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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC
TELEKOMUNIKACE,

s.r.o.,

který

je

tradičním

českým

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno
k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou část a

Společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., která je tradičním českým

praktickou část. Teoretická část práce popisuje základní

dodavatelem hlasových a datových sítí. Je součástí holdingu TTC

pojmy, postupy a metody oceňovaní podniku. Z poznatků

HOLDING, a. s. Nabízí služby v oblasti DPS (desek plošných spojů)

v teoretické části vychází praktická část, ve které je provedena

osazování, dále služby systémové integrace a ucelená komunikační

strategická a finanční analýza, sestaven finanční plán a

řešení, využívající výhod hlasové komunikace na bázi IP protokolu a

následné ocenění podniku pomocí výnosových a dalších

progresivních bezdrátových technologií.

metod. Výsledná hodnota podniku je stanovena pomocí
výnosové metody DCF ve variantě entity.

SUMMARY
The aim of this diploma thesis is to determine the value of the
company TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., a traditional Czech
supplier of voice and data networks. The evaluation is
accomplished to date 1st June 2018. The thesis is divided into
two parts: theoretical part and practical part. The theoretical
part of the thesis describes the basic concepts, procedures
and methods of valuation of the company. The knowledge of
the theoretical part is used in practical part which contains
strategic and financial analysis, financial plan and the
valuation of the company using the yield and other methods.
The resulting value of the company is determined by the DCF
entity method

ZÁVĚR
Hodnota firmy TTC TELKOMUNIKACE, s.r.o. byla stanovena výnosovou dvoufázovou metodou DCF entity. Pro kontrolu byly zvoleny další
metody: metoda DCF ekvity, metoda ekonomické přidané hodnoty, metoda účetní hodnoty a metoda tržních multiplikátorů EV/EBITDA. Pro
výpočet DCF entity byl nejprve definován volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele, diskontní míra, a na základě těchto informací byla
vypočtena hodnota podniku, která činí 471 409 tis. Kč. Kontrolní metoda DCF equity měla stejný výsledek z důvodu absence dlouhodobých
bankovních úvěrů. Metoda tržních multiplikátorů EV/EBITDA stanovila hodnotu na 399 486 tis. Kč. Účetní hodnota činí 296 541 tis. Kč, která je
nižší než ostatní vypočtené hodnoty, a na základě této skutečnosti bude podnik v budoucnosti přinášet přidanou hodnotu pro vlastníky.

Výsledná hodnota metodou DCF entity společnosti
TTC TELEKOMUNICE, s.r.o. ke dni ocenění 1.6. 2018 činí 471 409 tis. Kč

