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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o. k	10. 04. 2019. 
Ocenění je provedeno na základě výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu 
diskontovaného volného peněžního toku a metodu ekonomické přidané hodnoty. Te-
oretická část se věnuje pojmům, postupům a definicím, které jsou nezbytné pro oce-
nění firmy. Praktická část přináší strategickou analýzu pro ocenění podniku, finanční 
analýzu a prognózu generátorů hodnoty. Samotné ocenění firmy je provedeno na zá-
kladě finančního plánu, který vychází z	předchozích kapitol diplomové práce. 
 

Klíčová slova 

Oceňování podniku, hodnota firmy, DFCF, EVA, WACC, finanční analýza, generátory hod-
noty, finanční plán 
 
 
 
 

Abstract 

The aim of this thesis is to determine the value of the company Agromel s.r.o. as of 10th 
of April 2019. The valuation is based on yield methods, namely the discounted free 
cash flow method and the economic value added method. The theoretical part deals 
with concepts, procedures and definitions, which are necessary for the company valu-
ation. The practical part brings strategic analysis for business valuation, financial anal-
ysis and value generators prognosis. The valuation of the company is based on a finan-
cial plan, which is based on the previous chapters of the thesis. 
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Úvod 
Společnost Agromel s.r.o.  se od svého založení v	roce 1996 zabývá prodejem a servisní 
činností zemědělské techniky. Jedná se o malou firmu, ve které pracují čtyři rodinní 
příslušníci. Po krizi v	roce 2012 se firma stabilizovala a	začala podávat stabilní výsledky.  
Jedním z	důvodu bylo i poučení o tom, že je třeba se zaměřit na dlouhodobý výhled a 
strategické řízení. Z	tohoto důvodu se posouvá od sledování krátkodobých ukazatelů 
úspěšnosti v dílčích oblastech ke sledovaní komplexnímu a dlouhodobému pohledu, 
který se promítá v	hodnotě firmy. 
 
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Agromel s	r.o. k	10. 04. 
2019. Přínosem práce je zhodnocení současné firemní situace a vyhodnocení finanč-
ního zdraví podniku na základě strategické a finanční analýzy a možnost sledovat hod-
notu dlouhodobě. 
 
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V	teoretické části 
jsou na základě odborné literatury vysvětleny základní termíny, související s	hodnotou 
podniku a popsány potřebné postupy pro ocenění firmy. V	praktické části je předsta-
vena oceňovaná společnost a vypracované jednotlivé kroky pro stanovení výsledné 
hodnoty firmy. 
 
Po úvodním představení oceňované společnosti následuje strategická analýza. Ta se 
zabývá současným postavením společnosti na trhu. Na základě analýzy makropro-
středí a mikroprostředí je zhodnocena současná perspektivnost podniku a provedena 
prognóza vývoje trhu. Pomocí regresní analýzy je stanoven očekávaný vývoj trhu, na 
kterém společnost Agromel působí. 
 
Po vyhodnocení strategické analýzy následuje finanční analýza. Ta vychází z	firemních 
výkazů za období 2014 až 2018. Pomocí základních metod finanční analýzy je zhodno-
cena současná finanční situace podniku. 
 
Na základě strategické a finanční analýzy jsou stanoveny generátory hodnoty společ-
nosti. Konkrétně se jedná o tržby, marži provozního zisku, pracovní kapitál a investice 
do dlouhodobého majetku. Z	generátorů hodnot je pak odvozen finanční výhled na 
další 4 roky činnosti firmy. Součástí finančního výhledu je přehled peněžních toků, roz-
vaha a výkaz zisků a ztrát. Zároveň je v	této části práce také provedeno rozdělení aktiv 
na provozně nutná a nenutná. 
 
Zvolená metoda pro výsledné stanovení hodnoty společnosti Agromel vychází z	fun-
damentálního rozboru podniku, strategické analýzy a finanční analýzy. V	případě do-
držení principu going concern se bude jednat o stanovení hodnoty firmy pomocí vý-
nosových metod. V	opačném případě použiji metodu založenou na majetkové bázi.  
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1 Teoretická část 

1.1 Definice podnikání 

Podle Vebera a Srpové (str. 15, 2005) lze na podnikání nahlížet z	několika pohledů. Zá-

kladní rozdělení podnikání dělí dle čtyř aspektů. 

 

Ekonomické pojetí – „Podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, 

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření hodnoty.“ � 

Psychologické pojetí – „Podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k 

dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy.“ � 

Sociologické pojetí – „Podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příleži-

tostí.“ � 

Právnické pojetí – „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.“  

 

Podle Synka a Kislingerové (str. 3, 2015) je podnikání charakterizováno několika pod-

statnými rysy. Prvním je snaha o zhodnocení vloženého kapitálu, což znamená ve vět-

šině případu dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. Pokud by se kapitál 

vložený do podnikání nezhodnocoval, popřel by se smysl podnikání. Dalším rysem je 

uspokojení potřeb zákazníka za účelem zisku. V	centru pozornosti podnikatele by měl 

být zákazník s	jeho potřebami, požadavky a zájmy. Následuje snaha podnikatele o mi-

nimalizaci rizika, které zásadním způsobem ovlivňuje podnikání. 

Starý obchodní zákoník zrušený 1. 1. 2014 definoval podnikání jako soustavnou činnost 

prováděnou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (§2, 

Obchodní zákoník) 

Současný občanský zákoník definuje podnikatele jako osobu, samostatně vykonávající 

na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a to se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. (§420, Občanský zákoník) 
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1.1.1 Definice podniku 

Podnik je základní jednotka, ve které je realizována výroba nebo jsou zde poskytované 

služby. Podniky se liší právní formou, velikostí a předmětem činností. Starý obchodní 

zákoník definoval podnik jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. (§ 5, Obchodní zákoník) 

V	současném občanském zákoníku nahradilo slovo „podnik“ označení „obchodní zá-

vod“. Obchodní závod je zde definován jako organizovaný soubor jmění, který podni-

katel vytvořil a který z	jeho vůle slouží k	provozování jeho činnosti. Má se také za to, že 

závod tvoří vše, co zpravidla slouží k	jeho provozu. (§ 502, Občanský zákoník) 

1.2  Hodnota podniku 

Kislingerová (str. 7, 1999) definuje hodnotu jako odraz vzájemného vztahu mezi nabíd-

kou a poptávkou, náklady a užitečností, vzácností a použitelností. Pro účely ocenění 

podniku autorka rozlišuje hodnotu užitnou a hodnotu směnnou. Užitná hodnota vy-

plývá ze skutečností, že podnik reprezentuje funkční celek, který bude v	budoucnu 

schopný přinášet určitý užitek. Směnná hodnota je definována jako střet nabídek ku-

pujícího a prodávajícího. 

 

Podle profesora Maříka (str. 17, 2006) je hodnota podniku dána očekávanými budou-

cími příjmy (buď na úrovni vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku) pře-

vedenými (diskontovanými) na jejich současnou hodnotu. Mařík dále rozlišuje pro oce-

ňování podniku dvě hladiny: 

• Hodnota brutto – jedná se o hodnotu podniku jako celku, jako podnikatelské 

jednotky. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele, 

• Hodnota netto – jedná se o ocenění na úrovni vlastníků podniku, tedy ocenění 

vlastního kapitálu. (str. 14, 2006) 

1.2.1  Kategorie hodnoty 

Základní přístupy k	oceňování podniku: 

• tržní hodnota, 

• subjektivní hodnota, 

• objektivizovaná hodnota. 
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1.2.2  Tržní hodnota 

Tržní hodnota představuje cenu, za kterou by se mohlo aktivum prodat na základě 

smlouvy mezi běžným prodejcem a kupujícím ke dni ocenění.  Jedná se o směnu ma-

jetku mezi dvěma subjekty, které jednají zcela dobrovolně. Definice tržní hodnoty 

podle International profesora Maříka zní:  

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

nění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi sa-

mostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany 

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ (Mařík, str. 18, 2006) 

1.2.3  Subjektivní hodnota 

Subjektivní hodnota je dána očekávanými užitky z	aktiva pro konkrétního kupujícího, 

prodávajícího nebo vlastníka. Jedná se tedy o individuální názor účastníků transakce. 

Podle profesora Maříka je subjektivní hodnota označována jako investiční hodnota. Její 

definice zní: 

„Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů 

pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se 

specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s	určitými investičními cíli 

anebo kritérii. Investiční hodnota majetkového aktiva může být vyšší nebo nižší než 

tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být za-

měňován s	tržní hodnotou investičního majetku.“ (Mařík, str. 21, 2006) 

1.2.4  Objektivizovaná hodnota 

Subjektivní ocenění podniku si většinou zvládne vlastník nebo zájemce o koupi vypo-

čítat sám.  

