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Abstrakt 
 
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Jelínek – výroba nábytku s.r.o., 

která se zabývá návrhy a výrobou ložnicového nábytku a matrací. Výsledek této práce může 

sloužit jako podklad pro rozhodování o výši prodejní ceny při případném zájmu externího 

investora o koupi této společnosti. Ocenění je založeno na principu „going concern“, u 

kterého se předpokládá, že podnik bude i nadále v budoucnu pokračovat ve stávající činnosti. 

Hodnota je stanovena k datu 1. 10. 2018. Práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část 

obsahuje popis problematiky oceňování podniků spolu s různými postupy, které se 

v současnosti využívají. Druhou částí je část praktická, kde je díky vybraným postupům a 

analýzám stanovena hodnota této společnosti a splněn tak cíl této práce.   

 
Klíčová slova 

 
Oceňování, hodnota, podnik, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, diskontní 

míra, finanční ukazatele, EVA, DCF, FCF 

 
Abstract 

 
The aim of this thesis is to determine the value of the company Jelínek – výroba nábytku 

s.r.o.whose key bussines is designing and manufacturing of furniture and mattress. Result of 

this work can serve as background for resulution regarding sell value during potencional 

interests of external investor to buy this company. Valuation is based on „going concern“ 

princip which suppose that company will continue in present key bussines also in a future. 

Value is determined up to date 1. 10. 2018. This thesis has two parts. First part is teoretical 

where are described issues of company valuation and some present types of valuation 

proccess. Second part is practical where thanks to the proccesses and analysis is determined 

value of the company which is neccesary to fulfill aim of this thesis.  

 

Key words 
 
Valuation, value, company, strategic analysis, financial analysis, financial planning, 

discount rate, financial indicator, EVA, DCF, FCF 
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ÚVOD 

 
 Stále více vlastníků nemá své vybudované podniky komu předat, a tak potřebují znát 

hodnotu, kterou si za případný prodej zaslouží. Ocenění z hlediska majitele daného podniku 

je vždy snazší, vzhledem k dostupnosti všech možných informací o podniku. Existuje rovněž i 

čím dále více potencionálních externích investorů, kteří plánují rozšíření svého vlastnictví 

v podobě koupě podniku a vynakládají tak nemalé finanční prostředky a úsilí ke stanovení 

správné ceny, kterou je záhodno za poptávaný podnik nabídnout.  V této diplomové práci se 

zaměřuji právě na variantu případného zájmu externího investora o koupi podniku, jelikož 

pracuji bez jakýchkoliv informací zainteresované osoby. Podkladem tedy jsou pouze veřejně 

dostupná data.  

 Za oceňovaný subjekt jsem vybral průmyslový podnik Jelínek – výroba nábytku s.r.o., který 

sídlí ve Valašském Meziříčí. Tento podnik splňuje podmínku v podobě principu „going 

concern“, který předpokládá s pokračováním hlavní činností podniku i do budoucna.  Touto 

hlavní činností je výroba ložnicového nábytku a matrací. Cílem této práce je tedy stanovení 

hodnoty podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. při zájmu externího investora ke koupi, a to 

k datu 1. 10. 2018.   

 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je část teoretická, kde se 

zaměřuji na vymezení základních pojmů jako je například podnik či hodnota, které jsou 

základními kameny celé problematiky. Dále se čtenář dozví, jak se v oceňování pracuje 

s faktorem rizika a času. Následuje samozřejmě představení celého postupu oceňování, které 

zahrnuje sběr dat, strategickou a finanční analýzu a finanční plán. Všechny důležité části 

těchto analýz a plánování jsou detailněji popsány. Závěr teoretické části tvoří představení 

jednotlivých metod oceňování, které se v současnosti využívají.  

 Na teoretickou část navazuje část praktická, která začíná představením podniku Jelínek – 

výroba nábytku s.r.o.. Následuje provedení strategické analýzy makro a mikroprostředí, kde 

je možné nalézt představení přímé konkurence a vymezením relevantního trhu. Provedena je 

i detailní finanční analýza na základě představených poznatků v teoretické části, která slouží 

jako analýza vnitřního prostředí. Na analýzy navazuje vypracovaný finanční plán, který je 

důležitým podkladem pro závěrečný vrchol v podobně samotného ocenění podniku a splnění 

tak cíle této práce.  
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1. Teoretické základy oceňování podniku 

 
Termín oceňování podniku v sobě skrývá obsah, který nemusí být na první pohled patrný. 

Proto bych se rád nejprve zaměřil na přesný rozbor tohoto termínu. V této části tento termín 

rozdělím a detailně přiblížím jak pojem podnik, tak i samotné formy ocenění, jelikož existuje 

více typů hodnoty, které je možné oceněním stanovit. Rovněž ukáži, jaké české i mezinárodní 

oceňovací standardy k této problematice existují.  

1.1 Definice podniku 

 
Aby tedy bylo vůbec možné podnik ocenit, bylo by dobré si být vědom, co pojem podnik 

představuje. Pohledů na správnou definici ovšem existuje více.  

Zde je například ukázka marketingového pohledu na podnik. „Podnikem rozumíme 

jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, který spočívá v nabízení zboží či služeb na trhu. Není 

přitom rozhodující, zda podnik při své činnosti dosahuje zisku, ale že oslovuje zákazníky 

s nabídkou svých činností. Základním cílem subjektů, které označujeme jako podnik, je přežít, 

uchovat se jako podnik.“ (Dvořáček, Slunčík, 2012 s. 1). Podnikem se tak, dle této definice, 

stává kdokoliv, kdo se účastní nabízením svého zboží na trhu. Autoři zde poukazují na cíl 

v podobě přežití, ke kterému prý není rozhodující zisk, ale pouhé nabízení svých produktů. 

Tomu ovšem odporuje další pohled, pohled ekonomický. Ten podniku dává za cíl 

maximalizaci zisku. „Cílem všech firem, s výjimkou firem v tzv. neziskovém sektoru, je 

maximalizace zisku.“ (Jurečka, 2010, s. 119). Je pravdou, že tento pohled má ovšem řadu 

kritiků, kteří ho považují za zastaralý a namísto zisku raději používají termín maximalizace 

hodnoty. (Synek, 2010, s. 58) Například i pan Peter F. Drucker cíl maximalizace zisku považuje 

za nesprávný. Netvrdí ovšem, že tvorba zisku není důležitá, naopak. Zisk však nepovažuje za 

účel, ale spíše za limitující faktor. (Drucker, 2002, s. 27). 

Tímto jsem chtěl naznačit, že kdybych hledal jednu správnou definici pojmu podnik, nikdy 

se nedostanu na celosvětově uznávanou variantu. Tato práce je ovšem zaměřená na 

oceňování podniku. Jedním z hlavních důvodů proč podnik oceňovat je nutnost stanovení 

hodnoty pro případný prodej či koupi. Dělá tak z podniku statek obchodovaný na trhu. Proto 

bude nejvhodnější využít definici z českého obchodního zákoníku podle § 5, který poukazuje 

na to, z čeho všeho se podnik skládá: „…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

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

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

sloužit. Podnik je věc hromadná…“  Z této definice je patrné, že podnik se skládá z majetku 
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hmotného i nehmotného. Nedílnou součástí jsou i lidé, kteří přispívají svými znalostmi a 

zkušenostmi. Všechny tyto složky tvoří dohromady komplex, který umožňuje podniku setrvat 

ve své činnosti a je tak nutné, brát je jako celek, nikoliv zvlášť. (Kislingerová, 2001, s. 8) 

1.2 Hodnota a její standardy 

 
V praxi se oceňovatelům často klade za úkol určit objektivní hodnotu daného podniku a 

získat tak podklad pro co nejpřesnější cenu. Zde bych rád zdůraznil, že nic jako objektivní 

hodnota podniku neexistuje! Hodnota podniku je dána očekávanými budoucími příjmy 

převedenými na současnou hodnotu. A bohužel dodnes nikdo nemůže mít patent na to, co se 

stane v budoucnosti a tím stanovit jedinou správnou cenu. (Mařík, 2011, s. 20)  

Zároveň existují různé druhy hodnot. Nyní představím čtyři z nich, do kterých lze hodnotu 

kategorizovat.  

1.2.1 Tržní hodnota 

 
Tržní hodnota se zaobírá otázkou, kolik by byl ochoten běžný zájemce na trhu zaplatit. 

(Mařík, 2011, s. 22)  

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

mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a 

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

rozumně a bez nátlaku.“ (IVS, 2017, s. 18)  

1.2.2 Subjektivní hodnota 

 
Hlavní rozdíl mezi tržní a subjektivní hodnotou je pohled na kupujícího. Zatímco tržní 

hodnota řeší běžného kupujícího, subjektivní hodnota se zaměřuje na konkrétního investora, 

případně třídu investorů. Subjektivní hodnota může nabývat vyšší nebo nižší hodnoty než 

hodnota tržní. V žádném případě se tak nejedná o synonyma. (IVS, 2017, s. 10) 

1.2.3 Objektivizovaná hodnota 

 
Výše jsem již zmiňoval, že objektivní hodnota podniku neexistuje. Pro oceňovatele je 

proces oceňování o to těžší, když do něho vstupuje mnoho subjektivních faktorů, viz 

podkapitola výše. Odborníci se tak shodli na vytvoření takzvané objektivizované hodnoty, 

která je dá se říci protikladem hodnoty subjektivní, jelikož se snaží co nejvíce přiblížit ideálu 

objektivní hodnoty.  



16 
 

Tato metoda využívá data, která jsou nezávislá na konkrétním oceňovateli a snaží se tak 

stanovit hodnotu pro celý trh. Zde je možné se pozastavit nad otázkou: Jaký je tedy rozdíl 

mezi tržní a objektivizovanou hodnotou? Hlavním předpokladem pro objektivizovanou 

metodu je setrvání podniku v dosavadním konceptu. Tržní metoda naopak může být 

stanovena i při zásadních změnách v daném podniku. (Mařík, 2011, s. 29) 

1.2.4 Kolínská škola 

  
Kolínská škola se zaměřuje na funkci, kterou oceňování podniku pro daný subjekt zastává. 

Funkce může být například daňová, kdy je cílem ocenění poskytnout podklad pro daňové 

účely. Za nejdůležitější funkci se považuje funkce poradenská, která poskytuje oběma 

stranám, jak kupujícímu, tak i prodávajícímu, informaci o maximální a minimální ceně, která 

by za podnik měla být vynaložena. Jakmile jsou obě strany o těchto dvou extrémech 

informování, nastává funkce rozhodčí, kdy je zapotřebí nalézt spravedlivou hodnotu, s kterou 

budou spokojeny obě strany. (Mařík, 2011, S. 31) 

1.3 Předpisy oceňování 

  
Problematika oceňování se v České republice neřídí žádným závazným zákonem či 

předpisem. Čerpá se tak spíše z ekonomických teorií. Existuje ovšem pár předpisů, které se na 

našem území dílčím způsobem uplatňují. (Mařík, 2011, s. 18) 

Prvním takovým předpisem je Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., který se 

soustředí na oceňování nemovitostí či nehmotného majetku, který je v rámci vyrovnání či 

konkurzu. Tento zákon se ovšem pro oceňování podniku využít nedá, jelikož nepohlíží na 

podnik jako celek, ale zaměřuje se pouze na dílčí položky. Druhým předpisem je Metodický 

pokyn ČNB, který si Česká Národní Banka stanovila pro své oceňovatele, kteří vytvářejí 

znalecké posudky přímo pro ni.  (Mařík, 2011, s. 18) 

Co se týče mezinárodních standardů, tak zde mohu vyzdvihnout především IVS – 

International Valuation Standards, který vydává výbor pro Mezinárodní oceňovací standardy 

a EVS – European Valuation Standards, vydávaný Evropskou skupinou odhadcovských 

asociací. Ani tyto standardy ovšem nemají povahu zákonu, ale jsou pouze metodikou určitých 

zásad, které by měly být při oceňování dodržovány. Za nejvíce inspirující metodiku se dá 

považovat Německý standard IDW S1, který se zaměřuje přímo na potřeby oceňování 

podniků. (Mařík, 2011, s. 19). 
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1.4 Faktor rizika a času 

 
Faktor rizika a času nelze v průběhu oceňování přehlížet. Oba faktory se promítají do 

oceňování nejčastěji v podobě diskontní míry.  

1.4.1 Čas 

 
Díky diskontní míře lze určit současnou hodnotu aktiva včetně budoucích příjmů, které 

z něho budou plynout. Tyto příjmy totiž nelze pouze sečíst a připočítat tak k hodnotě, jelikož 

současný a budoucí příjem má pro vlastníka rozdílnou hodnotu. Hlavní rozdíl spočívá 

v možnosti investování současného příjmu okamžitě a možnosti vytvářet tak další příjmy, na 

rozdíl od příjmu budoucího, kde je okamžitá investice nemožná.  Takto tedy lze pracovat 

s faktorem času.  

1.4.2 Riziko 

 
S hodnotou aktiva je úzce spjato i riziko, které určuje například pravděpodobnost těchto 

budoucích příjmů. Čím vyšší je pravděpodobnost budoucích příjmů, tím vyšší je i hodnota 

daného aktiva. Druhá možnost je samozřejmě opačně. Čím nižší pravděpodobnost, tím nižší 

hodnota aktiva.  

Je rozlišováno více typů rizika. Prvním dělením je obchodní a finanční riziko. Obchodní 

riziko definuje proměnlivost prodeje a úroveň fixních provozních nákladů. U finančního rizika 

se hledí na placení fixních nákladových úroků. Dále lze riziko členit na systematické a 

nesystematické. Systematické riziko je riziko, které nelze ovlivnit. Jedná se tak například o 

vývoj HDP nebo růst či pokles cenové hladiny. S těmito faktory se sice nedá nic dělat, ale je 

důležité s nimi počítat. Nesystematické riziko naopak ovlivnit lze. Pro představu to může být 

chyba vedení v rozhodování, fluktuace zaměstnanců a podobně. (Mařík, 2011, s. 41) 

Analýzu rizika není dobré podceňovat, jelikož jeho určení hraje pro správnost výsledného 

ocenění klíčovou roli. (Kislingerová, 2001, s. 104) 

1.5 Postup oceňování podniku 

 
Než začne oceňovatel aplikovat konkrétní metodu je zapotřebí udělat pár věcí, které docílí 

toho, že výsledek oceňování bude plnohodnotný. Na začátek je ovšem dobré zdůraznit, že 

neexistuje pouze jeden správný postup pro ocenění. Každý podnik je totiž jedinečný. Zároveň 

prostředí, ve kterém se nachází, není vždy totožné.  Existuje ovšem jakýsi obecný postup, 

který se dá doporučit a i v praktické části této práce bude použit.  
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Prvním krokem je sběr vstupních dat. Konkrétně dat jak o samotném podniku, tak rovněž 

o prostředí v kterém se nachází. Následuje strategická a finanční analýza těchto dat. Poté je 

záhodno sestavit finanční plán podniku a až následně přichází na řadu samotné ocenění. 

(Mařík, 2011, s. 53) 

V následujících kapitolách chronologicky každý z těchto kroků blíže představím. 

2. Sběr dat 

 
Oceňování se za poslední dvě dekády stává čím dál více komplexnější. Důvodem je zajisté 

rozvoj počítačů a daných programů, které dávají prostor pro snadnější a přesnější analýzu 

dat. K tomuto rozvoji přispívá ještě fakt, že zdroje informací jsou dnes o dost dostupnější, než 

tomu bylo v minulém století. (Damodaran, 2011, str. 11) 

Právě vyšší dostupnost dat nutí klást větší důraz na výběr správného zdroje. Zároveň je na 

oceňovateli, aby vybral pouze přiměřený počet vstupních dat, jelikož zde platí staré pravidlo 

– všeho moc škodí. Východiskem pro výběr vstupních dat je vždy účel daného ocenění a 

hledaná kategorie hodnoty. (Mařík, 2011, s. 54) 

Sběr dat vždy hodně záleží na pozici, kterou daný oceňovatel vůči podniku má. Pokud si 

podnik sám najímá pracovníka a dává tak k dispozici všechny data a informace, o které se 

zažádá, je samozřejmě správnost i rychlost získaných dat lepší. Ve většině případů se ovšem 

oceňovatelé musejí spolehnout pouze na externí zdroje, čehož je příkladem i tato diplomová 

práce.  

2.1 Typy dat 

 
Nyní bych rád ve zkratce představil, jaké typy vstupních dat se mohou pro oceňování 

hodit. Rozhodně nesmí chybět základní data o daném podniku, jako jsou název, právní forma 

a předmět podnikání. Dále je zapotřebí zjistit ekonomickou situaci daného podniku. Hlavním 

zdrojem jsou zde historické účetní výkazy. 

Jakmile mám potřebná data o podniku, je nutné se zaměřit i na trh, ve kterém se 

vyskytuje. Na trhu podnik samozřejmě není sám a tak je nutné získání informací i o 

konkurenci.  

Na škodu není ani marketingový průzkum zaměřený na hlavní produkty, ceny, distribuci a 

podobně. Rovněž analýza výrobních kapacit a vůbec charakteru celé výroby nám může 

pomoci lépe poznat podnik. S tím je spjata i otázka dodavatelů. Pokud je to možné, je dobré 

se zaměřit i na situaci ohledně pracovníků, jelikož lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších 
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složek podniku. Struktura pracovníků, situace na trhu práce či fluktuace zaměstnanců tak 

hodně napoví, jak bude podnik fungovat do budoucna. (Mařík, 2011, s. 55) 

3. Strategická analýza 

 
Každý podnik by si měl určit strategii, která pomáhá k budování a udržení konkurenční 

výhody a získání tak možnosti zajištění prosperity. Tato práce, kdy se pracovníci zabývají 

strategickými činnostmi, se odborně nazývá strategické řízení podniku.  A právě sem spadá i 

strategická analýza, která slouží k určení správné strategie.  Strategická analýza umožňuje 

nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Při správné analýze je tak podnik schopen 

se připravit na vnější faktory, které na něho můžou působit. (Sedláčková, 2006, s. 5-9) 

Důvodem, proč strategické analýze bude věnována nemalá část této práce, je její důležité 

postavení v rámci oceňování. Umožňuje totiž stanovení celkového výnosového potenciálu 

podniku. Jinými slovy je díky ní možné přesněji odhadnout budoucí výnosy, které jsou 

zejména pro výnosové metody nepostradatelné. (Mařík, 2011, s. 56) 

Strategická analýza se skládá z analýzy vnějšího prostředí a z analýzy vnitřního prostředí. 

Analýzou vnějšího prostředí se dá chápat okolí daného podniku, kde vlivy, které nemůže 

podnik ovlivnit, spadají do oblasti makroprostředí a vlivy ovlivnitelné do oblasti 

mikroprostředí.  

3.1 Analýza makroprostředí 

 
Jak je již zmíněno výše, makroprostředím se dají chápat vlivy, které nemůže podnik 

ovlivnit. Je tak nutné se s nimi smířit a na jejich vliv se připravit, jelikož další vývoj a úspěch 

podniku může záviset právě na tom, jak bude schopný se s těmito vlivy vypořádat. 

(Sedláčková, 2006, s. 16) 

3.1.1 PEST analýza 

 
Nejznámější a nejvyužívanější metodou pro analýzu makroprostředí je bezpochyby PEST 

analýza, případně její různé mutace PESTL či PESTLE. Název této analýzy je poskládám 

z prvních písmen faktorů, které analyzuje. P – Politické, E – Ekonomické, S – Sociální, T – 

Technologické a případně i tedy L – Legislativní a další E – ekologické. (Obrázek 1)  

Mezi politické faktory řadíme politickou situaci v dané zemi, ale i v zahraničí, jelikož 

například Česká republika je členem EU, a tak ji situace v dalších členských státech může 

ovlivňovat. Pozice v EU je rovněž důležitá vzhledem k dostupnosti nových trhů, které se 



20 
 

českým podnikům otevřely. Zároveň ovšem podniků nepřibyla pouze nová klientela, ale je 

nutné počítat i s vyšší konkurencí.  

 

Obrázek 1 - PEST analýza - dělení faktorů; zdroj: vlastní tvorba 

S politickými faktory úzce souvisí legislativa. Zákony, kterými se podnik musí řídit, mohou 

například napřímo ovlivňovat náklady spojené s výrobou. Nejvíce podnik ovlivňují zákony 

daňové, protimonopolní, cenová politika dané země, přístup k ochraně životního prostředí, 

regulace importu a exportu či ochrana zaměstnanců a zákazníků.  

Ekonomické faktory vycházejí ze základních směrů ekonomického vývoje. I zde je důležité 

se zaměřit nejen na tuzemské výsledky, ale rovněž i na zahraničí. Jelikož celá PEST analýza 

analyzuje makroprostředí, je nutné využít především makroekonomické ukazatele. Mezi 

základní indikátory patří míra ekonomického růstu, který vede ke zvýšené spotřebě a tím 

zvyšuje příležitosti na trhu. Dále je důležitým indikátorem výše úrokové míry. Pokud je 

úroková míra nízká, vyskytuje se možnost získat levněji potřebné zdroje a realizovat tak 

podnikové záměry.  Neméně důležitým ukazatelem ekonomické situace je i míra inflace. 

Vysoká míra inflace se může projevit nižší potřebou intenzivně investovat, což zapříčiní nižší 

ekonomický rozvoj. Vzhledem k nutnosti analýzy i zahraničních trhů není možné opomenout 

směnné kurzy, které určují tuto mezinárodní konkurenceschopnost. (Sedláčková, 2006, s. 17) 

Dalšími faktory jsou faktory sociální, mezi které patří například demografický vývoj 

obyvatelstva, úroveň vzdělání, mobilita a rovněž i životní styl a přístup obyvatel k práci a 

volnému času.  

Poslední kategorií základní varianty PEST analýzy jsou technologické faktory. Jedná se 

především o znalost a dostupnost nejmodernějších technologií, které mohou vést ke zlepšení 

konkurenční pozice.  

Cílem PEST analýzy není všechny tyto možné faktory definovat co nejpodrobněji, jelikož 

každý podnik je specifický a jeden faktor může mít podniky odlišný dopad. Základem tedy je 

správně určit nejvýznamnější faktory. Význam analýzy makroprostředí úměrně stoupá 

s velikostí a ambicemi daného podniku. (Sedláčková, 2006, s. 16-17) 
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3.2 Analýza mikroprostředí 

 
Analýza mikroprostředí je rovněž nedílnou součástí strategické činnosti, jelikož se 

soustředí na konkrétní odvětví, ve kterém se podnik nachází. V praxi se tak na ní klade velký 

důraz. Tato analýza v podstatě řeší dva základní okruhy problémů – základní charakteristické 

znaky daného odvětví, načež navazuje udání prognózy budoucího vývoje tohoto odvětví. 

(Kislingerová, 2001, s. 32)  

3.2.1 Identifikace charakteristických znaků 

 
První krokem je tedy zjistit základní charakteristiky daného odvětví, ve kterém se podnik 

nachází. Tyto charakteristiky lze rozdělit na tři hlavní části. Citlivost odvětví na změny 

v hospodářském cyklu, míra regulace ze stran státu a strukturu samotného odvětví. 

