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1. Úvod 

 

Vlastníci i manaţeři různých podniků chtějí znát orientační hodnotu jejich podniků a 

také to, jestli tato hodnota v čase roste nebo klesá. Ovšem nestačí znát jen účetní hodnotu a 

tak se stále aktuálnější stává hodnota trţní, která se můţe měnit dle budoucího vývoje v 

podniku i jeho okolí. Samotná potřeba oceňování podniků se v České republice znovu 

objevila v 90.letech 20.století v souvislosti s transformací ekonomiky a především 

transformací vlastnických vztahů. V současné době aktuálnost oceňování podniku stále nijak 

neoslabuje. Účelem samotného oceňování podniku je stanovení jeho hodnoty a zabývání se 

podnikem jako zboţím, které můţe být určeno ke směně. Zákonné předpoklady pro oceňování 

podniku jsou v České republice upraveny zákonem č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu podniku LAKUM-KTL, a.s. dle vybraných 

oceňovacích metod. A poté na základě vyhodnocení pouţitých metod doporučit vedení 

podniku, jak tuto hodnotu do budoucna udrţet na podobné výši či ještě zvýšit. 

 

V teoretických východiscích této práce budou základní poznatky týkající se nejen 

oceňovacích metod, ale i finanční analýzy, která bude dokreslovat finanční situaci podniku. 

Aplikační část bude začínat charakteristikou sledovaného podniku a údaji o odvětví, ve 

kterém podnik působí. Dále bude obsahovat výpočty poměrových ukazatelů a především 

výsledky vybraných oceňovacích metod. V části návrhy na zlepšení pak chci navrhnout na 

základě provedených výpočtů a dosaţených výsledků moţná budoucí rozhodnutí vedení 

podniku, která by hodnotu podniku mohla ještě zvýšit. 

 

Pouţitá data pochází z interních zdrojů podniku, a to z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, 

které mi zástupce podniku poskytl. Ocenění má splnit zejména informační funkci o hodnotě 

podniku pro případ jeho prodeje a je realizováno k datu 31.12.2009. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Podnik jako předmět ocenění 

 

2.1.1. Definice podniku 

 

Podnik jakoţto pojem je definován v § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, takto: „soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek 

podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a 

slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit.“
1
 

 

Podnik je tvořen hmotným a nehmotným majetkem, ovšem jeho nezbytnou součástí 

jsou zaměstnanci neboli pracovní síla. Všechny tyto sloţky vytvářejí systém, pomocí kterého 

podnik zabezpečuje svoji činnost, pro kterou byl zřízen. Při oceňování podniku však jde nejen 

o fyzické parametry majetku, ale také o právo spojené s vyuţitím tohoto majetku. Podnik je 

funkčním celkem, který podnikatelé pouţívají ke svému podnikání, neboť má schopnost 

přinášet určitý uţitek, tzn. generovat výnos v současnosti i v budoucnosti. Tato charakteristika 

podniku má klíčový vliv na jeho hodnotu. Funkci podniku nalezneme v § 2 obchodního 

zákoníku, kde se praví: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost, prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku“
2
 

 

 Podle některých zahraničních autorů hodnota podniku představuje také hodnotu celé 

společnosti. [6] 

 

 

2.1.2. Hladiny hodnoty podniku 

 

Podnik lze oceňovat ve dvou hladinách: 

- hodnota brutto – jde o hodnotu podniku jako podnikatelské jednotky zahrnující 

hodnotu pro vlastníky i věřitele. Hodnotu brutto můţeme také označit za obchodní majetek, 

                                                           
1
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, § 5 

2
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, § 2 
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jehoţ definici nalezneme v obchodním zákoníku: „Obchodním majetkem podnikatele, který je 

fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a 

penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouţí nebo je určen k jeho 

podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý 

jeho majetek.“
3
 Zákon také říká: „ Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a 

závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje 

jako obchodní jmění. Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho 

veškerého majetku a závazků.“
4
 

- hodnota netto – jde o hodnotu, kterou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků 

podniku. V podstatě se jedná o ocenění vlastního kapitálu. Hodnotu netto označuje obchodní 

zákoník takto: „Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků 

vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých 

závazků, je-li právnickou osobou.“
5
 Takový majetek tedy chápeme jako vyjádření reálné 

hodnoty čistých aktiv, ovšem hodnota netto z pohledu zdrojů financování je definována 

v obchodním zákoníku takto: „Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního 

majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.“
6
 Přestoţe se má hodnota těchto 

dvou poloţek dle bilančního pravidla rovnat, mohou nastat nesrovnalosti kvůli rozdílnosti 

způsobu oceňování anebo rozdíly v zahrnovaných poloţkách. 

 

Důleţitá pro oceňovatele je skutečnost, ţe pokud má za úkol určit obchodní majetek 

podniku, pak je tím myšleno, ţe jeho úkolem je zjistit celkovou neboli brutto hodnotu 

podniku a pokud má za úkol určit čistý obchodní majetek, pak zjišťuje čistou neboli netto 

hodnotu podniku. 

 

 

2.2. Kategorie hodnot podniku 

 

Přistoupíme-li k podniku jako ke zboţí, které je předmětem směny, tak můţeme 

vymezit 2 základní stránky: 

                                                           
3
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, §6, odst. 1) 

4
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, §6, odst. 2) 

5
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, §6, odst. 3) 

6
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, §6, odst. 4) 
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- užitnou hodnotu – schopnost statku uspokojovat lidské potřeby. Totoţný statek má 

pro jeho vlastníky různou uţitnou hodnotu, která závisí na moţnostech jeho 

vyuţití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka. 

- směnnou hodnotu – ta vyplývá z moţnosti statku být předmětem směny. Pokud 

daný statek má uţitnou hodnotu a existuje v omezeném mnoţství, pak by měla být 

jeho směnná hodnota výsledkem střetu mezi nabídkou a poptávkou. 

 

Hodnotu podniku můţeme rozlišit do několika základních kategorií vyplývajících z 

toho, kolik je schopen či ochoten za podnik zaplatit běţný zájemce a kolik bychom utrţili na 

trhu. Také je podstatné, jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího a zda lze 

povaţovat tuto hodnotu za nespornou. 

 

Teoretické zdroje [5,9] uvádějí 4 základní kategorie hodnoty: 

- Trţní hodnota 

- Subjektivní hodnota 

-     Objektivizovaná hodnota 

-     Kolínská škola 

 

 

2.2.1. Tržní hodnota 

 

Trţní hodnota je vlastně cena, kterou je za oceňovaný podnik ochoten zaplatit běţný 

zájemce na trhu. Definice je uvedena v mezinárodních oceňovacích standardech: „trţní 

hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a 

nezávislými partnery po náleţitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, 

rozumně a bez nátlaku“
7
. Nejedná se zde o dlouhodobě stálou cenu, ale o cenu odhadovanou 

ke konkrétnímu datu, která se vzhledem k budoucím změnám trţních podmínek můţe změnit. 

Trţní hodnota obsahuje předpoklad nejlepšího moţného vyuţití, který je definován takto: 

„nejpravděpodobnější pouţití majetku, které je fyzicky moţné, odpovídajícím způsobem 

                                                           
7
 International Valuation Standards 2007, str. 27 
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oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší hodnotu 

oceňovaného majetku“
8
. 

 

 

2.2.2. Subjektivní hodnota 

 

Subjektivní hodnota stanovuje, jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního 

kupujícího, tato hodnota můţe být vyšší či niţší ve vztahu k hodnotě trţní. Kupující se 

rozhoduje s ohledem na svá investiční kritéria. Budoucí výnosy z investice musí splňovat 

představu podnikového managementu kupujícího a diskontní míra je stanovena na základě 

alternativních investičních příleţitostí kupujícího. 

 

Subjektivní hodnota je v mezinárodních oceňovacích standardech označena jako 

investiční hodnota a definována následovně: „investiční hodnota je hodnota majetku pro 

konkrétního investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní 

pojem spojuje specifický majetek se specifickým investorem, skupinou investorů nebo 

jednotou s určitými investičními cíli a/nebo kritérii. Investiční hodnota majetkového aktiva 

můţe být vyšší nebo niţší neţ trţní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční 

hodnota by neměl být zaměňován s trţní hodnotou investičního majetku“
9
. 

 

 

2.2.3. Objektivizovaná hodnota 

 

Dá se říci, ţe objektivizovaná hodnota je v podstatě opakem subjektivního ocenění. 

Můţeme říci, ţe vlastně ţádná hodnota podniku není objektivní. Právě proto se začalo 

pracovat s pojmem objektivizovaná hodnota. Výpočet této hodnoty by měl splňovat 

následující zásady [8]: 

- udržovat substanci – objektivní ocenění vyţaduje, aby se z podniku vybralo pouze 

tolik peněţních prostředků, ţe nebude ohroţena jeho majetková podstata. 

- volný zisk – ocenění zaloţené na volném zisku, tj. části zisku, kterou můţeme vybrat, 

avšak neohrozíme tím majetek podniku. 

- nepotřebný majetek – dělíme jej na nezbytnou část pro vlastní provoz a ostatní. 

                                                           
8
 International Valuation Standards 2007, str. 28 

9
 International Valuation Standards 2007, str. 90 
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- možnosti změn v podniku – při ocenění se vychází ze všech faktů o podniku, které 

platí v okamţiku ocenění. 

- metoda – metoda ocenění má být jasná a jednoznačná, tedy kaţdý oceňovatel můţe 

bez problémů zopakovat celé ocenění s totoţnými výsledky. Toto platí pro jednotlivé 

metody zvlášť, neboť kombinování např. majetkových a výnosových metod se v 

současnosti nedoporučuje. 

- management – v rámci objektivizované hodnoty existuje předpoklad, ţe současný 

management zůstane. 

- zdanění – navzdory běţné praxi v ČR doporučujeme zohlednit daně na úrovni 

vlastníka. 

 

Objektivizované ocenění je důleţité v situacích, kdy v popředí zájmu je současný stav 

a prokazatelnost, např. při poskytování úvěrů. 

 

2.2.4. Kolínská škola 

 

Kolínská škola je zaloţena na subjektivním postoji konkrétního kupujícího a 

konkrétního prodávajícího. Předchozí kategorie hodnot podniku vyplývají z ceny dostupné na 

trhu (trţní hodnota), z ceny podniku pro konkrétního kupujícího (subjektivní hodnota) a 

z ceny podniku, kterou můţeme povaţovat za nespornou (objektivizovaná hodnota). 

Základní funkce oceňování a oceňovatele, které Kolínská škola rozeznává, jsou [8]: 

- funkce poradenská - vymezuje tzv. hraniční hodnoty, které představují prostor pro 

cenové jednání. Jedná se o maximální cenu, kterou je schopen zaplatit kupující, aby na 

transakci neprodělal, a minimální cenu, kterou můţe prodávající přijmout, aby na 

prodeji neprodělal. 

-   funkce rozhodčí – referuje o výkonu nezávislého oceňovatele, který má být schopen 

odhadnout hraniční hodnoty obou účastníků transakce tak, aby nalezli spravedlivou 

cenu v rámci odhadnutého rozpětí. 

-   funkce argumentační – oceňovatel hledá takové argumenty, které zlepší pozici dané 

strany a slouţí jí jako podklad pro další jednání. 

-  funkce komunikační – je zaměřena na podklady pro komunikaci s veřejností, 

především s investory a bankami. 