Objektivizovaná hodnota by měla být postavena na všeobecně známých datech a při 

jejím stanovení by měly být dodrženy určité podmínky. Cílem této metody je dosáh-

nout co největší reprodukovatelnosti ocenění. Podle profesora Maříka přestavuje ob-

jektivizovaná metoda: 

 „typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stano-

vena z	tuzemské osoby, neomezené podléhající daním, přičemž tato hodnota je sta-

novena za předpokladu, že podnik bude pokračovat v	nezměněném konceptu, při vy-

užití realistických očekávání v	rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících 

na hodnotu podniku.“ (Mařík, str. 22, 2006) 
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1.3 Ocenění podniku 

Účelem ocenění podniku je stanovení jeho hodnoty. Podle Kislingerové (str. 6, 2001) 

nemá podnik sám o sobě žádnou objektivní, věcně zdůvodnitelnou a na podmínkách 

nezávislou hodnotu. Z	toho plyne, že neexistuje jediné, obecně platné univerzální oce-

nění.  

Podle Maříka (str. 27, 2006) mohou být podněty k	ocenění podniku různorodé. On sám 

rozlišuje ocenění podniku na ocenění související s	vlastnickými změnami a ocenění 

pro případy, kdy nedochází k	vlastnickým změnám: 

 

Ocenění související s	vlastnickými změnami 

• koupě a prodej podniku, 

• nepeněžitý vklad do společnosti, 

• veřejný návrh na koupi na koupi či směnu účastnických cenných papírů, 

• právo výkupu účastnických cenných papíru, 

• povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti, 

• fúze či rozdělení společnosti, 

Ocenění pro případy, kdy nedochází k	vlastnickým změnám 

• změna právní formy společnosti, 

• zastavení obchodního podílu, 

• poskytování úvěru, 

• sanace podniku. 
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1.4 Postup při oceňování podniku 

Při oceňování podniku je podle profesora Maříka (str. 28, 2006) nejprve třeba zpracovat 

strategickou a finanční analýzu podniku, abychom dokázali posoudit jeho celkový stav, 

postavení na trhu, konkurenční sílu a zejména schopnost dlouhodobě přežít a tvořit 

hodnotu. Teprve na základě těchto analýz bychom měli zvolit vhodné metody oceňo-

vání. 

Doporučený postup při oceňování podniku podle Kislingerové (str. 26, 1999), doplněný 

profesorem Maříkem je následující (str. 45, 2006) 

• Vymezení zadání práce – specifikace cíle ocenění a definice zadání, 

• sběr vnějších a vnitřních informací – okolí podniku, podnik, 

• analýza dat – strategická analýza, finanční analýza, 

• rozdělení aktiv na provozně nutná a nenucená, 

• sestavení finančního plánu, 

• výběr metod ocenění ve vazbě na cíl, 

• analýza ocenění – aplikace zvoleného metodického aparátu ve vazbě na účel 

ocenění, 

• syntéza výsledku, 

• závěr – výrok o hodnotě podniku. 

Jednotlivé kroky ocenění podniku závisí na konkrétní zvolené metodě ocenění. Strate-

gická analýza pro ocenění podniku by měla být provedena v	každém případě. Rozsah 

finanční analýzy lze mírně modifikovat dle zvolené metody ocenění. Například pro oce-

nění metodou tržního porovnání bude kladen větší důraz na srovnávací analýzu než 

při ocenění výnosovými metodami. V	případě ocenění pouze majetkovou metodou 

nemá hloubka finanční analýzy vysoký vliv.  

Rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná je vhodné provést vždy, pokud to do-

stupné informaci dovolují. Toto rozdělení lze pominout jen v	případě ocenění podniku 

likvidační metodou. Analýza generátorů hodnoty se provádí v	případě, že je dodržen 

princip going concern. To znamená, že se předpokládá další chod podniku s	dlouho-

dobou perspektivou. Při dodržení těchto podmínek je nutné sestavit finanční plán pro 

další prognózované roky. Finanční plán slouží pro ocenění výnosovými metodami a 

obsahuje prognózovanou rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přehled peněžních toků. Volba 

výsledné metody vychází z	předešlých analýz podniku a obecně platí, že pro ocenění 

podniku je vhodné použití více metod. V	takovém případě je vhodné na závěr vyvodit 

a zdůvodnit ocenění souhrnné. 
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1.5 Strategická analýza pro oceňování podniku 

Strategická analýza je jednou z	klíčových fází při oceňování podniku. Hlavní funkcí stra-

tegické analýzy je posouzení faktorů, které ovlivňují celkový výnosový potenciál pod-

niku. Podle profesora Maříka je výnosový potenciál závislý na vnějším a vnitřním po-

tencionálu, kterým podnik disponuje. 

„Vnější potenciál lze souhrnně kvalitativně vyjádřit šancemi a riziky, které nabízí pod-

nikatelské prostředí, ve kterém se pohybuje oceňovaný podnik. Při analýze vnitřního 

potencionálu jde o to zjistit, do jaké míry je podnik schopen využít šance vnějšího pro-

středí a čelit jeho rizikům. Koncentrovaným vyjádřením vnitřního potencionálu je sou-

hrn jeho hlavních silných a slabých stránek s	důrazem na otázku, zda podnik má něja-

kou podstatnou konkurenční výhodu“ (Mařík, str. 48, 2006) 

Strategická analýza by měla přinést odpovědi na otázky: 

Jaké jsou dlouhodobé perspektivy podniku? 

Jaký lze očekávat vývoj tržeb podniku? 

Jaká rizika jsou spojená s	podnikem? 

Doporučený postup strategické analýzy je podle profesora Maříka (str. 50, 2006) násle-

dující: 

1. Analýza relevantního trhu a prognóza budoucího vývoje (analýza makropro-

středí) 

2. Analýza konkurence a vnitřního potencionálu podniku (analýza mikropro-

středí) 

3. Prognóza tržeb oceňovaného podniku 

1.5.1  Analýza makroprostředí 

Cílem analýzy makroprostředí je posouzení jednotlivých faktorů, které mají vliv na vý-

konnost podniku. Podle Kislingerové (str. 29, 1999), má vývoj makroprostředí, ve kte-

rém podnik působí, podstatný vliv na jeho výkonnost. Posouzení vývoje podmínek, ve 

kterých podnik působil v	minulosti a působí v	současnosti, pomáhá při stanovení 

vlastní výkonnosti podniku a posouzení reálnosti cílů obsažených v	podnikatelském 

plánu. 
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1.5.1.1 PESTLE 

PESTLE slouží jako analýza makroprostředí. Název analýzy je odvozen z	prvních písmen 

faktorů, na jejichž analýzu se zaměřuje. Podle Korába (Koráb a kolektiv, str. 48, 2007) se 

jedná o tyto faktory:  

• politické (např. stabilita vlády, politické trendy a postoje k	podnikání), 

• ekonomické (např. makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

státní podpora), 

• sociální (např. demografické ukazatele, trh práce, kulturní vliv v	konkrétní situ-

aci), 

• technologické (např. technologické trendy, očekávané inovace). 

• legislativní (např. hygienické předpisy, zákoník práce), 

• environmentální (např. životní prostředí, přírodní klima). 

1.5.1.2 Analýza vnějšího potenciálu 

Výchozím krokem analýzy vnějšího potencionálu by mělo být vymezení trhu, na kte-

rém oceňovaný podnik působí. Volba relevantního trhu by měla být taková, aby umož-

nila získat základní data o tomto trhu a posoudit jeho atraktivitu. Následná prognóza 

vývoje trhu vychází z	předešlé analýzy trhu. 

„Analýza vnějšího potenciálu v	rámci strategické analýzy by měla obsahovat: 

• Základní data o trhu, 

• souhrnné hodnocení atraktivity odvětví 

• stručnou prognózu vývoje trhu v	kvalitativní a kvantitativní podobě.“  

(Mařík, str. 59. 2006) 

1.5.2  Analýza mikroprostředí 

Cílem analýzy mikroprostředí je podle Kislingerové (str. 32, 1999) identifikace základ-

ních charakteristických znaků odvětví a celková prognóza odvětví. Mezi základní znaky 

odvětví patří citlivost na změny hospodářského cyklu, míra regulace ze strany státu a 

struktura odvětví. Na strukturu odvětví působí pět dynamických sil, které ovlivňují vý-

konnost odvětví.  

1.5.2.1 Porterův model pěti tržních sil 

Metoda 5P, kterou definoval Michael Porter v	roce 1979, slouží pro analýzu mikropro-

středí. Porter identifikoval pět sil, které působí na podnik a představují možné hrozby 

nebo příležitosti. Podle Srpové (Srpová a kolektiv, str. 164, 2011) mohou tyto síly půso-

bit souběžně, může však také působit jen některá z	nich. Intenzita a směr působení 
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výrazně ovlivňuje výnosnost podnikatelské činnosti. Michael E. Porter (1979) definuje 

pět následujících sil takto: 

 

1) Riziko vstupu potencionálních konkurentů – Jedná se o firmy, které doposud nejsou 

součástí konkurenčního prostředí, ale mohou do něj vstoupit. Riziko vstupu záleží na 

výšce vstupních bariér. Překonání bariér zvyšuje náklady. 

