního kapitálu Komerční banky 

Rentabilita vlastního kapitálu vysvětluje, kolik čistého zisku připadá na jednu jednotku 

(v našem případě CZK) investovaného kapitálu. ROE je důkladně sledováno akcionáři a 

investory a slouží jako základní stavební kámen pro účely výnosového ocenění. Pro náš účel 

ocenění budeme sledovat ROE za posledních pět let. ROE Komerční banky pro sledované roky 

jsme vypočítali podle vzorce 

(Vzorec č. 5.9: Výpočet rentability vlastního kapitálu) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

kde: ROE = rentabilita vlastního kapitálu, lze ji vyjádřit jako, 

EAT = earnings after taxes (čistý zisk po zdanění). 

 

Tabulka č. 5.6: Výpočet rentability ROE Komerční banky ve sledovaných letech 

(v mil. CZK) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zisk za účetní období 13 410 9 718 14 231 12 906 13 361 13 132 

Vlastní kapitál celkem 76 078 81 850 100 577 96 538 109 494 106 229 

ROE (v %) 17,63% 11,87% 14,15% 13,37% 12,20% 12,36% 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 

5.3.2 Ocenění metodou cenového obligačního modelu 

Poslední neznámou ve vzorci pro výpočet hodnoty KB metodou cenového obligačního modelu 

je čistá hodnota aktiv, kterou získáme odečtením celkových pasiv (cizího kapitálu) od bilanční 

sumy aktiv. Všechny tyto položky musí být přeceněny reálnou hodnotou. Banky musí dle 

legislativy všechny výkazy přeceňovat právě reálnou hodnotou, proto mohou být použita čísla 

z analýzy rozvahy.  

 

Tabulka č. 5.7: Výpočet čisté hodnoty aktiv Komerční banky ve sledovaných letech 

(v mil. CZK) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 698 014 754 810 786 836 863 980 953 261 891 556 

Závazky celkem 621 936 672 960 686 259 767 442 843 767 785 327 

Čistá hodnota aktiv 76 078 81 850 100 577 96 538 109 494 106 229 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 
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Do vzorce pro výpočet tržní hodnoty KB dosadíme hodnotu ROE (12,36 %) a náklady vlastního 

kapitálu (6,26 %) získané v posledním sledovaném roce 2015. Ocenění Komerční banky, a.s. 

v roce 2015 provedeme dosazením do vzorce modelu 

(Vzorec č. 5.10: Výpočet hodnoty KB pomocí cenového obligačního modelu) 

Tržní hodnota KB =
106 229 × 0,1236

0,0626
≐  𝟐𝟎𝟗 𝟕𝟒𝟑 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č 

 

Výsledná hodnota ocenění Komerční banky pomocí cenového obligačního modelu je po 

zaokrouhlení 209 743 mil. Kč. Tato metoda má značná omezení. Oproti jiným výnosovým 

metodám zanedbává potenciál růstu banky. Díky výsledku strategické analýzy víme, že tento 

potenciál je značný.  

5.4 Ocenění metodou tržní kapitalizace 

Ocenění založené na analýze trhu je považováno za nejobjektivnější přístup. V praxi je velmi 

často využíváno pro svou jednoduchost a možnost porovnání podniků kotovaných na burze 

mezi sebou. V prostředí ČR musíme brát v úvahu malou rozvinutost kapitálového trhu. 

Nejjednodušším tržním oceněním je metoda tržní kapitalizace. Komerční banku ocením přímo 

z dat Burzy cenných papírů Praha, a.s. 

 

V dubnu 2016 Valná hromada KB schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Akcionáři obdrželi 

namísto jedné akcie, která měla nominální hodnotu 500 CZK, pět o nominální hodnotě 100 

CZK. BCPP tuto změnu promítly i do svých historických dat. V grafu však tuto změnu 

eliminujeme. BCPP bohužel nemá k dispozici denní data starší než z 30. 11. 2012.  
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Graf č. 5.1: Hodnota akcií KB 30. 11. 2012 až 28. 3. 2017 

 

Zdroj: vlastní tvorba podle historických dat BCPP z portálu https://www.pse.cz/ 

 

Tabulka č. 5.8: Výpočet hodnoty Komerční banky ve sledovaných letech metodou tržní 

kapitalizace 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkový počet 

vydaných akcií 
38 009 852 38 009 852 38 009 852 38 009 852 38 009 852 38 009 852 