-    funkce daňová - cílem daňové funkce je poskytnout podklady pro daňové účely. 
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2.3. Postup při ocenění podniku 

 

Odborná literatura doporučuje tento postup při ocenění podniku [5,9]: 

- Stanovení důvodů pro ocenění a kategorie hodnoty  

- Zpracování strategické a finanční analýzy 

- Sestavení finančního plánu 

-     Volba oceňovacích metod a realizace ocenění 

 

 

2.3.1. Stanovení důvodů pro ocenění a kategorie hodnoty 

 

Ocenění podniku je vlastně sluţba, kterou oceňovatel poskytuje klientovi. Důvody pro 

ocenění podniku vycházejí z různých podnětů: [8] 

- koupě a prodej podniku, 

- nepeněţitý vklad do obchodní společnosti, 

- ocenění v souvislosti s fúzí, 

- ocenění v souvislosti s rozdělením společnosti, 

- ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí, 

- změna právní formy společnosti, 

- ocenění v souvislosti s poskytováním úvěrů, 

- ocenění v souvislosti se sanací podniku, 

 

Ocenění podniku je určeno k různým účelům a lze jej rozlišit podle toho, souvisí-li se 

změnou vlastnictví podniku (např. koupě a prodej či fúze), nebo jde o situace, kdy nedochází 

k vlastnickým změnám (změna právní formy, ţádost o úvěr či sanace podniku). 

 

Stanovení důvodů pro ocenění je důleţité, neboť stanovení kategorie hodnoty a 

pouţité metody závisí na funkci, kterou má ocenění splnit. Základní přístupy ve vztahu mezi 

důvodem ocenění a hledanou kategorií hodnot uvádí literatura[9]: 

- Tržní hodnota je pouţívána při prodeji podniku a při uvádění podniku na burzu. 

Obecně se trţní hodnota pouţívá v případě, kdy výsledek ocenění nemá být závislý 

na konkrétním subjektu. 
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- Objektivizovaná hodnota je vhodná ve stejných situacích jako trţní hodnota, 

ovšem objektivizované ocenění má vycházet z nesporných fakt a vyplývat ze 

současného stavu, zatímco trţní hodnota je zaloţena na odhadu budoucí situace.  

Pouţití objektivizované hodnoty se doporučuje při ocenění podniku kvůli 

poskytnutí úvěru nebo při zjišťování současné reálné bonity podniku. 

- Subjektivní hodnota je pohledem konkrétního subjektu na hodnotu podniku. Je 

pouţívána při zjišťování, zda je pro kupujícího koupě podniku výhodná či nikoliv. 

Dále slouţí vlastníkům také pro rozhodování o sanaci či likvidaci podniku, kdy se 

zohledňuje i očekávání budoucího vývoje daného subjektu. 

 

 

2.3.2. Zpracování strategické a finanční analýzy 

 

Cílem této části oceňovacího procesu je určit výnosový potenciál oceňovaného 

podniku. Výnosový potenciál je ovlivněn jak vnějšími tak vnitřními faktory. Mezi vnější 

faktory lze zařadit šance a rizika, které nabízí odvětví či relevantní trh, na kterém se podnik 

pohybuje. Vnitřními faktory pomocí analýzy silných a slabých stránek podniku stanovíme 

vnitřní potenciál, který vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen vyuţít šance vnějšího 

prostředí. Strategická analýza dává odpověď na otázku, jaké jsou perspektivy podniku 

z dlouhodobého hlediska. Dle odpovědi na předchozí otázku můţeme předpovídat, jaký bude 

vývoj podnikových trţeb a jaká rizika jsou s podnikem spojena. 

 

Postup strategické analýzy: 

- Identifikace relevantního trhu a prognóza jeho vývoje 

- Analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku 

- Prognóza vývoje trţeb oceňovaného podniku 

 

Při prognóze vývoje trhu je vhodné vzít v úvahu také kategorii hodnoty. Prognóza 

budoucího vývoje u subjektivního ocenění vychází z individuálního názoru investora, u 

objektivizovaného ocenění vychází ze současného stavu a nesporných tendencí dalšího vývoje 

a u trţního ocenění vychází z názorů odborné veřejnosti. Bohuţel tyto prognózy nejsou 

většinou dostupné a tak je na oceňovateli, aby tuto prognózu zpracoval. Dle odborné literatury 
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[9] je přitom vhodné, aby byla nalezena souvislost prognózy vývoje trhu s prognózou vývoje 

národohospodářských ukazatelů.  

 

Pro samotnou prognózu se vyuţívá: 

- Analýza časových řad 

- Matematicko-statistické modelování, např. regresní analýza 

- Odhad na základě porovnání se zahraničím 

 

Strategická analýza má spolu s finanční analýzou zhodnotit, jak perspektivní je podnik 

do budoucna a jak vysoké je riziko vyplývající z případných nedostatků ve finančním 

hospodaření společnosti. V následující podkapitole o poměrových ukazatelích bylo čerpáno z 

mé bakalářské práce. 

 

Analýza poměrových ukazatelů je nejpouţívanější metodou finanční analýzy. Třídí se 

do určitých skupin, obvykle podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Ve většině literatury 

jsou popisovány 4 nejběţnější skupiny těchto ukazatelů: 

- ukazatele rentability (výnosnosti): ukazatele poměřují zisk s jinými veličinami, aby 

se zhodnotila úspěšnost při dosahování podnikových cílů  

- ukazatele aktivity: měří efektivnost podnikatelské činnosti a vyuţití zdrojů podle 

rychlosti obratu vybraných poloţek rozvahy  

- ukazatele zadluženosti: posuzují finanční strukturu firmy z dlouhodobého hlediska. 

Ukazatele slouţí jako indikátory výše rizika, které firma podstupuje při dané struktuře 

vlastních a cizích zdrojů, ale i jako míra schopnosti firmy znásobit své zisky vyuţitím 

cizího kapitálu  

- ukazatele likvidity: odhadují schopnost podniku splácet krátkodobé závazky  

 

 

2.3.2.1 Ukazatele rentability 

 

Tyto poměrové ukazatele pouţívají údaje z rozvahy i z výkazu zisku a ztrát. Vyjadřují 

poměr zisku k různým veličinám. Je důleţité zdůraznit, ţe účetní zisk se velmi často liší od 

ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory. Zde jsou uvedeny základní faktory, které 

dle odborné literatury[1,4] způsobují odchýlení ekonomického výsledku hospodaření podniku 

od účetně vykazované hodnoty: 
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- Odpisové metody - výši zisku v běţném období ovlivňuje rychlost a přesnost s 

jakou jsou dlouhodobé náklady promítány do hospodaření běţného období. 

Odpisování provádíme lineární nebo zrychlenou metodou, upřesnění různých 

přístupů je řešeno v rámci jednotlivých národních účetních systémů.  

- Vypovídací schopnost účetnictví - ne všechny poloţky jsou transparentně 

zachyceny, vedeny a vykazovány v účetnictví, respektive na finančních výkazech. 

Příkladem můţou být práva plynoucí z opcí, tajných dohod, ale i dary, vyuţití 

duševního vlastnictví nebo trţní výhody. Uvedené faktory ovlivňují zisk podniku, 

ale nemusí se promítat přímo do účetní hodnoty majetku vlastníka a naopak.  

- Nákladové metody - k promítání pořízených surovin a dalších vstupů do běţného 

hospodaření lze pouţít různé oceňovací metody, např. FIFO (First In First Out). 

- Délka životnosti projektu nebo investice - čím je délka ţivotnosti pozorovaného 

projektu nebo investice delší, tím je pravděpodobnější odchýlení ekonomického 

zisku od účetního.  

- Nesoulad mezi financováním investic a příjmy z nich plynoucí - tvorba rezerv na 

investice se sice můţe účetně promítnout do hospodaření běţného roku, ale 

ekonomický zisk bude realizován aţ v budoucnosti. 

- Míra přírůstku kapitálu – podniky v růstové fázi disponují obvykle vyššími 

přírůstky majetku neţ dospělé firmy, a tak je nutno očekávat jiné hodnoty ROE. 

Výnosnost vlastního jmění ROE je také citlivá na kapitálovou strukturu. 

Financovat činnost podniku lze různými kombinacemi vlastního jmění a dluhu. 

Dluhové financování podniku vede za jinak stejných podmínek k vyššímu ROE. 

Financování podniku vlastním kapitálem vede k niţšímu ROE.  

 

Rentabilita tržeb (ROS - Return On Sales)  

          Rentabilita trţeb = EAT / trţby                                                                     (2.1) 

Zdroj: [1] 

 

Někdy se také pouţívá název Zisková marţe.[4] Tento ukazatel vyjadřuje 

hospodárnost podniku, tedy mnoţství zisku v Kč vyprodukovaného na 1 Kč celkových trţeb. 

Tento ukazatel je vhodný pro mezipodnikové porovnávání výsledků. Pokud je hodnota niţší 

neţ odvětvový průměr, znamená to, ţe ceny výrobků jsou nízké, nebo ţe náklady jsou příliš 

vysoké.  
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 Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets)  

Rentabilita aktiv = EBIT / aktiva                                                                  (2.2) 

Zdroj: [1] 

 

Ukazatel ROA bývá povaţován za klíčové měřítko rentability, protoţe poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. [1] 

 

 Výnosnost vlastního kapitálu (ROE - Return On Equity) 

Výnosnost vlastního kapitál (ROE) = EAT / vlastní kapitál                           (2.3) 

Zdroj: [1] 

 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i 

jejich zhodnocení v zisku.[1] Metoda ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, 

který vlastník do podniku vloţil. Ukazatel ROE zajímá především investory, společníky či 

akcionáře a měl by mít vyšší hodnotu neţ úroky, které by investor obdrţel, kdyby vloţil své 

peníze jinam, např. termínované vklady, obligace, cenné papíry, atd. 

 

 Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů = EAT / celkové náklady                                                (2.4) 

Zdroj: [1] 

 

Ţádoucí je co nejlepší zhodnocení nákladů, tzn. čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

vyšší je i procento vytvořeného zisku, neboť jsou lépe zhodnoceny náklady do podniku 

vloţené. 

 

2.3.2.2. Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik vyuţívá svá aktiva. Počítají se jak pro 

celková aktiva, tak pro jednotlivé skupiny aktiv. Pomocí ukazatelů aktivity, které bývají 

někdy zahrnovány do skupiny ukazatelů rentability, je moţné zjistit, zda je velikost aktiv v 

přiměřeném poměru k současným nebo budoucím aktivitám podniku. 
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Obrat celkových aktiv  

Obrat celkových aktiv = trţby / celková aktiva                                              (2.5) 

Zdroj: [1] 

 

Tento ukazatel znázorňuje, kolikrát se aktiva vyuţijí při podnikání. Minimální 

doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, nízká hodnota znamená neúměrnou majetkovou 

vybavenost podniku a jeho neefektivní vyuţití. Tento ukazatel se výrazně liší v závislosti na 

odvětví. Ukazatel je pouţíván pro mezipodnikové srovnávání. 

 

 Obrat zásob  

Obrat zásob = trţby / zásoby                                                                         (2.6) 

Zdroj: [1] 

 

Analogicky k ukazateli Obratu aktiv ukazuje Obrat zásob, kolikrát se zásoby za rok 

vyuţijí při podnikání.  

 

 Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob = (průměrný stav zásob / trţby) x 360                               (2.7) 

Zdroj: [1] 

 

Ukazatel charakterizuje úroveň běţného provozního řízení. Je ţádoucí udrţovat dobu 

obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši.[1] Tento ukazatel udává, jak 

dlouho trvá jeden obrat, tj. za jak dlouho projdou peníze v některé z jejich podob přes výrobní 

a zboţové formy znovu do peněţní formy.  

 

 Doba obratu (splatnosti) pohledávek  

Doba obratu pohledávek = (průměrný stav pohledávek / trţby) x 360              (2.8) 

Zdroj: [1] 

 

Splatnost pohledávek vypovídá o způsobu řízení pohledávek a o kázni odběratelů. 

Vyjadřuje období od okamţiku prodeje na obchodní úvěr aţ po platbu odběratelů. Jestli je 

doba obratu pohledávek vysoká, znamená to, ţe odběratelé neplatí včas za své závazky vůči 

danému podniku.  
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 Doba obratu závazků  

Doba obratu závazků = (krátkodobé závazky / trţby) x 360                             (2.9) 

Zdroj: [1] 

 

Doba obratu závazků ukazuje dobu od vzniku závazku do jeho úhrady. Tento ukazatel 

by měl dosahovat alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. Tímto ukazatelem zjišťujeme, 

jaký přístup má podnik ke svým závazkům vůči dodavatelům.  