 

2) Rivalita mezi stávajícími firmami – Za konkurenty lze považovat firmy, které v	daném 

odvětví nabízí stejný nebo velmi podobný produkt. Mezi faktory ovlivňující rivalitu mezi 

stávajícími firmami patří například struktura odvětví nebo výška vstupních bariér. Nej-

častěji bývá mezi stávajícími firmami rivalita cenová.  

 

3) Smluvní síla kupujících – Zdrojem jejich síly může být monopolní síla na jejich 

straně, možnost výběru mezi firmami s	nízkými cenami, možnost nákupu od několika 

výrobců najednou a další. 

 

4) Smluvní síla dodavatelů – Patří sem podmínky, za kterých mají dodavatelé větší sílu. 

Jedná se například o vysokou diferencovanost dodavatelů, hrozbu vertikální integrace 

dodavatelů nebo o podmínku, že odvětví, ve kterém podnikáme, není pro dodavatele 

existenčně důležité. 

 

5) Hrozby substitučních produktů – Jedná se o hrozbu existence substitutů k	našemu 

produktu. Tato poslední síla způsobuje cenovou konkurenci. 

 

1.5.2.2 SWOT 

Nejčastěji používaný nástroj analýzy podniku představuje SWOT analýza Alberta 

Humphreye. Podle Korába (Koráb a kolektiv, str. 48, 2007) jde o obecný analytický rá-

mec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z	pohledu silných a 

slabých stránek zkoumaného objektu, tedy v	našem případě samotného podnikatel-

ského plánu a budoucího podniku, a dále z	pohledu příležitostí a hrozeb, kterým bude 

náš podnik vystaven. Silné a slabé stránky patří mezi interní faktory, nad kterými máme 

kontrolu a které můžeme ovlivňovat. Hrozby a příležitosti jsou externí vlivy, které samy 

o sobě neovlivníme, pouze na ně můžeme reagovat.  
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Obrázek 1: SWOT analýza 

zdroj: vlastní zpracování autora podle Alberta Humphreye 

 

1.5.2.3 Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku 

Podle profesora Maříka, je cílem analýzy vnitřního potenciálu posoudit vnitřní vývojové 

možnosti oceňovaného podniku a stanovit, do jaké míry je schopen podnik využít 

šance plynoucí z	rozvoje trhu a do jaké míry je schopen účinně čelit konkurenci a mož-

ným hrozbám. Dílčím krokem analýzy vnitřního potencionálu je hodnocení konku-

renční síly oceňovaného podniku vůči hlavním konkurentům. Výsledkem analýzy je po-

souzení perspektivnosti podniku, odhad vývoje tržního podílu podniku a stanovení dis-

kontní míry a jiných aspektu ocenění, které zachycují riziko podniku. (str. 66, 2006) 
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1.6 Finanční analýza 

Dalším klíčovým nástrojem při oceňování podniku je finanční analýza. Cílem finanční 

analýzy je posouzení finančního zdraví podniku. Výsledkem analýzy je odpověď na 

otázku, v	jakém stavu se podnik v	současnosti nachází a co lze očekávat do budouc-

nosti.  

Finanční analýza se opírá převážně o informace, které čerpá z	účetní závěrky podniku. 

Obsah účetní závěrky vychází jednak ze zákona o účetnictví a jednak z	postupu účto-

vání. Účetní závěrku tvoří: 

• rozvaha, 

• výkaz zisků a ztrát, 

• příloha. 

 

Základní metody finanční analýzy: 

• analýza absolutních ukazatelů, 

• bilanční pravidla, 

• analýza poměrových ukazatelů, 

• analýza pracovního kapitálu, 

• souhrnné indexy hodnocení podniku. 

 

1.6.1 Absolutní ukazatele 

Účetní výkazy, které slouží jako zdroj informací pro finanční analýzu, obsahují údaje, 

které nazýváme absolutní ukazatele. Tyto ukazatele nám dávají základní představu o 

finančním zdraví podniku. Prvním krokem finanční analýzy je tedy horizontální a verti-

kální rozbor absolutních ukazatelů. Horizontální analýza představuje porovnání vývoje 

jednotlivých ukazatelů v	čase. Jedná se o vyjádření absolutní a relativní změny jednot-

livých položek za běžné období. Vertikální analýza zkoumá procentuální podíl jednot-

livých ukazatelů na předem určené základně. Základnou může být například celková 

struktura pasiv.  

 



| 17 
 

1.6.2 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla představují doporučení, kterými by se měl podnik řídit ve financování 

firmy, aby dosáhl dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. Podle Kislingerové (str. 66, 

1999) se jedná o tyto pravidla:  

• Zlaté bilanční pravidlo financování – toto pravidlo doporučuje sledovat časový 

horizont trvaní majetkových částí s	časovým horizontem zdrojů, ze kterých je 

financován. Platí tedy, že dlouhodobý majetek by měl být financován přede-

vším vlastními nebo dlouhodobými cizími zdroji. 

• Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – toto pravidlo říká, že vlastní zdroje by pokud 

možno měly převyšovat cizí zdroje. 

• Zlaté pari pravidlo – jedná se o vztah mezi dlouhodobým majetkem a vlast-

ními zdroji. Poměr těchto dvou ukazatelů by se měl blížit jedné. Vzhledem 

k	tomu, že podnik ve většině případů využívá pro své financování i cizích 

zdrojů, rovnají se tyto položky jen v	krajních případech. 

 (Kislingerová, str. 67, 1999) 

 

1.6.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je všeobecně známá a má univerzální použitelnost. 

Jedná se o analýzu absolutních ukazatelů, kdy dochází ke sledování jejich vzájemných 

vazeb a souvislostí mezi nimi. Poměrem několika absolutních ukazatelů vznikají po-

měrové ukazatele. Základní třídění poměrových ukazatelů je následující: 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele kapitálového trhu. 

 

1.6.3.1 Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability poměřují konečný efekt dosažený podnikatelskou činností k	ur-

čitému vstupu, a to buď k	celkovým aktivům, kapitálu nebo tržbám. Tento blok ukaza-

telů rentability by měl vždy obsahovat minimálně čtyři následující poměrové ukaza-

tele: 

• Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA) = EAT/aktiva 
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Měří, jaký efekt připadá na jednotku majetku zapojeného do podnikatelské čin-

nosti 

• Rentabilita vlastního jmění (ROE) = EAT/vlastní kapitál 

Měří kolik zisku připadá na 1 Kč vlastního kapitálu.  

• Rentabilita tržeb (ROS) = EAT/tržby 

Ukazatel určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb 

• Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) = EBIT/(vlastní kapitál + rezervy + 

dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé) 

Ukazatel měří, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním pod-

nik dosáhl z	jedné koruny investované akcionáři a věřiteli 

(Kislingerová, str. 69, 2010) 

 

1.6.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivy ukazují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. Pracujeme 

s	ukazateli dvojího typu, a to s	ukazateli počtu obratů a ukazateli doby obratů. 

• Obrat aktiv = tržby/aktiva 

• Obrat zásob = tržby/zásoby 

• Obrat pohledávek = tržby/pohledávky 

• Doba obratu zásob = zásoby/(tržby/360) 

• Průměrná doba inkasa = pohledávky/(tržby/360) 

• Průměrná doba splatnosti = krátkodobé závazky/(tržby/360) 

• Obratový cyklus peněz = Doba obratu zásob + Průměrná doba inkasa – Prů-

měrná doba splatnosti 

 

1.6.3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Rozlišujeme tři 

typy likvidity: 

• Běžná likvidita = oběžný majetek/krátkodobé závazky 

• Pohotová likvidita = oběžný majetek – zásoby/krátkodobé závazky 

• Okamžitá likvidita = peněžní prostředky/okamžitě splatné závazky 

 

1.6.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují míru zadlužení podniku.  

• Ukazatel věřitelského rizika = celkové cizí zdroje/celková aktiva 
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• Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv = vlastní kapitál/aktiva 

• Ukazatel úrokového krytí = EBIT/celkový nákladový úrok 

 

1.6.3.5 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity vyjadřují míru produktivity podniku. 

• Mzdová produktivita = přidaná hodnota/osobní náklady 

 

1.6.4  Analýza pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál se rozlišuje na čistý a hrubý. Hrubý pracovní kapitál představuje sou-

hrn veškerých oběžných aktiv používaných v	podniku. Čistý pracovní kapitál, označo-

vaný jako NWC, pak představuje rozdíl mezi hrubým pracovním kapitálem a sumou 

krátkodobých závazků. Výpočet čistého pracovního kapitálu je pak následující: 

 

!"# = %&á(%)*)+ý	./010č0í	4156(6% + 8á9)+: + ;)ℎ=6*á>%: − 06ú&)č60é	8á>18%:

+ č19)>é	&)8=/š60í	1%(/>0í − č19)>é	&)8=/š60í	;19/>0í 

 

Při řízení pracovního kapitálu sledujeme dva ukazatele. Jedná se poměr čistého pra-

covního kapitálu na aktivech a poměr čistého pracovního kapitálu na tržbách. Obecně 

platí, že doporučený vývoj pracovního kapitálu by měl odpovídat vývoji tržeb. V	opač-

ném případě vznikají podniku zbytečné náklady z	držení kapitálu. 