Citlivost odvětví se dá vymezit pomocí tří základních charakteristik. Cyklické odvětví značí 

odvětví, které svým způsobem kopírují hospodářský cyklus. Neboli daří-li se celé ekonomice, 

daří se i danému odvětví. Příkladem je většinou dlouhodobé zboží, u kterého spotřebitelé 

mohou nákup odložit až na dobu, kdy budou v lepší finanční situaci. Opakem je odvětví 

anticyklické, které se chová přesně naopak než ekonomika. V období recese tak zaznamenává 

největší úspěch a v období konjunktury naopak pokles. Do tohoto odvětví patří například 

statky, kterými si lidé nahrazují jinak nákladnější formu volného času (koukání na televizi). 

Posledním typem je odvětví neutrální, které hospodářské cykly zcela neovlivňují. Sem je 

možné zařadit zboží, které je nezbytné pro každodenní účely a tak je po něm vysoká poptávka 

za každých okolností.  

Druhou částí je vliv státu na dané odvětví. Stát má v některých případech povinnost 

regulovat dané odvětví, ať už prostřednictvím regulací cen, či například udělováním licencí, 

které umožňují v odvětví podnikat.  

3.2.2 Porterův model pěti tržních sil 

 
Strukturu samotného odvětví je možné analyzovat pomocí Porterova modelu pěti tržních 

sil. Tento model má již velmi dlouhou tradici a je uznávaný, dá se říci, po celém světě.  Tento 

model se zaměřuje na pět základních dynamických faktorů mikroprostředí, které jsou 

přehledně vidět na obrázku 2. (Kislingerová, 2011, s. 32-35) 
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Obrázek 2 - Porterův model pěti sil; zdroj: dle Porter, 2008, s. 27 
      

 Jak jsem již řekl, faktory mikroprostředí se dají ovlivnit mnohem lépe než faktory 

makroprostředí. Podnik by si při analýze mikroprostředí měl umět identifikovat, které faktory 

pro něho mají větší význam, a také které z nich lze z jeho pohledu opravdu ovlivnit. Porterův 

model tyto faktory přehledně dělí do kategorií. (Sedláčková, 2006, s. 47) 

Na trhu může vždy sehrát velkou roli vstup nové konkurence, která s sebou přináší 

mnohdy i revoluční novinky. Vstup konkurence se stejným výrobkem, co se využití týče, není 

jedinou hrozbou, která může na trh vstoupit. Náhradní výrobky, zvané substituty, které 

způsobují možnost vyhnout se původním produktům, jsou rovněž hrozbou, kterou by podniky 

neměly podceňovat.  

Dále se Porter zaměřuje na lidské faktory, které trh ovlivňují. Prvními jsou dodavatelé a 

jejich schopnost určovat či vyjednávat ceny, za které své statky nabízejí. Na opačné straně 

stojí zákazníci, kteří, stejně jako dodavatelé, rovněž mají svou vyjednávací pozici o ceně na 

daném trhu. 

Posledním faktorem, který rovněž ovlivňuje mikroprostředí je samozřejmě stávající 

konkurence. Zde je pro podnik důležité hlavně správně určit, kdo je přímý konkurent se 

kterým je smysluplné se porovnávat.  

3.2.3 Analýza atraktivity trhu 

 
Jakmile jsou získána základní data o mikroprostředí, je záhodno vytvořit takzvanou 

analýzu atraktivity trhu. Tato analýza spočívá ve vymezení a ohodnocení hlavních faktorů 

trhu, které následně vedou k lepšímu poznání šancí a rizik spojených s daným trhem a dávají 
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možnost dalšího podkladu pro věrohodnější odhad budoucího vývoje. Mělo by se především 

jednat o faktory, které jsou důležité z hlediska poptávky a prodeje, jako například: Růst a 

velikost trhu, Intenzita přímé konkurence, průměrná rentabilita, citlivost trhu na konjunkturu 

či charakter a struktura zákazníků. (Mařík, 2011, s. 63-64) 

3.2.4 Prognóza vývoje odvětví 

 
Jak už tomu bývá, podkladem pro prognózu budoucího vývoje jsou historické údaje. 

V případě oceňování podniku jsou nejdůležitějšími daty historický vývoj tržeb a zisků. Jak je 

uvedeno v minulé podkapitole, je důležité určit, v jakém odvětví se podnik nachází. Zda 

v cyklickém, necyklickém či neutrální. Na základě toho lze analyzovat závislost na vývoji HDP, 

což napomáhá přesnějšímu určení budoucího vývoje. Další způsob, jak odhadnout vývoj 

odvětví, je za pomoci již zpracovaných prognóz - například investičními společnostmi či 

bankami. Odvětvový vývoj v ČR rovněž analyzuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

(Kislingerová, 2011, s .37) 

3.3 Analýza vnitřního prostředí 

 
Za zmínku stojí rovněž zmínit analýzu vnitřního prostředí, kterou lze chápat jako analýzu 

samotného podniku.  Tato činnost má za úkol najít hlavní silné stránky podniku, ale 

samozřejmě i jeho slabiny, na kterých by měl zapracovat. Z toho je možné identifikovat 

případné příležitosti, které se podniku otevírají nejčastěji právě díky jeho silným stránkám. 

Není možné ale sledovat pouze to, co se daří. Je nutné zaobírat se i slabinami a s nimi 

spojenými hrozbami. I na tuto analýzu existuje účinný model zvaný SWOT analýza.  

 

Obrázek 3 - SWOT analýza; zdroj: Kotler, 2007, s. 97) 



24 
 

SWOT analýza je stejně jako PEST analýza vytvořená pomocí prvních písmen slov, které 

sleduje. Strenght – síla, Weekness – slabiny, O – Oportunitities, T – Threats. (Kotler, 2007 ,s. 

97) 

Oceňování podniku v praktické části této práce bude ovšem na základě externích dat, 

z kterých vlastnosti vnitřního prostředí není snadné určit, jelikož mnoho interních informací 

nemá oceňovatel k dispozici. Analýzu vnitřního prostředí pomocí SWOT analýzy tak zastoupí 

obsáhlá finanční analýza, kterou blíže představím v další kapitole.  

4. Finanční analýza 

 
Velmi důležitou součástí oceňování podniku je podrobná finanční analýza. Její úlohou je 

zjištění finanční situace podniku neboli finančního zdraví podniku k datu ocenění a zároveň 

vytvoření základu pro finanční plán, který bude predikovat pravděpodobný budoucí vývoj 

podniku. (Mařík, 2011, s. 96) 

Finanční analýza je rovněž základní složkou finančního řízení podniku, jelikož dokazuje, jak 

velký rozdíl je mezi podnikovými plány a realitou. Data potřebná k analýze se čerpají ze tří 

základních účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků. 

(Valach, 1999, s. 91)  

Mezi uživatele finanční analýzy patří mnoho subjektů. Finanční analýza je totiž dobrým 

pomocníkem v případě určení míry rizika, které je ve spolupráci s daným podnikem aktuální. 

Kromě managementu daného podniku se tak mezi uživatele řadí například banky, které 

potřebují zjistit, zda je podnik finančně zdraví a nehrozí tak vyšší riziko případného nesplacení 

úvěru. Dále akcionáři, kteří rovněž do podniku vložili své jmění a chtějí si předběžně určit, s 

jakým rizikem musejí počítat. Dodavatelé, kteří si chtějí ověřit, zda závazky, které k nim 

podnik v budoucnu může mít, budou splatné. Či opatrní zaměstnanci, kteří nechtějí věřit 

pouze informacím, které jim podnik vypouští, ale chtějí si sami ověřit finanční realitu svého 

zaměstnavatele. (Grünwald, 2004, s. 7)  

Účel finanční analýzy pro oceňování podniku nespočívá pouze v doplnění veličin do 

dostupných vzorců a z toho automatické vyvození závěru o finanční situaci podniku, na 

kterém lze stavět určení hodnoty daného podniku. Oceňovatel si musí být vědom, že 

ukazatele mají sami o sobě malou vypovídací hodnotu a záleží tak spíše na jejich správné 

interpretaci.  (Mařík, 2011, s. 96) 

V podkapitolách níže představím základní ukazatele, pravidla a modely finanční analýzy.  
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4.1 Absolutní ukazatele 

 
Vstupní údaje, které lze vyčíst ze tří základních účetních výkazů, se nazývají absolutní 

ukazatele. Tyto ukazatele se dělí na dva typy. Hodnoty, jejichž stav je dán k určitému datu, se 

nazývají stavové veličiny. Tyto hodnoty je možné nalézt v rozvaze. Naopak ve výkazu zisku a 

ztrát a ve výkazu peněžních toků lze nalézt veličiny tokové, které udávají hodnotu za určité 

období.  

Analýzy těchto hodnot jsou poměrně snadné. Jedná se o vertikální a horizontální analýzu 

Zároveň se mezi analýzu absolutních ukazatelů řadí i ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

Proto i jemu bude věnována samotná podkapitola. (Kislingerová, 2001, s. 63) 

4.1.1 Horizontální analýza 

 
Horizontální analýza slouží ke sledování změn hodnot dané položky v čase. Změny se dají 

meziročně sledovat, jak rozdílově, tak poměrově, neboli o kolik jednotek, či o kolik procent, 

vzrostla, či se snížila, daná položka. (Kislingerová, 2008, s. 9) 

4.1.2 Vertikální analýza 

 
Další podobnou analýzou je analýza vertikální. Vertikální analýza na rozdíl od horizontální 

sleduje pouze jedno dané období, kde poměřuje dílčí změny veličin k jedné určité. Příkladem 

může být analýza struktury aktiv, kde celková aktiva jsou 100 % hodnoty, a účel je zjistit, 

jakou měrou se jednotlivé položky na těchto 100 % podílely. (Kislingerová, 2001, s. 63-64) 

Dalším rozdílem mezi horizontální a vertikální analýzou je ten, že vertikální analýza není 

ovlivněna inflací. (Růčková, 2015, s. 110) 

Vertikální analýza je rovněž skvělým pomocníkem při zkoumání rozmístění zdrojů daného 

podniku. Ukáže nám totiž, zda podnik investuje spíše do z pravidla výnosnějších 

dlouhodobých aktiv, či se zaměřuje spíše na ty krátkodobé. Dále se dá vysledovat, zda podnik 

nemá poměrově zbytečně mnoho hotovosti a peněz na běžném účtu, které žádné výnosy 

neprodukují, či naopak zda nemá peněžních zdrojů málo a neohrožuje tak schopnost dostát 

svým závazkům vůči dodavatelům. Při vertikální analýze pasiv je také možné zjistit, jaké 

zdroje jsou nejvíce využívány pro financování podnikového majetku. (Kovanicová, 1995, s. 

254) 
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4.1.3 Čistý pracovní kapitál 

 
Kromě analýzy vertikální a horizontální analýzy lze z absolutních ukazatelů rovněž 

dopočítat hodnoty tzv. rozdílových ukazatelů. Mezi nejčastější patří hodnota čistého 

pracovního kapitálu (eng. Net Working Capital, NWC), který představuje oběžná aktiva 

zkrácené o krátkodobé závazky. Hodnota, která vyjde je ta část majetku, která je financována 

dražším dlouhodobým kapitálem. Podniky tuto část čistého pracovního kapitálu drží kvůli 

zajištění potřebné míry likvidity, která je potřebná pro dostání svých závazků. Není tak 

účelem tento kapitál minimalizovat ale optimalizovat tak, aby financování podniku bylo co 

nejefektivnější, ale zároveň nebylo ohroženo plynulé fungování podniku. (Kislingerová, 2005, 

s. 42) 

 

          Obrázek 4 - Čistý pracovní kapitál (NWC); zdroj: Kislingerová, 2005, s. 42 

Nejčastěji se výše čistého pracovního kapitálu porovnává s tržbami daného podniku. Podíl 

tržeb a čistého pracovního kapitálu by totiž měl být stabilní. (Kislingerová, 2001, s. 65) 

Potřeba výše čistého pracovního kapitálu lze spočítat na základě obratového cyklu peněz. 

Jak se tento obratový cyklus spočítá, vysvětlím později. (viz kapitola 4.2.2 Ukazatele aktivity) 

𝑃𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑁𝑊𝐶 = 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 𝑥 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 

4.2 Bilanční pravidla 

 
Nyní bych se od ukazatelů rád přemístil k pravidlům, kterých by se podnik měl držet, aby 

dosáhl dlouhodobé finanční rovnováhy.  
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4.2.1 Zlaté bilanční pravidlo financování 

 
Toto pravidlo poukazuje na preferenci financování dlouhodobého majetku dlouhodobými 

zdroji a naopak financování krátkodobého majetku za pomoci krátkodobých zdrojů. 

(KIslingerová, 2001, s. 66) 

4.2.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

 
Zlaté pravidlo o vyrovnání rizika spočívá ve zkoumání poměru vlastních a cizích zdrojů. 

Říká, že by cizí zdroje neměly převyšovat vlastní. V krajním případě by se měly maximálně 

rovnat. (KIslingerová, 2001, s. 66) 

4.2.3 Zlaté pari pravidlo 

 
Zde jde o vztah mezi dlouhodobým majetkem a vlastními zdroji. Je známo, že podniky 

využívají i cizí kapitál, jelikož díky finanční páce je možné zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. 

Proto by hodnota vlastních zdrojů měla být menší než hodnota dlouhodobého majetku. 

V krajním případě by se opět měly maximálně rovnat. (Kislingerová, 2001, s. 66) 

4.2.4 Zlaté poměrové pravidlo 

 
Poslední ze zlatých pravidel porovnává investice s tržbami. Doporučuje se, aby růst 

investic nepřevyšoval růst tržeb. (KIslingerová, 2001, s. 66) 

4.3 Poměrové ukazatele 

 
Metoda poměrových ukazatelů funguje na bázi dávání absolutní ukazatelů do vzájemných 

poměrů. Tento postup je velmi využívaný, jelikož je velmi praktický a jeho použitelnost je, dá 

se říci, univerzální. Rád bych tedy tyto hlavní ukazatele představil. (Kislingerová, 2001, s. 68)  

4.3.1 Ukazatele rentability 

 
Začněme jednou z nejdůležitějších skupin těchto poměrových ukazatelů. Většinu investorů 

vždy zajímá dosažitelný zisk. A právě schopnost podniku přetvořit investovaný kapitál na zisk 

je základní funkcí ukazatelů rentability. (Valach, 1999, s. 94) 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) sleduje efektivní využitelnost dlouhodobého 

investovaného kapitálu. Přesněji řečeno vyčísluje, kolik zisku před zdaněním a úroky přinese 

1 koruna investovaných dlouhodobých zdrojů.  
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𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita aktiv (ROA) ukazuje produkční sílu podniku. Porovnává EBIT a celkové zdroje 

podniku bez rozdílu o původu financování. Určuje tedy, zda podnik dokáže efektivně využít 

svůj majetek. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se zaměřuje pouze na efektivní využití vlastního 

kapitálu. Na rozdíl od ROI a ROA se počítá přímo s čistým ziskem po odečtu úroků a zdanění. 

Tento ukazatel je často využíván investory, kteří chtějí porovnat, zda výnosnost jejich kapitálu 

odpovídá danému riziku.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Dalším známým ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS). Tato rentabilita ukazuje, kolik korun 

zisku vytvoří 1 koruna tržeb. (Kovanicová, 1995, s. 279) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

4.3.2 Ukazatele aktivity 

 
Pojmem aktivita se v tomto případě má na mysli využitelnost jednotlivých majetkových 

částí daného podniku. S těmito ukazateli lze pracovat buďto na základě počtu obratů nebo 

dobou obratu. (Kislingerová, 2001, s. 71) 

Pokud chce podnik vypočítat celkové využití svého majetku, je dobré použít ukazatel obrat 

aktiv. Vypočítá se pomocí zlomku, kde se tržby dělí celkovými aktivy. Čím vyšší hodnota, tím 

vyšší využitelnost majetku a tudíž lepší výsledek pro daný podnik. (Valach, 1999, s. 101) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 Dalším ukazatelem je doba či počet obratů zásob. Počet obratů zásob udává, kolikrát za 

kalendářní rok je podnik schopen přeměnit zásoby v jiné oběžné aktivum, který prodá a 

následně opět naskladnit zásoby. Opět čím vyšší číslo, tím lepší výsledek pro podnik. (Valach, 

199, s. 102) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
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Naopak doba obratu zásob určuje, jak dlouho trvá podniku celý proces s nákupem zásob, 

vytvořením oběžného aktiva a opětovným naskladněním. (Mařík, 2011, s. 107) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Spoustu podniků bojuje s cash flow, které je pro plynulý chod podniku smrtelně důležitým 

prvkem. S cash flow jsou spjaty i pohledávky, které vůči podniku jeho odběratelé mají. 

Ukazatel průměrné doby splatnosti pohledávek definuje, kolik dní trvá, než se z pohledávky 

stane opravdový příjem hotovosti. Podniky potřebují dbát na výběr vhodných dlužníků a 

zvolení správné strategie doby splatnosti, aby snížily dobu inkasa na co nejmenší počet dní. 

(Kislingerová, 2001, s. 72). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 

𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Protipólem k době obratu pohledávek je doba obratu závazků. Podnik by se měl snažit 

najít balanci mezi těmito dvěma ukazateli. (Kislingerová, 2001. s. 73) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑢
 

Z těchto ukazatelů lze následně vyvodit takzvaný obratový cyklus peněž, který udává, kolik 

času je zapotřebí od zakoupení materiálů až po příchozí platbu za hotový výrobek. Čím kratší 

je doba obratového cyklu, tím méně potřebuje podnik čistého pracovního kapitálu, aby mohl 

i nadále plynule fungovat. (Scholleová, 2012, s. 186)  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝ě𝑛ě𝑧 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 

+ 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 − 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů  

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 
Ukazatele zadluženosti zkoumají poměr cizího a vlastního kapitálu v daném podniku. 

Zároveň se soustředí na schopnost podniku hradit své dluhy, respektive náklady dluhu, 

kterými jsou úroky. Využití cizího kapitálu v podobě zadlužení není pro podnik známkou 

slabosti. Cizí kapitál se využívá v souvislosti s jeho nižšími náklady na financování, než je tomu 

v případě využití vlastního kapitálu. Nákladové úroky z úvěru jsou většinou nižší, než je 

procentuální požadovaný výnos vlastního kapitálu. Zároveň úroky snižují daňový základ a je 

možno tak využívat takzvanou finanční páku.  
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Pro podnik je důležité najít balanc mezi využitím cizího a vlastního kapitálu. Ukazatelem, 

který hodnotí nákladovost obou těchto zdrojů, jsou vážené náklady na kapitál (ang. WACC). 

Podnik se snaží, aby tento ukazatel dosahoval co nejnižší hodnoty. (Kislingerová, 2001, 73-74) 

Prvním ukazatelem zadluženosti je porovnání cizích zdrojů k celkovým aktivům. Tento 

ukazatel tak hodnotí, kolik z celkového majetku je kryto cizím kapitálem. Nazývá se celková 

zadluženost, ale je možné ho nalézt jako tzv. věřitelské riziko.  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Další ukazatel, zvaný dlouhodobá zadluženost, je velmi podobný, jelikož rovněž hodnotí 

poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům. Rozdíl spočívá v tom, že počítá pouze s cizími zdroji, 

se kterými je spjato i placení úroků.  

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Posledním ukazatelem je úrokové krytí. Úrokové krytí udává, kolikrát je podnik schopen 

hradit úroky ze svého zisku před zdanění a odpisy (EBIT). Neboli z druhého pohledu, až na 

jakou hodnotu může klesnout EBIT, aby byl podnik stále schopen hradit své úroky. 

(KIslingerová, 2001, s. 74) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

4.3.4 Ukazatele likvidity 

 
Zdraví podnik by měl vždy dostát svým závazkům. K tomuto účelu slouží sledování 

likvidity. Existuje více úrovní likvidity. Vždy se jedná o porovnání složky oběžných aktiv ke 

krátkodobým závazkům. Znovu je důležité upozornit, že cílem není být co nejvíce likvidní, ale 

být optimálně likvidní. (Kovanicová, 1995, s. 292) 

Nejvyšším stupněm likvidity, třetím stupněm, je běžná likvidita, která poměřuje veškerá 

oběžná aktiva vůči výši krátkodobých závazků. Její praktičnosti ovšem škodí fakt, že oběžná 

aktiva v sobě zahrnují i zásoby, které sami o sobě moc likvidní nejsou. Proto některým 

podnikům vychází tato hodnota o dost příznivěji, než hodnota dalších ukazatelů likvidity. 

(Kovanicová, 1995, s. 293) 

Optimální rozmezí této hodnoty je stanoveno mezi 1,5  - 2,5. Není to ovšem rozmezí 

optimální pro všechny případy. Vždy je nutné provést hlubší analýzu.  (Kislingerová, 2001, s. 

77) 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Druhým stupněm likvidity je pohotová likvidita. Na rozdíl od běžné likvidity nepočítá s již 

zmíněnými zásobami. Výsledek tedy definuje, jak je podnik schopen dostát svým závazkům 

využitím hotovosti, peněž na bankovním účtu nebo podstoupením pohledávek. Hodnota by 

se zde měla pohybovat mezi 1 – 1,5. (Kislingerová, 2004, s. 79) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Nejnižším stupněm je okamžitá likvidita. Zde lze pro uhrazení závazků využít pouze peníze. 

Konkrétně tedy využitím hotovosti nebo peněz na bankovním účtu. Hodnota by neměla 

klesnout pod 0,2.  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

4.3.5 Ukazatel produktivity 

 
Ukazatelem, který sleduje výkonnost podniku ve srovnání s osobními náklady, je takzvaný 

ukazatel produktivity. Výsledky tohoto ukazatele je možné vyjádřit dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je procentuální vyjádření osobních nákladů vzhledem k přidané hodnotě. Zde 

samozřejmě podnik chce dosáhnout co nejnižší hodnoty, jelikož poté zbývající procentuální 

část zbývá na tvorbu zisku. Druhým pohledem je pouze opačný poměr, tedy kolikrát vyšší je 

poměr přidané hodnoty oproti osobním nákladům. Zde je potřeba dosáhnout co nejvyšší 

hodnoty, která symbolizuje, kolik korun vytvoří 1 koruna vložená do osobních nákladů. 

(Kislingerová, Hnilica, 2005, s. 37) 

4.4 EVA – ekonomická přidaná hodnota 

 
Ukazatel, kterému je v dnešní době přikládána veliká užitečnost se nazývá EVA (ang. 

Economical Value Added, v překladu Ekonomická přidaná hodnota).  

Jak jsem si již dříve uvedl, cílem podniku by dle jedné z teorií měla být maximalizace zisku. 

Jednalo se ekonomickou teorii. Zde se dostávám k rozboru, o jakém zisku byla vůbec řeč. 

Účetní zisk, který je rozdílem výnosů a nákladů, je zde nahrazen ziskem ekonomickým. Rozdíl 

mezi těmito dvěma zisky spočívá v nákladech, které pro svůj výpočet využívají. Ekonomický 

zisk totiž počítá s ekonomickými náklady, které kromě účetních nákladů zahrnují i náklady 

ušlých příležitostí. Tyto náklady se v praxi vyjadřují prostřednictvím úroků z vlastního kapitálu 

podnikatele. (Kislingerová, 2001, s.88) 
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Úč𝑒𝑡𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − úč𝑒𝑡𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

Pro stanovení hodnoty EVA je zapotřebí tří základních hodnot. Hodnoty čistého 

provozního zisku NOPAT, celkové výše investovaného kapitálu a vážených nákladů na kapitál 

WACC.  