 

Nesoulad mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků je jedním z faktorů, 

které významně ovlivňují likviditu podniku. Je-li doba obratu závazků delší neţ doba obratu 

pohledávek a zásob, jsou pohledávky i zásoby financovány dodavatelskými úvěry.  

 

2.3.2.3. Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele znázorňují poměr mezi vlastním a cizím kapitálem podniku a zjišťují, jak 

podnik vyuţívá vlastní nebo cizí zdroje k financování podnikových činností. Jejich cílem je 

podat nám informace o zadluţenosti podniku. 

 

 Celková zadluženost  

Celková zadluţenost = cizí zdroje / celková aktiva                                       (2.10) 

Zdroj: [1] 

 

Ukazatel se často nazývá ukazatelem věřitelského rizika, protoţe v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluţenosti. Obecně doporučená hodnota je od 

30% do 60%. Pro jeho výši ale nelze stanovit přesné zásady, vţdy je nutné ho posuzovat v 

souvislosti s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje z celkového vloţeného kapitálu i v 

souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Zadluţenost sama o sobě není negativní 

charakteristikou podniku, neboť není nezbytné, aby podnik vyuţíval k financování své 

činnosti pouze vlastní kapitál. [1] 

 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt-Equity Ratio) 

Míra zadluţenosti = cizí zdroje / vlastní kapitál                                           (2.11) 

Zdroj: [1] 

 



14 
 

K posouzení zadluţenosti je moţné poměřovat cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je 

např. v případě ţádosti o nový úvěr velice významný pro banku, zda úvěr poskytnout či ne. 

Pro toto posuzování je velice důleţitý jeho vývoj v čase, tedy jestli se podíl cizích zdrojů 

zvyšuje, či sniţuje. Doporučená hodnota je od 80% do 120%, ovšem zde je ještě důleţitější 

trend, kterým by mělo být sniţování hodnoty ukazatele. 

 

 Úrokové krytí  

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky                                                     (2.12) 

Zdroj: [1] 

 

Ukazatel znázorňuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. Pokud je ukazatel 

roven 1, znamená to, ţe na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na akcionáře nezbude nic. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se uvádí minimálně 5.[11]  

 

 Úrokové zatížení  

Úrokové zatíţení = nákladové úroky / EBIT                                                (2.13) 

Zdroj: [1] 

 

Ukazatel vyjadřuje, jak velkou část vytvořeného zisku zaberou úroky. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, ţe celá částka vytvořeného zisku jde na zaplacení úroků. 

Hodnota ukazatele by se měla sniţovat, čím bude menší, tím lepší stav pro podnik. 

 

 Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem  

Krytí dl. majetku vlast. kapitálem = vlastní kapitál / dlouhodobý majetek    (1.14) 

Zdroj: [1] 

 

Pokud je výsledek niţší neţ 1, musí být část dlouhodobého majetku financována 

krátkodobými zdroji, hrozí potíţe se splácením závazků a dochází k podkapitalizování 

podniku. Výsledek vyšší neţ 1 ukazuje na to, ţe příliš velká část krátkodobých aktiv je 

hrazena dlouhodobými zdroji, dochází k překapitalizování podniku. Z hlediska dlouhodobého 

přeţití podniku je důleţité udrţovat optimální míru zadluţení.  
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2.3.2.4. Ukazatele likvidity 

 

Pomocí těchto ukazatelů se určuje, jestli je podnik schopen splácet své závazky. 

Likvidita závisí nejen na aktuálním stavu peněţních prostředků v podniku, ale i na rychlosti 

s jakou je podnik schopen inkasovat své pohledávky. Jestliţe podnik své závazky nedokáţe 

uhradit v době jejich splatnosti, dostává se do finančních problémů a můţe mít i existenční 

problémy. Firma, která dokáţe uhradit své krátkodobé finanční závazky je firmou solventní. 

A právě platební schopnost je to, co zajímá především krátkodobé věřitele, tedy dodavatele.  

Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, 

zda má prodejné výrobky, zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby apod. [1] 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamţitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky      (1.15) 

Zdroj: [1] 

 

Okamţitá likvidita počítá poměr mezi všemi hotovostními prostředky a hotovostními 

ekvivalenty (peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, splatné směnky a šeky 

solventních klientů) a běţnými závazky. Tento ukazatel není příliš stabilní a jeho hodnota by 

se měla pohybovat od 0,2 do 1. 

 

 Pohotová likvidita (Quick Ratio)  

Pohotová likvidita = Oběţná aktiva - zásoby /  krátkodobé závazky              (1.16) 

Zdroj: [1] 

 

Pohotová likvidita poměřuje likvidní aktiva (rychle a snadno převoditelná na hotovost) 

záměrně nezahrnující zásoby ku krátkodobým závazkům a poskytuje tak informaci o 

schopnosti podniku dostát svým běţně splatným závazkům bez nutnosti mimořádně prodat 

zásoby. Pokud je hodnota ukazatele pohotové likvidity mnohem niţší neţ hodnota ukazatele 

běţné likvidity, znamená to, ţe podnik váţe příliš mnoho prostředků v zásobách. Hodnota 

ukazatele se má pohybovat od 1,1 do 1,5. 

 

 Běžná likvidita (Current Ratio)  

Běţná likvidita = oběţná aktiva / krátkodobé závazky                                  (1.17) 

Zdroj: [1] 
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Běţná likvidita vyjadřuje poměr mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky a je to 

ukazatel znázorňující schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. Vypovídací 

schopnost ukazatele ovlivňuje poměr zásob a pohledávek podniku. Výpočtem ukazatele se 

podnik dozví, kolikrát oběţná aktiva kryjí krátkodobé závazky. Všeobecně platí, ţe čím jsou 

aktiva podniku likvidnější, tím můţe být běţná likvidita niţší. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je v rozmezí od 1,5 do 2,5. 

 

 

2.3.3. Sestavení finančního plánu 

 

V situaci, kdy je pouţito ocenění na základě analýzy výnosů, je nutné zpracovat 

finanční plán. Při trţním ocenění je doporučeno, aby oceňovatel nepřebíral plán managementu 

podniku. Finanční plán má vycházet z několika dílčích plánů. Základem je plán prodeje čili 

plán budoucích trţeb, který má navazovat na výsledky strategické analýzy. Dalšími dílčími 

plány jsou plán pracovních sil, plán produkce, plán kapacit a plán investic. 

 

Neţ se začne se sestavováním finančního plánu, je vhodné stanovit si délku 

prognózovaného období. Není nutné automaticky pouţívat pravidlo 5 let, ale spíše vycházet z 

následujících kritérií[9]: 

- Fáze ţivotního cyklu, ve které se podnik právě nachází a odhad období, po které je 

schopen tvořit novou hodnotu 

- Odhad délky období, ve kterém by podnik mohl dosáhnout stability trţního podílu, 

růstu trţeb a výnosnosti investovaného kapitálu 

- Míra stability odvětví 

- Orientační posouzení fáze ekonomického cyklu 

 

 

2.3.4. Volba oceňovacích metod a realizace ocenění 

 

Volba oceňovacích metod navazuje na stanovenou kategorii hledané hodnoty a je 

ovlivněna také výsledky strategické a finanční analýzy. Základní oceňovací metody jsou [9]: 
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Majetkové metody: 

- Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

- Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

- Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

- Likvidační hodnota 

- Majetkové ocenění na principu trţních hodnot 

 

Výnosové metody: 

- Metoda diskontovaných peněţních toků 

- Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

- Metoda ekonomické přidané hodnoty 

 

Tržní metody: 

- Ocenění na základě trţní kapitalizace 

- Ocenění na základě srovnatelných podniků 

- Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

- Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

- Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

 

 

2.4. Metody ocenění podniku 
 

Oceňovací metody, jak můţeme vidět v předchozí kapitole 2.3.4., se člení na metody 

výnosové, majetkové a trţní. Při ocenění se doporučuje pouţít více metod a výsledné ocenění 

se stanoví jako syntéza jednotlivých výsledků. Lze říci, ţe základním kritériem členění těchto 

metod je, zda je podnik brán jako soubor majetku nebo jako objekt, který má budoucí 

výnosový potenciál. Volba konkrétní oceňovací metody závisí na kategorii hledané hodnoty a 

výsledku strategické a finanční analýzy. 
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2.4.1. Majetkové metody ocenění 

 

Majetková hodnota podniku je definována jako souhrn individuálně oceněných 

poloţek majetku, od kterého je odečten souhrn individuálně oceněných závazků. Majetkové 

ocenění lze rozčlenit dle předpokladu dalšího pokračování podniku. Kdyţ se nepředpokládá 

trvalá existence podniku, zjišťuje se likvidační hodnota. Při předpokladu trvalé existence 

podniku, se oceňuje na základě reprodukčních cen.[8] 

 

Metody majetkového ocenění jsou zaloţené na stavových veličinách a akcentují 

především majetkovou stránku podniku. Substanční metoda se snaţí korigovat nedostatky 

účetní metody, které jsou spojené s funkcí účetnictví a jeho hlavních principů. 

 

 

2.4.1.1. Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 

I přes své nedostatky je tato metoda velmi jednoduchá a poskytuje nám prvotní 

informace o hodnotě podniku, resp. vlastního kapitálu. U prosperujících podniků by trţní cena 

neměla být niţší neţ účetní hodnota. Při ocenění pomocí historických cen v podstatě 

zjišťujeme, za jakou cenu byl majetek skutečně pořízen. 

 

 

2.4.1.2. Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 

Metoda je zaloţena na principu stanovení reprodukčních cen jednotlivých součástí 

majetku podniku za předpokladu trvalé existence podniku, coţ odstraňuje nedostatek účetní 

metody sledující hodnotu majetku v historických cenách. Pokud neočekáváme trvalé 

pokračování podniku, je lepší zvolit likvidační metodu. 

 

Substanční hodnota nám vyjadřuje, kolik by nyní stálo znovuvybudování podniku a 

člení se na úplnou substanční hodnotu a neúplnou substanční hodnotu. Kritériem tohoto 

členění je, zda jsme schopni určit všechny náklady na vybudování podniku ve stávající 

podobě k datu ocenění. Toto v praxi komplikuje např. ocenění dobrého jména. 
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„Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové podstaty podniku, 

kterou často označujeme jako substanci neboli substanční hodnotu. Substanční hodnota je zde 

pojímána jako zastřešující pojem pro všechny varianty majetkového ocenění. Princip 

majetkového ocenění je jednoduchý a obecně srozumitelný. Majetková hodnota podniku je 

definována jako souhrn individuálně oceněných poloţek majetku. Od tohoto souhrnu je pak 

odečtena suma individuálně oceněných závazků. Majetkové ocenění lze členit v závislosti na 

tom, podle jakých zásad a předpokladů budeme oceňovat jednotlivé sloţky majetku. Prvním 

kritériem pro naše úvahy bude, zda předpokládáme další pokračování podniku či ne. Pokud 

vycházíme z předpokladu trvalé existence podniku, pak se dostáváme k ocenění na principu 

reprodukčních cen. Pokud nepředpokládáme dlouhodobější existenci podniku, pak se 

dostáváme k likvidační hodnotě.“
10

 

 

 

2.4.1.3. Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

 

Pokud má investor rozhodnout, zda koupit existující podnik či vybudovat nový 

podnik, nejsou likvidační hodnota a substanční hodnota na principu reprodukčních nákladů 

vhodným kritériem pro rozhodování. Substanční hodnota na principu úspory nákladů je 

kvantitativním vyjádřením substitučního efektu existující majetkové podstaty. 

 

Budeme-li vycházet z předpokladu, ţe známe pravděpodobnou úroveň budoucích 

výnosů, pak hodnota podniku uvaţovaného ke koupi plyne ze schopnosti jeho substance 

nahradit výdaje spojené s vybudováním nového podniku. [9] 

 

 

2.4.1.4. Likvidační metoda 

 

Princip této metody spočívá ve stanovení maximální ceny dosaţitelné při prodeji 

jednotlivých aktiv podniku na konkurenčním trhu. Ukončení činnosti podniku likvidací je 

vhodné v případě, kdy cena stanovená pomocí metody likvidační hodnoty je vyšší neţ pomocí 

výnosových metod a vlastníci podniku netrvají na pokračování činnosti podniku. 