 

Pro účely ocenění podniku je třeba podle profesora Maříka upravit veličiny pracovního 

kapitálu v	rozsahu provozně nutném. Tedy vždy jen v	takové výši, jakou vyžaduje zá-

kladní činnost podniku. Například do krátkodobého finančního majetku budeme kal-

kulovat pouze peněžní prostředky, které zajistí hladký chod podniku. Výši této položky 

můžeme určit pomocí absolutní částky, nebo jí odvodit ze žádoucí likvidity firmy. (Ma-

řík, str. 117, 2006) 

1.6.5 Souhrnné indexy hodnocení podniku 

Vzhledem k	tomu, že některé poměrové ukazatele mohou vypovídat o podniku pozi-

tivně, jiné negativně, byly vyvinuty takzvané souhrnné indexy hodnocení podniku. Ty 

mají za úkol pomocí jednoho čísla-indexu určit výkonnost podniku a stanovit jeho cel-

kové hodnocení. 
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Bankrotní indikátory jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost pod-

niku dostát svým závazkům. Bonitní indikátory mají za úkol odrážet kvalitu firmy podle 

její výkonnosti a jsou tedy orientovány na vlastníky a investory. (Scholleová, str. 175, 

2008) 

 

1.6.5.1 Altmanova analýza 

Altmanova analýza předpovídá bankrot firmy na základě Z-skoré, počítaného pomocí 

dosazení pěti ukazatelů do vzorce. Vzorec pro Altmanovu analýzu se uvádí ve dvou 

verzích. První verze vzorce je pro malé a střední firmy, druhá pak pro společnosti ob-

chodované na kapitálovém trhu. Vzhledem k	tomu, že se ve své práci zabývám společ-

ností s	ručením omezeným, využiji první verze vzorce, 

C = 0,717 ∗ E(1) + 0,847 ∗ E(2) + 3,107 ∗ E(3) + 0,42 ∗ E(4) + 0,998 ∗ E(5) 

kde: 

X(1) – čistý pracovní kapitál/aktiva, 

X(2) – nerozdělený zisk minulých let/aktiva, 

X(3) – EBIT/aktiva, 

X(4) – vlastní kapitál/cizí zdroje, 

X(5) – tržby/aktiva. 

Podle výsledné hodnoty Z-skoré rozlišujeme tři skupiny podniků: 

1) Z > 2,9 – firma je finančně zdravá a v	dohledné době není ohrožená bankro-

tem, 

2) 2,9 > Z > 1,23 – šedá zóna, o zdraví firmy nelze jednoznačně rozhodnout, 

3) Z < 1,23 – firma je ohrožena bankrotem. 
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1.6.5.2 IN05 

Index IN05 byl vytvořen speciálně pro české prostředí. Jedná se o bankrotní model, 

který akceptuje i hledisko vlastníka. 

 

F!05 = 0,13 ∗ G + 0,04 ∗ H + 3,97 ∗ # + 0,21 ∗ I + 0,09 ∗ J 

kde:  

• A – aktiva/cizí kapitál, 

• B – EBIT/nákladové úroky, 

• C – EBIT/celková aktiva, 

• D – výnosy/celková aktiva, 

• E – oběžná aktiva/krátkodobé závazky. 

 

Podle výsledné hodnoty, lze předpovídat následující vývoj: 

 

1) IN05 > 1,6 – podnik tvoří hodnotu, 

2) 1,6 > IN05 > 0,9 – šedá zóna, 

3) IN05 < 0,9 – podnik spěje k	bankrotu. 
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1.7  Metody oceňování podniku 

Metody oceňování podniku rozdělujeme do tří základních skupin. 

1. Výnosové metody - 

• Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), 

• Metoda ekonomické přidané hodnotě (EVA), 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů. 

 

2. Majetkové metody - 

• Metoda účetní hodnoty, 

• Metoda substanční hodnoty, 

• Metoda likvidační hodnoty. 

 

3. Tržní metody - 

• Srovnávací oceňovací modely, 

• Relativní oceňování. 

 

1.7.1  Výnosové metody 

Tato skupina metod vychází z	důsledků využití poznatku, že hodnota statku je určená 

očekávaným užitkem pro jeho držitele. U hospodářských statků, ke kterým patří i pod-

nik, jsou tímto užitkem očekávané výnosy. (Mařík, str. 143, 2006) 

 

1.7.1.1 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Peněžní toky jsou reálným příjmem, a tedy reálným vyjádřením užitku z	drženého 

statku, a přesně tedy odrážejí teoretickou definici podniku. Pro výpočet výnosové hod-

noty metodou DCF lze rozlišit tři různé základní techniky:  

• metoda „entity“ (FCFF) – výpočet probíhá ve dvou krocích. Vychází se z	peněž-

ních toků pro vlastníky a věřitele. Jejich diskontováním získáme hodnotu pod-

niku jako celku. Od ní pak v	druhém kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu 

ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu. 

• metoda „equity“ (FCFE) – pro stanovení hodnoty vycházíme z	peněžních toků, 

které jsou k	dispozici pouze vlastníkům podniku. Jejich diskontováním dostá-

váme přímo hodnotu vlastního kapitálu. 
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• metoda „APV“ – jedná se o dvoukrokovou metodu, při které se v	prvním kroku 

zjišťuje hodnota podniku jako celku. V	tomto případě jako součet dvou polo-

žek, hodnoty podniku při nulovém zadlužení a současné hodnoty daňových 

úspor z	úroků. V	druhém kroku se pak odečte cizí kapitál a výsledkem je hod-

nota netto. (Mařík, str. 145, 2006) 

 

Volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele se vypočtou podle následujícího vzorce: 

K#KK = JHFL(1 − () + )*;/9: −	∆	;&1Q)>0íℎ)	%1;/(á=R − 0)>é	/0>69(/Q6 

 

Hodnota podniku celkem: 

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	S
K#KKT

(1 +"G##)T

TUV

TUW

 

 

Dvoufázový model přepokládá, že podnik bude fungovat nekonečně dlouho. V	první 

fázi lze jednotlivé peněžní toky naplánovat. Ve druhé již peněžní toky naplánovat 

nelze. Hodnota podniku se vypočítá pomocí následujícího vzorce:  

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	S
K#KKT

(1 +"G##)T +
K#KKVXW
"G## − YV

(1 +"G##)ZV
[

TUW

 

kde 

FCFF je volný peněžní tok pro vlastníky, 

WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál, 

n je počet let první fáze, 

gn je tempo růstu udržitelné do nekonečna. 

 

1.7.1.2 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel EVA (Economic Value Added) je chápán jako čistý výnos z	provozní činnosti 

podniku snížený o náklady kapitálu. Základní obecná podoba vzorce pro výpočet EVA 

je tato: 

J\G = !]^GL −"G##	 × 	# 

kde 

NOPAT je čistý provozní zisk po zdanění, 

WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál, 

C je kapitál vázaný v	aktivech, která slouží k	operační činnosti. 
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Hodnota podniku celkem: 

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	#` +S
J\GT

(1 +"G##)T

[

TUW

 

kde  

WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál, 

C0 je kapitál ve výchozím roce 

 

Dvoufázový model: 

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	#` +S
J\GT

(1 +"G##)T +
J\GVXW

"G## − YV
(1 +"G##)ZV

[

TUW

 

kde  

WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál, 

C0 je kapitál ve výchozím roce, 

gn je tempo růstu udržitelné do nekonečna. 
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1.8  Diskontní míra 

Diskontní míra slouží k	převodu budoucích výnosů na současnou hodnotu a vyjadřuje 

míru rizika, spojenou s	investicí. Pro ocenění výnosovými metodami FCFF a EVA je dis-

kontní míra stanovena na úrovní průměrných vážených nákladů kapitálu. Ukazatel 

WACC (Weighted Averaged Cost Of Capital) představuje průměrnou cenu, kterou pod-

nik platí za vytvořený finanční mix na straně pasiv. Dle Kislingerové se jedná o dlouho-

dobý finanční mix, neboť podnik zpravidla nemění z	roku na rok kapitálovou strukturu. 