Uzavírací na konci 

roku (CZK) 
4 435 3 330 4 010 4 421 4 740 4 950 

Tržní kapitalizace 

(mil. CZK) 
168 574 126 573 152 420 168 042 180 167 188 149 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2010 - 2015 

 

Výsledná hodnota ocenění Komerční banky pomocí tržní kapitalizace je po zaokrouhlení 

188 149 mil. Kč. Akcie KB uzavřely rok 2015 s kurzem 4 950 Kč, což bylo o 4,4 % více oproti 

zavírací ceně předchozího roku. Dle tržní kapitalizace se jednalo o třetí nejhodnotnější 

společnost kotovanou na BCPP.  Hrubá dividenda ve výši 310 Kč na akcii vyplacená v roce 

2015 odpovídala 91 % čistého zisku Skupiny KB. Celkový výnos pro akcionáře pak 

představoval nárůst o 9,8 % za rok 2015. Růst je výsledkem meziročního zvýšení ceny akcií a 

příspěvkem z reinvestování čisté dividendy v den její splatnosti. Aktuální hodnota KB pomocí 

tržní kapitalizace k 18. 4. 2017 je 179 616 mil. Kč.83 

                                                 
83 BCPP. Tržní kapitalizace akciového trhu [online]. [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: 

https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=aop&pdf=202.pdf.https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/statistika/trzni-

kapitalizace-akcioveho-trhu/. 
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5.5 Ocenění metodou úpravy tržní kapitalizace 

Přímé ocenění pomocí tržní kapitalizace může představovat zkreslenou cenu podniku. Hlavním 

důvodem je zanedbání volatility akcie. Z grafu v předchozí kapitole lze snadno vyčíst, že akcie 

KB byly v posledních letech velmi volatelní. Vhodnějším přístupem je proto vážený 

aritmetický průměr ceny akcií z posledních let. V první fázi ocenění přiřadíme váhy k cenám a 

to tak, že konečná cena akcií roku 2010 bude vynásobená jedničkou a cena akcií roku 2015 

šestkou. K dalšímu zkreslení dochází z toho důvodu, že cena akcie odráží hodnotu při prodeji 

jen malé části z celkového počtu všech akcií. Hypoteticky lze uvažovat, že kdyby byly prodány 

všechny akcie KB najednou, byla by cena mnohem vyšší. Vyšší cenu způsobuje například 

získání možnosti kontrolovat chod podniku. Díky synergiím a snížením nákladů zastoupení 

může být výsledná hodnota podniku vyšší o 20 – 50 %.84 K ocenění přistoupíme 

s konzervativním pohledem, proto v druhé fázi této metody ocenění k ceně připočítáme prémii 

ve výši 20 %. 

(Vzorec č. 5.11: Výpočet hodnoty KB pomocí upravené tržní kapitalizace) 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 = 𝑉áž𝑒𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑎𝑘𝑐𝑖í × 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑑𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í × 1,2 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐾𝐵 = 4 486 × 38 009 852 × 1,2 ≐  𝟐𝟎𝟒 𝟔𝟏𝟓 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č 

 

Výsledná hodnota ocenění Komerční banky pomocí úpravy tržní kapitalizace je po 

zaokrouhlení 204 615 mil. Kč.  

5.6 Určení výsledné hodnoty Komerční banky 

Pro výpočet hodnoty jsme použili pět přístupů (ocenění pomocí multiplikátorů PE a PB ratio je 

provedeno v příloze č. 2). Výsledky pro přehlednost uvádíme v následující tabulce. 

  

                                                 
84 MAŘÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. Praha: Ekopress, 1998. 206 s. ISBN 80-86119-09-2. 
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Tabulka č. 5.9: Oceňovací metody a hodnota KB 

Oceňovací metoda Hodnota KB (v mil. Kč) 

Metoda DCF equity 308 113 

Cenový obligační model 209 743  

Upravená tržní kapitalizace 204 615 

Multiplikátor PE ratio – příloha č. 2 207 420 

Multiplikátor PB ratio – příloha č. 2 153 353 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Metody vycházející z ocenění na základě údajů z kapitálových trhů jsou považovány za nevíce 

objektivní. Odborníci se však shodují na podhodnocení tržní hodnoty podniku pramenící 

z opomenutí synergií a nižších nákladů (viz kapitola 5.5). Jejich objektivita vychází zejména ze 

snadného porovnání hodnoty tržně obchodovaných podniků mezi sebou. Bohužel rozsah práce 

nám nedovolil analyzovat bonusovou prémii, a proto tyto metody mohou být zkresleny. 