 

                                                           
10

 Mařík M., 2003, str. 281 
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Tab. 2.1: Veličiny, na kterých závisí likvidační hodnota 

+ Příjmy z prodeje majetku 

Pokud se očekává, ţe odprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný 

rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu příjmů z prodeje majetku. 

− Výdaje: 

a) na vyrovnání dluhů, 

b) na úhradu nákladů na likvidaci, 

c) na úhradu případných daní z příjmů z odprodeje majetku a daní z převodu 

nemovitostí. 

± Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běţné 

podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné výdaje investiční. 

Zdroj: [9] 

 

 

2.4.1.5 Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

 

Tato metoda spočívá v ocenění jednotlivých majetkových poloţek podniku trţními 

hodnotami. Hodnota vlastního kapitálu podniku je pak stanovena jako součet trţních hodnot 

majetkových poloţek sníţený o hodnotu závazků. [9] 

 

Vzhledem k předpokladu prodeje majetkových sloţek podniku u této metody přestává 

platit předpoklad jeho dalšího trvání, z čehoţ vyplývá pouţití metody při předpokládaném 

ukončení činnosti podniku. 

 

 

2.4.2. Výnosové metody ocenění 

 

Tato skupina metod vychází z poznatku, ţe hodnota statku je určena očekávaným 

uţitkem pro jeho drţitele. V případě podniku jakoţto hodnoceného statku jsou tímto uţitkem 

očekávané budoucí výnosy. Výnosové metody, které jsou obecně zaloţeny na očekávaných 

příjmech, jsou dle teorie nejvhodnějšími metodami, avšak problémem těchto metod je odhad 

budoucích výnosů podniku. 
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2.4.2.1. Metoda EVA 

 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added = EVA) vychází z 

předpokladu, ţe cílem firmy je maximalizace zisku nikoli účetního, ale ekonomického. 

Ekonomický zisk je matematicky rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, které kromě 

účetních nákladů zahrnují i alternativní náklady. Alternativní náklady vyjadřují náklady 

investovaného kapitálu pro investici s danou rizikovostí, resp. pro obdobně rizikové investice. 

Metoda EVA má tři základní způsoby vyuţití: 

- EVA jako nástroj finanční analýzy 

- EVA jako nástroj řízení podniku a motivování pracovníků 

- EVA jako nástroj ocenění podniku 

 

V této diplomové práci nás bude metoda EVA zajímat jako nástroj ocenění podniku. 

Ekonomický zisk v tomto pojetí dosahuje podnik v situaci, kdy jsou uhrazeny nejen běţné 

náklady, ale také náklady kapitálu. Podnik vykazuje ekonomický zisk v případě, ţe dosaţený 

NOPAT je vyšší neţ náklady na vlastní kapitál. 

 

EVA = NOPAT – WACC x NOA                                                               (2.18) 

NOPAT = EBIT x (1-t)                                                                                 (2.19) 

WACC =  
K

VK
xn

K

CK
dxn vkck  )1(                                                              (2.20) 

Zdroj: [9] 

, kde: 

nck – náklady na cizí kapitál, 

d – sazba daně z příjmů právnických osob, 

CK – cizí kapitál, 

K – celkový dlouhodobě investovaný kapitál, 

nvk – náklady na vlastní kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu), 

VK – vlastní kapitál. 

 

K výpočtu EVA potřebujeme znát tři základní veličiny: hospodářský výsledek z 

operativní činnosti NOPAT, tomuto hospodářskému výsledku odpovídající aktiva (NOA) a 

průměrné váţené náklady kapitálu (WACC). 
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U metody EVA lze rozlišovat tři metody výpočtu hodnoty EVA: 

- metoda entity 

- metoda equity 

- metoda APV 

 

Metoda entity je povaţována za základní model. NOPAT zahrnuje jak hospodářský 

výsledek pouţitelný pro akcionáře, tak i úroky cizího kapitálu, tj. výnosy věřitelů. Vzorec pro 

výpočet EVA entity: 
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Zdroj: [8] 

, kde: 

V - hodnota vlastního kapitálu podniku 

EVAt – EVA v roce t počítaná metodou entity 

NOA0 – čistá operativní aktiva k datu ocenění 

NOAt-1 – čistá operativní aktiva ke konci předchozího roku, tj. k počátku roku t 

NOPATt – operativní hospodářský výsledek po dani v roce 

T – počet let explicitně plánovaných EVA 

WACC – průměrné váţené náklady kapitálu 

D0 – hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

A0 – ostatní, tj. neoperativní aktiva k datu ocenění 

 

Poté je nutné upravit hospodářský výsledek na NOPAT (net operating profit after tax), 

coţ je upravený operační výsledek hospodaření po odpočtu upravených daní. NOA je vnímán 

jako hodnota vázaná v aktivech nutných pro dosaţení operačního zisku. Vymezení operačních 

aktiv můţe v konkrétních situacích být různé, záleţí na podnikatelské činnosti podniku. Při 

úpravách je však třeba zachovat vazby mezi operačními aktivy NOA a výsledkem 

hospodaření z operační činnosti, tzn. NOPAT by měl obsahovat ty výnosy a náklady, které 

souvisejí s aktivy a které jsou součástí NOA. [7] 
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Propočet metody EVA probíhá obvykle ve dvou fázích. Budoucí období je moţné 

rozdělit na dvě fáze, kde první zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat 

prognózu peněţního toku pro jednotlivá léta. Druhá fáze pak obsahuje zbytek časového 

horizontu od konce první fáze do nekonečna. Pouţití dvoufázové metody předpokládá, ţe 

jsme schopni určit hodnotu podniku po explicitně prognózované období. 

 

Doporučená délka první fáze se v literatuře liší. Vzorec pokračující hodnoty: 

 

Pokračující hodnota (PH) v čase T = EVAT+1 / ( ki – g)                                 (2.23) 

Zdroj: [8] 

, kde: 

T – poslední rok prognózovaného období 

ik – průměrné náklady kapitálu WACC 

g – předpokládané tempo růstu EVA 

 

Do výpočtu vzorce je třeba pouţít odhad volného EVA nebo volného cash flow pro 

rok T+1, tedy pro první rok, kdy jiţ není k dispozici plán. Pokud poslední rok plánu (T) 

neobsahuje nějaké mimořádné podmínky, stanovíme tento odhad jako: 

 

EVAT+1 = NOPATT+1 – NOAT x WACC                                                      (2.24) 

Zdroj: [8] 

 

 

2.4.2.2. Metoda diskontovaného peněžního toku DFC 

 

Dnešní hodnota se rovná budoucímu peněţnímu toku diskontovanému alternativním 

nákladem. Problémem je určit, co zahrnuje pojem peněţní tok, odhadnout výši peněţních toků 

a v budoucnu stanovit diskontní sazbu. Pouţitá diskontní míra má odráţet náklady subjektů, 

které poskytují kapitál, náklady obětované příleţitosti kteréhokoli investora. Pro oceňování je 

určeno volné cash flow, coţ je celkový peněţní příjem podniku po zdanění. Tento příjem je k 

dispozici akcionářům podniku, pokud podnik nemá ţádný dluh. Disponibilní příjem sice není 

ovlivněn finanční strukturou podniku, ovšem finanční struktura má vliv na váţený průměr 

hodnoty kapitálu a tím pádem na hodnotu podniku. Stanovení odpovídající diskontní sazby na 
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úrovni průměrných váţených nákladů kapitálu je spolu s prognózou budoucích výsledků 

hospodaření nejdůleţitějším faktorem, který ovlivňuje objektivnost ocenění podniku na bázi 

výnosů. 

 

Ve finančním plánu je k dispozici prognóza cash flow provozního, investičního a 

finančního. Pro oceňování však není ţádná z těchto variant přímo pouţitelná. V takovém 

případě je třeba určit, kolik peněz je moţno vzít z podniku, aniţ bude narušen jeho 

předpokládaný vývoj. Lepší řešení je pouţít korigovaný výsledek hospodaření. [7] 

 

U metody DFC lze rozlišit tři varianty výpočtu: 

- metoda entity - počítá se s podnikem jako celkem 

- metoda equity - počítá se s vlastním kapitálem 

- metoda APV - upravená současná hodnota 

 

Smysl všech tří metod je stejný, zjistit hodnotu vlastního kapitálu. Při pouţití metody 

DFC entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme z peněţních toků, které by 

byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele a jejich diskontováním získáme hodnotu 

podniku jako celku, hodnotu brutto. Od ní pak odečteme hodnotu cizího kapitálu a získáme 

hodnotu netto.  

 

DFC = 


T

t 1

FCFFt  x (1 + i)
-t
  + 

)( gi

PH


                                                                (2.25) 

Zdroj: [8] 

, kde: 

FCFFt - volné cash flow v jednotlivých letech 

i - diskontní míra na úrovni průměrných váţených nákladů kapitálu 

t - délka první fáze 

g - předpokládané tempo růstu 

PH - pokračující hodnota druhé fáze 
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2.4.2.3. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 

Na rozdíl od metody předchozí je zde výsledkem ocenění hodnota na úrovni vlastního 

kapitálu. Výnosovou hodnou totiţ počítáme pouze z výnosů pro vlastníky. V literatuře se 

uvádí 2 varianty této metody [5,9]: 

 

- Analytická metoda - je zaloţena na prognóze budoucích výsledků hospodaření. 

Očekávaný výnos není kalkulován z peněţních toků, ale z upravených výsledků hospodaření. 

Vzorec pro výpočet hodnoty podniku je obdobný jako u metody DCF. 

 

Hn = 
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                                                              (2.26) 

Zdroj: [8] 

, kde: 

ČVt – čistý odnímatelný výnos v roce t první fáze 

ČVT – trvalý čistý odnímatelný výnos ve druhé fázi 

ik – kalkulovaná úroková míra na úrovni nákladů vlastního kapitálu 

T – délka období, ve kterém je moţno stanovit čistý výnos v jednotlivých letech 

 

- Paušální metoda - vychází z upravených výsledků hospodaření z minulosti, ze 

kterých se stanoví trvale odnímatelný čistý výnos. Pouţije se v případě, kdy prognóza 

budoucnosti je u podniku obtíţná. Odlišnosti této metody, kromě jejího zaměření na minulost, 

jsou: 

- je zaloţena na předpokladu stálých cen a upravené výsledky hospodaření z minulosti 

je tak nutno přepočítat na cenovou hladinu k datu ocenění, 

- historické odpisy ve výsledovce je třeba nahradit odpisy z reprodukčních cen 

- diskontní sazbu je nutno očistit o inflaci 

 

Hodnota podniku se pak vypočítá dle vzorců: 

Trvale odnímatelný čistý výnos = 

t

K

t

tt

K

t

q

ČVq
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Zdroj: [8] 

, kde: 

qt – váhy významnosti čistého výnosu v určitém roce v minulosti pro odhad budoucího trvale 

odnímatelného čistého výnosu. 

ik – kalkulovaná úroková míra na úrovni nákladů vlastního kapitálu 

ČVt – upravený minulý výnos 

K – počet let minulosti 

Hn – hodnota podniku 

 

 

2.4.3. Tržní metody ocenění 

 

Trţní hodnota podniku je vlastně odhad ceny, za kterou můţe být podnik reálně 

prodán. Jedná-li se o podnik s běţně obchodovatelnými akciemi, můţeme vycházet z 

aktuálního kurzu akcií na burzách cenných papírů. Pokud se nejedná o podnik s běţně 

obchodovatelnými akciemi, tak se vychází z aktuální ceny srovnatelných podniků. 