(Kislingerová, str. 175, 2010) 

 

Průměrné vážené náklady kapitálu vychází z následujícího vzorce: 

 

"G## = &a 	×	(1 − () 	×	
I
# +	&b 	×	

J
# 

kde 

rd jsou náklady na cizí kapitál, 

re jsou náklady na vlastní kapitál, 

D je cizí úročený kapitál, 

E je vlastní kapitál, 

C je celkový kapitál (D+E), 

t je sazba daně z příjmu 

 

Náklady na vlastní kapitál vyjadřují investorovu představu o výnosnosti vloženého ka-

pitálu, s	ohledem na rizika spojená s	investicí. K	určení hodnoty nákladů na vlastní ka-

pitál slouží model ocenění kapitálových aktiv CAPM. Podstatou modelu je, že vychází 

z	rozlišení mezi diverzifikovatelným a nediverzifikovatelným rizikem. Jednotlivé složky 

vzorce jsou bezriziková úroková míra, beta koeficient vyjadřující riziko daného trhu a 

tržní riziková prémie. Základní tvar vzorce pro odhad požadované výnosnosti vlastního 

kapitálu vypadá následovně: 

&b = 	 &c + 	d	(&e − &c) 

kde 

re jsou náklady na vlastní kapitál, 

rf je bezriziková úroková míra, 

β vyjadřuje tržní riziko, 

(rm – rf) je tržní riziková prémie. 
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Pro určení bezrizikové úrokové míry lze vycházet z	úrokové míry dlouhodobých stát-

ních obligací. Tržní rizikovou prémii pro jednotlivé země lze nalézt na webových strán-

kách profesora Damodarana, stejně tak jako hodnotu beta koeficientu pro nezadluže-

nou firmu v	odvětví. Tu je nutné pro následující dopočet WACC upravit podle aktuálního 

zadlužení podniku. Vzorec pro přepočet koeficientu beta unlevered na koeficient beta 

levered je následující: 

df = 	dg	(1 + (1 − () ×	
I
J	) 

kde 

bZ je beta koeficient zadlužené firmy (beta levered), 

bN je beta koeficient při nulovém zadlužení (beta unlevered), 

t je sazba daně, 

D je cizí úročený kapitál, 

E je vlastní kapitál. 
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2 Praktická část 

2.1 Představení společnosti Agromel s r.o. 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Datum vzniku a zápisu: 13. prosince 1996 

Spisová značka: C49189 vedená u městského soudu v	Praze 

Obchodní firma: AGROMEL, spol. s	r.o. 

Sídlo: Břežanská 119, 250 69 Klíčany 

Identifikační číslo: 250 94	335 

Právní forma: Společnost s	ručením omezeným 

Předmět podnikání:   

opravy silničních vozidel 

opravy ostatních pracovních prostředků a pracovních strojů 

výroba, obchod a služby neuvedené v	přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Statutární orgán 

Jednatel: Ing. Petr Melichar 

Jednatel: Pavel Melichar 

 

Způsob jednání:  

Každý jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Za společnost po-

depisují jednatelé tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti, nebo 

otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis. 

 

Společníci: 

Ing. Petr Melichar 

Obchodní podíl: 50% 

Pavel Melichar 

Obchodní podíl: 50% 

 

Základní kapitál: 200	000 Kč 

Splaceno: 100% 
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2.1.2  Shrnutí společnosti 

Společnost Agromel byla založena v	roce 1996 jako společnost s	ručením omezeným. 

Od jejího počátku má společnost dva majitele-bratry, kteří zároveň působí jako její 

společníci s	obchodními podíly rozdělenými rovným dílem. Hlavním předmětem pod-

nikání je prodej a servis zemědělských strojů. Od začátku svého působení na trhu se 

firma pohybuje ve Středočeském kraji a patří k	předním dodavatelům zemědělské 

techniky německého výrobce CLAAS. V	současné době firma sídlí v	Klíčanech u Prahy, 

kde v	roce 2010 otevřela nové obchodní a servisní středisko. Firma disponuje moderně 

vybavenými dílenskými prostory, školícím střediskem, obchodním zázemím a prostory 

pro sklad náhradních dílů.  

 

Firma Agromel působila 19 let na základě dealerské smlouvy s	generálním importérem 

pro Českou republiku, který dováží produkty od německé firmy CLAAS a produkty od 

švédské firmy Väderstadt. Výrobky od těchto firem patří k	absolutní světové špičce. 

V	roce 2015 uzavřela firma novou smlouvu s	německým dodavatelem a dále nabízí 

produkty firmy CLAAS a Väderstadt. Vypovědění smlouvy s	českým importérem umož-

nilo firmě Agromel navázat kontakt s	polským výrobcem Wielton a rozšířit svůj sorti-

ment o výrobky Kverneland a Samson. 

Generální importér pro Českou republiku vytvořil síť deseti prodejních středisek. Každé 

prodejní středisko mělo přidělené území. Firma Agromel dále provádí svou prodejní a 

servisní činnost na území o velikosti 10 okresů: Praha-Západ, Praha-Východ, Mělník, 

Kladno, Litoměřice, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Děčín, Most, Česká Lípa.  

Přímou konkurencí firmy Agromel jsou ostatní firmy nabízející produkty CLAAS a 

Väderstadt. V	České republice se jedná o 11 firem. Každá z	nich působí ve svém přiřa-

zeném území. Firma Agromel stále působí ve Středočeském kraji. Do území ostatních 

firem v	současné době nevstupuje. Nepřímou konkurencí jsou výrobky firem Fendt, 

John Deere, Case a New Holand. Všechny tyto značky mají své zastoupení v	České re-

publice. 

Velikost trhu pro firmu Agromel vychází z	přiřazeného území. Dle Evidence zeměděl-

ských podnikatelů najdeme v	daném území kolem deseti tisíců potencionálních zá-

kazníků. V	současné době firma Agromel pracuje s	dvěma sty zákazníky. Možnost roz-

šíření tohoto počtu závisí na firemních prodejcích, dostupnosti produktů a kvalitě ser-

visních služeb. 
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Zákazníci firmy Agromel jsou soukromě hospodařící rolníci, kapitálové společnosti a 

zemědělská družstva. Všechny tyto subjekty ohospodařují půdu, na které vyrábí ze-

mědělské plodiny. Většina z	nich hospodaří na pronajatých pozemcích od drobných 

vlastníků na základě pachtovaných smluv. Segmentace trhu závisí na velikosti obhos-

podařované rozlohy v hektarech a typu pěstovaných plodin. 

Za posledních 5 let podnikatelské činnosti se firma stabilizovala a její průměrný roční 

obrat se pohybuje kolem 60 miliónů Kč. S	tím že 90 % příjmů společnosti je tvořeno 

prodejem zboží. 

  

Problém, kterému společnost v	současné době čelí, je blížící se mezigenerační vý-

měna. Momentálně ve firmě pracují čtyři rodinní příbuzní a 10 stálých zaměstnanců. 

Firma se celkově potýká se stárnutím svých zaměstnanců. Většina z	nich pracuje ve 

firmě od jejího založení. Několik zaměstnanců, kteří momentálně pracují na klíčových 

pozicích už vedení oznámilo svůj plánovaný odchod z	firmy do důchodu. Tyto lidé si za 

celé své působení ve firmě vybudovali mezi zákazníky silné jméno. A jsou to právě oni, 

za kterými se zákazníci vracejí.  

Jak už bylo zmíněno ve firmě momentálně pracují čtyři rodinní příslušníci. Jedná se o 

dva majitele-zakladatele firmy, syna a partnerku. Jeden z	majitelů se ve firmě stará o 

finance a druhý o prodej. Partnerka a syn druhého majitele vykonávají administrativní 

práce. Oba nastoupili do firmy začátkem roku a teprve se ve firmě zaučují. S	nástupem 

dalších rodinných příslušníků se nepočítá. 

 

V	minulosti společnost prokázala, že se krizi dokáže postavit čelem. V	roce 2012 přišla 

firma o část území svého působení. Generální importér tehdy rozhodl o rozdělení 

území a firma přišla o svoji druhou pobočku. Tržby i zisk společnosti se snížil o 30 %. 

Společnost Agromel musela provést několik opatření, aby chod firmy stabilizovala. 

Jedním z	nich bylo i propuštění několika lidí. Na začátku roku 2015 rozhodl generální 

importér o zrušení exkluzivního území pro firmu Agromel. Na základě zkušeností z	roku 

2012 měla firma připravena krizový plán a do tří měsíců dokázala vyjednat novou spo-

lupráci s německým dodavatelem CLAAS Nordostbayern a slovenským dodavatelem 

Agrotrade Group. V	současné době firma Agromel nabízí produkty CLAAS (55 % obratu), 

Väderstadt (20 % obratu), Kverneland (10 % obratu), Wielton (10 % obratu) a Samson 

(5 % obratu). Momentálně je firma stabilizovaná a začíná znovu nabírat vhodné za-

městnance. Momentálně firma hledá zaměstnance na pozici prodejce a mechanik ze-

mědělských strojů. 
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Sortiment společnosti Agromel: 

CLAAS – stroje pro sklizeň, tažné traktory a manipulátory, 

Väderstatdt – secí stroje a stroje pro úpravu a zpracování půdy, 

Kverneland – závěsné stroje, 

Samson – cisterny a rozmetadla, 

Wielton – návěsy a přívěsy. 

 

 

 
Obrázek 2: Logo společnosti Agromel 

(zdroj: firemní data) 
 

 

 

  



| 32 
 

2.2 Strategická analýza pro ocenění podniku 

2.2.1  Analýza makroprostředí 

Společnost Agromel působí od svého založení na českém trhu. V	současné době ode-

bírá většinu výrobků od zahraničních dodavatelů. Jedná se o sousední státy – Ně-

mecko a Slovenská republika. Pomocí PESTLE analýzy jsem se snažil vymezit vnější 

vlivy, které v	současné době působí na společnost Agromel.  