WACC jsou kalkulovány pomocí vážených nákladů na cizí a vlastní kapitál s ohledem na 

podnikovou finanční strukturu. Jelikož je společnost oceňována jako celek, tedy s využitím jak 

vlastního tak i cizího kapitálu, je nutné zakomponovat jak náklady na cizí kapitál, tak zároveň i 

výnosnost vlastního kapitálu. (Fernández, 2017, s. 16) 

Zde jsou vzorce pro výpočet hodnoty NOPAT a WACC: 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟  (1 − 𝑡) ∗  
𝐷

𝐶
+  𝑟  ∗  

𝐸

𝐶
 

 rd – náklady na cizí kapitál (úrok) 

 t – sazba daně 

 D – cizí kapitál (ang. Debt) 

 C – celkový investovaný kapitál 

 re – náklady na vlastní kapitál (Očekávaná výnosnost) 

 E – vlastní kapitál (ang. Equity) 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál ovšem není lehkou záležitostí. Tím spíše když má 

oceňovatel pouze externí data. Pro výpočet re je tedy možné využít model CAPM, který 

výnosnost odhaduje od hodnoty beta, která představuje míru systematického rizika, dále od 

bezrizikové úrokové míry rf a od očekávané výnosové míry trhu rm.  

𝑟 = 𝑟 +  𝛽 ∗ (𝑟  − 𝑟 ) 

 Je rovněž potřeba zmínit správné dosazení koeficientu beta. Existují dva typy. Koeficient 

beta nezadlužený (Beta unlevered) a koeficient beta zadlužený (Beta levered). Pokud podnik 

využívá dlouhodobých cizích zdrojů, je potřeba daný nezadlužený koeficient, který je 

k dostání například v databázi Damodaran, přepočítat na zadluženou variantu přímo pro daný 

podnik.  

ß =  ß  ∗ (1 + (1 − t) ∗
𝐷

𝐸
) 
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Jakmile jsou hodnoty spočítané, je možnost vypočítat samotnou výši EVA.  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 

Druhou možností jak spočítat hodnotu EVA je za pomoci zjednodušené metody CAPM. 

EVA je zde rozdílem mezi čistým ziskem po zdanění a požadovaným výnosem vlastního 

kapitálu.  

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐴𝑇 − (𝑟 ∗ 𝐸) 

Hodnota ukazatele EVA by měla být vždy kladná. Čím větší tím lepší. Pouze tak totiž 

podnik vytváří přidanou ekonomickou hodnotu. (Kislingerová, 2001, s. 89) 

5. Finanční plán 

 
Po zhotovení strategické a finanční analýza, je hotový k dispozici výchozí bod pro 

sestavení finančního plánu. Finanční plán, který řeší otázku plánovaného vývoje rozvahy, 

výsledovky a výkazu zisku a ztrát, je důležitou součástí oceňování podniku, protože, jak už 

jsem zmínil, investor si od koupě podniku slibuje i další budoucí příjmy s ním spojeným, a tak 

je vhodné si alespoň nasimulovat, co by měl být podnik schopen zvládnout v příštích letech. 

Zároveň není možné ignorovat budoucí vývoj podniku, takže výsledná hodnota podniku se 

samozřejmě odráží od pravděpodobných budoucích příjmů.  

Finanční plán se dá vytvořit více metodami, které se dají i navzájem kombinovat. Mezi 

nejvýznamnější patří metoda procenta tržeb, extrapolace časových řad a propočet 

z doplňujících údajů.  

Metoda procenta tržeb spočívá v tom, že hlavní položky podniku se vyvíjí lineárně vůči 

růstu či poklesu obratu podniku. U položek, kde takováto synergie neplatí, je vhodné využít 

analýzu časových řad. Pokud ovšem tyto položky nemají viditelný trend a chovají se 

chaoticky, je vhodné využít průměr za dané období, či pouze poslední hodnotu za sledovací 

období. (Vochozka, Mulač, 2012, s. 139). 

Nyní představím nejdůležitější veličiny, s kterými se ve finančním plánování pracuje.  

5.1 Tržby 

 
Vývoj tržeb by měl vycházet z provedené strategické analýzy. Je důležité počítat s 

pravděpodobným vývojem tržních podmínek, které jistojistě ovlivní výši podnikových výnosů. 

Dále je vhodné pamatovat na kapacitní možnosti daného podniku, které mohou být 

limitujícím faktorem úspěšného růstu tržeb. (Mařík, 2011, s. 126) 
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5.2 Provozní zisková marže 

 
Významným pojmem pro stanovení hodnot podniku je provozní zisková marže. Tuto marži 

lze spočítat podílem korigovaného provozního výsledku před zdaněním a tržbami. (Mařík, 

2011, s. 127) 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =  
𝐾𝑜𝑟𝑖𝑔𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝ř𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

5.3 Pracovní kapitál 

 
Podoba pracovního kapitálu pro potřeby plánovaní se trochu liší od toho, který jsem 

popisoval v kapitole 4.1.3 Čistý pracovní kapitál. Rozdíl spočívá v odečtení neúročeného 

cizího kapitálu od oběžných aktiv namísto úročeného. 

V praxi to tedy znamená, že se odečítají krátkodobé závazky neobsahující běžné bankovní 

úvěry. 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑛𝑒ú𝑟𝑜č𝑒𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

= 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Všechny započítané veličiny jsou uváděny pouze v rozsahu provozně nutném. Tedy pouze 

v takové výši, jakou podnik vyžaduje pro svou základní činnost.  

Do krátkodobého finančního majetku tak budu kalkulovat pouze ty peněžní prostředky, 

které jsou nutné pro hladký chod podniku. S touto výší mi může pomoci první stupeň 

likvidity, který již byl popsán v kapitole 4.2.4 Ukazatele likvidity. Plánovanou výši 

krátkodobých závazků lze vynásobit žádoucí hodnotou prvního stupně likvidity a dle vzorce 

vyjdou provozně nutné peněžní prostředky.  

Hodnoty plánovaných zásob, pohledávek a krátkodobých závazků je vhodné úměrně 

zvyšovat či snižovat s plánovaným růstem či poklesem výkonů. (Mařík, 2011, s. 132) 

6. Metody oceňování podniku 

 
Metody oceňování lze rozdělit do tří základních okruhů. Okruhy metod na základě analýzy 

výnosů, na základě analýzy trhu a na základě analýzy majetku. (Mařík, 2011, s. 37) V této části 

každý z okruhů přiblížím a zároveň představím jednotlivé metody.  

6.1 Výnosové metody 

 
Začnu okruhem výnosových metod. Jak tomu samotný název napovídá, výnosové metody 

jsou založené na analýze výnosů daného podniku. Koupí podniku totiž většinou investor 
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získává aktivum, od kterého očekává budoucí příjmy. Podnik se tak stává investicí 

srovnatelnou například s nákupem výrobního stroje. Pokud se bude rozhodovat, zda stroj 

pořídit či ne, je napřed důležité si ověřit, že budoucí příjmy budou natolik vysoké, aby se 

koupě stroje vyplatila. A právě tyto budoucí příjmy, které se očekávají i od samotného 

podniku, sledují a analyzují výnosové metody, na základě nichž se stanovuje současná 

hodnota podniku. (Kislingerová, 2001, s. 145) 

 Mezi tyto metody patří metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), metoda 

kapitalizovaných zisků a metoda ekonomické přidané hodnoty. (Mařík, 2011, s. 37) 

6.1.1 Metoda kapitalizace zisku 

 
Metoda kapitalizace zisku se považuje za nejjednodušší metodu a stala se tak základním 

modelem, prostřednictvím kterého lze stanovit na přímo hodnotu podniku. Jak už to ovšem 

většinou bývá, čím lehčí varianta, tím méně přesné výsledky. I v tomto případě toto pravidlo 

platí, a tak je po získání výsledné hodnoty velmi často potřeba podstoupit dodatečné 

nezbytné korekce. (Kislingerová, 2001, s. 153) 

U této metody se počítá s výnosy pouze pro vlastníky, kteří jsou držiteli vlastního kapitálu. 

Výsledkem je tedy vlastně hodnota vlastního kapitálu.  

 Hodnota se vypočítá pomocí podílu trvalého odnímatelného čistého výnosu (TČV), který 

představuje výnosy, které mohou být bez problému rozděleny vlastníkům, aniž by v podniku 

došlo k narušení běžného provozu, a kalkulované úrokové míry (ik), což jsou v principu 

náklady vlastního kapitálu.  

𝐻 =  
𝑇Č𝑉

𝑖
 

U analytické metody lze predikovat budoucí vývoj podniku. Proto se do vzorce přidá navíc 

ještě odhad odnímatelného čistého výnosu a délka období, ve kterém se tyto výnosy 

očekávají. (Mařík, 2011, s. 270-273) 

𝐻 =
Č𝑉

(1 + 𝑖 )
+

𝑇Č𝑉

𝑖
𝑥

1

(1 + 𝑖 )
 

6.1.2 Metoda diskontovaných peněžních toků  

 
Metoda diskontovaných peněžních toků neboli diskontovaného cash-flow se řadí mezi 

nejvyužívanější metodu oceňování vůbec. Její hlavní výhodou je definice hodnoty aktiva 

v současnosti včetně započítání budoucích výnosů. K stanovení této hodnoty totiž využívá 

budoucí peněžní toky diskontované na současnou hodnotu. Aby ovšem oceňovatel mohl tuto 
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metodu využít, je zapotřebí dodržet pár předpokladů. Mezi tyto předpoklady patří: efektivita 

kapitálových trhů, struktura podniku musí být tvořena pouze vlastním kapitálem a dluhem, 

jedinou daní je daň z příjmů a v poslední řadě podnik musí splňovat podmínku zvanou „going 

concern“ princip, kdy bude i v budoucnu nadále pokračovat ve své činnosti. (Kislingerová, 

2001, s. 157)  

Tato metoda se dá uplatňovat formou dvou základních variant. Rozdíl mezi danými 

variantami spočívá v tom, jak pracují se základními pilíři této metody, kterými jsou takzvané 

Free Cash Flow (FCF) a diskontní míra.  

První z těchto dvou nejpoužívanějších variant je DCF entity, kde se na podnik nahlíží jako 

na celek. U DCF entity se pracuje s Free Cash Flow to the Firm (FCFF), které je charakteristické 

tím, že je k dispozici jak vlastníkům, tak i věřitelům. Jako reprezentant diskontní míry v tomto 

případě slouží vážené náklady na kapitál (WACC), které v sobě zahrnují náklady na vlastní a 

zároveň i na cizí kapitál.  

Druhou variantou je DCF equity. Equity v překladu znamená vlastní kapitál, který je i 

podstatou této varianty. DCF equity se totiž využívá k ocenění vlastního kapitálu. Využívá 

pouze volné peněžní toky pro vlastníky – odborně Free Cash Flow to the Equity (FCFE). Jako 

diskontní míra se zde využívají náklady na vlastní kapitál (re).  

Výpočet těchto dvou ukazatelů, WACC a re, je možné nalézt v kapitole 4.4 EVA – 

Ekonomická přidaná hodnota. 

6.1.2.1 Metoda DCF Entity 

 
Jak již bylo sděleno, metoda DCF Entity pracuje s volnými peněžními toky jak pro vlastníky, 

tak i pro věřitele. Prvním krokem je tedy nutnost spočítat FCFF. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − 𝑡) +  𝑂𝐷𝑃 − ∆𝑊𝐶 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒  

kde:  FCFF  – volný peněžní tok pro vlastníky a věřitel 

  EBITt  – provozní zisk před zdaněním   

t  - sazba daně z příjmu 

ODPt  – odpisy 

  ΔWCt - změna čistého pracovního kapitálu (Kislingerová, 2001, s. 161) 

 Dalším krokem je stanovení si modelu DCF. Pro výnosové metody lze využít buďto klasický 

stabilní růst, dvoufázový výpočet nebo třífázový výpočet. V praxi se nejčastěji využívá 

dvoufázový výpočet. Tento model bude využit i v této práci, proto ho nyní blíže představím. 

Dvoufázový model počítá s nekonečně dlouhou existencí podniku. Nekonečno je ovšem 

velmi relativní pojem. Určení budoucích peněžních toků do nekonečna je nemožné, a proto 

se tento model dělí na dvě části neboli fáze.  
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První fáze vyjadřuje volné cash flow v období, na které oceňovatel udělal prognózu. Toto 

období by se mělo pohybovat mezi 3-6 lety. Druhá fáze začíná koncem té první a pokračuje až 

do již zmíněného nekonečna. Druhé fázi se rovněž někdy říká fáze pokračující. Vychází 

z předpokladu stabilního, trvalého růstu FCF. Zde je vzorec pro výpočet hodnotu podniku 

pomocí dvoufázového modelu DCF to entity. 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 + 𝑖 )
+

𝑃𝐻

(1 + 𝑖 )
 

kde:  T  - délka první fáze 

  PH  - pokračující hodnota 

  ik - diskontní míra dle WACC 

V levé části rovnice je možné vidět výpočet první fáze. Pravé část je zmíněná pokračující 

fáze. Hodnotu PH – pokračující hodnoty, lze vypočítat dle takzvaného Gordonova vzorce:  

𝑃𝐻 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹

𝑖 − 𝑔
 

kde:  T - poslední rok prognózovaného období 

  ik - kalkulovaná úroková míra (WACC) 

  g - předpokládané tempo růstu FCFF v průběhu druhé fáze  

podmínkou platnosti vzorce je ik > g. (Mařík, 2011, s. 183) 

 U tohoto vzorce je patrná nutnost výpočtu FCFF pro období T+1. Pro toto období už 

ovšem nejsou dle prognózy stanovené peněžní toky. Proto je zapotřebí dalšího výpočtu: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 =  𝐹𝐶𝐹𝐹 ∗  (1 + 𝑔) 

6.1.2.2 Metoda DCF equity 

 
Metoda DCF equity vyjadřuje na rozdíl od DCF entity pouze hodnoty vlastního kapitálu. 

Jak jsem již uvedl, využívá k tomu volné peněžní toky vlastníků, které se spočítají dle 

následujícího vzorce: 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 − 𝑡) + 𝑂𝐷𝑃 − 𝐼𝑁𝑉 − 𝛥𝑊𝐶 − 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑦 ú𝑣ě𝑟𝑢  

Výsledná hodnota podniku je opět nejčastěji stanovena dle dvoufázového modelu. Hlavní 

rozdílem je formát diskontní míry, kdy původní WACC nahrazují náklady na vlastní kapitál – 

značené re. 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 =
𝐹𝐶𝐹𝐸

(1 + 𝑖 )
+

𝐹𝐶𝐹𝐸

𝑖 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑖 )
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6.1.3. Metoda ekonomické přidané hodnoty 

 
Základním pilířem této metody je hodnota ukazatele EVA, jehož výpočet jsem již blíže 

přiblížil v kapitole 4.4 EVA – ekonomická přidaná hodnota. Pro připomenutí zde ještě jednou 

závěrečný vzorec pro jeho výpočet:  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶 

kde:  NOPAT  - čistý (zdaněný) provozní zisk 

  WACC  - vážené náklady na kapitál 

  C  - celkový investovaný kapitál  

Hodnotou podniku se v tomto případě rozumí hodnota vlastního kapitálu podniku. Počítá 

se rovněž dvoufázově, tedy součet hodnot sledovaného období, symbolizující první fázi a 

druhé fáze počítané jako věčné renty. I zde je nutné výsledné hodnoty EVA diskontovat. 

Diskontním faktorem jsou vážené náklady na kapitál, které zahrnují sice i náklady na cizí 

kapitál, ovšem ve vzorci je zahrnuto i odečtení hodnoty úročených dluhů k datu ocenění, čímž 

výsledek určuje opravdu pouze hodnotu vlastního kapitálu. Celkový vzorec se skládá ze tří 

částí. První částí jsou čistá operační aktiva k datu ocenění, která se skládají z aktuální hodnoty 

vlastního kapitálu a zpoplatněného cizího kapitálu. Druhou částí tvoří první a druhá fáze 

propočtů ukazatele EVA ponížených o hodnotu úročených dluhů. A třetí částí je přičtení 

zbylých neoperačních aktiv, které většinou tvoří nepotřebná hotovost. (Mařík, 2011, s. 97) 

𝐻 =  𝑁𝑂𝐴 +
𝐸𝑉𝐴

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝐸𝑉𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
− 𝐷 + 𝐴  

kde: Hn   - hodnota vlastního kapitálu 

  NOA0  - čistá operační aktiva k datu ocenění 

  T  - počet let, na které je ukazatel EVA plánován 

  D0  - hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

  A0  - neoperativní aktiva 

6.2 Tržní metody 

 
Druhý z okruhů se zaměřuje především na analýzu aktuálních cen na trhu, proto název 

tržní metody. Pro tržní analýzu je důležitý sledovaný statek. V případě oceňování se za statek, 

u kterého je chtěné srovnávat cenu na trhu, považuje samotný podnik. Ovšem v případě 

společností, s výjimkou těch akciových, neexistuje moc případů, kdyby existovaly téměř 

totožné podniky a ještě by u každého z nich byla známá jeho aktuální cena na trhu. Proto se 

tyto metody oceňování využívají předně pro akciové společnosti. Já zde představím dvě 
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metody. Jednu právě určenou pro oceňování akciových společností a pak tu, kde se 

oceňovatelé podniků snaží nalézt alespoň podobné statky v podobě daných podniků a to i 

přesto, že nejsou obchodovatelné na burze. (Mařík, 2011, s. 27) 

6.2.1 Přímé ocenění za použití dat kapitálového trhu 

 
Začnu tou, která je určená primárně pro oceňování akciových společností. Pokud jsou 

akcie volně obchodovány na burze, může člověka napadnout jednoduchá metoda ocenění. 

Stačí vynásobit tržní cenu množstvím akcií a mám podnik ohodnocen. Takto jednoduché to 

ovšem opravdu není! Tímto postupem je možné se dopočítat pouze na hodnotu takzvané 

tržní kapitalizace. V případě ocenění není možné vzít v potaz pouze poslední tržní cenu akcie, 

která den předtím mohla mít úplně jinou cenovku. V praxi se proto vychází z průměrné ceny 

za poslední období. Zvolená délka tohoto období je už na zkušenostech daného oceňovatele 

a na charakteristice trhu. (Mařík, 2011, s. 303)  

6.2.2 Metoda tržního porovnání 

 
Akciových společností je v Evropě ve srovnání například se Spojenými státy stále malé 

množství. Využití tak metody na základě dat z kapitálového trhu je velmi ojedinělé. V případě, 

kdy se tedy nejedná o akciovou společnost, a oceňovatel chce využít dat z trhu, je nutné 

použít metodu tržního porovnání. Jak už jsem zmínil, a je i z názvu patrné, funguje na principu 

porovnání podobných statků na trhu a stanovením tak ceny na základě konkurenčních cen. 

Bohužel v odvětví oceňování je to velmi obtížné, protože každý podnik je jedinečný. 

V nejlepším případě je tedy vhodné nalézt podniky ze stejného odvětví, o stejné velikosti a se 

stejnými produkty. Zároveň je ku prospěchu, pokud mají podniky podobnou strukturu 

financování, dodavatelů i odběratelů. Jelikož i přesto budou v podnicích vždy rozdíly, je 

potřebné porovnat alespoň 5 podniků. (Mařík, 2011, s. 306) 

6.2.3 Value/EBITDA 

 
Další možností jak stanovit hodnotu pomocí tržní metody je prostřednictvím ukazatele 

VALUE/EBITDA. Tento ukazatel je možné nalézt například na serveru Damodaran. Jedná se o 

velmi primitivní metodu, jelikož nalezený ukazatel pro daný sektor stačí pouze vynásobit 

hodnotou EBITDA daného podniku a výsledkem je hodnota podniku. Vzhledem k této 

primitivnosti a ne příliš detailnímu zaměření na daný podnik se jedná spíše o doplňkovou 

metodu.  
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6.3 Majetkové metody 

 
Poslední z těchto okruhů jsou majetkové metody. Jsou založené na oceňování jednotlivých 

majetkových položek, z kterých se daný podnik skládá. Daná metoda se určuje na základě 

skutečnosti, zda podnik splňuje „going concern“ princip nebo ne. Pokud se u podniku 

předpokládá, že bude i nadále pokračovat ve svém podnikání využívá se účetní nebo 

substanční hodnoty podniku. V tom smutnějším případě, kdy podnik už nebude nadále 

pokračovat, se použije hodnota likvidační. (Mařík, 2011, s. 37) 

6.3.1 Účetní hodnota 

 
Začnu s příjemnějšími variantami, které počítají s dalším fungování podniku i 

v budoucnosti. Účetní hodnota spočívá v aktuální výši bilanční sumy rozvahy. Tento princip 

má bohužel jednu velkou nevýhodu a to, že účetní ceny se mnohdy velmi liší od současné 

ekonomické reality. Jedná se tak spíše o doplňkovou metodu, která oceňovateli může 

posloužit jako výchozí informace pro porovnání s ostatními metodami. (Mařík, 2011, s. 324) 

6.3.2 Substanční hodnota 

 
Substanční hodnota stanovuje výši prostředků, za které by se dal podnik vybudovat znovu 

na takzvané „zelené louce“, která představuje úplný počátek daného podniku, kde ještě 

neměl absolutně nic. Substanční hodnota má dvě podoby. Brutto hodnotu, která 

reprezentuje aktuální ceny daného majetku sníženou o případné opotřebení. Jakmile se od 

této brutto hodnoty odečtou ještě dluhy, které podnik v současnosti má, dostanu se k 

hodnotě netto, která je vlastně oceněním vlastního kapitálu. Rozdíl oproti hodnotě účetní 

tedy spočívá hlavně ve využití tržních cen namísto cen historických, což svědčí o větší 

reálnosti daného výsledku. Problémem této metody je ovšem její pracnost. (Kislingerová, 

2001, s. 128-129) 

6.3.3 Likvidační metoda 

 
Nakonec těchto majetkových metod představím metodu, která je spjatá s oceňováním 

podniků, které již nehodlají pokračovat ve své činnosti a ocenění tak slouží k případnému 

rozdělení, rozprodání či zlikvidování majetku. U této metody hodně závisí na faktoru času. 

Pokud na podnik není vytvářen tlak a je možné majetek rozprodat pozvolna, je hodnota 

majetku vyšší, než když má podnik kratší časový interval na rozprodání veškerého majetku. 

Likvidační metoda má i využití při rozhodování o dalším chodu podniku. Pokud totiž vychází 
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likvidační hodnota vyšší než hodnota při ocenění výnosovou metodou, je to známkou toho, že 

by bylo dobré se zamyslet nad nutností setrvání ve stávajícím chodu podniku. (Mařík, 2011, s. 

321-322; Kislingerová, 2001, 143-144). 
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7. Představení společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 

 
 Jak již bylo zmíněno, cílem této práce je stanovení hodnoty firmy Jelínek – výroba nábytku 

s.r.o., tedy její ocenění. 