Stanovení hodnoty prémie na 20 % se z výsledků výnosových metod jeví jako příliš 

pesimistický odhad. Ocenění pomocí multiplikátoru PE a PB ratio se neosvědčilo. Kdybychom 

chtěli tento typ ocenění použít, museli bychom vytvořit skupinu srovnatelných podniků, které 

byly reálně oceněny. Přesto jsme se rozhodli metody zachovat alespoň v přílohách pro 

nastínění, jak se daří KB v porovnání s ostatními velkými bankami v regionu. Výsledky 

multiplikátorů jsou navíc ovlivněny rozdílným přístupem k účetnictví v daných zemích. 

Hodnota získaná metodou DCF equity poskytuje nejvyšší hodnotu KB. Tento model považuji 

za nejvhodnější, protože nejlépe reflektuje potenciál Komerční banky. Cenový obligační model 

nebere v úvahu růstový potenciál Komerční banky. Výsledná hodnota KB proto může být ve 

výsledku vyšší. Proto se přikláním k nejvyšší výsledné hodnotě získané modelem DCF equity. 

 

Výsledná hodnota Komerční banky, a.s. je ~308 113mil. Kč za použití 

metody DCF equity k 31. 12. 2015. 
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6 ZÁVĚR 

Stanoveným cílem této práce bylo na základě dostupných informačních zdrojů stanovit hodnotu 

podniku poskytujícího služby. Pro účely této práce jsme zvolili ocenění Komerční banky, a.s. 

V první části práce jsme analyzovali veřejně dostupné teoretické informace potřebné pro účel 

ocenění podniku. Hlavním cílem teoretické části této diplomové práce bylo poskytnout přehled 

o základních metodách ocenění podniku. Většina přístupů musí být významným způsobem 

modifikována pro účel ocenění finanční instituce. Odlišnost banky od výrobních podniků je 

patrná zejména z  kapitoly věnované charakteristice a strategické analýze Komerční banky.  

 

Konečnou hodnotu jsme určili k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody DCF equity (308 113 

mil. Kč). Výnosové metody jsou nepoužívanějšími metodami v současnosti. Jako druhý 

výnosový způsob určení hodnoty KB jsme zvolili metodu cenového obligačního modelu 

(209 743 mil. Kč).   Metody založené na analyzování dat z kapitálových trhů poskytují nižší 

hodnoty, které pramení z konzervativního přístupu k bonusové prémie. Analýza této prémie by 

mohla být zajímaným námětem pro návazné práce. Tržní metody, zejména upravená tržní 

kapitalizace (204 615 mil. Kč), poskytují obdobnou hodnotu jako metoda cenového obligačního 

modelu. Oba tyto přístupy mají svá omezení. Protože neodráží potenciál Komerční banky, 

můžeme tvrdit, že podhodnocují tržní hodnotu KB.  

 

Pokud by byla banka předmětem prodeje, akvizice, fúze nebo jiné formy změny vlastníka, 

vypočítaná tržní hodnota by mohla představovat podkladovou částku pro vyjednávání 

o konečné ceně. Důležité podklady pro jednání jsou také prezentovány v předchozí kapitole 

věnované strategické analýze. Strategická a finanční analýza ukázala, že Komerční banka je 

finančně zdravá a s dobrou perspektivou vývoje do budoucnosti.  
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Příloha č. 1: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 

Příloha č. 2: Ocenění metodou tržních multiplikátorů 

 

Příloha č. 1: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 

„V současnosti existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace. Jedná se o 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS, účetní směrnice Evropské unie a Všeobecně 

uznávané účetní standardy Spojených států amerických US GAAP. 

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, anglicky International Financial Reporting 

Standards (IFRS) je soubor standardů, které vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy, 

upravujících sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. 

 

Standardy jsou vydávany již od roku 1973 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC) 

pod názvem IAS (Mezinárodní účetní standardy). Roku 2001 byl výbor IAS nahrazen radou 

IASB, která dále pokračuje ve vydávání nových a aktualizovaných standardů, pod názvem IFRS. 