 

 

2.4.3.1. Ocenění na základě tržní kapitalizace 

 

Setkáme-li se s oceněním akciové společnosti, jejíţ akcie se běţně obchodují, máme k 

dispozici trţní cenu akcií. Vynásobíme-li počet akcií s aktuální cenou, získáme tzv. trţní 

kapitalizaci, která se ovšem ještě liší od trţní hodnoty podniku. Místo aktuální ceny akcií 

musíme pro výpočet trţní hodnoty pouţít průměrnou cenu za poslední období, jehoţ délku 

určí oceňovatel a trh. Také je neobvyklé v daný okamţik nabídnout k prodeji 100 % akcií, ale 

obchoduje se jen s určitou částí podniku jako celku. Cena akcií můţe být podhodnocena či 

nadhodnocena. 

 

Zpravidla platí, ţe při koupi většího podílu akcií bývá cena vyšší oproti výchozímu 

stavu aţ 50 %, coţ je způsobeno prémií za moţnost kontrolovat chod společnosti. Zdroj 

prémií můţe být přírůstek hodnoty kooperujících společnosti v důsledku synergie. Tento 
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způsob oceňování podniků můţe být uskutečňován jen na dobře fungujících kapitálových 

trzích a jen u omezeného počtu akciových společností. 

 

 

2.4.3.2. Ocenění na základě srovnatelných podniků 

 

U této metody srovnáváme oceňovány podnik s těmi podniky, které jiţ byly v 

minulosti oceněny. Většinou je tímto způsobem oceňována akciová společnost, jejíţ akcie 

nejsou obchodovány. Pro srovnání vybíráme podniky, jejichţ akcie jsou běţně 

obchodovatelné na burzách cenných papírů. 

 

 

2.5. Náklady kapitálu 
 

Náklady kapitálu vymezují minimální výnosnost projektu, kterou musí daný projekt 

dosahovat, aby mohl být přijat. Kapitál v jakékoliv podobě má vţdy nějaké náklady a celkové 

náklady kapitálu jsou váţeným aritmetickým průměrem nákladů jednotlivých druhů kapitálu. 

Průměrné náklady kapitálu WACC jsou ve finančním rozhodování vyuţívány z důvodů: 

 

- stanovení diskontní sazby při hodnocení efektivnosti investičních projektů, neboť 

struktura kapitálu má vliv na investiční projekt. 

- vyuţití v podobě mezních průměrných nákladů, jeţ slouţí ke stanovení optimální 

výše celkových kapitálových výdajů podniku. 

- pouţití jako rozhodovací kritérium pro tvorbu optimální kapitálové struktury podniku 

- oceňování podniku 

 

Náklady na vlastní kapitál jsou určeny očekávanou výnosností vlastníků, kterou 

odvodíme z alternativního výnosu kapitálu. Určení těchto nákladů však v praxi patří ke 

sloţitým úkolům finančního řízení. 
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2.6. Souhrnné ocenění podniku 

 

Při stanovení hodnoty podniku se v praxi respektuje zásada pouţití minimálně dvou 

oceňovacích metod. Pro stanovení výsledné hodnoty se nedoporučuje pouţití prostého 

průměru výsledků jednotlivých metod, jednoznačné doporučení jak výslednou hodnotu 

stanovit ovšem teorie neuvádí.[9] 

 

Stanovení výsledku ocenění tak záleţí na samotném oceňovateli, který zohledňuje 

zejména: 

- funkci, kterou má ocenění splnit, 

- kategorii hledané hodnoty, 

- budoucí perspektivnost podniku. 

 

Pro výsledné ocenění je třeba posoudit pouţité oceňovací metody, celkovou situaci 

oceňovaného podniku, kvalitu vstupních dat a na základě toho stanovit funkci, kterou daná 

metoda plní v rámci celkového ocenění.[9] 
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 3. Analytická část 

 
 3.1. Charakteristika podniku 

 

Tato kapitola byla zpracována dle informací a údajů dostupných na webových 

stránkách podniku.[15] 

 

3.1.1. Základní údaje o podniku 

 

Obchodní jméno:  LAKUM-KTL, a.s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo podniku:  Frýdlant nad Ostravicí, Ostravská 384 

Předmět podnikání:   

- výroba kovových boxů 

- výroba opláštění kotlů 

- provádění povrchové úpravy kataforézou 

- provádění povrchové úpravy stříkáním práškových nátěrových hmot 

- provádění povrchové úpravy galvanickým zinkováním 

- provádění povrchové úpravy smaltováním 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 

 

3.1.2. Vývoj a cíle podniku 

 

LAKUM-KTL, a.s. byla zaloţena ve Frýdlantu nad Ostravicí v roce 1998 s cílem 

poskytovat povrchové úpravy ve vysokém standardu především pro oblast automobilového 

průmyslu, ale také pro spotřební průmysl a stavebnictví. 

 

V roce 1999 byl zahájen provoz kataforézní lakovny ve Frýdlantě nad Ostravicí a 

zprovozněna linka pro nanášení mokrých vodouředitelných barev. V roce 2000 byla 

vystavěna linka pro nanášení práškových barev, která byla v r. 2007 odstavena, aby byla opět 

zprovozněna po repasi v r. 2010. V roce 2001 byla zahájena produkce v divizi kovovýroba - 

lisování dílů převáţně pro automobilový průmysl a CNC zpracování plechu pro průmysl 
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spotřební. V roce 2003 navýšila Lakum-KTL, a.s. základní jmění na 22 mil. Kč. V roce 2004 

byla zahájena výstavba linky na galvanické zinkování a přestavba výrobní haly pro CNC 

zpracování plechu. V roce 2006 byla zprovozněna linka pro galvanické zinkování a zahájen 

plný provoz v nových prostorách pro CNC zpracování plechu. Ve stejném roce byla ukončena 

činnost na lince mokrého stříkání vodouředitelnými barvami bez náhrady. V roce 2008 byl 

zahájen provoz na nové velkokapacitní lince na KTL lakování. 

 

V současné době disponuje společnost LAKUM-KTL, a.s. čtyřmi druhy povrchových 

úprav a to kataforézním lakováním (kataforézou), galvanickým zinkováním, práškovým 

lakováním a smaltováním. 

 

Během roku 2009 proběhla rekonstrukce linky na práškové lakování. Stávající 

závazky vůči zákazníkům v oblasti lakování práškovými nátěrovými hmotami pokryla 

společnost LAKUM-KTL, a.s. formou kooperace. CNC divize vyvinula na konci roku 2009 v 

reakci na odliv zakázek vlastní výrobky z plechů. Jedná se především o nerezové doplňky pro 

kancelářský nábytek, biokrby a multifunkční vozíky. Na konci roku 2010 byl zahájen 

opětovný 4-směnný provoz na KTL lakovací lince. Vedení podniku tak reaguje na zvýšení 

poptávky po KTL povrchové úpravě a řeší tím problematiku včasnosti dodávek svým 

partnerům. Důleţitým okamţikem ve vývoji společnosti LAKUM-KTL, a.s. je datum 

5.12.2010, kdy bylo zahájeno svařování dílů pro korejského subdodavatele automobilky 

Hyundai. 

 

 

3.1.3. Certifikáty a ocenění podniku 

 

V roce 2000 obdrţela společnost certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 

9002: 1994 osvědčený společností TÜV CERT. 

V roce 2003 obdrţela certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001 

osvědčený společností TÜV CZ. 

V roce 2005 získala společnost ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

"Subdodavatel roku 2004". 
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3.2. Strategická analýza 
 

Strategická analýza má za cíl vymezit celkový výnosový potenciál oceňovaného 

podniku a také určit jeho perspektivu z dlouhodobého hlediska. Zaměřuje se na analýzu 

makroprostředí a mikroprostředí. V této kapitole byla čerpána data z webových stránek 

k tomu příslušných institucí.[13,14,16,17] 

 

3.2.1. Analýza Makroprostředí 

 

Všechny podniky jsou ovlivňovány prostředím a okolím, v němţ se nacházejí. 

Z těchto důvodů je nutné sledovat vývoj některých makroekonomických ukazatelů. Mezi ně 

patří např. tempo růstu HDP, vývoj úrokových sazeb, vývoj inflace, fiskální politika státu 

nebo ekonomické a politické šoky. 

 

 

3.2.1.1. Hrubý domácí produkt 

 

HDP je základní národohospodářský ukazatel měření výkonnosti celé ekonomiky. 

Jedná se o celkovou hodnotu statků a sluţeb vytvořených v daném období na určitém území. 

Ukazatel HDP se také přepočítává na jednoho obyvatele, coţ lze pouţít jako měřítko 

bohatství a ţivotní úrovně v daném státě. 

 

V roce 2006 vzrostlo HDP oproti předcházejícímu roku 2005 o 6,4 %, coţ byl největší 

růst v daném desetiletí. V následujícím roce 2007 dosáhlo HDP hodnoty 3 535,5 mld. Kč a 

v meziročním srovnání bylo vyšší o 313,1 mld. Kč. Výsledky za rok 2008 uţ se nesly ve 

znamení propukající celosvětové hospodářské krize a HDP vzrostlo pouze o 2,5 % oproti roku 

2007. Hospodářská krize se naplno promítla v roce 2009, kdy se sníţila poptávka po statcích a 

sluţbách. V roce 2009 tak došlo ke sníţení HDP o 4,1 % oproti roku 2008. V roce 2010 byl 

pak vývoj HDP opět rostoucí a to o 2,5 %. V dalších letech lze předpokládat podobně rostoucí 

vývoj z důvodu postupného zotavení se po hospodářské krizi. 
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3.2.1.2. Míra inflace 

 

Jedná se v podstatě o růst cenové hladiny v čase. Míra inflace měla v letech 2006 a 

2007 stabilní vývoj kolem 2 %. Ovšem v následujícím roce 2008 se míra inflace dostala aţ na 

6,3 %. Nárůst míry inflace v tomto roce způsobily především dopady opatření z oblasti 

veřejných financí, jako např. zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %. V průběhu 

roku 2009 míra inflace klesala a na konci tohoto roku se dostala na hodnotu 1 %. Zatímco růst 

cen v tomto roce zaznamenalo zboţí s regulovanými cenami, tak naopak pokles cen proběhl u 

automobilů a potravin. V roce 2010 se pak míra inflace dostala na hodnotu 1,5 %. Výrazný 

vliv na celkové zvýšení úrovně spotřebitelských cen měly ceny potravin a bydlení. V roce 

2011 se očekává míra inflace kolem 2%. 

 

3.2.1.3. Nezaměstnanost 

 

Míra nezaměstnanosti se podle VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil) pohybovala od 

roku 2006 do roku 2008 klesajícím způsobem. V roce 2008 byla nezaměstnanost na úrovni 

4,4 %. Od roku 2008 do roku 2010 se z důvodu celosvětové hospodářské krize míra 

nezaměstnanosti pohybovala rostoucím způsobem. V roce 2010 tak byla nezaměstnanost na 

úrovni 7,3 %. V roce 2011 se pak očekává míra nezaměstnanosti v podobné výši jako v roce 

předcházejícím. 

 

Graf 3.1: Makroekonomické ukazatele 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dostupných dat[13,14,16,17] 
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3.2.1.4. Úrokové sazby 

 

Nejvyšší úrokové sazby ve sledovaném období byly stanovené Českou národní bankou 

v roce 2007. Hodnota lombardní sazby byla 4,5 %, 2T repo sazby 3,5 % a diskontní sazby 2,5 

%. Od roku 2007 se tyto sazby neustále sniţovaly a v roce 2010 byla hodnota lombardní 

sazby 1,75 %, 2T repo sazby 0,75 % a diskontní sazby 0,25 %. Klesající trend těchto 

úrokových sazeb můţeme vidět v níţe uvedeném grafu 3.2. 

 

Díky nízké inflaci a opět rostoucí ekonomice se předpokládá, ţe úrokové sazby se 

v roce 2011 nebudou zvyšovat a zůstanou tak dále na velmi nízkých hodnotách. Stanovení 

nízkých úrokových sazeb ČNB, od kterých se odvozují úroky bankovních sazeb a úvěrů, je 

velice příznivé pro podniky. Vzhledem k těmto nízkým sazbám můţeme předvídat, ţe se bude 

zvyšovat poptávka po úvěrech, ze kterých pak podniky mohou v budoucnu investovat či 

financovat svůj provoz. 