 Nejprve je důležité vymezit předmět, účel a datum ocenění. Dále uvedu základní údaje o 

podniku a ve zkratce představím jeho historii a současnou situaci.  

7.1  Předmět, účel a datum ocenění 

 
Předmětem ocenění je společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., se sídlem Masarykova 

672, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí, která je vedená u Krajského soudu 

v Ostravě pod spisovou značkou C 1821. Tento podnik se zabývá výrobou dřevěného nábytku 

a ortopedických lamelových matrací.  

Účelem ocenění je vytvoření podkladu pro rozhodování o výši prodejní ceny při 

případném zájmu externího investora o koupi této společnosti. Ocenění je zpracováno 

externě, tedy pouze na základě informací dostupných z veřejných zdrojů. 

Výsledná hodnota je stanovena k datu 1. 10. 2018. 

7.2 Základní údaje podniku 

 
Název společnosti:   JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

Sídlo společnosti:    Masarykova 672, Krásno nad Bečvou, 

757 01 Valašské Meziříčí 

IČO:    428 66 022 

Datum vzniku a zápisu:   31. října 1991 

Předmět podnikání:   Truhlářství 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí 

Základní kapitál:    20 000 000 Kč 

Společníci:    Daniel Jelínek  51% hlasovacích práv 

     Ing. Tomáš Jelínek  49% hlasovacích práv 
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7.3 Historie podniku 

 
Historie společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. sahá až do 19. století, kdy ji v roce 

1897 založil na Valašsku pan Josef Volek. V roce 1933 se nástupcem pana Volka, díky sňatku 

s jeho dcerou, stává původně jeho zaměstnanec pan Jindřich Jelínek, který také vytváří název 

známý dodnes.  

V letech komunistického režimu došlo k vyvlastnění rodinného majetku a nástupce 

Jindřicha Jelínka, syn Vlastimil, se tak stěhuje do Prahy, kde i nadále vychovává své syny 

k truhlářskému řemeslu.  

Po pádu komunistického režimu se synové Daniel a Tomáš Jelínkovi pokoušejí získat 

rodinný majetek zpět, což se jim díky restituci podaří a opět tak v roce 1991 zahajují výrobu 

nábytku na Valašsku. Daniel a Tomáš Jelínkovi jsou jednateli podniku dodnes.  

Podnik se tak může pyšnit dlouhodobou historií a v roce 2017 oslavil 120 let od založení. 

(JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., ©2018) 

 

 

Obrázek 5 - Logo společnosti a oslavy 120 let od založení, zdroj: Jelínek - výroba nábytku s.r.o. 

 

7.4 Současná situace podniku 

 
Společnost se mimo výrobu dřevěného nábytku rozšířila i o výrobu ortopedických 

lamelových matrací, které začala vyrábět v roce 1993. Obě tyto složky produktového 

portfolia, kvůli velkému důrazu na kvalitu svých výrobků, firma stále vyrábí na Valašsku. 

Hlavním segmentem firmy je tak tvorba kvalitního ložnicového nábytku. 

 

     Obrázek 6 - Produkt DITA CINK, zdroj: www.jelinek.eu 
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V současné době má podnik silnou pozici na tuzemském trhu. Věnuje se rovněž exportu, 

kde nejvíce produktů vyváží na Slovensko, kde disponuje i kamennou prodejnou v hlavním 

městě - Bratislavě. Další kamenné prodejny lze najít v Praze – Průhonicích, Praze – Nusle, 

Olomouci a samozřejmě v domovském Valašském Meziříčí. Ve Valašském Meziříčí se firma 

Jelínek rozhodla v roce 2010 k vybudování nové haly namísto té původní, což bylo rozhodně 

největší změnou a investicí posledních let. Tato radikální změna byla dokonána díky 

dotačnímu programu a dlouhodobému úvěru.  

K distribuci využívá i pomoc partnerů, kteří díky svým certifikovaným prodejnám dělají 

produkty firmy Jelínek dostupnější. Díky distribučním partnerům je aktivní rovněž v Německu 

a Rakousku. 

 

 

 

 

Podnik zaznamenal velké úspěchy v období let 2008 až 2011. Následovalo období poklesu, 

které vyvrcholilo v roce 2013 tržbami ve výši 56 mil. Kč. Podnik ovšem tento pokles přežil a již 

se na tuto spodní hranici nevrátil. Naopak od roku 2015 tržby téměř lineárně stoupají a v roce 

2017 tak bylo dosaženo rekordních 80 mil. Kč.  

Obrázek 7 - mapa prodejen produktů Jelínek, zdroj: www.jelinek.eu 
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Obrázek 8 - Vývoj tržeb, zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 

Podnik JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. se velikostně s aktuálními 72 zaměstnanci řadí 

mezi střední podniky. Na počtu zaměstnanců se projevila již zmíněná krize v roce 2013, kdy 

byl podnik nucen propouštět a tvořilo ho pouze 56 zaměstnanců. Nynější nárůst na 72 

zaměstnanců je způsoben nejen kvůli historicky nejvyššímu obratu, ale rovněž i díky získání 

dotace z dotačního programu Potenciál, která umožnila založení nového oddělení vývoje a 

inovace. Do budoucna společnost neočekává rapidní nárůst nových zaměstnanců. (výroční 

zprávy JELÍNEK, 2012-2017) 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

počet zaměstnanců 56 61 60 62 72 
 

Tabulka 1 - Vývoj počtu zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv 

8. Strategická analýza 

 
Hlavním cílem strategické analýzy v souvislosti s oceňováním podniku je určení 

výnosového potenciálu podniku. Výsledná predikce se projeví formou procenta, pomocí 

kterého určím růst či pokles tržeb podniku během prognózovaného období.   

Jak jsem již uvedl v teoretické části, je záhodno provést analýzu vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku. Na analýzu vnějšího prostředí děleným na makro a mikroprostředí využiji 

PEST analýzu a Porterův model pěti tržních sil. Jelikož se jedná o zpracování pomocí externích 

zdrojů, analýzu vnitřního prostředí provedu prostřednictvím důkladné finanční analýzy. 
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8.1 Analýza makroprostředí 

 
Pro analýzu makroprostředí je využita již zmíněná PEST analýza, skládající se z faktorů 

politicko-legislativních, ekonomických, sociálních a technologických.  

8.1.1 Politicko-legislativní faktory 

 
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, společnost Jelínek – výroba nábytku s.r.o. 

nefiguruje pouze na tuzemském trhu, ale značnou část tvoří i export do sousedních států. 

Proto je nutné se zaměřit nejen na situaci v České Republice ale i na situaci z hlediska celé 

Evropské unie. 

Mezi legislativní vlivy s ekonomickým dopadem se řadí výše daně z příjmu právnických 

osob. Na území ČR je od roku 2010 úroveň daňové sazby stanovená na 19%. V blízké době se 

neplánují její změny, proto s ní je možné počítat i do budoucna.  Na Slovensku daň činí 21% a 

v Rakousku dokonce 25%. Naopak v Německu daňový poplatníci zaplatí pouze 15%. 

Z hlediska situace v EU je velkou výhodou volný pohyb zboží, který usnadňuje logistické 

úkony a zároveň snižuje náklady na export, jelikož není nutné zboží clít.  

8.1.2 Ekonomické faktory 

 
Za hlavní ekonomické faktory jsem vybral vývoj HDP, míru inflace, vývoj měnového kurzu 

a výši průměrné mzdy. Všechny tyto faktory nyní podrobněji rozeberu.  

Společnost Jelínek – výroba nábytku s.r.o. působí hlavně na území ČR a v menší míře 

v okolních státech.  Vývoj HDP tedy budu analyzovat hlavně pro Českou republiku, ale uvedu i 

hodnoty pro Evropskou unii.  

Růst HDP 2013 2014 2015 2016 2017 
ČR -0,9% 2,0% 4,3% 2,3% 4,5% 
EU 0,2% 1,6% 2,2% 2,5% 2,4% 

 
Tabulka 2 - Vývoj HDP ČR a EU, zdroj: vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu 

Jak je z tabulky 2 patrné v roce 2014 opět ekonomika začala růst a je tak možné téměř 

zapomenout na krizi v roce 2008 a recesi v roce 2012. Tyto hodnoty se projevily i na 

sledované společnosti Jelínek – výroba nábytku s.r.o., kterou do roku 2013 postihovala krize a 

firma začala růst až od roku 2014. Podrobnější rozbor je možné najít ve finanční analýze.  

Minulost je ovšem za námi a pro určení vývoje potřebuji odhad budoucích hodnot HDP. 

Česká národní banka jako každý rok zpracovává studii na odhad budoucího vývoje HDP v ČR.  
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Růst HDP 2018 2019 2020 
ČR 3,10% 3,30% 3,30% 

 
Tabulka 3 - odhad budoucího vývoje HDP ČR, zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB 

Odhad ČNB je do budoucna optimistický, jelikož počítá s každoročním růstem kolem 3%. 

Když se ovšem podívám na graf intervalů spolehlivosti na obrázku 9, vidím, že hodnoty 

mohou být ještě vyšší či naopak ne zas tak optimistické.  

 

Obrázek 9 - interval spolehlivosti odhadu HDP; zdroj: ČNB 

Pro oceňování jsem se tedy rozhodl také počítat s optimistickým vývojem HDP, ale trochu 

s rezervou, aby podnik nebyl zbytečně přehodnocen. Tempo růstu g jsem tedy stanovil na 

hodnotu 2,5%. 

Dalším významným ekonomickým ukazatelem je vývoj míry inflace. Zde opět využiji data 

České národní banky a Českého statistického úřadu.  

 

Obrázek 10 - vývoj míry inflace v ČR, zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČNB a ČSÚ 
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Hodnoty míry inflace byly v období 2013-2016 pod úrovní inflačního cíle, který ČNB v roce 

2007 stanovila na 2% (+/- 1%). V roce 2017 ovšem došlo k růstu cen 2,5% a do budoucna se 

očekávají hodnoty těsně pod 2%.  

Nyní zanalyzuju vývoj kurzu CZK/EUR, který je pro exportní firmu rovněž důležitý.  

 

Devizový kurz 2013 2014 2015 2016 2017 prognóza 
CZK/EUR 25,14 25,97 27,53 27,03 26,33 24,9 

 
Tabulka 4 - Vývoj měnového kurzu CZK/EUR, zdroj: vlastní výroba na základě dat ČNB 

ČNB v období 2014-2016 prováděla intervenci, kdy byl kurz uměle udržován v okolí 

hodnoty 27 CZK/EUR. Toto oslabení koruny exportujícím společnostem pomohlo, jelikož 

jejich zboží bylo pro zahraniční zákazníky levnější. Nyní ovšem koruna opět posílila a do 

budoucna se počítá s hodnotou okolo 25 CZK/EUR. Společnost Jelínek – výroba nábytku s.r.o., 

tak bude muset ve svých exportech počítat s tímto znevýhodněním a pružně na něj reagovat.  

Dalším ekonomickým faktorem je průměrná mzda. Průměrná mzda se odvíjí i od výše 

nezaměstnanosti, která je v době tvorby této diplomové práce v historických minimech. 

Průměrná mzda tak má v posledních letech rostoucí tendenci, což dokazuje obrázek 11 s daty 

z českého statistického úřadu. Tento růst se tak může výrazně projevit ve mzdových 

nákladech společnosti Jelínek.  

 

Obrázek 11 - Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR; zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

V nábytkářském sektoru jsou průměrné hrubé mzdy téměř o 7 tisíc nižší, což se může zdát, 

že firmě Jelínek napomáhá v podnikání. Není tomu ale tak úplně. 
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8.1.3 Sociální faktory 

 
Na výše zmíněné mzdy, totiž navazuje možnost pracovní síly. Jak již bylo řečeno, průměrná 

hrubá mzda se zvedá, což má za důsledek i změnu postoje obyvatelstva vůči penězům. 

Pracovní síla očekává větší odměnu za svou práci a zároveň si jsou lidé vědomi toho, že 

pracovníku na trhu práce není přebytek, což dokazuje Obrázek 12, a tak je pro ně lákavé se 

poohlídnout i po pracovní příležitosti jinde. Lidé se zároveň nebojí změnit i obor a učit se celé 

řemeslo od začátku, čemuž jsou firmy dnes, kvůli nedostatku pracovníků, otevřeny. 

 

Obrázek 12 - Míra nezaměstnanosti ČR (červnové údaje); zdroj: vlastní tvorba na základě dat ČSÚ 

Obor nábytkářství se potýká s velkým nedostatkem lidí. V panoramatu českého průmyslu 

vydávaným Ministerstvem pro průmysl a obchod lze nalézt fakt, že za posledních dvanáct let 

ubylo celkem 69% absolventů truhlářských oborů. Pro firmu Jelínek se tak možným 

nedostatek pracovníků stává velikou hrozbu.  

V moderním světě se za další důležitý faktor, spíše sociálně-ekologického rázu, považuje 

ochrana životního prostředí neboli postoj dané firmy vůči dodržení tohoto trendu. Firma 

Jelínek má samozřejmě velkou spotřebu dřeva. Na promočním videu, které firma Jelínek 

natočila pod záštitou televize Stream.cz společník David Jelínek uvádí, že pouze 30% 

dřevěného materiálu se využije pro nábytek a zbylých 70% je pro firmu odpad. Firma se 

s touto skutečností vypořádává díky dvojímu programu, kde nadbytečný dřevinný odpad 

buďto využívá pro vytápění či zbytek využije pro dekorační účely, kdy z naštípaného dřeva 

vytvoří dekorační panely na svislé povrchy. Společnost Jelínek tak myslí na ochranu životního 

prostředí, což je v očích zákazníků jedině dobře.   

8.1.4 Technologické faktory 

 
 Firmě Jelínek se povedlo díky projektu Operačního programu podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK) obohatit technologický arsenál o CNC obráběcí centrum 
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Homag Venture BMG311, výpočetní techniku a softwarové vybavení CAD SolidWorks, 

SWOOD design SolidWorks a postprocesor SWOOD. Všechny tyto inovace daly zrod novému 

výzkumně-inovačnímu centru. Firma má tak v současnosti k dispozici moderní techniku, díky 

které může sama vyvíjet inovační průlomy ve světě nábytku.  

 

Obrázek 13 - CNC stroj HOMAG Venture BMG311; zdroj: Homag Group 

8.2 Analýza mikroprostředí 

 
Jak již bylo vysvětleno v teoretické části, faktory mikroprostředí působí na podnik v rámci 

daného trhu. Liší se od faktorů makroprostředí především jejich ovlivnitelností. Jelikož 

s faktory makroprostředí podnik moc nezmůže, je nutné se s nimi spíše smířit. Faktory 

mikroprostředí do jisté míry ovlivnitelné jsou.  

Mikroprostředí podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. budu analyzovat především 

pomocí Porterova modelu pěti tržních sil, který je rovněž popsán v teoretické části (viz 

kapitola 3.2.2 Porterův model pěti tržních sil) 

8.2.1 Vymezení trhu 

 
Firma Jelínek zabývající se výrobou nábytku a matrací spadá do zpracovatelského 

průmyslu (Sekce C), konkrétně pod označení CZ-NACE 31.  

31.0   Výroba nábytku 

  31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 

  31.02 Výroba kuchyňského nábytku 

  31.03 Výroba matrací 

  31.09 Výroba ostatního nábytku 
 

Tabulka 5 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 31.0 Výroba nábytku; zdroj: ČSÚ 

Trh s nábytkem je poměrně rozsáhlý, tudíž je záhodno oblast tohoto odvětví trochu 

zredukovat a upřesnit daný segment. Firma Jelínek se soustředí na výrobu ložnicového 
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nábytku. Dalším aspektem pro upřesnění segmentu je kvalita výrobků, která se odvíjí od 

použitého materiálu. Všechny firmy v tomto segmentu tak vyrábějí své dřevěné produkty 

z kvalitního masivu. Rovněž se jedná o trh zboží vyrobeného na území České republiky.  

8.2.2 Porterův model pěti tržních sil 

 
Tržními silami Porterova modelu jsou stávající konkurence, hrozba nové konkurence, 

vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů a hrozba substitučních produktů.  

8.2.2.1 Stávající konkurence 

   
Přímou konkurenci jsem tedy vymezil na subjekty produkující kvalitní ložnicový nábytek s 

využitím masivního dřeva, vyráběný na území České republiky. 

Firma Jelínek má na tomto trhu tři hlavní konkurenty. Společnosti JMP s.r.o., Postelia s.r.o. 

a Purtex. JMP působí na trhu aktivně od roku 1994. Společnost Purtex byla založena o rok 

později. Obě společnosti tak mají, rovněž jako Jelínek, už dlouholeté zázemí. Postelia je na 

trhu teprve od roku 2013.  

Tržby (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 celková 
% změna 

Jelínek - výroba nábytku 
s.r.o. 55 849 66 568 62 495 70 322 80 265 36,27% 

procentuální nárůst   17,56% -6,31% 11,80% 13,22%   

JMP s.r.o. 54 501 56 421 53 906 53 852 51 314 -6,03% 

procentuální nárůst   3,46% -4,56% -0,10% -4,83%   

Postelia s.r.o. 23 288 38 955 52 986 59 741 77 276 119,94% 

procentuální nárůst   51,45% 30,76% 12,00% 25,74%   

Purtex s.r.o. 183 250 206 676 225 394 195 199 183 250 0,00% 

procentuální nárůst   12,03% 8,67% -14,38% -6,32%   
 

Tabulka 6 - Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby u vybraných společností CZ-NACE 31; zdroj: vlastní 
zpracování na základě výročních zpráv 

V tabulce 6 je vytvořená analýza tržeb těchto čtyř sledovaných firem z odvětví CZ NACE 

31. Z tohoto srovnání tržeb je patrné, že lídrem je společnost Purtex s více jak dvojnásobnými 

tržbami oproti konkurentům. Firma se ovšem po dvou úspěšných letech 2014 a 2015 opět 

vrátila zpět na velikost tržeb z roku 2013 a v tomto směru tak nezaznamenala růst.  

Další tři zástupci mají více navzájem srovnatelné výsledky v čele s oceňovanou společností 

Jelínek.  Společnost JMP se ve sledovaném období 2013-2017 potýká se stagnací a její tržby 

mají spíše tendenci sestupného trendu. Naopak firma Postelia od svého vzniku stále úspěšně 

roste, což dokazuje i její úspěšný rok 2017, kdy se její tržby zvedly o téměř 30%.  
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8.2.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

 
Hrozba vstupu nových konkurentů v odvětví nábytkářství samozřejmě existuje. Bariéry 

vstupu nejsou zas tak markantní. Základní know-how výroby dřevěného nábytku či matrace 

je dobře známé. Nutná původní investice rovněž není v nereálných hodnotách. Jak uvedu 

později, nábytek českých výrobců nabývá v zahraničí dobrého jména a tak se otevírají větší 

možnosti pro export, což by rovněž mohlo přilákat novou konkurenci. Vstup nových 

konkurentů, tak rozhodně je jakousi hrozbou pro současné podniky.  

8.2.2.3 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

  
Hlavním vstupním materiálem je samozřejmě dřevo. Bohužel o dodavatelích dřeva 

společnosti Jelínek nejsou k dispozici žádné veřejné informace. Firma Jelínek pouze uvádí, že 

většina dřeva je z Českých lesů, ale najdou se dodavatelé i ze zahraničí.  

Hrozbou může být relativní sucho, které naše podnebí v tomto roce zasáhlo. Pokud by 

pokračovalo, mohlo by se to negativně projevit v budoucí těžbě dřeva, což by ze dřeva 

udělalo méně dostupný produkt samozřejmě spojený i s vyšší pořizovací cenou.  

Další důležitou složkou, jsou pro výrobní podniky dodavatelé energií. Jak již bylo uvedeno, 

pro vytápění firma Jelínek, díky svému ekologickému programu, využívá i zbytky nevyužitého 

dřeva. V odběru elektřiny, která má v tomto zpracovatelském průmyslu svou důležitou funkci, 

je ovšem oceňovaná společnost odkázána pouze na dodavatele. A právě elektřina se blíží po 

dlouhé době k většímu zdražování. Cena se bude měnit opět od posledního zdražování v roce 

2012. Zdražování se očekává od roku 2019 o zhruba 8%. Pokud tedy nemá společnost Jelínek 

zafixované ceny na delší dobu, musí se na tento dodatečný náklad připravit.   

8.2.2.4 Odběratelé a jejich vyjednávací síla 

 
Jelínek působí ve velké většině na trhu B2C, ale jeho výrobky využívají i hotely tedy 

zákazníci na trhu B2B. Na trhu B2C využívá širokou síť distribučních partnerů a ať už prodává 

své výrobky na vlastních stránkách či za pomoci zmiňovaných partnerů cena je totožná. Tyto 

distribuční kanály nedávají odběratelům možnost ovlivňovat konečnou cenu.  

Cenu ve finále nejvíce může ovlivnit konkurence, kdyby nabídla podobné produkty za nižší 

cenu.  

Na poli B2B už tomu může být jinak. Jak tomu bývá, s většími zakázkami na objednávku, 

získá odběratel i výhodu v podobě množstevní slevy. Bohužel o žádných konkrétních 

prodejních cenách větších objednávek nejsou k dispozici veřejná data, a tak mohu pouze 

polemizovat.  
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8.2.2.5 Hrozba substitučních produktů 

 
Za substituční produkt neboli produkt, který může zákazník zvolit za stejným účelem 

namísto kvalitního nábytku a ortopedické matrace, považuji především levnější variantu 

těchto produktů dostupnou prostřednictvím velkých prodejních sítí, jako jsou například 

značky IKEA či XXXLutz. Zákazníci zde najdou rovněž postele a matrace, ovšem za mnohem 

nižší pořizovací ceny. Je to samozřejmě dáno kvalitou zpracování. Zákazník kupující si kvalitní 

nábytek z masivu počítá s dlouhodobou trvanlivostí produktu, za kterou je samozřejmě nutné 

vynaložit větší částku než za nábytek z lepené dřevotřísky.  

8.2.3 Analýza atraktivity relevantního trhu 

 
Na vymezení a charakteristiku trhu pomocí Porterova modelu, navazuje analýza atraktivity 

trhu. Pro tuto analýzu využiji postup dle Maříka, který jednotlivé aspekty rozdělil do tabulky a 

následně jim přiřadil váhu v rozmezí 1 až 3 a bodové hodnocení, kdy na stupnici 0-6 0 

představuje nejvíce negativní hodnocení a 6 naopak nejvíce pozitivní.  

Kritérium Váha 

Bodové hodnocení kritéria atraktivity Váha         
x              

Body 
Negativní Průměr Pozitivní 

0 1 2 3 4 5 6 

Růst trhu 3       x       9 
Velikost trhu 2           x   10 
Intenzita konkurence 3   x           3 
Průměrná rentabilita 2       x       6 
Bariéry vstupu 1   

 
     x  

 
  4 

Možnosti substituce 1    x       
 

  1 
Citlivost na konjunkturu 1       x       3 
Struktura zákazníků 2           x   10 
Vlivy prostředí 1           x   5 
Celkem  16               51 
 Maximální počet bodů 96 
Dosažený poočet bodů 51 
Dosažené hodnocení 53 % 

 
Tabulka 7 - Analýza atraktivity trhu; zdroj: vlastní zpracování dle Maříka (2011, s. 66) 

 Trh s nábytkem je zde už velmi dlouho, a proto se u něho nečeká žádný raketový vzestup. I 

přesto se tomuto trhu daří, jelikož lidé čím dál více sympatizují s kvalitním výrobkem 

z pravého dřeva, které může vydržet po generace. Proto jsem hodnotil kritérium růstu trhu 

průměrnými třemi body.  