 

Hlavním cílem vytvoření těchto standardů je dosažení srovnatelnosti účetních závěrek v 

celosvětovém rozsahu. Společnosti kotované na veřejně obchodovatelné burze Evropské unie 

jsou povinny vykazovat své konsolidované účetní výkazy v souladu se standardy IAS/IFRS. 

 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jsou Mezinárodní standardy 

účetního výkaznictví povinně platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných 

papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Regulovaným trhem se v České 

republice rozumí Burza cenných papírů (všechny trhy) a RMS systém (pouze oficiální trh). Tyto 

účetní jednotky mají povinnost podle IFRS účtovat a sestavovat účetní závěrku, konsolidovanou 

účetní závěrku a výroční zprávy, a to od prvního účetního období po vstupu České republiky do 

EU, tedy od 1. května 2004. Výjimku odložení implementace do roku 2007 v České republice 

nelze uplatnit. Konsolidující účetní jednotky, které nejsou emitentem cenných papírů na 



 

 

regulovaném trhu cenných papírů, si mohou zvolit, zda sestaví konsolidovanou účetní závěrku 

a výroční zprávy podle IFRS či podle českých účetních předpisů. 

 

Přínosy harmonizace: 

Jedním z hlavních přínosů harmonizace je srovnatelnost finančních informací na mezinárodní 

úrovni. Tato srovnatelnost eliminuje současné nedorozumění týkající se spolehlivosti 

zahraničních finančních výkazů a odstraní jednu z nejdůležitějších překážek toku 

mezinárodních investic. 

Druhou výhodou harmonizace je ušetřený čas a peníze, dříve vynakládané na konsolidaci 

rozdílných finančních informací za situace, kdy je zapotřebí více výkazů k naplnění různé 

národní legislativy či praxe. 

Třetím zlepšením bude i tendence světových účetních standardů neustále zvyšovat svou úroveň 

a snaha o konzistenci s místními ekonomickými, provozními a sociálními podmínkami.“ 

 

Účetní uzávěrka dle IAS/IFRS 

 

Účetní závěrka je upravena standardem IAS 1 Předkládání (zveřejňování) účetní závěrky. Podle 

něj musí závěrka obsahovat: rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o změnách ve vlastním 

kapitálu, výkaz o peněžních tocích a vysvětlující komentáře. Přičemž nejrozsáhlejší částí 

závěrky je část pojednávající o účetních pravidlech a vysvětlující komentáře. Výkaz o změnách 

ve vlastním kapitálu a výkaz o peněžních tocích jsou na rozdíl od české úpravy povinné. 

 

Dále můžeme říci, že účetní závěrka je též upravena standardem IFRS 1 První aplikace IFRS, 

který upravuje postup pro sestavení závěrky podle mezinárodních standardů.“85 

 

Příloha č. 2: Ocenění metodou tržních multiplikátorů 

Ocenění pomocí tržních multiplikátorů je další metoda, která čerpá data dostupná 

z kapitálových trhů. Abychom mohli Komerční banku tímto způsobem ocenit, musíme nejdříve 

definovat srovnatelnou skupinu bank. Banky, které jsme vybrali, jsou z regionu střední a 

                                                 
85 Profitas.cz. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.profitas.cz/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/mezinarodni-standardy-ucetniho-vykaznictvi-ifrs. 



 

 

východní Evropy (Central & Eastern Europe), mají přibližně stejnou velikost jako KB a jsou 

obchodovány na burze. Hodnotu KB přepočítáme pomocí zvolených multiplikátorů PE a PB. 

 

Tabulka č. 0.1: Údaje srovnatelných bank v regionu střední a východní Evropy 

Jméno banky Země 

Bilanční 

suma 2015 

(v mil. Kč) 

Čistý zisk 

2015 (v mil. 