 

2.2.1.1 PESTLE 

Sociální – Společnost Agromel má velice úzký okruh odběratelů. Jedná se o jednu so-

ciální skupinu, která v	posledních letech nezaznamenala významné výkyvy ve svých 

preferencích. Demografické rozdělení zákazníků nevytváří na společnost Agromel vliv. 

Preference cílových zákazníků se řídí podle současných trendů a životní úrovně. Vyšší 

životní úroveň obyvatelstva může způsobit, že lidé budou více vyhledávat domácí pro-

dukty v	bio kvalitě. Tento jev by neměl mít vliv na prodej zemědělské techniky. 

 

Legislativní – Zemědělství patří k	vysoce regulovaným odvětvím ze strany státu. V	sou-

časné době spadá české zemědělství pod Evropskou unii. To přináší určitou finanční 

solidaritu a vysokou míru protekcionismu. Finanční podpora zemědělství v	ČR se rozli-

šuje na přímé platby, společnou organizaci trhu a program rozvoje venkova. Zejména 

jednotné platby na plochu (SAPS), které spadají pod přímé platby, výrazně podporují 

české zemědělce a usnadňují další vývoj jejich podnikání. Jakékoli omezení této pod-

pory ze strany EU by mělo výrazný vliv na chod společnosti Agromel. 

 

Ekonomické – Podle aktuálních dat MFCR dosáhl roční růst hrubého domácího pro-

duktu v	minulém roce 2,8 %. Oproti roku 2017 je zde tedy znát mírné zpomalení mezi-

ročního růstu HDP.  Míra inflace se oproti roku 2017 snížila od 0,4 %. Její postupné sni-

žování se odhaduje i pro následující roky. Průměrná míra nezaměstnanosti se za po-

sledních pět let snížila z	původních 6,1 % na 2,3 %, tomu odpovídá i vysoký meziroční 

nárůst mezd. Postupná apreciace domácí měny za poslední sledované období má 

velmi pozitivní vliv na podnik Agromel. Znehodnocení domácí měny se neočekává ani 

v	příštích letech. Dlouhodobé úrokové sazby se stabilně pohybují kolem 2 %, výrazný 

nárůst se neočekává ani v	příštích letech. 
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Tabulka 1: Vývoj makroekonomických ukazatelů 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) 

HDP v mld. Kč 4 314 4 568 4 768 5 047 5 313 5 590 5 823 

Růst HDP v % 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,4 

Růst míry inflace v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,1 1,6 

Růst mezd v % 3,6 4,8 5,7 8,3 9,6 7,7 6,3 

Míra nezaměstnanosti 

v % 

6,1 5,0 4,0 2,9 2,3 2,2 2,2 

CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,5 25,1 

Dlouhodobé úrokové 

sazby v % 

1,4 2,1 2,0 2,4 1,9 1,4 1,5 

Zdroj: www.mfcr.cz 

 

Politické – Politická situace v	České republice je dlouhodobě stabilní. V	příštích letech 

se neočekávají žádné výrazné výkyvy, které by měly vliv na chod společnosti Agromel. 

V	roce 2019 se očekává odchod Velké Británie z	Evropské unie. Dopad tohoto kroku na 

české zemědělství lze zatím jen odhadovat. V	posledních letech pár populistických 

stran v	České republice začalo prosazovat případný odchod ČR z	EU. Vzhledem k	tomu, 

že společnost Agromel odebírá své výrobky od zahraničních dodavatelů, měl by tento 

krok výrazný vliv na budoucí chod společnosti.  

 

Technologické – Společnost Agromel patří k	dodavatelům předních výrobců zeměděl-

ské techniky. Německá firma CLAAS, jejichž produkty Agromel dováží, už přes sto let 

patří k	absolutní špičce v	oboru. Případný technologický pokrok tedy bude včas pod-

chycen a nebude mít vliv na naši společnost. 

 

Environmentální – Životní prostředí v	ČR patří dlouhodobě k	světovému nadprůměru, 

přesto klimatické podmínky v	minulém roce zapříčinily zemědělcům horší úrodu. To se 

významně projevilo i na tržbách společnosti Agromel. Jedná se o nebezpečný vliv, se 

kterým se musí do budoucna počítat. 
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2.2.1.2 Analýza vnějšího potencionálu 

Společnost Agromel provozuje svoji činnost na českém trhu od roku 1996. Od samého 

začátku podnikání společnost dodává zemědělské stroje od německého výrobce 

CLAAS. Od roku 1997 nabízí také zemědělskou techniku od švédské firmy Väderstadt. 

V	současné době nalezneme v	jejím portfoliu dodávaných produktů také stroje a zaří-

zení od firmy Kverneland, Samson a Wielton. 

Obchodní a servisní působnost společnosti Agromel je ve Středočeském, Ústeckém a 

Libereckém kraji. Zákazníky firmy Agromel jsou zemědělská družstva, rodinné farmy a 

soukromě hospodařící zemědělci. V	současné době spolupracuje firma Agromel s	cca 

250 subjekty, se kterými si za dobu své existence vytvořila vzájemnou důvěru. 

 

Podle zprávy Asociace soukromého zemědělství se v	České republice za	rok 2017 pro-

dalo 2247 traktorů a 162 kombajnů. Oproti roku 2016 se v	obou případech jednalo o 

výrazný nárůst prodeje. Vliv na tyto čísla má ekonomický vývoj trhu, počet nových hos-

podařících subjektů na trhu, technologický vývoj produktů a klimatické podmínky pře-

dešlého roku. Jedná se tedy o faktory, na jejichž vývoj nemá společnost Agromel vliv. 

 

Graf 1: Prodej zemědělské techniky v ČR 

 

 Zdroj: www.asz.cz 

 

Analýza atraktivity trhu 

 
V	analýze atraktivity odvětví jsem se snažil na základě rozhovorů s	představiteli spo-

lečnosti a vlastního pozorovaní ve firmě přiřadit jednotlivé váhy k	předem určeným 
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kritériím. Dále jsem pomocí bodů vyjádřil současnou situaci firmy Agromel. Výsledné 

procentuální hodnocení je poměr celkového počtu bodů a skutečně získaných bodů.  

Výsledná atraktivita odvětví, ve kterém společnost Agromel působí, je 60 %. 

 

Tabulka 2: Analýza atraktivity trhu 

Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria atraktivity Body 

	 
	 

Váha 

Negativní 	 
 

	 Pozitivní × 

0 1 2 3 4 5 6 Body 

Růst trhu 3    x    3 9 

Velikost trhu 3   x     2 6 

Intenzita konku-

rence 
3     x   4 12 

Průměrná rentabi-

lita 
2     x   4 8 

Bariéry vstupu 2      x  5 10 

Možnosti substi-

tuce 
2     x   4 8 

Citlivost na kon-

junkturu 
1    x    3 3 

Struktura zákaz-

níků 
2    x    3 6 

Vlivy prostředí 2      x  5 10 

Celkem 20 	 	 72 

 

Maximální počet bodů: 120 

Dosažený počet bodů: 72 

Hodnocení: 60 % 

(zdroj: Mařík, str. 56, 2006) 

 

2.2.1.3 Prognóza vývoje trhu 

Velikost trhu, na kterém společnost Agromel působí, je dána počtem zemědělských 

podnikatelů. Evidence zemědělských podnikatelů probíhá na základě zákona	č. 

252/1997 Sb.	o zemědělství	§ 2f. Dosavadní vývoj počtů zemědělských podnikatelů je 

znázorněn v	následující tabulce.  
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Společnost Agromel nabízí zemědělskou techniku jak pro malá hospodářství, tak pro 

velká družstva. Příjmy firmy jsou tedy ovlivněny velikostí kupní síly daného segmentu. 

Jelikož firma Agromel působí v	Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jedná se o upra-

vená data, vyjadřující skutečný počet zemědělců na daném území. Za posledních de-

set let se počet zemědělských podnikatelů na daném území téměř zdvojnásobil. V	ná-

sledující podkapitole, této diplomové práce se budu snažit predikovat vývoj počtu ze-

mědělských podnikatelů, působících na území Prahy, Středočeského a Ústeckého 

kraje. 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu zemědělských podnikatelů v ČR 

rok Počet zemědělských podnikatelů na daném 

území 

2008 7824 

2009 8505 

2010 8938 

2011 9360 

2012 9747 

2013 10015 

2014 10470 

2015 11774 

2016 12317 

2017 12860 

2018 13224 

(zdroj: www.eagri.cz) 

 

Prvním krokem analýzy vývoje trhu bylo stanovení korelačního koeficientu, který vyja-

dřuje vztah mezi dvěma veličinami. V	mém případě se jednalo o vývoj počtu zeměděl-

ských podnikatelů za posledních deset let a vývoj běžných makroekonomických uka-

zatelů. Jednotlivé korelační koeficienty, a jejich míra lineární závislosti jsou shrnuty 

v	následující tabulce. Nejvyšší korelační koeficient, tedy největší míra závislosti s vývo-

jem počtu zemědělských podnikatelů je vývoj hrubého domácího produktu.  
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Tabulka 4: Korelační koeficienty 
 

HDP v mld. 