 Nábytek je zboží, které potřebuje prakticky každý. V dnešní době navíc není problém zboží 

dodávat i do zahraničí. Proto je velikost trhu opravdu vysoká, což jsem ohodnotil 5 body. 
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 S velkým trhem souvisí i více účinkujících podniků. I když jsem přímou konkurenci vymezil 

pouze na 3 další společnosti, menších podniků, které dokážou vyrobit podobný produkt, je 

více. Proto je vliv konkurence opravdu veliký a hodnotím ho negativním 1 bodem.  

  Výrobky z kvalitního materiálu jsou si podniky schopny hrdě ocenit. Proto tyto výrobky 

s sebou přináší i dobrou rentabilitu. Samozřejmě nábytek není nic převratného, tudíž podniky 

nemohou očekávat ani marže v převratných výších. Rentabilitu jsem tak ohodnotil 3 body. 

 Jak jsem již uvedl v Porterově modelu, bariéry vstupu pro tento segment opravdu nejsou 

příliš vysoké. Dostupná technologie spolu s know-how, které je veřejně známé, dávají 

možnost vstoupit komukoliv do sektoru bez větších potíž. Překážkami ovšem stále jsou 

potřebný kapitál na vybavení a rovněž problém s nedostatkem pracovní síly v tomto oboru. 

Bariéry vstupu jsem tak ohodnotil lehce pozitivními 4 body.  

 Substituce kvalitního nábytku a ortopedických matrací je vysoce vyskytující v podobě 

levnějších produktů z velkých obchodních domů. Lidé, kteří tak nehledají nábytek, který 

vydrží přes generace, dávají přednost raději levnějším variantám. Substituty tak rozhodně trh 

ohrožují, a proto jsem je obodoval negativním 1 bodem.  

 Tržby sektoru NACE 31 – výroba nábytku v závislosti na růstu HDP lineárně stoupají či 

klesají, tudíž závislost je patrná. Ovšem tento sektor zahrnuje i výrobu nekvalitního nábytku, 

který není úplně totožný se segmentem kvalitnější výroby z masivu. S výší investice do 

kvalitního nábytku ale samozřejmě souvisí i situace odběratele. V období konjunktury, kdy 

lidé disponují větším množství volných peněžních prostředků, je investice do nového 

kvalitního nábytku častou variantou jejich využití. Na druhou stranu lidé nábytek kupují i 

v období recese například při pořízení nového bydlení. Proto jsem se rozhodl citlivost na 

konjunkturu ohodnotit průměrnými 3 body.  

 Zákazníků poptávajících nábytek do ložnice je obrovské množství. S již zmíněnou možností 

exportu se tento okruh ještě zvětšuje. Proto jsem strukturu zákazníků obodoval pozitivními 5 

body.  

  Trh s výrobou nábytku není příliš zatěžován justičními předpisy či ekologickými normami. 

Za zmínku stojí pouze vliv ze strany dodavatelů, kteří mají poměrně silnou pozici. Proto jsem 

vlivy prostředí ohodnotil rovněž pozitivními 5 body.  

Celkově trh s výrobou kvalitního nábytku z masivu a ortopedických matrací získal v mé 

analýze 51 bodů z celkových 96 možných. Atraktivita tohoto trhu tak vyšla 53%, což ho řadí 

mezi průměrně atraktivní.  
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8.2.4 Prognóza vývoje odvětví 

 
Dle panoramatu ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2017 jsou výsledky českého 

nábytkářského průmyslu stále pozitivně rostoucí: „Český nábytkářský průmysl roste již 7. 

rokem v řadě. Český nábytek se daří úspěšně exportovat a to převážně středním a velkým 

podnikům. Snahou Asociace českých nábytkářů je rozšířit světové povědomí o výborné kvalitě 

českého nábytku a zjednodušit tak cestu i malým podnikům na zahraniční trhy. Dobré 

výsledky nábytkářského průmyslu se však opírají hlavně o exportní úspěšnost. Tuzemská 

spotřeba českého nábytku je dokonce lehce nižší, než byla v roce 2016. Asociace českých 

nábytkářů vidí řešení této situace ve vzdělávání české veřejnosti o existenci různé kvality 

nábytku a současně v osvětě samotných nábytkářů, aby více investovali do své značky“. 

(Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017, 2018, s. 209) 

Nábytkářské odvětví by tak neměly čekat těžké časy. Naopak, pokud budou podniky i 

nadále dělat české pověsti kvalitních produktů v zahraničí dobré jméno, je možný významný 

růst. Pro úspěch je nutné zaměření právě na export. 

Problémem odvětví je už vícekrát zmiňovaný nedostatek pracovní síly. „Počet absolventů 

nábytkářských profesí klesl od roku 2005 v oboru truhlář o 69 % a v oboru čalouník o 80 %. V 

tom samém období klesl počet zaměstnaných osob v oboru téměř o 30 %. Důvodem malého 

zájmu o tyto obory může být nízká průměrná mzda, která i přes to, že v tomto odvětví rok od 

roku roste, byla v roce 2017 její výše 22 682 Kč. Čeští nábytkáři se také domnívají, že mladá 

generace nemá vztah k manuální práci.“  (Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017, 

2018, s. 205). Nábytkáři jsou rovněž nespokojeni s českým výukovým systémem budoucích 

truhlářů, jelikož mladí studenti nejsou puštěni k velkým strojům, s kterými je v praxi běžné 

pracovat, ale učí se pouze pomocí manuálních pomůcek.  

Pokud se situace s klesajícím počtem pracovní síly nezlepší, čeká možný vzestup 

nábytkářského odvětví bariéra v podobě nedostatku výrobních kapacit.  

9. Finanční analýza 

 
Finanční analýza podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. je vypracována s cílem odhalit 

finanční zdraví podniku. Zároveň slouží jako podklad pro finanční plán, který je klíčem pro 

ohodnocení podniku.  

Jsou zde užity všechny nástroje, které byly popsány v teoretické části této práce. Nejprve 

použiji horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů společnosti. Dále se zaměřím na 

bilanční pravidla a využití pracovní kapitálu. Rovněž bude použita analýza poměrových 
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ukazatelů. Nakonec finanční analýzy vypočítám ekonomickou přidanou hodnotu formou 

ukazatele EVA.   

9.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 
Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu dvou účetních 

výkazů. Konkrétně rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

9.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 
Pomocí horizontální analýzy sleduji meziroční změny jednotlivých položek. Tyto změny 

jsem se rozhodl prezentovat jak meziročně v rozdílových absolutních číslech, tak i 

v relativním procentuálním vyjádření. Pro lepší přehlednost uvádím pouze nejdůležitější 

položky.  

 

Podílové hodnoty 
Celkový 

růst 

Rozdílové hodnoty 

ROZVAHA 2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

AKTIVA CELKEM                            -3,03% -1,62% -2,52% 6,23% -0,95% -3 499  -1 828  -2 785  7 009  

Stálá aktiva                             -2,88% 2,49% -8,61% 1,45% -7,55% -2 230  1 922  -6 457  1 046  

Dlouhodobý nehmotný majetek                         nelze nelze 74,88% 21,81% 96,69% 0  262  292  135  

Dlouhodobý hmotný majetek                  -2,89% 2,16% -9,06% 1,28% -8,51% -2 232  1 664  -6 749  918  

Dlouhodobý finanční majetek                       1,45% -2,92% 0,00% -5,32% -6,80% 2  -4  0  -7  

Oběžná aktiva                                   -3,37% -11,62% 10,91% 14,71% 10,63% -1 269  -4 062  3 802  5 826  

Zásoby                                                                  
-

14,20% 14,64% 12,54% 10,60% 23,59% -3 233  3 342  3 278  3 111  

Dlouhodobé pohledávky                     nelze nelze nelze nelze 0,00% 0  0  0  0  

Krátkodobé pohledávky                                -9,32% 1,16% 6,57% 25,81% 24,23% -294  35  207  958  

Krátkodobý finanční majetek                             19,36% -86,71% 5,71% 26,84% -34,80% 2 258  -7 439  317  1 757  

Časové rozlišení                                             0,00% 93,10% -29,09% 30,44% 94,45% 0  312  -130  137  

 
Tabulka 8 - Horizontální analýza rozvahy - Aktiva; zdroj: vlastní tvorba 

Hodnota celkových aktiv neučinila v horizontu rozdílu za celé období rapidní změny. 

Zajímavý je pohled do rozdílových hodnot, kde je možné vidět, že společnost v průběhu let 

2013-2016 snižovala svá aktiva, která následně v průběhu roku 2017 opět získala zpět téměř 

na původní hodnotu. Tento pokles aktiv byl způsoben odepisováním největší investice firmy 

v její historii – nové haly ve Valašském Meziříčí. Úvěr s ní spjatý byl splacen v roce 2016, kdy 

měla firma opět možnost investice do dlouhodobého majetku, který také nastal.  

Větší zásluhu na navrácení hodnoty aktiv do původní výše ovšem mají rostoucí oběžná 

aktiva, jejichž růst je způsoben hlavně díky stále nabývajícím zásobám. Zdali je tento rostoucí 

trend zásob adekvátní, zjistím při analýze pracovního kapitálu.  
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Podílové hodnoty 

Celkový 
růst 

Rozdílové hodnoty 

ROZVAHA 
2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

PASIVA CELKEM                            -3,03% -1,62% -2,52% 6,23% -0,95% -3 499  -1 828  -2 785  7 009  

Vlastní kapitál                                0,01% 0,49% 1,00% 4,56% 6,07% 14  500  1 023  4 771  

Základní kapitál                                                0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0  0  0  0  

Kapitálové fondy                                            1,85% -3,74% 0,00% -6,90% -8,79% 2  -4  0  -7  

Fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0  0  0  0  

Výsledek hospodaření minulých 
let                    

-1,85% 0,01% 0,64% 1,29% 0,09% -1 464  10  504  1 024  

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

nelze 392,00% 70,79% 154,11%   1 476  494  519  3 754  

Cizí zdroje                            -24,84% -22,58% -44,98% 29,00% -63,40% -3 517  -2 521  -3 605  2 135  

Rezervy                                                           nelze nelze nelze nelze 0,00% 0  0  0  0  

Dlouhodobé závazky                                0,00% 68,11% 34,89% 48,20% 151,20% 0  368  311  654  

Krátkodobé závazky                                       1,71% -63,02% 70,78% 24,68% 34,15% 83  -2 289  2 684  1 481  

Bankovní úvěry a výpomoci                       -40,55% -8,70% nelze nelze   -3 600  -600  -6 600  0  

Časové rozlišení                                              1,15% 44,02% -46,93% 26,53% 24,78% 4  193  -203  103  

 
Tabulka 9 - Horizontální analýza rozvahy - Pasiva; zdroj: vlastní tvorba 

Základním pravidlem podvojného účetnictví je rovnost aktiv a pasiv, tudíž i u pasiv je vidět 

mírný pokles v horizontu celkové změny za sledovací období. Jak uvedu později i ve vertikální 

analýze, podnik financuje své podnikání převážně z vlastního kapitálu. V roce 2017 činila 

hodnota vlastního kapitálu přes 107 mil. Kč, což je oproti 8,5 mil. Kč cizího kapitálu veliký 

nepoměr. Hospodářský výsledek má rostoucí trend. Bohužel procentuální růst za celé období 

není možné vypočítat vzhledem k zápornému výsledku v prvním roce sledovacího období, 

tedy v roce 2013, který byl – 1 466 tis. Kč. Od té doby ovšem podnik každoročně uzavírá 

závěrku s plusovým hospodářským výsledkem. Tento zisk si ovšem nerozděluje a pouze ho 

tak kumuluje a navyšuje čím dál více hodnotu vlastního kapitálu.  

K výraznému poklesu cizích zdrojů přispělo již zmíněné splacení dlouhodobého úvěru na 

novou výrobní halu.  
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9.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 
ROZVAHA 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM                            100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva                             67,12% 67,22% 70,04% 65,91% 62,83% 

Dlouhodobý nehmotný majetek                          0,00% 0,00% 0,23% 0,51% 0,59% 

Dlouhodobý hmotný majetek                   67,00% 67,10% 69,69% 65,28% 62,12% 

Dlouhodobý finanční majetek                        0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 

Oběžná aktiva                                    32,71% 32,60% 29,50% 33,74% 36,72% 

Zásoby                                                                   20,86% 18,66% 21,95% 25,52% 26,66% 

Dlouhodobé pohledávky                      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky                                 2,82% 2,65% 2,72% 2,98% 3,63% 

Krátkodobý finanční majetek                              9,03% 11,29% 4,82% 5,24% 6,43% 

Časové rozlišení                                              0,17% 0,18% 0,46% 0,35% 0,45% 

 
Tabulka 10 - Vertikální analýza rozvahy; zdroj: vlastní tvorba 

 

Obrázek 14 - Struktura aktiv; zdroj: vlastní tvorba 

V tabulce 10, či přehledněji z grafu 10, je vidět skladba aktiv. Výsledky nejsou nijak 

překvapivé, jelikož se jedná o průmyslový výrobní podnik, který pro svou činnost využívá 

stroje, větší část je tvořena stálými aktivy (přes 60%). Stálá aktiva tvoří ve firmě Jelínek 

z velké většiny dlouhodobý hmotný majetek.  

Jelikož je dlouhodobý hmotný majetek takto významnou položkou, rozhodl jsem se pro 

jeho detailnější analýzu.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobý hmotný majetek                   78 470 76 238 77 902 71 153 72 071 

Pozemky 13 066 13 066 13 066 13 066 13 066 

Stavby 59 216 56 789 54 065 51 340 48 616 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 188 6 383 10 771 6 747 10 389 

 
Tabulka 11 - Struktura DHM (v tis. Kč); zdroj: vlastní tvorba 
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Obrázek 15 - Struktura dlouhodobého majetku; zdroj: vlastní tvorba 

Nejvyšší část dlouhodobého hmotného majetku tvoří stavby. Sestupná tendence této 

položky je způsobena odepisování nové výrobní haly, která byla postavena v roce 2010. Tento 

typ budovy spadá do 4. odpisové skupiny. Tudíž lze očekávat tento kontinuální pokles až do 

roku 2040. 

Naopak, jak už bylo zmíněno, společnost Jelínek vybudovala v roce 2016 nové inovační 

centrum, kdy byly díky dotačnímu programu pořízeny nové stroje, což dokazuje růst položky 

samostatné movité věci mezi lety 2016 a 2017. 

 

 

Obrázek 16 - struktura oběžných aktiv; zdroj: vlastní tvorba 

U oběžných aktiv tvoří každoročně více jak polovinu zásoby. Podnik drží poměrně velkou 

část peněžního majetku v bance. Dá se tedy očekávat vysoká likvidita, kterou podrobně 

rozeberu při analýze poměrových ukazatelů.   
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ROZVAHA 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM                            100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál                                86,05% 88,71% 90,61% 93,87% 92,31% 

Základní kapitál                                                 17,08% 17,60% 17,89% 18,35% 17,24% 

Kapitálové fondy                                             0,09% 0,10% 0,09% 0,10% 0,08% 

Fondy ze zisku 1,92% 1,98% 2,01% 2,06% 1,94% 

Výsledek hospodaření minulých let                    68,21% 69,03% 70,16% 72,42% 68,93% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1,25% 0,01% 0,45% 0,94% 4,12% 

Cizí zdroje                            13,65% 10,98% 8,90% 5,82% 7,31% 

Rezervy                                                            0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky                                 0,32% 0,33% 0,67% 0,97% 1,47% 

Krátkodobé závazky                                        4,11% 4,31% 2,33% 4,85% 5,84% 

Bankovní úvěry a výpomoci                        9,22% 6,34% 5,90% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení                                               0,29% 0,31% 0,48% 0,31% 0,38% 

 
Tabulka 12 - vertikální analýza rozvahy - Pasiva; zdroj: vlastní tvorba 

 

 

Obrázek 17 - struktura pasiv; zdroj: vlastní tvorba 

Z vertikální analýzy pasiv je na první pohled patrné, že firma upřednostňuje financování 

z vlastních zdrojů. Dílčí podíl na struktuře cizích zdrojů měl až do roku 2015 bankovní úvěr, 

který byl úspěšně v tomto roce splacen.  

 

Obrázek 18 - struktura vlastního kapitálu; zdroj: vlastní tvorba 
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Jak jsem již uvedl dříve, společnost Jelínek s.r.o. každoročně kumuluje svůj výsledek 

hospodaření a žádný zisk tak není rozdělen mezi vlastníky. Právě kumulovaný zisk z minulých 

let má většinový podíl na struktuře vlastního kapitálu. Zároveň si podnik drží rezervní fond ve 

výši 2 250 tis. Kč, který je neměnný. Výše základního kapitálu je tradičně rovněž stálá. 

V tomto případě 20 000 tis. Kč. 

9.1.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 
Horizontální analýzu výkazu zisku a ztrát mi komplikuje počáteční rok sledovacího období, 

rok 2013, kdy je velmi mnoho důležitých položek záporných, a tak mi zabraňují vypočítat 

celkový procentuální růst za sledované období. Proto jsem se rozhodl u této analýzy využít 

pouze podílové hodnoty růstu či poklesu. V tabulce 11 ale uvádím i celkové hodnoty položek 

z výkazu zisku a ztrát, aby bylo možné si alespoň odhadem představit, v jaké výši se 

procentuálně položky měnily.  

ROZVAHA 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2016/ 
2017 celkem 

Výkony                                                        56 806 65 477 66 894 71 219 82 979 
 

8 671  1 417  4 325  11 760  26 173  

Výkonová spotřeba                                           34 375 39 239 40 249 42 191 45 241 
 

4 864  1 010  1 942  3 050  10 866  

Přidaná hodnota                                       22 442 26 241 26 652 29 028 37 704 
 

3 799  411  2 376  8 712  15 298  

Osobní náklady                                             18 381 20 645 21 485 23 333 28 062 
 

2 264  840  1 848  4 729  9 681  

Daně a poplatky 514 510 486 485 491 
 

-4  -24  -1  6  -23  

Odpisy  4 565 4 437 4 630 4 734 4 673 
 

-128  193  104  -61  108  

Provozní výsledek 
hospodaření -1 891 440 1 312 1 861 6 348 

 
2 331  872  549  4 487  8 239  

Výsledek hospodaření 
za účetní období (+/-)  

-1 464 10 506 1 021 4 781 
 

1 474  496  515  3 760  6 245  

Výsledek hospodaření 
před zdaněním (+/-) -2 202 10 874 1 612 5 658 

 
2 212  864  738  4 046  7 860  

 
Tabulka 13 - horizontální analýza VZZ; zdroj: vlastní tvorba 

 

Obrázek 19 - vývoj zisku, výkonů, spotřeby a osobních nákladů (v tis. Kč); zdroj: vlastní tvorba 
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V tabulce 11 je tedy možné vidět vývoj v čase položek, které mají na zisk vliv, tak i vývoj 

samotného zisku. Výše výkonů společnosti v průběhu sledovacího období roste. S růstem 

výkonům souvisí i růst výkonové spotřeby a osobních nákladů.  

Jak již bylo řečeno, podnik prochází od roku 2011 dlouhodobým odepisováním nové 

výrobní haly, proto položka odpisů zůstává za sledovací období téměř neměnná.  

9.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 
Hodnoty položek vertikální analýzy zisku a ztrát jsou uvedeny poměrově k výši výkonů. 

Podnik obdržel za sledované období i tržby za prodej zboží, ovšem jelikož je jeho hlavní 

specializací výroba vlastních výrobků, nedosáhla tato položka ani na celé procento v poměru 

s výkony. Proto jsem se pro přehlednost rozhodl tento výnos nezahrnout do analýzy a 

soustředit se pouze na výkony jakožto výchozí hodnotou. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

Výkony                                                         100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výkonová spotřeba                                            60,51% 59,93% 60,17% 59,24% 54,52% 

Přidaná hodnota                                        39,51% 40,08% 39,84% 40,76% 45,48% 

Osobní náklady                                              32,36% 31,53% 32,12% 32,76% 33,82% 

Daně a poplatky 0,90% 0,78% 0,73% 0,68% 0,59% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

8,04% 6,78% 6,92% 6,65% 5,63% 

Provozní výsledek hospodaření -3,33% 0,67% 1,96% 2,61% 7,65% 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  -2,58% 0,02% 0,76% 1,43% 5,76% 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -3,88% 0,02% 1,31% 2,26% 6,82% 

 
Tabulka 14 - vertikální analýza výkazu zisku a ztrát; zdroj: vlastní tvorba 

Podnik zaznamenal v posledním roce nepatrné zlepšení z hlediska výše spotřeby v poměru 

s výkony. Tuto výhodu ovšem naopak ztratil v položce osobní náklady, které se v závislosti na 

výkonech negativně zvýšily. Tyto změny ovšem nejsou nijak radikální.  

Výrazní pozitivní růst zaznamenal čistý zisk podniku, který se v posledním roce přiblížil k 

hranici 6% v závislosti na výši výkonů. Oproti předchozím rokům se jedná o velmi patrné 

zvýšení.  

Na obrázku 20 je možné vidět procentuální strukturu nákladů. Graf rovněž dokazuje, že 

všechny hlavní položky jsou poměrově téměř neměnné. Záporná daň z příjmů v roce 2013 je 

způsobena záporným hospodářským výsledkem, tedy nulovou daňovou povinností spolu 

přeplatkem na dani, který ve výkazu promítl zápornou odloženou daní. 
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Obrázek 20 - struktura nákladů; zdroj: vlastní tvorba 

9.1.5 Analýza pracovního kapitálu 

 
 Do analýzy absolutních ukazatelů je možné začlenit i analýzu pracovního kapitálu. Jak jsem 

zmínil v teoretické části, zaměřím se především na velikost čistého pracovního kapitálu 

(NWC).  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

NWC 33 493 32 141 30 368 31 486 35 831 
 

Tabulka 15 - výše čistého pracovního kapitálu v tis. Kč; zdroj: vlastní tvorba 

 

Obrázek 21 - struktura pracovního kapitálu; zdroj: vlastní tvorba 

 Nejvyšší podíl na pracovním kapitálu mají zásoby, které mají rovněž rostoucí trend. Výše 

krátkodobých pohledávek také zaznamenala malý růst, ovšem ne v takové výši. Podnik 
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neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky. Výše peněžních prostředků se od roku 2014 snížila 

téměř o polovinu.  

 

Obrázek 22 - Potřeba NWC, zdroj: vlastní tvorba 

 Díky obratovému cyklu peněz, který více rozeberu v poměrové analýze, lze zjistit, kolik 

čistého pracovního kapitálu podnik potřebuje. Na obrázku 22 je vidět, že podnik si drží jisté 

rezervy ve výši čistého pracovního kapitálu oproti opravdové potřebě. Dokazuje to tak 

opatrný přístup společnosti, která nechce balancovat na hraně rizika.  