 

Graf 3.2: Úrokové sazby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dostupných dat[13,14,16,17] 

 

 

3.2.1.5. Fiskální politika státu 

 

V České republice dochází k oţivování ekonomické aktivity jiţ od 3. čtvrtletí 2009. 

Pro rok 2010 se předpokládá zvýšení reálného HDP o 2,2 %. Fiskálním cílem vlády pro rok 

2010 je udrţet deficit sektoru vlády na úrovni 5,3 % HDP. MF aktuálně očekává v tomto roce 
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deficit ve výši 5,1 % HDP. Fiskálním cílem je dosáhnout v roce 2013 deficitu sektoru vlády 

ve výši maximálně 2,9 % HDP. Rizikem při formulování fiskální politiky ČR nadále zůstává 

makroekonomický vývoj. ČR je malá otevřená ekonomika, na kterou mohou silně dolehnout 

nepříznivé šoky z vnějšího prostředí. 

 

 

3.2.2. Analýza odvětví 

 

Podnik LAKUM-KTL, a.s. patří podle klasifikace OKEČ, tj. odvětvová klasifikace 

ekonomických činností, do sekce D, tj. zpracovatelský průmysl. V rámci této sekce spadá pod 

část č. 28 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, která se dále dělí do 

několika skupin. Sledovaný podnik patří do skupiny 28.5 – povrchová úprava a zušlechťování 

kovů. 

 

Výše zmíněná odvětvová klasifikace ekonomických činností byla 1.1.2008 nahrazena 

z důvodu technologického a technického rozvoje. Novou klasifikací ekonomických činností je 

klasifikace CZ–NACE, dle které spadá zpracovatelský průmysl do sekce C. V rámci této 

sekce spadá pod část č. 25 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení. CZ-NACE se dále dělí do těchto skupin: 

25.1 – Výroba konstrukčních kovových výrobků 

25.2 – Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrţí a zásobníků 

25.3 – Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 

25.4 – Výroba zbraní a střeliva 

25.5 – kování, lisování, raţení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie 

25.6 – povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění 

25.7 – Výroba noţířských výrobků, nástrojů a ţelezářských výrobků 

25.9 – Výroba ostatních kovodělných výrobků. 

 

 Sledovaný podnik patří do skupiny 25.6 – povrchová úprava a zušlechťování kovů, 

obrábění. 
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 Graf 3.3: 

 

Zdroj: [16] 

 

Z grafu lze vyčíst, ţe skupina 25.6, do které patří sledovaný podnik, zaujímá druhý 

největší podíl na trţbách za prodej vlastních výrobků a sluţeb v oboru CZ-NACE 25 za rok 

2009. 

 

CZ-NACE 25 má dlouhodobě významné místo v celém zpracovatelském průmyslu, 

hlavně pro strojírenský a automobilový průmysl je CZ-NACE 25 jedním z nejdůleţitějších 

dodavatelů součástí pro kompletaci výrobků. Za rok 2009 se odvětví CZ-NACE 25 řadí na 

druhé místo s podílem 8,7 % na trţbách za vlastní výrobky a sluţby v rámci zpracovatelského 

průmyslu. Dále se v tomto odvětví zaměstnávalo 13 % průměrného počtu zaměstnanců celého 

zpracovatelského průmyslu za rok 2009. 

 

 

3.2.3. Pozice na trhu 

 

V oblasti povrchových úprav je sledovaný podnik v rámci všech svých činností dobře 

zavedenou značkou na trhu a také je pro své klíčové zákazníky zavedeným dodavatelem. 

Důkazem toho je, ţe tato divize je takřka vţdy oslovena s poptávkou na nový výrobek a 

úspěšnost v nabídkovém řízení se pohybuje v desítkách procent. Řada nových zákazníků 
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oslovuje sledovaný podnik sama na základě získaných referencí nebo také na základě 

vyhledávání na internetu. 

 

Prodej produkce divize CNC zpracování plechu je v současnosti závislý na třech 

klíčových zákaznících a dále na několika odběratelích s menšími objemy dodávek. Ovšem 

ţádný odběratel nemá majoritní postavení a tak ani případná nečekaná ztráta jednoho 

z klíčových odběratelů nebude pro tuto divizi likvidační. V blízkém okolí podniku se nachází 

několik společností s podobným a mnohdy širším technologickým vybavením. Výhoda, 

kterou sledovaný podnik dle svých zástupců disponuje, spočívá v zákazníkem ověřené 

spolupráci od aktivní účasti při přípravě konstrukčních řešení aţ po finální výrobu u klíčových 

zákazníků. V dalších oblastech, jako jsou velikost firmy, operativa v rozhodování, rozsah 

technologií, zákaznický servis, jazyková vybavenost či doplňkové sluţby, je nabídka 

sledovaného podniku ve srovnání s konkurencí porovnatelná. Jediným vlastním výrobkem 

této divize určeným pro přímé uţívání je systém biokrbů a v současnosti probíhají jednání 

oddělení prodeje s případným zákazníkem velkoobchodu na nákup těchto výrobků. 

 

 

 3.3. Finanční analýza 

 

3.3.1. Poměrové ukazatele 

 

3.3.1.1. Ukazatele rentability 

 

Tab. 3.1: Ukazatele rentability (dle vzorců 2.2, 2.3, 2.1) 

Rentabilita  2006 2007 2008 2009 

Rentabilita  aktiv  (ROA) -0,09% 7,25% -5,79% -1,92% 

Rentabilita vlast. kap. (ROE) -0,25% 23,62% -23,1% -5,94% 

Rentabilita  trţeb (ROS) -0,06% 6,48% -5,71% -2,09% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle příloh č. 1 a 2 
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Ukazatele rentability nám vyjadřují, jak efektivně hospodaří podnik s peněţními 

prostředky vloţenými do jeho podnikání. Je důleţité sledovat vývoj těchto ukazatelů v čase. 

Při výpočtu ukazatelů rentability byl pouţit v čitateli zlomku výsledek hospodaření 

po zdanění. Nebyl pouţit výsledek hospodaření před zdaněním z toho důvodu, protoţe si 

myslím, ţe například vlastníky společnosti zajímá rentabilita jejich investic, která je také 

významně ovlivněna daňovou politikou státu. 

Z provedených výpočtů vyplývá, ţe většina analyzovaných ukazatelů rentability 

nabývá v průběhu let 2006 aţ 2009 záporných hodnot. Příčinou této skutečnosti je záporný 

výsledek hospodaření, který je způsoben především v letech 2008 a 2009 světovou 

hospodářskou krizí, v důsledku které podniku ubývají zakázky. Výjimkou je rok 2007, kdy 

sledované ukazatele rentability nabývají kladných hodnot. V tomto roce byl dosaţen dosti 

vysoký výsledek hospodaření, jehoţ hodnota činila 8 936 tis. Kč a důvody dosaţení takto 

vysokého hospodářského výsledku jsou popsány v kapitole 3.3.2.3. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe vloţené prostředky investorů přináší spíše 

záporné hodnoty výnosnosti. V případě rentability vlastního kapitálu by pro investory bylo 

vhodné zhodnotit, zda by jim alternativní investice mohly přinést vyšší výnosnost. Tuto 

skutečnost nejsem schopen adekvátně zhodnotit, ovšem je pravděpodobné, ţe v následujících 

letech budou hodnoty ukazatelů rentability opět kladné. Výhled vedení podniku na další 

období je velmi optimistický, neboť světová hospodářská krize pomalu odeznívá a především 

automobilový průmysl, coţ je pro sledovaný podnik nejvýznamnější oblast, opět vykazuje 

růst. Vedení podniku také získalo nového velkého zákazníka. 

Graf 3.4: Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tab. 3.1 
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 3.3.1.2. Ukazatele aktivity 

 

Tab. 3.2: Ukazatele aktivity (dle vzorců 2.7, 2.8, 2.9) 

Aktivita 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob 25 23 64 41 

Doba obratu pohledávek 67 120 92 93 

Doba obratu závazků 

z obchodního styku 31 101 178 140 

Zdroj: Vlastní zpracování dle příloh č. 1 a 2 

 

Ukazatel doby obratu zásob by měl celkem stabilní hodnotu po celé sledované období, 

kdyby zde nebyl značný nárůst mezi lety 2007 a 2008, coţ je pro podnik neţádoucí, neboť 

zásoby rostou relativně rychleji neţ trţby. 

Mezi lety 2007 a 2008 se značně prodlouţila doba obratu závazků z obchodního styku, 

coţ je způsobeno tím, ţe vedení podniku bylo donuceno i přes odpor dodavatelů v některých 

případech sjednat delší doby splatnosti. V podniku totiţ došlo k nárůstu krátkodobých 

závazků a také se v tomto období zhoršuje likvidita podniku, coţ spolu souvisí. 

Pro podnik se zdá velmi dobré, ţe doba obratu pohledávek je v letech 2008 a 2009 

kratší neţ doba obratu závazků. Došlo tak ke zlepšení situace oproti rokům 2006 a 2007, kdy 

doba obratu pohledávek byla delší neţ doba obratu závazků, coţ byla pro podnik nepříjemná 

skutečnost. Jenţe otočení tohoto trendu spíše souvisí s prodlouţením splatnosti závazků, které 

podnik není schopen všechny a včas platit kvůli zhoršené likviditě. 

 

Graf 3.5: Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tab. 3.2 
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3.3.1.3. Ukazatele zadluženosti 

 

Tab. 3.3: Ukazatele zadluţenosti (dle vzorců 2.10, 2.11) 

Struktura kapitálu 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluţenost 0,59 0,69 0,75 0,68 

Míra zadluţenosti 1,56 2,26 2,99 2,1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle příloh č. 1 a 2 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe celková zadluţenost i zadluţenost vlastního 

kapitálu má v letech 2006 aţ 2008 rostoucí tendenci. Tento vývoj je způsoben zejména 

nárůstem krátkodobých závazků, coţ je vysvětleno v předchozí kapitole. V roce 2009 oba 

ukazatele klesly díky poklesu krátkodobých závazků z obchodního styku. 

 

Oba ukazatele se pohybují mírně nad doporučovanými hodnotami, hlavně zadluţenost 

vlastního kapitálu v letech 2007 aţ 2009, ovšem nemusí se nutně jednat o negativní jev, neboť 

vyuţívání vlastních zdrojů můţe být nákladnějším způsobem financování neţ financování 

prostřednictvím cizích zdrojů. 

 

Graf 3.6: Ukazatele zadluţenosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tab. 3.3 
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 3.3.1.4. Ukazatele likvidity 

 

Tab. 3.4: Ukazatele likvidity (dle vzorců 2.17, 2.16, 2.15) 

Likvidita 2006 2007 2008 2009 

  Běţná   1,99 1,71 1 0,95 

  Pohotová 1,55 1,5 0,64 0,7 

  Okamţitá 0,37 0,41 0,12 0,12 

Zdroj: Vlastní zpracování dle příloh č. 1 a 2 

 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatel 

běţné likvidity má ve všech sledovaných letech 2006 – 2009 klesající tendenci, největší 

pokles je mezi roky 2007 a 2008. Klesající trend je způsoben nárůstem krátkodobých 

závazků, kde rozhodující poloţkou je nárůst úvěrů splatných do jednoho roku. Ani významný 

nárůst oběţných aktiv v roce 2007 nedokázal zcela eliminovat extrémní nárůst bankovních 

úvěrů a krátkodobých závazků z obchodního styku v tomto roce. Podobným způsobem 

můţeme analyzovat také ukazatel pohotové likvidity, který je očištěn o poloţku zásob, jeţ 

byly ve sledovaném období poměrně stabilní a neměly podstatný vliv na vývoj ukazatele 

běţné likvidity. Oba ukazatele pak nabývaly v letech 2006 a 2007 vyhovujících hodnot, 

ovšem vzhledem k nepříznivému klesajícímu vývoji byly jejich hodnoty v letech 2008 a 2009 

jiţ nevyhovující. Jak klesající vývoj ukazatelů, tak i jejich nízké hodnoty jsou pro podnik 

problémem a signalizují, ţe podnik má větší potíţe s placením svých závazků, coţ souvisí 

s růstem doby obratu krátkodobých závazků. 