Kč 

Růst mezd Míra inflace 

Počet zemědělských podnikatelů 

na vybraném území 

0,98 0,93 0,79 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

K	predikci vývoje trhu jsem použil regresní analýzu. Jako vstupní data jsem využil pro-

gnózu vývoje hrubého domácího produktu portálu Patria. Dále jsem pomocí Analýzy 

dat v	programu Excel dopočítal regresní koeficienty, které jsem dosadil do rovnice: y = 

ax + b 

Výsledné prognózy vývoje jednotlivých ukazatelů pro rok 2019 a 2020 se nachází v	ná-

sledující tabulce. 

Tabulka 5: Prognóza vývoje trhu 

rok HDP v mld. 

Kč 

Tempo 

růstu 

n zem. podnika-

telů 

Tempo 

růstu 

2008 3689 	 7824 	 
2009 3628 -1,65 % 8505 8,70 % 

2010 3668 1,09 % 8938 5,09 % 

2011 3807 3,81 % 9360 4,72 % 

2012 4042 6,16 % 9747 4,13 % 

2013 4077 0,88 % 10015 2,75 % 

2014 4314 5,81 % 10470 4,54 % 

2015 4568 5,89 % 11774 12,45 % 

2016 4768 4,38 % 12317 4,61 % 

2017 5047 5,85 % 12860 4,41 % 

2018 5313 5,27 % 13224 2,83 % 

2019 (p) 5590 5,21 % 14182 7,25 % 

2020 (p) 5823 4,17 % 14729 3,85 % 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Počet zemědělských podnikatelů, na území Prahy, Středočeského kraje a Ústeckého 

kraje poroste v	podobném tempu jako v	minulých letech. Prognóza tempa růstu počtu 

zemědělců pro rok 2019 je 7,25 %. Tempo růstu trhu v	roce 2020 se předpovídá na 3,85 

%. Tyto prognózy vychází z	predikce vývoje hrubého domácího produktu. 
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2.2.2  Analýza mikroprostředí 

2.2.2.1 Porterova analýza pět sil 

Pro analýzu vnitřních vlivů slouží Porterova analýza pěti sil. V	této analýze je zachyceno 

pět faktorů, které působí na podnik a mohou na něj mít značný vliv. Tyto faktory mohou 

působit samostatně, nebo společně. 

• Riziko vstupu potencionálních konkurentů – Jedná se o firmy, které doposud 

nejsou součástí konkurenčního prostředí, ale mohou do něj vstoupit. V	sou-

časné době je situace v	České republice taková, že většina konkurence schop-

ných produktů už má své české zastoupení. Technologie se ale stále vyvíjí, a 

tak lze počítat s	příchodem nových výrobců. 

 

• Rivalita mezi stávajícími firmami – Za konkurenty lze považovat firmy, které v 

daném odvětví nabízí stejný nebo velmi podobný produkt. O konkurenční 

schopnosti podniku bude v	případě firmy Agromel rozhodovat kvalita nabíze-

ného produktu a služeb. O rozhodnutí zákazníka pro daný produkt bude roz-

hodovat sympatie k dané značce, poměr cena/kvalita a vlastní zkušenost. 

 

• Smluvní síla kupujících – Zákazníci firmy Agromel jsou zkušení a o trhu dobře 

informovaní zemědělci. Zdrojem jejich síly může být možnost nákupu od ně-

kolika různých společností, které působí na daném trhu. Úkolem firmy Agro-

mel je tyto lidi přesvědčit, aby využili jejích služeb. Toho lze dosáhnout po-

mocí proškoleného prodejního a servisního týmu, marketingových nástrojů a 

vysokou kvalitou nabízených služeb. 

 

• Smluvní síla dodavatelů – Většina tržeb firmy Agromel pochází z	prodeje 

strojů a náhradních dílů. Prodej je závislý na dobrém vztahu s dodavateli. 

Tento vztah bude ovlivňovat především dobu dodání a velikost obchodní 

marže. Hrozí také, že někteří klíčoví dodavatelé nebudou mít zájem dodávat 

do naší firmy jejich produkt.  

 

• Hrozby substitučních produktů – V tomto odvětví se nachází několik různých 

výrobců. Zákazníkův výběr je ovlivněn především vztahem k značce, kvalitou a 

cenou. Výhoda firmy Agromel je, že nabízí velice kvalitní výrobky, které mají 

mezi zákazníky dobré jméno. 
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2.2.2.2 Analýza vnitřního potencionálu a konkurenční síly 

K	analýze vnitřního potencionálu jsem použil SWOT analýzu. U vyhodnocení jednotli-

vých silných a slabých stránek jsem vycházel z	rozhovorů s	majiteli společnosti.  

 

 

Tabulka 6: SWOT 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Kvalita nabízených produktů 

Kvalita servisních služeb 

Dlouholeté zkušenosti 

Moderní zázemí  

Prodej nových produktů 

Schopnost tvořit strategie 

Delší doba dodání náhradních 

dílů oproti konkurenci 

Komunikace s	německým doda-

vatelem (jazyková bariéra) 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Hledání nových obchodních 

partnerů 

Vstup na nové trhy 

Posílení prodejního týmu 

 

Nepříznivý vývoj situace na trhu 

Ukončení spolupráce ze strany 

dodavatelů 

Odchod klíčových zaměstnanců 

(zdroj: vlastní zpracování na základě rozhovorů) 

 

Analýza konkurenční síly 

 
Analýza konkurenční síly je postavena na stejném principu jako analýza atraktivity od-

větví. K	předem určeným kritérium jsem se přiřadil jednotlivé váhy a dále pak ohodno-

tit jednotlivá kritéria pomocí bodové škály. Výsledný počet bodů u každého kritéria je 

stanoven jako váha x body. Výsledné procentuální hodnocení je poměr celkového po-

čtu bodů a skutečně získaných bodů. 
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Tabulka 7: Analýza konkurenční síly 

Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria atrakti-

vity 

Body Váha 

Negativní 	 
 

	 Pozitivní 	 × 

0 1 2 3 4 5 6 	 Body 

Př
ím

é 
fa

kt
or

y 

Kvalita pro-

duktů 
3      x  5 15 

Technická 

úroveň pro-

duktů 

2      x  5 10 

Cenová 

úroveň 
2     x   4 8 

Výhody 

místa 
1     x   4 4 

Dostupnost 

produktů 
3    x    3 9 

Intenzita 

reklamy 
1  x      1 1 

Image 

firmy 
2    x    3 6 

Servis a 

služby 
3      x  5 15 

N
ep

řím
é 

fa
kt

or
y  

Kvalita ma-

nagementu 
2     x   4 8 

Výkonný 

personál 
1    x    3 3 

Výzkum a 

vývoj 
1   x     2 2 

Majetek a 

investice 
2     x   4 8 

Finanční si-

tuace 
1      x  5 5 

Celkem 24   94 
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Maximální počet 

bodů: 

144 

Dosažený počet 

bodů: 

94 

Hodnocení: 65 % 

(zdroj: Mařík, str. 77, 2006) 

Konkurenční síla společnosti Agromel je 65 %. 

2.2.2.3 Hodnocení perspektivnosti podniku 

 K	hodnocení perspektivnosti společnosti Agromel jsem vycházel z	výsledku analýzy 

atraktivity odvětví a analýzy konkurenční síly. Hodnocení atraktivity odvětví je 60 % a 

hodnocení analýzy konkurenční síly je také 65 %. K	hodnocení perspektivnosti podniku 

jsem použil Matici posouzení perspektivnosti. Výsledné hodnocení je na pomezí pod-

niku s	přijatelnou perspektivou a podniku s	jednoznačnou perspektivou. 

 

Tabulka 8: Hodnocení perspektivnosti podniku 

Ko
nk

ur
en

čn
í s

íla
 

Velká 

Podniky, které by 

měly změnit za-

měření svého 

podnikání 

Podniky s dob-

rou perspekti-

vou 

Podniky s jedno-

značnou per-

spektivou 

Střední 

Podniky, které by 

měly změnit za-

měření svého 

podnikání 

Podniky s přija-

telnou per-

spektivou 

Podniky s dob-

rou perspekti-

vou 

Malá 

Podniky téměř 

bez perspektivy 

Podniky s ma-

lou perspekti-

vou 

Podniky s ome-

zenou perspek-

tivou 

  
Malá Střední Vysoká 

  
Atraktivita trhu 

 

(zdroj: Mařík, str. 81, 2006) 
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2.3  Finanční analýza 

V	této částí mé diplomové práce se zabývám finanční analýzou společnosti Agromel. 

Jednotlivé ukazatele jsou stanoveny na základě účetních výkazů, a to za období 2014 

až 2018.  

2.3.1  Analýza Rozvahy 

Mezi první kroky finanční analýzy patří analýza bilanční sumy. V	následující podkapitole 

se zaměřím na analýzu rozvahy. Pomocí horizontální a vertikální analýzy budu sledovat 

strukturu a vývoj aktiv a pasiv v	čase. 