 Poměrově výše NWC vzhledem k výkonům podniku není každý rok stejná. Malé výkyvy se 

vyskytují a svědčí spíše o optimalizaci pracovního kapitálu, jelikož zatímco v roce 2013 

potřeboval podnik NWC 59% výše výkonů, v roce 2017 zoptimalizoval NWC už na 46% z výše 

výkonů. Co se týče srovnání výše NWC k celkovým aktivům, tak tam zůstává poměr více 

vyrovnaný stále okolo hodnoty 30%. 

Pracovní kapitál (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

NWC  33 493 32 141 30 368 31 486 35 831 
NWC/Celková aktiva 29% 28% 27% 29% 31% 
NWC/Výkony 59% 49% 45% 45% 46% 

 
Tabulka 16 - Porovnání výše NWC s výkony a celkovými aktivy; zdroj: vlastní zpracování 

9.2 Bilanční pravidla 

 
Nyní podnik podrobím analýze skrze takzvaná bilanční pravidla. Bilanční pravidla jsou 

jakýmsi doporučení, které by měly podniky dodržovat. Pokud ovšem podniky nejsou 

v souladu s těmito pravidly, nemusí to automaticky znamenat problém daného podniku. Na 

případné nedodržení je nutný širší úhel pohledu.  

V této podkapitole provedu analýzu podniku pomocí čtyř základních, nebo také zvaných 

„zlatých“, bilančních pravidel. 
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9.2.1 Zlaté bilanční pravidlo  

 

 

Obrázek 23 - zlaté bilanční pravidlo; zdroj: vlastní tvorba 

Stejně jako v teoretické části i zde začnu zlatým bilančním pravidlem, které sleduje zdroj 

financování majetku. Dlouhodobá aktiva by měly být financovány dlouhodobými zdroji a 

oběžná aktiva těmi krátkodobými. V případě podniku Jelínek dlouhodobé zdroje převyšují 

dlouhodobý majetek, což svědčí o jeho financování z dlouhodobých zdrojů. Rovněž ale 

přebytek těchto zdrojů svědčí o tom, že podnik financuje ze svých dlouhodobých zdrojů, 

které jsou symbolické svou vyšší nákladností, i majetek oběžný. Společnost Jelínek tak využívá 

takzvaný konzervativní způsob financování.  

9.2.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

 

 

Obrázek 24 - Pravidlo vyrovnání rizika; zdroj: vlastní tvorba 

Pravidlo vyrovnání rizika doporučuje společnostem, aby výše vlastního kapitálu vždy 

převyšovala výší cizích zdrojů. Jak je z Obrázku 24 patrné, podnik Jelínek toto pravidlo 

s přehledem dodržuje po celé sledovací období. Velké množství vlastního kapitálu způsobuje 

především již zmíněný kumulovaný zisk, kdy si vlastníci každoročně nerozdělují zisk a 
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nechávají vše pro budoucí účely podniku. Výsledky tohoto pravidla opět poukazují na strategii 

preference nízkého rizika financování.  

9.2.3 Zlaté pari pravidlo 

 

 

Obrázek 25 - Pari pravidlo; zdroj: vlastní tvorba 

Pari pravidlo je jakýmsi doplňkem zlatého bilančního pravidla, jelikož rovněž poukazuje na 

způsob financování dlouhodobého majetku. Pari pravidlo nám říká, že výše vlastního kapitálu 

by měla být pouze do hodnoty dlouhodobých aktiv, jelikož následně může vzniknout prostor 

pro zvýšení rentability vlastního kapitálu za pomoci využití finanční páky. Jak už jsem mockrát 

zmínil, podnik disponuje velkým množstvím vlastního kapitálu, a tak výsledky nejsou 

překvapující. Podnik toto pravidlo nedodržel ani jednou za sledovací období.    

9.2.4 Zlaté poměrové pravidlo 

 

 

Obrázek 26 - Poměrové pravidlo; zdroj: vlastní tvorba 

Poměrové pravidlo je u podniku Jelínek splněno téměř během celého období, jelikož růst 

investice skoro vždy nepřekročil růst tržeb. Výjimkou je pouze období 2014/2015, kdy růst 

investic nepatrně převýšil růst tržeb.  
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9.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 
Nyní přejdu k analýze poměrových ukazatelů. Jelikož se nejedná o akciovou společnost, je 

možné vynechat analýzu kapitálových trhů, která není relevantní pro tento podnik.   

9.3.1 Ukazatele rentability 

 
Mezi nejvíce sledované ukazatele výkonnosti patří rentabilita, která sleduje výnosnost. 

Ukazatele rentability dávají vlastníkům možnost zjistit, zdali zisk vytvořený na základě 

vloženého kapitálu pokrývá riziko a náklady obětované příležitosti.  

Rentabilita 2013 2014 2015 2016 2017 

ROE -1,45% 0,01% 0,50% 1,00% 4,46% 
ROA -1,54% 0,26% 0,93% 1,54% 4,89% 
ROS -2,58% 0,02% 0,76% 1,47% 6,16% 

 
Tabulka 17 - ukazatele rentability; zdroj: vlastní tvorba 

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu roste, což je logicky spjaté s čím dál lepšími 

hospodářskými výsledky společnosti během sledovacího období. Když ovšem porovnám výši 

této rentability s výsledky celého odvětví CZ-NACE 31, uvidím, že je daleko pod průměrem.   

CZ NACE 31 2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 11,14% 14,13% 14,18% 16,06% 13,79% 
ROA 3,98% 6,36% 9,56% 13,38% 9,67% 

 
Tabulka 18 - ROE odvětví CZ NACE 31; zdroj: vlastní tvorba na základě dat z finanční analýzy MPO 

Nízké výsledky jsou způsobeny velkou výší vloženého kapitálu. Jak již bylo řečeno, podnik 

využívá především vlastní kapitál a nedává prostor finanční páce, která by výsledkům 

pomohla.  

Vzhledem k tomu, že vlastníci si zisk na konci roku nerozdělují, nemusí je v současnosti 

tato skutečnost zas tak moc trápit. Důležitější pro ně je evidentně, že se podniku daří a blýská 

se na ještě lepší zítřky.  

 Rentabilita aktiv se chová v průběhu sledovací období podobně jako ROE, tudíž s 

rostoucím trendem. I zde se ovšem jedná o velmi malé hodnoty. Jak jsem uvedl v analýze 

pracovního kapitálu, firma zoptimalizovala tento ukazatel, což přispělo k současným téměř 

5% ROA. A jelikož výše dlouhodobých aktiv právě prochází odepisováním nové výrobní haly a 

bude se do budoucna kontinuálně snižovat, budoucí hodnota ROA společnosti Jelínek se 

pravděpodobně bude pohybovat ve vyšších hodnotách. Opět jsou výsledky v porovnání 

s průměrem celého odvětví velmi nízké.  



69 
 

 Vývoj rentability tržeb má také velmi podobný vývoj jako předchozí dva ukazatele. Zde 

jsou výsledky ještě o trochu lepší. Důvodem je opět lepší využití pracovního kapitálu a 

zároveň patrný pozitivní vliv provozní páky.  

Celkově se tedy dá očekávat, že rentabilita společnosti Jelínek, která dodržuje během 

celého sledovacího odvětví rostoucí trend, bude i v budoucnu nadále stoupat. 

 

Obrázek 27 - ukazatele rentability; zdroj: vlastní tvorba 

9.3.2 Ukazatele likvidity 

 
Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku plnit své závazky. Konkrétně možnosti 

podniku přeměnit oběžný majetek v peněžní prostředky a uhradit tak výši svých závazků. 

Hodnota menší než jedna dokazuje nutnost podniku případnou úhradu závazku 

z dlouhodobých zdrojů. Pokud podnik dosahuje naopak zbytečně vysokých hodnot, drží 

zbytečně mnoho peněžních prostředků, které by mohly být využity jinak.  

Existují tři základní typy likvidity. Nyní vypočítám hodnoty podniku Jelínek pro všechny 

tyto typy.  

Likvidita 2013 2014 2015 2016 2017 

Běžná 7,96 7,56 12,65 6,95 6,29 
Pohotová 2,88 3,24 3,24 1,69 1,72 
Okamžitá 2,20 2,62 2,07 1,08 1,10 

 
Tabulka 19 - Ukazatele likvidity; zdroj: vlastní tvorba 

Podílem oběžných aktiv a krátkodobých závazků jsem získal takzvanou běžnou likviditu, 

jejíž optimální hodnota se uvádí mezi 1,8 – 2,5. Jak je vidět z tabulky 19 společnost Jelínek má 

v této oblasti průměrně trojnásobnou rezervu. Pro celé odvětví CZ NACE 31 byla průměrná 

běžná likvidita 2,05.  

Pohotová likvidita již nepočítá s vlivem zásob, které jsou specifické svou nižší likviditou. 

Proto zde hraje roli výše pohledávek a peněz na účtu. Optimální hodnota je zde stanovena 

v rozmezí 1 – 1,5. Jak jsem již uvedl dříve, oběžná aktiva tvoří zejména zásoby, což se 
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projevilo i na výsledkách pohotové likvidity v porovnání s běžnou. Od roku 2016 jsou hodnoty 

těsně nad pomyslnou optimální hranicí. Když ovšem vezmu v potaz averzi vůči riziku tohoto 

podniku, která mi v analýze vyšla už mockrát, dá se říci, že jsou hodnoty v optimální výši. 

Opět pro představu dodávám, že pohotová likvidita celého odvětví byla v roce 2017 1,26.  

Posledním typem likvidity je likvidita okamžitá, která definuje schopnost podniku 

okamžitě uhradit své závazky. Z výsledků je patrné, že si podnik uvědomil, zbytečně velké 

výše hotovosti, jelikož v letech 2013 - 2015 měl téměř dvojnásobek hotovosti oproti 

závazkům, a snížil v roce 2016 hodnotu okamžité likvidity na 1,08. I zde je pro porovnání 

dobré poukázat na okamžitou likviditu celého odvětví, která byla pouhých 0,24.  

Když to shrnu, tak podnik má vysokou likviditu, což opět dokazuje jeho konzervativní 

strategii vyhýbání se rizika. Má tak stále prostor pro investice svých peněžních prostředků, 

které ovšem nepředpokládám, že by učinil. Vysoká likvidita mu samozřejmě dává i výhodu 

pro spolupráci s dodavateli, kteří jistě nepreferují neproplacení svých vydaných faktur, což se 

jim u tohoto podniku pravděpodobně nestane.  

9.3.3 Ukazatele aktivity 

Aktivita 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat aktiv 0,49 0,58 0,60 0,65 0,68 
Obrat zásob 2,33 3,09 2,73 2,50 2,51 
Obrat pohledávek 17,19 21,75 21,96 21,34 18,42 
Obrat krátkodobých závazků 11,80 13,37 25,66 13,12 11,45 

 
Tabulka 20 - ukazatele aktivity; zdroj: vlastní tvorba 

Výsledné hodnoty u obratu aktiv udávají, kolik tržeb vyprodukuje 1 koruna celkového 

majetku společnosti. Doporučená spodní hranice je alespoň 1, což, jak je možné vidět 

v tabulce 20, podnik nesplňuje. Hodnoty ovšem mají díky rostoucím tržbám a téměř 

neměnné výši aktiv rostoucí trend, což poukazuje na stále lepšící se využití podnikových aktiv.  

Obrat zásob představuje, kolikrát podnik ze zásob vytvořil finální produkty a opět 

naskladnil nové zásoby. Jak je vidět většinou se hodnoty pohybují okolo 2,5krát. Pouze v roce 

2014 dokázal podnik otočit zásoby 3krát.  

Díky obratu pohledávek a obratu krátkodobých závazků lze zjistit vyjednávací síla podniku 

vůči dodavatelům a odběratelům. Obrat pohledávek by bylo záhodno stále navyšovat, což by 

znamenalo rychlejší úhradu od odběratelů. Naopak obrat krátkodobých závazků by se měl 

snižovat a reprezentovat sjednávání s dodavateli delší dobu splatnosti. Z výsledků je pozitivní, 

že obrat pohledávek až na jednu výjimku vždy předčil obrat závazků. Obrat pohledávek se pak 

po dvouletém vzestupu opět vrátil téměř na původní hodnotu z roku 2013. Obrat 
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krátkodobých závazků se daří od roku 2015 snižovat, což tedy symbolizuje zlepšení 

vyjednávacích podmínek podniku. 

 Aktivita 2013 2014 2015 2016 2017 

Doba obratu zásob 154,8 116,5 132,1 144,2 143,6 
Doba splatnosti pohledávek 20,9 16,6 16,4 16,9 19,5 
Doba splatnosti závazků 30,5 26,5 15,0 27,1 30,4 
Obratový cyklus peněz  145,26 106,62 133,44 134,02 132,75 

 
Tabulka 21 - ukazatele aktivity 2; zdroj: vlastní tvorba 

Rád bych rovněž výsledky představil v podobě doby obratu. Zde je lépe vidět, že se firmě 

daří dříve inkasovat peníze od odběratelů, než musí zaplatit svým dodavatelům. Tato 

skutečnost je způsobena především typem distribučního kanálu a typem zákazníků, kteří 

většinu produktů kupují ihned za hotové. Celkový obratový cyklus peněz velmi brzdí doba 

obratu zásob. Jak už jsem zmínil, podnik drží opravdu velké množství zásob. Dle výsledků 

čistého pracovního kapitálu vůči skutečné potřebě se jeví prostor pro optimalizaci. Bohužel 

nejsou dostupná data o výrobní strategii podniku a tak je tato otázka možné optimalizace 

zásob pouze hypotetická.   

9.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 
Při analýze bilančních pravidel jsem již poukázal na financování podniku zejména 

z vlastních zdrojů. I tak ovšem není možné cizí zdroje přehlížet, jelikož tvoří jistou část 

financování. Rád bych tedy využil i výpočty ukazatelů zadluženosti.  

Zadluženosti 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 13,7% 11,0% 8,9% 5,8% 7,3% 
Dlouhodobá zadluženost 9,5% 6,7% 6,6% 1,0% 1,5% 
Úrokové krytí -5,56 0,04 5,20 24,42 435,23 

 
Tabulka 22 - ukazatele zadluženosti; zdroj: vlastní tvorba 

Poměr vlastních a cizích zdrojů už byl zmíněn a výsledky tak nejsou překvapivé. Celková 

zadluženost se aktuálně pohybuje kolem 7%. Podnik tak nemá moc veliký prostor pro daňový 

štít, který by jí pomohl v efektivitě daňových poplatků.  

Dlouhodobá zadluženost klesla v roce 2016 na pouhé 1%, kdy ji tvoří pouze dlouhodobé 

závazky v podobě odložené daňové povinnosti. Tento pokles je způsobem splacením 

bankovního úvěru v roce 2015 na výstavbu nové výrobní haly. 

Úrokové krytí díky rostoucímu hospodářskému výsledku a klesající zadluženosti rapidně 

stoupá. V současnosti může podnik ze svého hospodářského výsledku pokrýt až 435 násobek 

svých nákladových úroků. Rezerva pro možný úvěr tak rozhodně existuje.  
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9.3.5 Ukazatel produktivity 

 
Ukazatel produktivity 2013 2014 2015 2016 2017 

Osobní náklady/PH 81,9% 78,7% 80,6% 80,1% 82,8% 
PH/Osobní náklady 1,22 1,27 1,24 1,25 1,21 

 
Tabulka 23 - ukazatel produktivity; zdroj: vlastní tvorba 

Výsledky ukazatele produktivity jsou pro podnik pozitivní. Každá investovaná koruna do 

osobních nákladů vytvoří 1,21 Kč přidané hodnoty. V roce 2017 je vidět růst poměru 

osobních nákladů, což je důsledkem náboru nových deseti zaměstnanců a tlaku na růst mezd. 

I tak se ovšem nejedná o rapidní změnu a hodnoty jsou i tak poměrně stálé, což dokazuje, že 

podnik má tyto aspekty správně nastavené a je tak možné čekávat, že bude produktivní i do 

budoucna.  

9.4 Ekonomická přidaná hodnota  

 
Ukazatel EVA, který udává výši ekonomické přidané hodnoty podniku, má v současné 

době velkou váhu, a proto bych rád nyní zanalyzoval, jak si podnik v tomto směru vede.  

Abych mohl ukazatel spočítat potřebu zjistit pár základních dat, která jsou do finálního 

vzorce potřebná. Problémovým prvkem tohoto výpočtu bývá určení nákladů na vlastní 

kapitál. Já jsem zvolil postup dle uznávaného modelu CAPM.   

Model CAPM 2013 2014 2015 2016 2017 
rf 3,75% 2,40% 2,40% 2,40% 2,70% 

ßUNL 0,82 0,85 0,83 0,79 0,79 
t 19% 19% 19% 19% 19% 

D/E 10,72% 7,14% 6,52% 0,00% 0,00% 
ßLEV 0,89 0,90 0,87 0,79 0,79 
rf-rm 6,05% 6,80% 7,36% 6,69% 5,89% 

re 9,01% 8,45% 8,51% 7,69% 7,35% 
 

Tabulka 24 - Model CAPM, zdroj: Damodaran, Patria.cz 

Pro hodnotu bezrizikové úrokové míry (rf) jsem využil výnosnost dlouhodobé dluhopisu 

ČNB udávaného na zpravodajském serveru zaměřeném na finance Patria.cz. Do výpočtu 

rovněž vstupuje koeficient beta. Zdrojem koeficientu beta unlevered je server Damodaran. 

Sektor podnikání je v mém případě samozřejmě odvětví „furniture“ (český překlad – 

„nábytek“). Jak je z výsledků patrné, tento sektor spadá v ohledu systematického rizika mezi 

ty méně rizikové. Pro hodnoty riziková prémie (rf-rm) jsem rovněž využil dostupná data pro ČR 
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ze serveru Damodaran. Výsledné náklady na kapitál, které postupně klesly, až pod hranici 8% 

lze považovat ve srovnání s průměrnými náklady celého odvětví CZ NACE 31 za nízké.  

  2013 2014 2015 2016 2017 
re CZ-NACE 31 15,31% 16,48% 15,25% 14,97% 14,49% 

 
Tabulka 25 - průměrné re pro odvětví CZ-NACE 31; zdroj: panorama zpracovatelského průmyslu MPO 

Dalším krokem je určení vážených nákladů na celkový kapitál podniku. 

  2013 2014 2015 2016 2017 
D 10 800 7 200 6 600 0 0 
E 100 781 100 795 101 295 102 318 107 089 
C 111 581 107 995 107 895 102 318 107 089 

1-t 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
rd 3,7% 3,9% 2,5% 0,0% 0,0% 
re 9,01% 8,45% 8,51% 7,69% 7,35% 

WACC 8,43% 8,10% 8,11% 7,69% 7,35% 
Tabulka 26 - výpočet WACC; zdroj: vlastní tvorba 

Hodnotu nákladů na vlastní kapitál mám již k dispozici. Náklad na cizí kapitál představují 

nákladové úroky z dlouhodobého cizího financování. Jak jsem již zmínil dříve, podnik splatil 

dlouhodobý úvěr na výstavbu nové haly v roce 2015. Od té doby je již v tomto ohledu 

nezadlužený, a tak tvoří v letech 2016 a 2017 vážené náklady na kapitál pouze náklady na 

vlastní kapitál.  

  Nyní už je možné spočítat samotný ukazatel EVA.  

Ekonomická přidaná 
hodnota 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT -1 068 290 1 042 1 678 5 671 
1-t 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
C 111 581 107 995 107 895 102 318 107 089 

WACC 8,43% 8,10% 8,11% 7,69% 7,35% 

      NOPAT -1068 235 844 1359 4594 
 - C * WACC -9404,66 -8745,99 -8755,07 -7863,24 -7874,36 

EVA -10 473  -8 511  -7 911  -6 504  -3 281  
 

Tabulka 27 - výpočet ukazatele EVA pro období 2013-2017; zdroj: vlastní tvorba 

Výsledky bohužel nejsou pro společnost Jelínek v kladných číslech. Dalo se to ovšem čekat 

vzhledem k nízkému hospodářskému výsledku ve sledovacím období. Jak bylo ovšem řečeno 

a dokazuje to i tento výpočet, hodnoty směřují k lepší budoucnosti. Pokud společnost udrží 

současný vzrůstající trend tržeb spolu s udržením současné výnosové spotřeby, měl by 

ukazatel EVA dosáhnout v blízké době kladné hodnoty. O tom ovšem více ve finančním plánu, 

kde je ukazatel EVA predikován do budoucna.  
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Obrázek 28 - ukazatel EVA (v tis. Kč); zdroj: vlastní tvorba 

10. Prognóza vývoje výkonů  

 
Z dosud dostupných dat vše nasvědčuje k využití výnosové metody pro ohodnocení 

podniku Jelínek – výroba podniku s.r.o.. Tudíž se nyní dostávám k důležité části v rámci 

tohoto ohodnocení, jelikož je nutné stanovit odhad pro budoucí vývoj výkonů, které budou 

hlavní stavební jednotkou vývoje i velké většiny ostatních účetních položek do budoucna.  

10.1 Shrnutí strategické a finanční analýzy 

 
Nejprve bych rád shrnul strategickou i finanční analýzu a vytvořil tak stručnější podklad 

pro následnou prognózu vývoje tržeb společnosti Jelínek - výroba nábytku s.r.o.. Pro 

přehlednost se zde nabízí možnost využít známou SWOT analýzu, která dělí aspekty na silné a 

slabé stránky podniku a na příležitosti či hrozby daného podniku.  

SWOT analýza: Jelínek – výroba nábytku s.r.o. 
Silné stránky:  

 Nové výzkumně-inovační centrum  

 Nová výrobní hala 

 Finanční rezerva 

 Růst tržeb  

 

Slabé stránky:  

 Záporný ukazatel EVA 

 Vyšší NWC než je reálná potřeba 

 Nízká rentabilita 

 Absence využití cizích zdrojů 

Příležitosti:  

 Export  

 Inovace  

 Investice pomocí využití volného 

finančního kapitálu 

 

Hrozby:  

 Tlak na zvyšování mezd 

 Klesající nezaměstnanost 

 Málo pracovní síly v oboru 

 Růst přímé konkurence (Postelia) 

 

Obrázek 29 - SWOT analýza; zdroj: vlastí tvorba 
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Začnu silnými stránkami a na ně navazujícími příležitostmi. Podniku se díky dotacím 

povedlo vybudovat nové výzkumně-inovační centrum, které dává možný prostor pro tvorbu 

inovací v nábytkářském průmyslu. Zároveň podnik sídlí v nové výrobní hale, která je rovněž 

ku prospěchu výrobního procesu. Ať už například z hlediska estetiky či praktičnosti, tak i 

z pohledu úspory energií.  

Podnik během celé analýzy vykazoval jakousi averzi vůči riziku. Důkazem byla například 

vysoká likvidita či absence využití cizích zdrojů. Podnik disponuje velkým množstvím volných 

finančních zdrojů, které drží jako rezervu. Naskýtá se tak otázka, zdali by nebylo dobré zvážit 

investici těchto volných peněz za účelem dalšího zhodnocení. Podnik má totiž nulové 

výnosové úroky, což je dle mého názoru při takovémto množství volných prostředků škoda.  