 

Ukazatel okamţité likvidity vykazuje pokles mezi roky 2007 – 2008. Nárůst 

krátkodobých závazků z obchodního styku v roce 2007 byl eliminován nárůstem 

krátkodobého finančního majetku. Ovšem další nárůst krátkodobých závazků v roce 2008 uţ 

není doprovázen dalším nárůstem krátkodobého finančního majetku, který v roce 2008 klesá, 

neboť podnik musí hradit splátky úvěrů a tím je způsoben pokles ukazatele. Hodnota 

ukazatele okamţité likvidity vykazuje nevyhovující hodnoty a to zejména v letech 2008 a 

2009 podobně jako ukazatele běţné a pohotové likvidity. 
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Graf 3.7: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tab. 3.4 

 

 

3.3.2. Vertikální analýza rozvahy a VZZ 

 

3.3.2.1. Vertikální analýza aktiv (viz. Příloha č. 3) 

 

Vývoj podílu stálých aktiv na celkových aktivech má v analyzovaném období rostoucí 

tendenci mezi lety 2007 a 2009. V roce 2009 činil podíl stálých aktiv na celkových aktivech 

přes 60%, kdeţto v roce 2007 to bylo jen necelých 42%. Tento nárůst podílu stálých aktiv byl 

zapříčiněn nárůstem dlouhodobého finančního majetku, který je způsoben tím, ţe podnik 

LAKUM-KTL, a.s. půjčil finanční prostředky jiné firmě na poskytnutí úvěru od banky. 

 

Strukturu stálých aktiv v roce 2007 výrazně ovlivňuje nárůst podílu samostatných 

movitých věcí, coţ je způsobeno nákupem nové kataforézní linky. 

 

Naopak klesající tendencí se vyznačuje vývoj podílu oběţných aktiv na celkových 

aktivech mezi lety 2007 a 2009, coţ je zapříčiněno právě nárůstem podílu stálých aktiv. 

Nárůst podílu oběţných aktiv je patrný pouze mezi lety 2006 a 2007, kde došlo 
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pohledávkou z titulu smluvní sankce a z titulu dotační pohledávky na pořízení výše zmíněné 

kataforézní linky. 

Graf 3.8: Struktura aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 3 

 

 

 3.3.2.2. Vertikální analýza pasiv (viz. Příloha č. 4) 

 

Vývoj podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech má v analyzovaném období 

klesající tendenci mezi lety 2006 a 2008, coţ je způsobeno nárůstem podílu cizích zdrojů na 

celkových pasivech ve stejném období. Nárůst podílu cizích zdrojů z 62% v roce 2006 na 

75% v roce 2008 je zapříčiněn přijatými úvěry na pořízení nové výrobní haly a kataforézní 

linky v roce 2007. Dále je tento nárůst také ovlivněn nesplacenými závazky vůči dodavatelům 

nové výrobní haly a kataforézní linky. 

Graf 3.9: Struktura pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 4 
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3.3.2.3. Vertikální analýza VZZ (viz. Příloha č. 5) 

 

Za nejvýznamnější poloţku výkazu zisků a ztrát je povaţován výsledek hospodaření. 

Pro potřeby této analýzy budu brát v úvahu především výsledek hospodaření před zdaněním, a 

to zejména z dále uvedených důvodů. Poloţka VZZ daň z příjmů je z velké části ovlivněna 

mimoekonomickými faktory (fiskální politika státu, pokud se jedná o splatnou daň z příjmů). 

Současně poloţka odloţená daň je výrazně ovlivněna zvolenými účetními postupy a můţe být 

do jisté míry významně zkreslující pro potřeby finanční analýzy. 

 

Z grafu 3.10 je patrné, ţe jediný veliký výkyv je způsoben provozním výsledkem 

hospodaření za rok 2007, čímţ byl způsoben i výkyv výsledku hospodaření před zdaněním, 

jehoţ je provozní VH sloţkou. V roce 2007 bylo dosaţeno velmi vysokého výsledku 

hospodaření před zdaněním, u této poloţky se dokonce jedná o nárůst mezi lety 2006 a 2007 o 

841%. Ovšem ani po tak výrazném nárůstu nelze označit rok 2007 za velmi úspěšný, protoţe 

z VZZ za rok 2007 je zřejmé, ţe rozhodující vliv na vysoký výsledek hospodaření měli trţby 

z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a tudíţ se nejedná o běţnou činnost podniku. Dále 

měla značný vliv také poloţka ostatní provozní výnosy, jejíţ výše je zásadním způsobem 

určena zaúčtovanou smluvní sankcí vůči dodavateli nové výrobní haly. V případě, ţe by 

nevykazoval podnik tyto dvě nestandardní poloţky, které spadají pod provozní výsledek 

hospodaření, vykázala by firma s největší pravděpodobností za rok 2007 ztrátu. 

 

Graf 3.10: Výsledky hospodaření 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 5 
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3.4. Vlastní ocenění podniku 

 

Ocenění podniku se vztahuje k datu 31. 12. 2009 a jeho cílem je zjistit, jakou hodnotu 

má sledovaný podnik pro majitele a management. Prvotní informací o současné hodnotě 

podniku bude majetkové ocenění vycházející ze zůstatkových účetních cen, tedy účetní 

hodnota podniku. Další metodou byla zvolena výnosová metoda kapitalizovaných čistých 

výnosů, jejíţ výpočet byl upraven pro potřeby daného podniku. A poslední pouţitou metodou 

je vzhledem k předpokladu pokračujícího fungování podniku výnosová metoda DCF entity. 

 

  

3.4.1. Náklady kapitálu 

 

 Pro stanovení výše nákladů kapitálu musí být nejprve vypočteny hodnoty veličin, které 

se dosazují do vzorce pro výpočet WACC. Náklady kapitálu jsou vypočteny dle vzorce 2.20, 

do nějţ dosadíme váhy jednotlivých sloţek kapitálu a náklady na cizí a vlastní kapitál. 

 

Tab. 3.5: Stanovení vah kapitálu 

Druh kapitálu Účetní hodnota (v tis. Kč) Váha 

Vlastní kapitál 29 017 32% 

Cizí kapitál 60 796 68% 

Kapitál celkem 89 813 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy č. 1 

 

Nck = nákladové úroky/ úročený cizí kapitál = 1 528 / 34 633 = 4,4 % 

Nvk = bezriziková sazba + riziková prémie = 5 + 14,5 = 19,5 % 

 

Údaje pro výpočet vah cizího i vlastního kapitálu a nákladů na cizí kapitál jsou 

čerpány z příloh č. 1 a 2. Údaje pro výpočet nákladů na vlastní kapitál jsou získány 

z pouţitých zdrojů. Sledovaný podnik dle mého názoru odpovídá následujícímu popisu: 

zavedený podnik, finančně stabilní, dobré vedení, poměrně silná konkurence. Dle odborné 

literatury[10] se výše rizikové prémie odpovídající předchozímu popisu podniku pohybuje 

v rozmezí 11-15%. Jelikoţ podnik vykazuje nevyhovující hodnoty ukazatelů likvidity, je 
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stanovena riziková prémie na horní hranici daného rozmezí, konkrétně na 14,5 %. 

Bezriziková sazba státních dluhopisů je dle dostupných zdrojů na úrovni 5%.[13] 

 

K samotnému výpočtu WACC je tedy potřeba uţ jen daňová sazba, která je k datu 

ocenění 19%. Po dosazení všech potřebných údajů, které jsou jiţ k dispozici, do vzorce 2.20 

dostaneme výši váţených průměrných nákladů kapitálu: 

 

WACC = 4,4 * (1 – 0,19) * 0,68 + 19,5 * 0,32 

WACC = 8,7 % 

 

 

3.4.2. Použité metody 

 

3.4.2.1. Účetní metoda 

 

Pouţívá se jako doplňková metoda, jelikoţ nemá tak vysokou vypovídací schopnost 

jako některé výnosové metody. Metoda účetní hodnoty vychází ze zůstatkových účetních 

hodnot  majetku. Stanovení hodnoty podniku touto metodou je čerpáno z rozvahy, ke 

31.12.2009 je hodnota vlastního kapitálu 29 017 tis. Kč. 

 

3.4.2.2. Metoda DFC 

 

Podstatou této metody je diskontování budoucích peněţních toků, přičemţ diskontní 

mírou jsou váţené průměrné náklady na kapitál (WACC). Metoda diskontovaných peněţních 

toků bude aplikována pomocí dvoufázové metody DFC entity. 

 

Údaje pro výpočet volných peněţních toků jsou čerpány z finančního plánu: 

- sestavení finančního plánu je nutné kvůli aplikaci metody diskontovaných 

peněţních toků, při které byly pouţity vybrané očekávané hodnoty budoucích 

rozvah a VZZ. Tyto hodnoty jsou čerpány z interních zdrojů podniku o jeho 

budoucím vývoji a po dohodě se zástupcem podniku nebudou v této práci 

zveřejněny. 
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- výše budoucích provozních zisků v příštích pěti letech je odhadována v poměrně 

stabilní hodnotě kolem 5 mil. Kč. Tyto hodnoty jsou stanoveny na základě 

optimistických odhadů vedení podniku, které zaznamenalo v průběhu roku 2010 

zvýšení poptávky. Navíc vedení podniku dovedlo do úspěšného konce jednání se 

zcela novým zákazníkem. 

 

Tab. 3.6: Výpočet volných peněţních toků 

Poloţka (v tis.Kč) / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Provozní zisk 4 551 4 887 5 121 4 627 5 355 

Sazba daně 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 

Provozní zisk po dani 3 686 3 958 4 148 3 748 4 338 

Odpisy 6 150 6 510 7 380 6 840 7 115 

Investice do stálých akt. 1 521 1 855 2 521 2 025 2 240 

Zvýšení prac. kap. 2 230 2 585 3 258 2 768 3 015 

Volný peněţní tok 6 085 6 028 5 749 5 795 6 198 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů podniku 

 

Dále budou vypočteny hodnoty obou fází, jejichţ součet představuje výnosovou 

hodnotu podniku brutto. Aby byla stanovena hodnota vlastního kapitálu, bude od tohoto 

součtu odečtena hodnotu úročeného cizího kapitálu k datu ocenění. 

 

Tab. 3.7: Výpočet 1. fáze 

Poloţka (v tis.Kč) / Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Volný peněţní tok 6 085 6 028 5 749 5 795 6 198 

Odúročitel 0,92 0,8463 0,7786 0,7163 0,659 

DFC k 1.1.2010 5 598 5 101 4 476 4 151 4 084 

Hodnota 1. fáze   23 410   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnota 1. fáze byla vypočtena součtem diskontovaných volných peněţních toků. 

 

PH = 6 198 x (1+0,02) / (0,087-0,02) = 94 358 tis. Kč 

Hodnota 2. fáze = 94 358 x 0,659 = 62 182 tis. Kč 
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 Hodnota 2. fáze byla vypočtena pomocí pokračující hodnoty podniku, pro jejíţ 

výpočet je důleţitý ukazatel g, jehoţ hodnota byla stanovena na úrovni inflačního cíle. 

  

HP = 23 410 + 62 182 = 85 592 tis. Kč 

  

 Výnosová hodnota podniku brutto (HP) je dána součtem hodnot 1. a 2. fáze. 

 

Hvk = 85 592 – 34 633 = 50 959 tis. Kč 

 

 Výnosová hodnota vlastního kapitálu (Hvk) je dána rozdílem mezi výnosovou 

hodnotou podniku brutto a úročeným cizím kapitálem. 

 

Analýza citlivosti: 

Výsledek výnosové hodnoty vlastního kapitálu podniku vypočítané pomocí metody 

DFC entity s tempem růstu g stanoveným na úrovni inflačního cíle 2 % je 50 959 tis. Kč. V 

případě změny tempa růstu g při zachování postupu výpočtu, vstupních dat a výše WACC 

bude změněna hodnota podniku ve 2. fázi, čímţ také dojde ke změně výnosové hodnoty 

vlastního kapitálu podniku. 