Kč) 

ROE Ø  

3 roky 

(v %) 

PE ratio 

Ø 3 roky 

PE ratio 

Ø 10 let 

PB ratio 

Ø 10 let 

PKO Bank Polski POL 1 694 096 17 122 11,53 14,42 14,71 1,24 

Bank Pekao POL 1 071 174 13 152 11,07 16,45 15,22 1,51 

OTP Bank HUN 925 815 5 523 9,23 12,10 10,44 1,61 

Komerční banka CZE 891 556 13 132 12,60 13,93 13,08 1,73 

BZ WBK POL 886 641 15 286 14,03 8,28 16,43 1,72 

mbank POL 783 921 7 673 12,67 14,67 11,32 1,08 

ING Bank Śląski POL 691 075 4 803 11,23 15,47 15,35 1,68 

ZABA HRV 453 420 -276 N/A 11,35 3,82 1,10 

Getin Noble Bank POL 449 047 633 6,07 5,36 N/A 0,32 

Bank Millennium POL 420 352 4 379 10,50 13,40 12,90 1,14 

Zdroj: vlastní výpočty podle výročních zpráv jednotlivých bank, http://www.reuters.com, 

zpráva Central Europe Top 500 společnosti Deloitte a http://www.gurufocus.com/ 

 

Multiplikátor PE ratio vychází z ukazatele cena ku zisku na jednu akcii (z anglického 

Price-To-Earnings ratio). Nejdříve odhadneme očekávánou hodnotu multiplikátoru srovnáním 

s ostatními bankami a následně vynásobíme jeho hodnotu ziskem na akcii KB, čímž získáme 

výslednou hodnotu akcie. K výpočtu PE ratio z předchozí tabulky použijeme medián, abychom 

eliminovali extrémní hodnoty (způsobené zejména špatným výkonem polské banky Getin 

Noble Bank). Multiplikátor PE ratio vykazuje značnou volatilitu v čase, proto budeme pracovat 

s tříletým a desetiletým průměrem tohoto ukazatele. Výpočet „nové“ hodnoty akcie tržním 

srovnáním je naznačen v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 0.2: Výpočet hodnoty akcie pomocí multiplikátoru PE ratio 

Metoda PE ratio Zisk na akcii Akcie KB 

Období 3 roky 13,40 337,74 4 525,76 

Období 10 let 13,81 330,99 4 569,25 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2005-2015 

 

Tímto způsobem ocenění však stále neodstraníme problém zkreslení tržní kapitalizace. Musíme 

proto připočíst 20 – 50 %. Použili jsme stejně jako v případě upravené tržní kapitalizace 

konzervativní přístup. Ocenění Komerční banky, a.s. v roce 2015 provedeme dosazením hodnot 

z tabulky do upraveného vzorce tržní kapitalizace 



 

 

(Vzorec č. 0.1: Výpočet hodnoty KB multiplikátoru PE) 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐾𝐵 =
4 525,76 + 4 569,25

2
× 38 009 852 × 1,2 ≐ 𝟐𝟎𝟕 𝟒𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č 

 

Analogicky vypočítáme hodnotu KB pomocí multiplikátoru PB ratio, který vychází z poměru 

tržní hodnoty a účetní hodnoty vlastního kapitálu (z anglického price-to-book ratio). 

Multiplikátor má svá omezení zejména z důvodu rozdílných přístupů účetnictví v jednotlivých 

zemích. Multiplikátor získáme mediánem ukazatele PB ratio sledované skupiny a následně jím 

vynásobíme účetní hodnotu KB na akcii z roku 2015.  

 

Tabulka č. 0.3: Výpočet hodnoty akcie pomocí multiplikátoru PB ratio 

Metoda PB ratio 

Účetní hodnota KB 

na akcii 2015 Akcie KB 

Období 10 let 13,81 2 711,4 3 362,14 

Zdroj: vlastní výpočet podle výročních zpráv KB 2005-2015 

 

Ocenění Komerční banky, a.s. v roce 2015 znovu provedeme dosazením do upraveného vzorce 

tržní kapitalizace: 

(Vzorec č. 0.2: Výpočet hodnoty KB multiplikátoru PB) 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐾𝐵 = 3 362,14 × 38 009 852 × 1,2 ≐ 𝟏𝟓𝟑 𝟑𝟓𝟑 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č 

 

Výsledná hodnota ocenění Komerční banky pomocí metody tržního multiplikátoru PE ratio je 

po zaokrouhlení 207 420 mil. Kč a pomocí metody tržního multiplikátoru PB ratio je po 

zaokrouhlení 𝟏𝟓𝟑 𝟑𝟓𝟑 mil. Kč.  