Vývoj tržeb má rostoucí trend a vše nasvědčuje tomu, že by měl pokračovat. Daří se jak 

podniku, tak i celému nábytkářskému odvětví. Velkou zásluhu na tom má export českých 

podniků. Českým výrobkům se v zahraničí daří. Úspěch v exportu může být hlavní klíčem 

k velkému růstu. Při případném růstu poptávky po výrobcích Jelínek je ovšem důležité stále 

držet úroveň kvality. 

Nyní ta negativnější část této analýzy. Co podniku rozhodně nepřispívá, z pohledu 

ocenění, je stále záporná EVA i přes rostoucí trend tržeb ve sledovacím období. Podnik tak 

netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, která má v současnosti velkou váhu při analýze 

ekonomické situace podniku.  

Podnik rovněž drží zbytečně velké množství čistého pracovního kapitálu. Z 35 mil. Kč 

čistého pracovního kapitálu v roce 2017 byla možnost optimalizace o téměř 9 mil., jelikož 

potřeba NWC vyšla kolem 26 mil. Kč. Hlavním problémem se z analýzy jeví vysoký podíl 

zásob.  

Jak již bylo zmíněno, podnik v posledních dvou letech tvoří z dlouhodobého hlediska 

financování pouze vlastní kapitál. Absence cizích zdrojů neumožňuje prostor pro finanční 

páku a daňový štít. Přitom by oba tyto finanční nástroje podniku pomohly. Rentabilita 

vlastního kapitálu je totiž ve srovnání s odvětvím velmi nízká a s růstajícím hospodářským 

výsledkem čeká podnik v budoucnu čím dál vyšší daňová povinnost.  

Hlavní hrozby podniku vidím především ve sféře lidských zdrojů. Vzrůstající tlak 

v kombinaci s klesající nezaměstnaností způsobují lepší pozici pro zaměstnance na pracovním 

trhu. Proto bude těžší pracovníky udržet či případně nabírat další pracovní sílu. Zároveň je 

obor nábytkářství symbolický nižšími mzdami, než je celkový průměr. I díky tomu zřejmě 

klesá zájem mladých lidí o studium v tomto oboru.  

Hrozbou se na první pohled jeví i úspěch relativně nedávno založeného podniku Postelia 

s.r.o.. Tento podnik figuruje na trhu teprve od roku 2013 a během uplynulých let si vybudoval 
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silné postavení. Jeho tržby každoročně stoupají v řádech desítek procent a je tak 

pravděpodobné, že obsadí značnou část trhu. Podnik Jelínek tak zřejmě čeká boj o stávající i 

nové zákazníky právě s touto společností, která ji během pěti let, z pohledu výkonů, téměř 

dohnala.  

10.2 Prognóza výkonů 

 
Vývoj výkonů společnosti Jelínek měl ve sledovacím období rostoucí trend. K tomuto růstu 

přispěl i pozitivní vývoj ekonomiky jak v České republice, tak i v celé Evropské unii. Lze říci, že 

úspěch segmentu kvalitního nábytku je z části přímo úměrný na vývoji HDP, jelikož lidé 

disponují většími zdroji a namísto levného substitutu investují do kvalitnějších výrobků. 

Z tohoto pohledu se dle dostupných prognóz v příštích letech čeká opět růst, i když už 

v trochu menším tempu než tomu bylo v roce 2017, kdy růst HDP dosáhl na 4,5%. Česká 

národní banka stanovila prognózu růstu HDP v ČR v příštích letech okolo 3,3%, tudíž lze 

očekávat, že by tržby podniku měli i nadále růst, ovšem ne o tolik, jako tomu bylo mezi lety 

2016 a 2017. Tento výhled se dá brát ovšem za pozitivní variantu a tak jsem se rozhodl pro 

více pravděpodobné tempo růstu 2,5%, abych podnik zbytečně nepřehodnotil. Tudíž by bylo 

dobré růst samotných výkonů snížit z tohoto pohledu o 55%.  Přímá úměra na vývoji HDP 

ovšem v tomto směru není absolutní, proto je nutné počítat i s dalšími faktory.  

Podnikové výrobní kapacity by neměly být vzhledem k výši zásob, nové výrobní hale a 

novému inovačnímu oddělení limitujícím faktorem. Pokud se podniku bude dařit udržet 

současné zaměstnance a případně doplnit pracovní sílu o nové tváře nemělo by z kapacitního 

hlediska podniku nic bránit růstu. 

Segment kvalitního nábytku díky současné konjunktuře roste a v budoucích letech by měl 

růst dál díky již zmíněné predikovanému pozitivnímu vývoji HDP, tak i díky exportu, díky 

kterým tuzemské společnosti zvyšují své tržby.  

Výkony (v tis. Kč) 
2013 2014 2015 2016 2017 
56 806 65 477 66 894 71 219 82 979 

           

meziroční růst 
2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 průměr 

15,26% 2,16% 6,47% 16,51% 10,10% 
 

Tabulka 28 - vývoj výkonů Jelínek - výroba nábytku s.r.o. 2013-2017; zdroj: vlastní tvorba 

Meziroční růst tržeb byl historicky nejvyšší mezi roky 2016 a 2017 16,51%. Jak jsem zmínil, 

nebylo by vhodné počítat opět s takto úspěšným rokem vzhledem k mírnému poklesu růstu 

ekonomiky v příštích letech. Další možností by tak byl počítat s průměrným meziročním 
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růstem za sledovací období. Jak je ovšem patrné nejstarší hodnota z let 2013 a 2014 tento 

průměr značně ovlivňuje.  

Nakonec jsem se rozhodl pro meziroční růst výkonů pro následujících 5 let ve výši 7%. 

Tato hodnota splňuje zmiňovanou nutnost redukce výše růstu z roku 2016/2017 z hlediska 

vývoje celkového vývoje ekonomiky a je to zároveň hodnota blížící se průměrné meziroční 

výši, pokud data očistím o skokový růst výkonů v roce 2013/2014.  

Výkony  (v tis. Kč) 
2018 2019 2020 2021 2022 
88 788 95 003 101 653 108 769 116 382 

 
Tabulka 29 - prognóza vývoje výkonů Jelínek - výroba nábytku s.r.o. 2018-2022; zdroj: vlastní tvorba 

 

Obrázek 30 - Výkony Jelínek - výroba nábytku s.r.o. 2013 - 2022; zdroj: vlastní tvorba 

11. Ocenění podniku 

 
Z výsledků strategické analýzy je patrné, že se u podniku neočekává ukončení výrobní 

činnosti a má tak potenciál ještě dlouhodobé existence. Jak jsem již sdělil v teoretické části, 

výsledná hodnota podniku se neskládá z pouze již vybudovaného celku, ale je do ní nutné 

započítat i pravděpodobné budoucí příjmy. Proto jsem vytvořil odhad budoucího vývoje 

podniku prostřednictvím finančního plánu.  

11.1 Finanční plán  

 
Díky stanovení meziročního procentuálního růstu výkonů na základě výsledků strategické 

a finanční analýzy je možné pro vytvoření finančního plánu využít především poměrovou 

metodu procenta z výkonů.  Budoucí hodnoty většiny položek se tak do budoucna odvíjí na 
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základě svých historických procentuálních poměrů vůči výkonům. Pro určení procentuálního 

poměru jsem využil různé postupy. První možností stanovení poměru dané položky oproti 

výkonům je využití průměrné historické hodnoty za celé sledovací období. Další možnost je 

brát v potaz hodnotu z posledního roku. Dále je možné sledovat u některých položek i 

klesající trend, který definuje, že položka v sobě zahrnuje fixní složku, která není přímo závislá 

na vývoji výkonů. A rovněž je možné nalézt i položky, které jsou absolutně nezávislé na vývoji 

výkonů, a tak by využití poměrové metody nedával smysl. U těchto položek se tak 

předpokládá s tím, že budou i v budoucnu neměnné, s čímž můj finanční plán rovněž počítá.  

11.1.1 Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

 
Jelikož základní stavební jednotkou finančního plánu jsou výkony, je nutné začít nejprve 

predikcí výkazu zisku a ztrát, kde je možné dopočítat budoucí hospodářské výsledky, které se 

promítnou do plánované rozvahy.  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Výkony                                                 88 788 95 003 101 653 108 769 116 382 
Výkonová spotřeba                                           46 170 49 401 52 859 56 560 60 519 
Spotřeba materiálu a energie 38 179 40 851 43 711 46 770 50 044 
Služby 7 991 8 550 9 149 9 789 10 474 
Přidaná hodnota                                       42 618 45 601 48 793 52 209 55 864 
Osobní náklady                                             29 300 31 351 33 545 35 894 38 406 
Daně a poplatky 497 497 497 497 497 
Odpisy dlouhodobého majetku 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 
Výnosy zbytku 1 745 1 745 1 745 1 745 1 745 
Provozní výsledek hospodaření 9 958 10 890 11 888 12 955 14 097 
Finanční výsledek hospodaření -424 -424 -424 -424 -424 
Daň z příjmů za běžnou činnost                    1 812 1 989 2 178 2 381 2 598 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)  7 723 8 478 9 286 10 150 11 075 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 9 535 10 466 11 464 12 531 13 673 

 
Tabulka 30 - Plánovaný výkaz zisku a ztráty; zdroj: vlastní tvorba 

Jak jsem již uvedl na konci finanční analýzy, meziroční růst výkonů je stanoven na 7%. 

Hodnoty výkonové spotřeby jsou sumou dvou samostatně vypočítaných podpoložek spotřeba 

materiálu a energie a nákladu v podobě využitých služeb. Spotřeba materiálu a energií se na 

začátku sledovacího období pohybovala okolo 50%. Následně se ovšem s růstem výkonů 

tento poměr snižoval, což poukazuje obsah fixní složky v této položce. V roce 2017, kdy 

výkony skokově vyrostly o 16,5% bylo možné sledovat pokles poměru materiálu a energií o 
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4% z 49% na 45%. Myslím si, že fixní složka se projeví i do budoucího pozitivního vývoje 

výkonů a tak jsem setrval u klesajícího trendu a stanovil poměr na 43%. Služby rovněž 

vykazují klesající trend Z původních 11% na konečných 9,5%. I zde věřím pokračování 

v mírném poklesu poměru a počítám tedy s hodnotou 9%. Celkově tedy tvoří výkonová 

spotřeba 51% výkonů.  

 Osobní náklady vykazovaly po celé sledovací období hodnoty od 32 až po 33,8 %. Přesnou 

průměrnou hodnotu 32,5% jsem se rozhodl, díky strategické analýze, která poukázala na 

možné problémy spojené s pracovní silou a narůstající mzdami, zvýšit na konečných 33%.  

 Daně a poplatky nevykazovaly přílišnou závislost na vývoji výkonů, proto pro celé budoucí 

období využívám hodnotu, která je průměrem minulých hodnot. Stejná situace nastala i u 

odpisů, kde se výše odpisů stále pohybuje v podobných hodnotách nezávisle na výkonech. I 

zde jsem se proto rozhodl pro každoroční hodnotu přesného průměru z minulých let.  

 Mnou vypočítaná položka „výnosy zbytku“ reprezentuje každoroční výnosy z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a ostatních provozních činností. Zde se podniku Jelínek 

daří vykazovat poměrně stabilní výši výnosů od roku 2015. Rozhodl jsem se tedy rovněž pro 

průměrnou hodnotu, která je ovšem očištěná o roky 2013 a 2014. 

 Finanční výsledek podniku je po celé sledovací období záporný a i když se nejedná o 

vysoké hodnoty v porovnání s ostatními položkami, bylo by nesprávné ho ignorovat. I zde se 

jedná o přesný průměr hodnot.  

  Každoroční růst daně z příjmů je logickým vyústěním růstu provozního výsledku spolu s 

absencí daňového štítu. Hospodářský výsledek je již spočítán na základě výše popsaných 

položek. 
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11.1.2 Plánovaná rozvaha 

 
A právě vypočtené hodnoty budoucích hospodářských výsledků se musí promítnout i do 

plánované rozvahy. 

ROZVAHA 2018 2019 2020 2021 2022 
AKTIVA CELKEM                            124 135 133 234 143 185 154 047 165 884 
Stálá aktiva                             72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 
Dlouhodobý nehmotný majetek                         689 689 689 689 689 
Dlouhodobý hmotný majetek                  71 612 71 612 71 612 71 612 71 612 
Dlouhodobý finanční majetek                       135 135 135 135 135 
Oběžná aktiva                                    46 969 50 256 53 774 57 539 61 566 
Zásoby                                                                  34 627 37 051 39 645 42 420 45 389 
Dlouhodobé pohledávky                      0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky                                4 439 4 750 5 083 5 438 5 819 
Krátkodobý finanční majetek                             7 902 8 455 9 047 9 680 10 358 
Provozně nepotřebná aktiva 4 730 10 542 16 974 24 072 31 881 
PASIVA CELKEM                            124 135 133 234 143 185 154 047 165 884 
Vlastní kapitál                                114 814 123 292 132 578 142 728 153 803 
Základní kapitál                                                20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kapitálové fondy                                            100 100 100 100 100 
Fondy ze zisku 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 
Výsledek hospodaření minulých let                   84 741 92 464 100 942 110 228 120 378 
Výsledek hospodaření běžného úč. 
období 7 723 8 478 9 286 10 150 11 075 
Cizí zdroje                            8 879 9 500 10 165 10 877 11 638 
Dlouhodobé závazky                                1 776 1 900 2 033 2 175 2 328 
Krátkodobé závazky                                       7 103 7 600 8 132 8 701 9 311 
Bankovní úvěry a výpomoci                       0 0 0 0 0 
Časové rozlišení                                              442 442 442 442 442 

 
Tabulka 31 - Plánovaná rozvaha; zdroj: vlastní tvorba 

Stálá aktiva podniku jsou součtem tří samostatně stanovených podpoložek. Všechny tři 

tyto položky se chovají nezávisle na vývoji výkonů. Největší položkou je dlouhodobý hmotný 

majetek, který má klesající tendenci, hlavně kvůli již zmíněným odpisům nové výrobní haly. 

Výše investic do nového majetku byla v posledních dvou letech přibližně stejně vysoká jako 

odpisy. Nemyslím si, že by podnik v příštích letech podnikl nějakou razantní investici. Ovšem 

s plánovaným růstem výkonů si myslím, že podnik setrvá v tomto trendu a bude i nadále 

investovat do výše odpisů. Proto nechávám výši dlouhodobého hmotného majetku na 

každoroční hodnotě 71 612 tis. Kč, což je průměr let 2016 a 2017.   Dlouhodobý nehmotný 

majetek prošel v posledních letech vývojem a není jisté, zda tento vývoj bude pokračovat. 

Z mého pohledu se jedná o vývoj e-shopu, který mi přijde po jeho navštívení hotový, a proto 
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jsem se rozhodl použít hodnotu z posledních roku. Dlouhodobý finanční majetek je nezávislý 

na hodnotě výkonů a pohybuje se stále v úzké škále hodnot. Pro tuto položku je tak 

stanovená hodnota, která je průměrem hodnot z celého ušlého sledovacího období.   

Položky, jejichž hodnota je zcela jistě odvozená od výše hodnot, jsou zásoby a pohledávky. 

U zásob se procentuální poměr vůči výkonům pohyboval ve sledovacím období od 32% až po 

43%. Oba tyto extrémy ovšem nastaly v letech 2013 a 2014, čímž narušili poměrné ustálení 

v posledních třech letech, kdy je škála pouze od 37% do 39%. Vzhledem k provedené finanční 

analýze, kde bylo možné sledovat strategii podniku v podobě dostatečných zásob, si myslím, 

že tento trend bude pokračovat i při růstu výkonů. Proto jsem se rozhodl pro vrchní hranici 

z let 2015 až 2017 v podobě 39%.  

Podnik za celé sledovací období nevykazoval dlouhodobé pohledávky, proto i v dalších 

letech tuto položky ponechám na nule. U krátkodobých pohledávek je možné sledovat 

přímou závislost na výši výkonů, jelikož se po celé období pohybuje těsně okolo 5%. Hodnoty 

této položky jsou tak vždy 5% z plánovaných výkonů.  

Z výsledku časti finanční analýzy zaměřené na likviditu podniku, byly patrné výsledky, kdy 

podnik využívá konzervativní strategii vysoké likvidity. Proto jsem se rozhodl výši 

krátkodobého finančního majetku stanovit na základě hodnot závazků, které podnik po celé 

období pokrývá v určitě výši. Zaměřím se na pokrytí pouze z roků 2016 a 2017, kdy už podnik 

nevyužívá bankovního úvěru a stav je tak totožný s predikovanou situací, kdy se nepočítá 

s jeho čerpáním. Jak je možné vidět v tabulce 32, tento poměr je i přes vysoký nárůst obou 

závazků téměř totožný. Proto jsem výši krátkodobého finančního majetku stanovil vždy na 

0,89násobek součtu obou závazků. Výše jednotlivých závazků, byla stanovena průměrným 

historickým procentuálním poměrem vůči výkonům.   

 
2016 2017 2018 

Dlouhodobé závazky                                1 056 1 710 1 776 
Krátkodobé závazky                                       5 291 6 772 7 103 
Celkem závazky 6 347 8 482 8 879 
Krátkodobý finanční majetek                             5 708 7 465 7 902 
poměr  0,90 0,88 0,89 

 
Tabulka 32 - poměr krátkodobého finančního majetku vůči závazkům; zdroj: vlastní tvorba 

Většina položek vlastního kapitálu je stálých, a proto s těmito hodnotami počítám i 

v budoucnu. Dedukce hodnot hospodářského výsledku je popsána v předchozí kapitole. 

Výsledek hospodaření minulých let je vzhledem ke skutečnosti, že vlastníci si nerozdělují zisk 

pouze kumulací minulých hospodářských výsledků.  
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11.2 Stanovení hodnoty podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. 

 
Ocenění probíhá pomocí výnosových metod, jelikož podnik splňuje dané požadavky pro 

využití těchto metod, což dokazují výsledky finanční analýzy. Datum, ke kterému je stanovena 

hodnota podniku, je 1. 10. 2018. Pro možné porovnání rovněž uvedu účetní hodnotu a 

ocenění pomocí tržního porovnání, který bude zastupovat ukazatel Value/EBITDA.  

11.2.1 Stanovení diskontní míry 

 
Pro výpočet výnosových metod je zapotřebí stanovit diskontní míru pro roky 2018 až 

2022. Jak jsem uvedl v teoretické části, diskontní míru představují u FCFF a EVA vážené 

náklady na kapitál, u FCFE pouze náklady na vlastní kapitál. Vzhledem ke skutečnosti, že 

podnik není už od roku 2016 zadlužen a nepočítám se zadlužením ani v predikci, budou pro 

všechny případy představovat diskontní míru pouze náklady na vlastní kapitál. Samozřejmě 

není možné opomenout i faktor času.  

Diskontní míra 2018-2022 
rf 2,70% 
ß unlevered 0,79 
ß levered 0,79 
rf-rm 5,89% 
re 7,35% 

 
Tabulka 33 - výpočet diskontní míry pro sledované období; zdroj: vlastní tvorba 

Postup výpočtu výše nákladů na vlastní kapitál je již popsán v teoretické části. Zároveň je 

možné najít provedené výpočty v kapitole EVA. Pro plánované období jsem se rozhodl využít 

vstupní data z posledního roku 2017. Diskontní míra je tak stanovena pro všechny roky 2018 

až 2022 ve výši 7,35%.  

11.2.2 Metoda DCF entity 

 
První metodou, kterou oceňování podniku provedu, je metoda volných peněžních toků do 

firmy. Konkrétně využiji dvoufázovou verzi. Postup celé této metody je možné nalézt 

v kapitole 6.1.2.1 Metoda DCF Entity 

Prvním krokem je stanovení volných peněžních toků FCFF (Free Cash Flow To The Firm). 

Výpočet vychází z hodnoty EBIT, kterou je nutné zdanit. Následně je nutné přičíst výši odpisů 

a následně odečíst změnu čistého pracovního kapitálu spolu s výší nových investic.  
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FCFF (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
EBIT 9 535 10 466 11 464 12 531 13 673 
EBIT po zdanění 7 723 8 478 9 286 10 150 11 075 
 + odpisy 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 
 - ∆ WC -4 035 -2 791 -2 986 -3 195 -3 419 
 - nové investice -4 221 -4 608 -4 608 -4 608 -4 608 
FCFF 4 075 5 678 6 300 6 955 7 657 

 
Tabulka 34 - výpočet FCFF; zdroj: vlastní tvorba 

Jak jsem již zmínil, podnik je oceňován k datu 1. 10. 2018. Proto oceňovanou část roku 

2018 tvoří pouze zbývajících 92 dní. Hodnotu v roce 2018 tak musím časově diskontovat 

pouze těmito 92 dny, což je přesně 25,21% z celkových 100%, které reprezentují 365 dní. 

Diskontní míru zde představují vážené náklady na kapitál, které jsou vzhledem k absenci 

cizího kapitálu rovné nákladům na vlastní kapitál.  

Finální výše diskontu je určena pomocí vzorce:  

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 =  (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)  

 1. fáze (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
FCFF 4 075 5 678 6 300 6 955 7 657 
Diskont 1,0180 1,0929 1,1732 1,2594 1,3520 
Diskontované FCFF 4 003 5 204 5 370 5 523 5 663 
∑ = hodnota 1. fáze         25 763 

 
Tabulka 35 - výpočet první fáze metody FCF Entity; zdroj: vlastní tvorba 

Díky diskontní sazbě, která každoročně roste díky faktoru času, jsem dopočítal 

diskontované volné peněžní toky do firmy pro celé sledovací období. Jejich suma 25 763 tis. 

Kč je hodnotou první fáze výpočtu.  

Nyní je zapotřebí dopočítat i druhou fázi výpočtu, která definuje volné peněžní toky od 

roku 2023 až do pomyslného nekonečna. Pro výpočet je nutné stanovit tempo růstu g a opět 

diskontní míru. Tempo růstu g jsem stanovil již na konci strategické analýzy na hodnotu 

2,50%. Diskontní míru, představující vážené náklady na kapitál, ponechávám totožnou jako 

v první fázi.  

2. fáze (v tis. Kč) 
FCFFT+1 7 848 

Diskontní míra 7,35% 
Tempo růstu g 2,50% 
Pokračující hodnota 161 819 
Diskontní sazba 2022 1,3520 
Hodnota 2. fáze 119 690 

 
Tabulka 36 - výpočet hodnoty druhé fáze metody DCF Entity; zdroj: vlastní tvorba 
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  FCFFT+1 jsem vypočítal právě díky tempu růstu g, kdy jsem hodnotu volných peněžních 

toků z posledního roku sledovacího období první fáze navýšil právě o tuto výši. Následně je 

možné dopočítat potřebnou pokračující hodnotu, kterou zbývá už jen diskontovat. Hodnota 

druhé fáze vyšla 119 690 tis. Kč.  