 

Tab. 3.8: Výpočet hodnoty podniku ve 2. fázi dle změn g 

g WACC 
1tFCF  PH Hodnota 2. fáze 

1 % 8,7 % 6 260 81 299 53 576 

2 % 8,7 % 6 322 94 358 62 182 

3 % 8,7 % 6 384 111 999 73 807 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 3.9: Výpočet hodnoty vlastního kapitálu podniku dle změn g 

Hodnota podniku / Tempo růstu g = 0 % g = 1 % g = 2 % 

Hodnota 1. fáze 23 410 23 410 23 410 

SH 2. fáze 53 576 62 182 73 807 

Dluhy (úročený cizí kapitál) 34 633 34 633 34 633 

Hodnota vlastního kap. 42 353 50 959 62 584 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak je vidět z tabulek 3.8 a 3.9, čím vyšší je tempo růstu g, tím vyšší je hodnota 

oceňovaného podniku. Nejdůleţitější hodnotou při aplikaci dvoufázové metody DFC entity je 

pokračující hodnota, která je právě na tempu růstu výrazně závislá. Pokračující hodnota 

oceňovaného podniku s tempem růstu 3% je téměř o 38% vyšší neţ při tempu růstu 1%. 

Výsledná hodnota vlastního kapitálu podniku je pak téměř o 48 % vyšší při tempu růstu 3% 

oproti tempu růstu 1%. Z toho je jasné, ţe i malá změna tempa růstu se výrazně odrazí na 

konečném výsledku hodnoty podniku. 

 

 

3.4.2.3. Metoda kapitalizace čistých výnosů 

 

 Pro výpočet této metody byl zvolen upravený vzorec 2.28: 

 

TČZ = (1 x 6355 + 2 x (-73) + 3 x 8936) / 6 = 5 500 tis. Kč 

i = 19,5 - 2 = 17,5% 

Hvk =  TČZ / i = 31 429 tis. Kč 

 

Při aplikaci této metody byla dosazena do výpočtu trvalého čistého zisku (TČZ) 

poloţka výsledek hospodaření za účetní období. Vzorec jsem pouţil s vyloučením extrémních 

hodnot, neboť v letech 2008 a 2009 došlo k vysokým záporným hospodářským výsledkům, 

které byly ovlivněny světovou hospodářskou krizí, která silně postihla automobilový průmysl, 

coţ znamenalo pro sledovaný podnik značný pokles zakázek. Z dlouhodobého hlediska tedy 

nepovaţuji tyto roky za relevantní pro daný výpočet. Do výpočtu byly tedy dosazeny hodnoty 

z let 2005, 2006 a 2007, přičemţ největší váhu měla hodnota nejbliţšího roku a nejmenší váhu 

měla hodnota nejvzdálenějšího roku. Hodnota výsledku hospodaření za účetní období za rok 

2005 byla zjištěna z VZZ za rok 2006, ve kterém jsou samozřejmě údaje o minulém období. 

Výše kapitalizační úrokové míry (i) byla vypočtena rozdílem mezi náklady vlastního kapitálu 

a inflačním cílem. Výsledné ocenění podniku nezahrnuje budoucí příleţitosti, jedná se o 

ocenění současného potenciálu podniku. 
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3.4.3. Zhodnocení výsledků 

 

Byla vypočtena hodnota podniku pomocí tří oceňovacích metod k datu 31.12.2009 a 

jejich výsledky uvádím pro přehlednost zde v tabulce: 

 

Tab. 3.10: Výsledky pouţitých metod 

Zvolená metoda Hodnota vlastního kapitálu 

podniku (v tis. Kč) 

Účetní metoda 29 017 

Metoda DFC 62 990 

Metoda kapitalizace čistých výnosů 31 429 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejdříve byla pouţita účetní metoda, ovšem tato metoda má spíše niţší vypovídací 

schopnost, neboť se předpokládá další existence podniku a tím pádem další výnosy plynoucí 

z podniku v budoucnu, coţ však v této hodnotě zahrnuto není. 

 

Aby mohla být vyuţita metoda diskontovaných volných peněţních toků, byl nutné 

sestavit finanční plán sledovaného podniku, z něhoţ byla čerpána data. Pro výpočet hodnoty 

podniku metodou DFC jsou potřeba hodnoty provozních zisků, budoucích investičních 

výdajů, zvýšení pracovních kapitálů a odpisů, které byly získány z interních zdrojů podniku. 

Vypovídací schopnost této metody záleţí právě na přesnosti získaných hodnot. 

 

Pro výpočet metody kapitalizovaných čistých výnosů nebyla zvolena paušální metoda 

dle vzorce 2.27 z důvodu záporných hospodářských výsledků v některých letech sledovaného 

období. Nakonec byl po dohodě s vedoucím práce zvolen jednodušší výpočet, který má ovšem 

dobrou vypovídací schopnost. 
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4. Návrhy na zlepšení 

 

V provedené finanční analýze podniku LAKUM-KTL, a.s. se zásadním způsobem 

promítá několik skutečností: 

- výstavba nové výrobní haly v letech 2006 aţ 2007 a její následný pronájem 

- zařazení nové kataforézní linky do uţívání v roce 2007 

- financování nové výrobní haly a nové kataforézní linky z úvěrových zdrojů 

- nárůst krátkodobých závazků z obchodního styku z titulu výstavby nové výrobní haly 

a z titulu pořízení nové kataforézní linky 

 

Výstavba nové výrobní haly ovlivnila výrazně strukturu aktiv sledovaného podniku a 

výši odpisů dlouhodobého hmotného majetku. Vzhledem k tomu, ţe byla z důvodu 

nedostatku zakázek pronajata, působila pozitivně na trţby z prodeje sluţeb. Dle mého názoru 

však bylo původním plánem vedení podniku vyuţít tuto halu k výrobě, nikoli k pronájmu. 

Navrhuji tak, aby vedení podniku zváţilo ukončení pronájmu a zahájení provozu haly pro 

svou činnost. Během roku 2010 podnik zaznamenal opětovný nárůst zakázek a také získal 

nového velkého zákazníka, coţ je dle mého názoru správný čas na vlastní vyuţití této haly. A 

pokud by se skutečně vedení podniku rozhodlo spustit v hale provoz, tak by se to promítlo 

kromě zvýšených trţeb i na zvýšení hodnoty podniku.  

 

V oblasti povrchových úprav není v krátkodobém horizontu příliš reálná úvaha, aby 

zvolený podnik významně rozšiřoval technologie. Ovšem z dlouhodobějšího hlediska existuje 

moţnost výstavby nové galvanické linky, coţ souvisí s očekáváním automobilek, ţe rok 2011 

bude ve znamení růstu prodeje automobilů o cca 10%. A v letech 2012-2014 by měly tyto 

prodeje dále růst či se stabilizovat. 

 

Hlavním motivem divize povrchových úprav za současného stavu technologií musí být 

zajištění plného vyuţití kapacit všech linek. Toto zvýšení vyuţití kapacit nebude mít dopad na 

zvýšené náklady správy společnosti. Při 80% vyuţití stávajících kapacit by mohl podnik dle 

vyjádření ředitele dosáhnout ročního zisku cca 20 mil. Kč. Zmíněné 80% vyuţití musíme 

povaţovat za špičkové vzhledem k sezónnosti prací pro odběratele. 
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Co se týče divize CNC zpracování plechů, tak by bylo moţné nově instalovat lis pro 

nalisovávání spojovacích materiálů. V případě úspěšného výsledku jednání s novým 

potenciálním zákazníkem by toto bylo přímo nutné. Pořízení nových technologických zařízení 

této divize by mělo být spojeno s konkrétním projektem, jelikoţ za současného stavu 

rozdělení jednotlivých pracovišť není prostorově moţné rozšiřování technologických 

moţností divize. V případě lepšího vytíţení stávajících kapacit, coţ by představovalo vytíţení 

na úrovni cca 80% při jinak nezměněných podmínkách, je moţné dosáhnout dle vyjádření 

ředitele ročního zisku téměř 5 mil. Kč. 

 

Vedení podniku by si dle mého názoru mělo vytyčit tyto cíle: 

- zachovat všechny současné instalované technologie 

- zachovat současnou kvalitu výroby 

- zachovat současnou cenovou hladinu 

- dosáhnout vytíţení všech linek na úrovni 80% 

 

Dále vidím v případě pozitivních či negativních změn dvě moţnosti budoucího 

vývoje: 

- Instalace nových zařízení 

- zastavení činnosti či prodej zařízení 

 

Moţnost instalace nových zařízení v podobě galvanické linky či lisu je zde jiţ 

popsána. Moţnost zastavení činnosti některého střediska je dle mého názoru krajní variantou, 

která ovšem musí být také uvaţována. Nastane-li situace, ţe ekonomické výsledky některého 

střediska budou mít přes jeho řádný chod dlouhodobě negativní vliv na finanční hospodaření 

podniku, pak bude zodpovědné ukončit jeho činnost. Tímto se samozřejmě nemyslí situace, 

kdy negativní finanční výsledky budou způsobeny špatným vedením a rozhodováním 

vedoucích pracovníků. Jedná se o situaci, která by byla způsobena neřiditelnými vnějšími 

vlivy. V takovém případě by pak bylo vhodné uvaţovat i o prodeji zařízení. 
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5. Závěr 

 

V diplomové práci byla vypočtena hodnota sledovaného podniku zvolenými 

oceňovacími metodami. Podnik LAKUM-KTL, a.s. působí především v oblasti povrchové 

úpravy kovů a také CNC zpracování plechů. 

 

Poté, co byla popsána všechna teoretická východiska finanční a strategické analýzy 

podniku, byl proveden rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát a také byly vypočteny vybrané 

poměrové ukazatele. Dále byl v této práci proveden na základě teoretických východisek 

výpočet tří zvolených metod oceňování. Veškeré výsledky v aplikační části mají dle mého 

názoru dobrou vypovídací schopnost. Hlavním přístupem ocenění byl zvolen výnosový 

přístup za pouţití metody diskontovaných peněţních toků a metody kapitalizovaných čistých 

výnosů. Pro porovnání výsledků jsem pouţil také účetní metodu. 

 

Z důvodu citlivosti poskytnutých informací a údajů ze strany sledovaného podniku 

byla provedena pouze stručnější charakteristika. Při samotném výpočtu byly u metody DCF 

dosazeny očekávané hodnoty budoucí rozvahy a VZZ, kdeţto u metody kapitalizovaných 

čistých výnosů byly dosazeny hodnoty rozvahy a VZZ z minulých let. Značný rozdíl výsledků 

těchto výnosových metod je způsoben hospodářskou krizí a optimistickým očekáváním 

budoucího vývoje. Závěrečné návrhy moţných budoucích rozhodnutí vedení podniku mají 

zajistit udrţení či zvýšení hodnoty podniku LAKUM-KTL, a.s. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

tzn. – to znamená 

např. – například 

cca – přibliţně 

resp. - respektive 

č. - číslo 

A – aktiva celkem 

VK – vlastní kapitál 

CZ – cizí zdroje 

ČZ – čistý zisk 

DO – doba obratu 

EAT – earnings after taxes (zisk po zdanění) 

EBIT – earnings before interest and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

EBT – earnings before interest (zisk před zdaněním) 

NOPAT – net operating profit after tax (čistý provozní zisk po zdanění) 

NOA – net operating assets (čistá operativní aktiva) 

WACC – weighted average cost of capital (náklady kapitálu) 

FM – finanční majetek 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

KZ – krátkodobé závazky 

KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry 

OA – oběţná aktiva 

T – trţby 

VZZ – Výkaz zisku a ztráty 

VH BÚO – výsledek hospodaření běţného účetního období 

TČZ – trvalý čistý zisk 

NÚ – nákladové úroky 

Z – zisk 

Tab. – tabulka 

www. – world wide web 
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