Nyní se dostávám k samotné výsledné hodnotě ocenění. K hodnotám první a druhé fáze je 

zapotřebí ještě přičíst účetní hodnotu provozně nepotřebného majetku ke dni ocenění, který 

nebyl součástí výpočtu. Hodnota podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. je ke dni 1. 10. 2018 

pomocí výpočtu dvoufázové výnosové metody DCF entity 150 184 tis. Kč. 

Ocenění FCF entity (v tis. Kč) 
Hodnota 1. fáze 25 763 
Hodnota 2. fáze 119 690 
Provozně nepotřebný majetek 4 730 
Celková hodnota podniku 150 184 

 
Tabulka 37 - Ocenění DCF Entity; zdroj: vlastní tvorba 

11.2.3 Metoda DCF equity 

 
Jak jsem již uvedl, rozdíl mezi metodami DCF spočívá primárně v diskontní míře. Vzhledem 

k situaci, kdy podnik není zadlužen, tento rozdíl mizí a měly by vyjít, jak pro DCF entity, tak 

pro DCF equity, totožné výsledky. Výpočet DCF equity zde i přesto uvedu jednak z důvodu 

názorné ukázky, jelikož je pár rozdílů ve výpočtu a zároveň to poslouží jako kontrola 

správnosti spočtené hodnoty na základě DCF entity.  

I zde je prvním krokem určení volných peněžních toků. Nyní se ovšem jedná o peněžní 

toky FCFE (Free Cash Flow To The Equity). Základní stavební jednotkou je čistý zisk po zdanění 

EAT. K němu jsou opět připsány odpisy a odečteny změny čistého pracovního kapitálu a výše 

nových investic. Změnou je nutnost odečtení každoroční splátky úvěru.  

FCFE (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
EAT 7 723 8 478 9 286 10 150 11 075 
+ odpisy 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 
 - ∆ WC -4 035 -2 791 -2 986 -3 195 -3 419 
 - nové investice -4 221 -4 608 -4 608 -4 608 -4 608 
- splátky úvěru 0 0 0 0 0 
FCFE 4 075 5 687 6 300 6 955 7 657 

 
Tabulka 38 - výpočet FCFE; zdroj: vlastní tvorba 

Jelikož podnik nemá žádné splátky, je možné v tabulce 38 vidět totožné výsledky jako 

v tabulce 34 – výpočet FCFF. 

Dalším krokem je opět diskontování těchto výsledků. Diskontní míru představují náklady 

na vlastní kapitál. I zde je nutné počítat pouze se zbývajícími 92 dny v roce 2018. 
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1. fáze (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
FCFE 4 075 5 687 6 300 6 955 7 657 
Diskont 1,0180 1,0929 1,1732 1,2594 1,3520 
Diskontované FCFE 4 003 5 204 5 370 5 523 5 663 
∑ = hodnota 1. fáze         25 763 

 
Tabulka 39 - výpočet hodnoty 1. fáze FCFE; zdroj: vlastní tvorba 

Hodnota 1. fáze vyšla dle očekávání opět 25 763 tis. Kč. Nyní je možné přistoupit 

k výpočtu druhé fáze následnému určení celkové hodnoty podniku.      

2. fáze (v tis. Kč) 
FCFET+1 7 848 

Diskontní míra 7,35% 
Tempo růstu g 2,50% 
Pokračující hodnota 161 819 
Diskontní sazba 2022 1,3520 
Hodnota 2. fáze 119 690 

 
Tabulka 40- výpočet hodnoty 2. fáze FCFE; zdroj: vlastní tvorba 

 

 
Tabulka 41 - výpočet celkové hodnoty podniku metodou DCF equity; zdroj: vlastní tvorba 

Celková hodnota podniku vypočítaná dle dvoufázové metody DCF equity vyšla totožně 

jako u DCF entity 150 184 tis. Kč. Tato shoda byla očekávaná a pouze tak dokazuje správnost 

obou výpočtů.  

11.2.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

 
Dalším zástupcem výnosových metod, kterého jsem se rozhodl použít, je metoda 

ekonomické přidané hodnoty. Výsledky ekonomické přidané hodnoty jsou v dnešní době 

velmi ceněné, a proto by měli být součástí mé práce. Zároveň výsledky metod DCF vyšly obě 

totožně, takže bude dobré pro srovnání mít i výsledky jiné metody.  

Z finanční analýzy už vím, že si podnik v souvislosti s tímto ukazatele nevedl příliš dobře 

během sledovaného období, jelikož byly výsledky každý rok záporné. Hodnoty ovšem měly 

pozitivní trend a blížily se čím dál více k hranici kladných výsledků. Nyní se díky predikci 

dovím, zda podnik nulovou hranici během dalších pěti let překročí.    

Ocenění DCF equity (v tis. Kč) 
Hodnota 1. fáze 25 763 
Hodnota 2. fáze 119 690 
Provozně nepotřebný majetek 4 730 
Celková hodnota podniku 150 184 
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EVA (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
NOPAT 7 723 8 478 9 286 10 150 11 075 
C 110 084 112 750 115 603 118 656 121 922 
WACC 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 
C*WACC 8 091 8 287 8 497 8 721 8 961 
EVA -368 191 789 1 429 2 114 

 
Tabulka 42 - výpočet ukazatele EVA pro predikované období; zdroj: vlastní tvorba 

Z výsledků v tabulce 42 je patrné, že by se podniku díky predikovanému růstu mělo 

podařit překročit nulovou hranici a začít vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu. Výpočet 

ukazatele je stejný ve srovnání s výpočtem hodnot pro ušlé sledovací období, který jsem 

provedl ve finanční analýze. Jediným rozdílem je určení celkových zdrojů, kde jsem vlastní 

kapitál a úročené cizí zdroje snížil o provozně nepotřebná aktiva.  

 

Obrázek 31 - vývoj ukazatele EVA pro sledované i predikované období; zdroj: vlastní tvorba 

Hodnoty ukazatele EVA by mohly být ještě pozitivnější, kdyby podnik využíval cizí zdroje, 

čímž by snížil vážené náklady na kapitál.  

Nyní, když znám výsledné hodnoty, je možné přistoupit k ocenění. I pro tuto metodu jsem 

zvolil dvoufázovou variantu. V první fázi je opět nutné výsledky diskontovat. Diskontní sazba 

je totožná jako u metod DCF, tedy v podobě vážených nákladů na kapitál, které kvůli absenci 

cizího kapitálu reprezentují pouze náklady na vlastní kapitál. A samozřejmě opět faktor času.  

1. fáze (v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 
EVA -368 191 789 1 429 2 114 
Diskont 1,0180 1,0929 1,1732 1,2594 1,3520 
Diskontovaná EVA -362 174 672 1 135 1 564 
∑ = hodnota 1. fáze         3 184 

 
Tabulka 43 - Výpočet první fáze metody EVA; zdroj: vlastní tvorba 
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Výpočet druhé fáze má stejný průběh jako u metod DCF. Tempo růstu g musí logicky 

zůstat stejné 2,50%.  

2. fáze (v tis. Kč) 
EVAT+1 2 391 

Diskontní míra 7,35% 
Tempo růstu g 2,50% 
Pokračující hodnota 49 300 
Diskontní sazba 2022 1,3520 
Hodnota 2. fáze 36 465 

 
Tabulka 44 - výpočet druhé fáze metody EVA; zdroj: vlastní tvorba 

Součet hodnot obou fází v metodě EVA doplňuje ještě celkový vložený kapitál. Rovněž je 

nutné přičíst provozně nepotřebný majetek, který doteď nebyl součástí výpočtů.  

Ocenění EVA (v tis. Kč) 
Hodnota 1. fáze 3 184 
Hodnota 2. fáze 36 465 
Dlouhodobý kapitál 2018 110 084 
Provozně nepotřebný majetek 4 730 
Celková hodnota podniku 154 462 

 
Tabulka 45 - Ocenění dle metody EVA; zdroj: vlastní tvorba 

Celková hodnota podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. vypočítaná pomocí dvoufázové 

metody ekonomické přidané hodnoty činí 154 462 tis. Kč. Tato hodnota je o 2,77% vyšší než 

výsledky prostřednictvím metod DCF.  

11.2.5 Ocenění podniku pomocí dalších vybraných metod 

 
Rád bych ještě představil výsledky dvou dalších doplňkových metod, pro celkové 

porovnání. Doposud jsem totiž počítal pouze výnosové metody, a proto bych chtěl uvést po 

jednom zástupci i z metod majetkových a tržních.  

Za zástupce majetkových metod jsem zvolil účetní hodnotu, kterou reprezentuje celková 

výše bilanční sumy v predikovaném roce 2018, která činí 124 821 tis. Kč. Pokud by tato 

hodnota byla vyšší než výsledky za pomocí výnosových metod, bylo by nutné spočítat 

likvidační hodnotu a dospět k možnému závěru, zda se nevyplatí činnost spíše ukončit a zbylý 

majetek rozprodat. Naštěstí pro podnik Jelínek – výroba nábytku s.r.o. jsou výsledky 

výnosových metod vyšší než prostřednictvím odvození pomocí účetní hodnoty.  

Metodu tržního porovnání jsem vypočítal pomocí násobitele Value/EBITDA, jehož hodnota 

je pro rok 2018 pro odvětví nábytkářství na základě hodnot z databáze Damodaran stanovena 

na 9,95. Výsledná hodnota pomocí tržního porovnání tak činí 140 716 tis. Kč.  
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11.2.6 Souhrnné ocenění společnosti Jelínek - výroba nábytku s.r.o. 

 
Celkem jsem tedy výslednou hodnotu odvodil pomocí pěti oceňovacích metod. Výnosové 

metody, které jsou pro tento podnik stěžejní, zastupovaly DCF Entity, DCF Equity a metoda 

ekonomické přidané hodnoty. Zástupce metody tržního porovnání - multiplikátor 

Value/EBITDA a zástupce majetkových metod – účetní hodnotu, lze v tomto případě brát za 

doplňkové.  

Hodnota podniku k 1. 10. 2018 
(v tis. Kč) 

DCF Entity 150 184 
DCF Equity 150 184 
EVA 154 462 
Účetní hodnota 124 821 
Value/EBITDA 140 716 

 
Tabulka 46 - Souhrn výsledků ocenění dle jednotlivých metod; zdroj: vlastní tvorba 

Výsledky metod diskontovaných peněžních toků, vyšly vzhledem k absenci využití cizího 

kapitálu totožně. Metoda ekonomické přidané hodnoty vyšla o pouhé 2,77% vyšší, což 

dokazuje správnost postupu při výpočtech. Nejnižší výsledek stanovený na základě účetní 

hodnoty podniku dokazuje, že podnik má budoucí potenciál a není tak za potřebí se 

pozastavovat nad myšlenkou ukončení provozní činnosti a počítání likvidační hodnoty firmy. 

Metoda tržního porovnání za pomocí multiplikátoru Value/EBITDA vyšel o 6,3% nižší, což 

dokazuje, že hodnoty podniku stanovené pomocí výnosových metod nejsou nijak scestné.  

 

Obrázek 32 - Souhrn výsledků ocenění dle jednotlivých metod (v tis. Kč); zdroj: Vlastní tvorba 

Jako nejvhodnější metodu pro ocenění společnosti Jelínek – výroba nábytku s.r.o. jsem 

vyhodnotil metodu DCF Entity, jelikož počítá s peněžními toky jak pro vlastníky, tak i pro 
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věřitele.  Jak už jsem ovšem sdělil, v tomto případě by bylo možné za finální výsledek 

považovat i hodnotu metodu DCF Equity, jelikož je výsledek totožný. Metoda ekonomické 

přidané hodnoty sice poukázala na sílu podniku tvořit ekonomický zisk, ovšem vzhledem k ne 

příliš optimální kapitálové struktuře, kdy využívá pouze drahý vlastní kapitál, a vysoké výši 

zbytečně zadržovaných hospodářských výsledků z minulých let, považuji výsledek za méně 

přesný, než tomu je u metod diskontovaných peněžních toků. Hodnoty pomocí majetkové a 

tržní metody jsou pouze doplňkové. V tomto případě ovšem účetní hodnota může posloužit 

jako jakási pomyslná spodní hranice prodejní hodnoty při možném zájmu externího investora.   

 

Výsledná hodnota podniku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. k 1. 10. 2018, stanovena 

pomocí dvoufázové metody DCF Entity, činí 150 184 tis. Kč. 
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Závěr  

 
Cílem této diplomové práce bylo stanovení hodnoty podniku Jelínek – výroba nábytku 

s.r.o. k datu 1. 10. 2018 pro případný zájem externího investora o koupi tohoto podniku. 

Společnost Jelínek – výroba nábytku s.r.o. sídlící ve Valašském Meziříčí je průmyslovým 

podnikem zaměřujícím se na výrobu ložnicového nábytku a matrací. Podnik má již 

dlouholetou tradici a řadí se mezi hlavní hráče na tuzemském trhu.  Přímou konkurenci, 

zaměřující se na totožný segment, tvoří tři další české výrobní podniky, přičemž z pohledu na 

celkový roční obrat v roce 2017 patří s velkým odstupem od největšího podniku společnosti 

Jelínek – výroba nábytku s.r.o. druhé místo.  

V první části této práce jsem se zaměřil na přiblížení teoretických základů oceňovací 

problematiky. Představil jsem základní pojmy, jako je například hodnota, u které jsem 

rozepsal její možné kategorie. Dále jsem popsal celý postup oceňování, zahrnující sběr dat, 

strategickou a finanční analýzu a rovněž představení finančního plánu. V závěru teoretické 

části čtenář nalezne teorii k známým metodám samotného oceňování. 

Druhá část, část praktická, začíná představením oceňovaného subjektu, podniku Jelínek – 

výroba nábytku s.r.o., kde jsem popsal jak historii, tak i současnou situaci podniku na trhu. 

Díky PEST analýze a Porterově modelu pěti tržních sil byla provedena důkladná strategická 

analýza vnějšího prostředí a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. V části analýzy 

mikroprostředí byli představeni konkurenti, které jsem dal do přímého porovnání 

s oceňovanou společností a dal tak možnost se čtenáři zorientovat v aktuální situaci 

relevantního trhu. Vzhledem k možnosti využití pouze veřejně dostupných dat, které tvořily 

zejména účetní výkazy, byla provedena analýza vnitřního prostředí prostřednictvím důkladné 

finanční analýzy, kde jsem se dozvěděl, že je podnik finančně zdraví a splňuje podmínku 

principu „going concern“, která je nutná k využití výnosových metod oceňování. Závěr 

strategické a finanční analýzy tvoří analýza SWOT, která je přehledným shrnutím obou 

provedených analýz. Na základně dostupných poznatků bylo následně možné predikovat 

vývoj výkonů společnosti Jelínek – výroba s.r.o., který byl základním stavebním kamenem pro 

vytvoření finančního plánu společnosti.  

Finanční plán byl vytvořen na predikované období 2018-2022 na základě metody procenta 

z tržeb, při čemž určení výše hodnot jednotlivých plánovaných položek účetních výkazů 

vychází z poznatků provedené strategické a finanční analýzy.  

Ocenění podniku bylo provedeno zejména pomocí výnosových metod. Provedeny byly 

ovšem pro ukázku a porovnání i další metody. Z výnosových byly konkrétně vypočítány 

metody dvoufázového diskontovaného cash-flow ve variantě equity a entity. Obě tyto 
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varianta vyšly, vzhledem k absenci využití cizího kapitálu, totožně. Dále jsem použil ocenění 

prostřednictvím dvoufázové metody ekonomického přidaného zisku. Jako doplňkové metody, 

jsem zvolil majetkovou metodu účetní hodnoty, která reprezentuje spodní hranici prodejní 

částky ve výši 124 821 tis. Kč, a metodu tržního porovnání za pomoci násobitele 

Value/EBITDA.  

Stěžejním hodnotou oceňování byl výsledek dvoufázové výnosové metody 

diskontovaného cash flow. Konečnou hodnotu k datu 1. 10. 2018 jsem tedy stanovil ve výši 

150 184 tis. Kč a cíl diplomové práce tak lze považovat za splněný.  
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Přílohy 

Účetní výkazy společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. v letech 2013 – 2017 (v tis. Kč) 

Ozn.  ROZVAHA 2013 2014 2015 2016 2017 

  AKTIVA CELKEM                            117 116 113 617 111 789 109 004 116 013 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. Dlouhodobý majetek                             78 607 76 377 78 299 71 842 72 888 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                             262 554 689 

B.I.     1. Zřizovací výdaje   

 
      

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software        554 689 

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill            

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek     262     

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek           

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                   78 470 76 238 77 902 71 153 72 071 

B. II.    1. Pozemky 13 066 13 066 13 066 13 066 13 066 

2. Stavby 59 216 56 789 54 065 51 340 48 616 

3. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 6 188 6 383 10 771 6 747 10 389 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek           

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek           

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku            

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                        137 139 135 135 128 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 137 139 135 135 128 

2. Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 
          

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv           

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek           

C. Oběžná aktiva                                    38 306 37 037 32 975 36 777 42 603 

C. I. Zásoby                                                                  24 429 21 196 24 538 27 816 30 927 

C. I.     1. Materiál 12 724 11 867 12 222 15 502 16 760 

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 851 2 564 5 844 5 987 7 932 

3. Výrobky 7 815 6 761 6 470 6 327 6 235 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny           
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5. Zboží 39 4 2     

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C. II. Dlouhodobé pohledávky                                

C. II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení           

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C. III. Krátkodobé pohledávky                                 3 305 3 011 3 046 3 253 4 211 

C. III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 763 2 263 2 175 2 671 3 677 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

4. Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
          

6. Stát - daňové pohledávky     8 106 20 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 524 719 806 469 504 

8. Dohadné účty aktivní           

9. Jiné pohledávky 18 29 57 7 10 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek                             10 572 12 830 5 391 5 708 7 465 

C. IV    1. Peníze 122 350 174 203 173 

2. Účty v bankách 10 450 12 480 5 217 5 505 7 292 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. I. Časové rozlišení                                              203 203 515 385 522 

D. I.     1. Náklady příštích období 181 194 515 372 494 

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období 22 9   13 28 

    PASIVA CELKEM                            117 116 113 617 111 789 109 004 116 013 

A.   Vlastní kapitál                                100 781 100 795 101 295 102 318 107 089 

A. I. Základní kapitál                                                 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

A. I.     1. Základní kapitál 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

  2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)           

  3. Změny základního kapitálu            

A. II. Kapitálové fondy                                             107 109 105 105 98 

A. II    1. Emisní ážio           

  2. Ostatní kapitálové fondy 115 115 115 115 115 

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků  -8 -6 -10 -10 -17 

  4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách           

A. III. Fondy ze zisku 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 

A. III. 1. Rezervní fond 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 
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  2. Statutární a ostatní fondy           

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                   79 890 78 426 78 436 78 940 79 964 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 79 890 78 426 78 436 78 940 79 964 

  2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) -1 466 10 504 1 023 4 777 

B.   Cizí zdroje                            15 990 12 473 9 952 6 347 8 482 

B. I.    Rezervy                                                                      

B. I.     1. Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů           

  2. Rezerva na důchody a podobné závazky           

  3. Rezerva na daň z příjmů           

  4. Ostatní rezervy           

B. II. Dlouhodobé závazky                                 377 377 745 1 056 1 710 

B. II.    1. Závazky z obchodních vztahů           

  2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

  3. Závazky - podstatný vliv           

  4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení           

  5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

  6. Vydané dluhopisy           

  7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

  8. Dohadné účty pasivní           

  9. Jiné závazky         772 

  10. Odložený daňový závazek 377 377 745 1 056 938 

B. III. Krátkodobé závazky                                        4 813 4 896 2 607 5 291 6 772 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 133 131 181 498 989 

  2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

  3. Závazky - podstatný vliv           

  4. Závazky ke společníkům, členům družstva 
a k účastníkům sdružení 

173 184 166 166 171 

  5. Závazky k zaměstnancům 895 1 189 1 063 1 235 1 400 

  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 516 703 645 752 836 

  7. Stát - daňové závazky a dotace 652 1 102 80 1 127 1 552 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 051 1 403 393 1 392 1 257 

  9. Vydané dluhopisy           

  10. Dohadné účty pasivní 120 78 71 75 71 

  11. Jiné závazky 273 106 8 46 496 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                        10 800 7 200 6 600 0 0 

B. IV    1. Bankovní úvěry dlouhodobé 10 800 7 200 6 600     

  2. Krátkodobé bankovní úvěry           

  3. Krátkodobé finanční výpomoci       

 
  

C. I. Časové rozlišení                                               345 349 542 339 442 

C. I.     1. Výdaje příštích období 314 316 506 299 396 

2. Výnosy příštích období 31 33 36 40 46 
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  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

    I.      Tržby za prodej zboží 110 12 26   16 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 99 9 19   14 

    + Obchodní marže                                                 11 3 7   2 

    II.     Výkony                                                         56 806 65 477 66 894 71 219 82 979 

    II.    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 55 849 66 568 62 495 70 322 80 265 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -45 -2 111 3 342 -49 1 916 

3. Aktivace 1 002 1 020 1 057 946 798 

B. Výkonová spotřeba                                            34 375 39 239 40 249 42 191 45 241 

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 28 243 31 889 32 938 34 564 37 252 

B.        2. Služby 6 132 7 350 7 311 7 627 7 975 

    + Přidaná hodnota                                        22 442 26 241 26 652 29 028 37 740 

C. Osobní náklady                                              18 381 20 645 21 485 23 333 28 062 

C.       1. Mzdové náklady 13 569 15 161 15 450 16 828 20 209 

C.       2. Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

  
        

C.       3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

4 748 
5 338 5 452 6 505 7 048 

C.       4. Sociální náklady 64 146 583 629 805 

D. Daně a poplatky 514 510 486 485 491 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 4 565 4 437 4 630 4 734 4 673 

    III.     
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu                       

1 235 1 654 2 674 1 725 2 137 

    III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 60 256 1 008 0 364 

2. Tržby z prodeje materiálu 1 175 1 398 1 666 1 725 1 773 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

506 601 833 630 787 

F.        1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku   

  103   136 

F.         2. Prodaný materiál 506 601 730 630 651 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

788 -508 306 630 -55 

    IV.     Ostatní provozní výnosy 658 894 924 1 616 1 367 

H. Ostatní provozní náklady 1 472 2 664 1 198 808 952 

    V.     Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

    *   Provozní výsledek hospodaření -1 891 440 1 312 1 861 6 348 

    VI.     Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

    VII.     Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
          

   VII.   1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem           

    VII.  2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů           

    VII. 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku           
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    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
          

K. Náklady z finančního majetku           

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů           

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů           

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti (+/-)           

     X. Výnosové úroky 1 1       

N. Nákladové úroky 396 280 168 66 13 

    XI. Ostatní finanční výnosy 475 123 135 12 231 

O. Ostatní finanční náklady 391 274 405 195 908 

    XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

     * Finanční výsledek hospodaření -311 -430 -438 -249 -690 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                     -738 0 368 591 877 

Q.       1.  - splatná       280 995 

Q.       2.  - odložená -738 0 368 311 -118 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 464 10 506 1 021 4 781 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                

S.        1. - splatná           

S.        2. - odložená           

R. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-)           

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)  -1 464 10 506 1 021 4 781 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 
-2 202 10 874 1 612 5 658 
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