 

2.3.1.1 Horizontální analýza aktiv 
Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv (absolutní) v tis. Kč 

 
2015-

2014 

2016-

2015 

2017-

2016 

2018-

2017 

Aktiva -1674 12715 -11364 1456 

Dlouhodobý majetek -2922 563 1017 -4239 

Dlouhodobý hmotný maje-

tek 

-3192 833 1017 -4239 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční ma-

jetek 

270 -270 0 0 

Oběžná aktiva 1242 12151 -12380 5701 

Zásoby -8349 13967 -12323 5341 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky -7102 3039 -3910 2541 

Krátkodobý finanční maje-

tek 

16693 -4855 3853 -2181 

Časové rozlišení 6 0 0 -6 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Tabulka 10: Horizontální analýza aktiv (relativní) 
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Aktiva -3 % 26 % -19 % 3 % 

Dlouhodobý majetek -14 % 3 % 6 % -22 % 

Dlouhodobý hmotný maje-

tek 

-15 % 5 % 6 % -22 % 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobý finanční ma-

jetek 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Oběžná aktiva 4 % 40 % -29 % 19 % 

Zásoby -59 % 238 % -62 % 71 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky -61 % 68 % -52 % 71 % 

Krátkodobý finanční maje-

tek 

450 % -24 % 25 % -11 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

V	roce 2015 klesla hodnota dlouhodobého hmotného majetku o 14 %. V následujících 

letech je vidět patrný růst dlouhodobého majetku. V	posledním sledovaném roce 

dlouhodobý majetek znovu výrazně klesl, a to o 22 %. V	roce 2015 narostl krátkodobý 

finanční majetek o 450 %, tedy o 16693 tisíc. Kč. To bylo pravděpodobně zapříčiněné 

odprodejem starých zásob, jelikož ty klesly o 59 % a prodejem dlouhodobého hmot-

ného majetku. Z	horizontální analýzy aktiv není patrný žádný výrazný růst nebo pokles 

aktiv. Maximální výši aktiv za sledované období společnost dosáhla v	roce 2016. Nej-

nižší hodnota aktiv pak připadá na rok 2015.  
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Graf 2: Vývoj aktiv 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

2.3.1.2 Horizontální analýza pasiv 
Tabulka 11: Horizontální analýza pasiv (absolutní) v tis. Kč 

 
2015-

2014 

2016-

2015 

2017-

2016 

2018-

2017 

Pasiva celkem -1674 12715 -11364 1456 

Vlastní kapitál 5219 1054 3102 -7519 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření mi-

nulých let 

1496 4018 2254 -5898 

Cizí zdroje -6893 11661 -14466 8975 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky -5693 12861 -7266 4175 

Bankovní úvěry a výpomoci -1200 -1200 -1200 -1200 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Tabulka 12: Horizontální analýza pasiv (relativní) 
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Pasiva celkem -3 % 26 % -19 % 3 % 

Vlastní kapitál 16 % 3 % 8 % -18 % 

Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výsledek hospodaření minu-

lých let 

5 % 12 % 6 % -15 % 

Cizí zdroje -39 % 107 % -64 % 111 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobé závazky 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé závazky -69 % 511 % -47 % 51 % 

Bankovní úvěry a výpomoci -13 % -14 % -17 % -20 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Celková bilanční suma pasiv má stejný vývoj jako hodnota aktiv. Vlastní kapitál zazna-

menal největší nárůst v	roce 2016. V	následujících letech se jeho růst stále vyvíjel až 

do roku 2018, kde nastal výrazný pokles o 18 %. To bylo pravděpodobně způsobeno 

částečným rozdělením Výsledku hospodaření minulých let. Nárůst krátkodobých zá-

vazku zapříčinil nárůst cizích zdrojů o 111 %. Z	tabulky je vidět, že společnost pravi-

delně splácí bankovní úvěr. K	financování své činnosti však používá převážně vlastní 

kapitál a krátkodobé závazky. 

 

Graf 3: Vývoj pasiv 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.3.1.3 Vertikální analýza aktiv 
Tabulka 13: Vertikální analýza aktiv 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 41 % 37 % 30 % 39 % 29 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 41 % 36 % 30 % 39 % 29 % 

Dlouhodobý nehmotný maje-

tek 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Oběžná aktiva 59 % 63 % 70 % 61 % 71 % 

Zásoby 28 % 12 % 32 % 15 % 25 % 

Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé pohledávky 23 % 9 % 12 % 7 % 12 % 

Krátkodobý finanční majetek 7 % 42 % 25 % 39 % 34 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Ve vertikální analýze aktiv sleduji celkový podíl jednotlivých položek majetku na cel-

kových aktivech a jejich vývoj v	čase. 

Za celé sledované období májí na celkových aktivech největší podíl vždy Oběžná ak-

tiva. Jejich podíl dosáhl v	posledním roce 71 %. Podíl Dlouhodobého majetku na cel-

kových aktivech se pohybuje v	průměru kolem 35 %. Podíl zásob na celkových aktivech 

se v	průběhu let průměrně pohybuje kolem 20 %. 
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2.3.1.4 Vertikální analýza pasiv 
Tabulka 14: Vertikální analýza pasiv 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 65 % 78 % 63 % 84 % 67 % 

Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výsledek hospodaření minu-

lých let 

61 % 66 % 59 % 77 % 63 % 

Cizí zdroje 35 % 22 % 37 % 16 % 33 % 

Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dlouhodobé závazky 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Krátkodobé závazky 16 % 5 % 25 % 16 % 24 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 19 % 17 % 12 % 12 % 9 % 

Časové rozlišení 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Vertikální analýza pasiv je postavena na stejné principu jako vertikální analýza aktiv, 

s	tím rozdílem, že sledujeme podíly jednotlivých složek pasiv na celkových pasivech. 

Procentuální hodnota podílu Vlastního kapitálu v	jednotlivých letech vždy převyšuje 

procentuální hodnotu Cizích zdrojů. Z	toho plyne, že hlavním zdrojem financování spo-

lečnosti je vlastní kapitál. Podíl bankovního úvěru na celkových pasivech za sledované 

období průběžně klesá. Společnost tedy využívá k	výpomocí financování svých aktiv 

především krátkodobé závazky. Jejich hodnota v	posledním sledovaném roce vzrostla 

z	původních 16 % na 24 %. 

2.3.2 Analýza Výkazu zisku a ztrát 

Analýza Výkazu zisku a ztrát je stejně jako analýza Rozvahy rozdělena na horizontální 

a vertikální analýzu. Cílem analýzy Výkazu zisku a ztrát je zachycení vývoje výsledku 

hospodaření za sledované období a stanovení jednotlivých složek výnosů a nákladů, 

které výsledek hospodaření nejvíce ovlivnily. 
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2.3.2.1 Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 
Tabulka 15: Horizontální analýza VZZ (absolutní) v tis. Kč 

 
2015-

2014 

2016-

2015 

2017-

2016 

2018-

2017 

Tržby za prodej zboží 4687 -20054 16766 -27142 

Náklady vynaložené na prodané zboží 4841 -19855 16532 -25943 

Obchodní marže -154 -199 234 -1199 

Výkony -1194 150 402 -470 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

0 0 0 0 

Výkonová spotřeba -448 150 -335 34 

Přidaná hodnota -900 -199 971 -1703 

Osobní náklady -167 122 30 413 

Odpisy -2134 137 23 -3 

Tržby z prodeje DM 1468 -5275 1855 1070 

Zůstatková cena prodaného DM -1572 -2032 1565 1135 

Ostatní provozní výnosy 14 1 -19 7 

Ostatní provozní náklady -41 -33 23 -27 

Provozní výsledek hospodaření 4496 -3674 1171 -2144 

Finanční výsledek hospodaření 6 179 -318 212 

Daň z příjmů za běžnou činnost 766 -538 5 -311 

Výsledek hospodaření za účetní ob-

dobí 

3716 -2957 848 -1621 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Tabulka 16: Horizontální analýza VZZ (relativní) 
 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Tržby za prodej zboží 8 % -31 % 37 % -44 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 % -35 % 44 % -48 % 

Obchodní marže -2 % -2 % 3 % -14 % 

Výkony -37 % 7 % 18 % -18 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Výkonová spotřeba -18 % 8 % -16 % 2 % 
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Přidaná hodnota -10 % -2 % 12 % -19 % 

Osobní náklady -4 % 3 % 1 % 11 % 

Odpisy  -61 % 10 % 2 % 0 % 

Tržby z prodeje DM 38 % 0 % 7420 % 57 % 

Zůstatková cena prodaného DM -44 % 1 % 0 % 73 % 

Ostatní provozní výnosy 350 % 6 % 0 % 0 % 

Ostatní provozní náklady -18 % -18 % 16 % -16 % 

Provozní výsledek hospodaření 227 % -57 % 42 % -54 % 

Finanční výsledek hospodaření -3 % -94 % 2650 % -64 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 249 % -50 % 1 % -57 % 

Výsledek hospodaření za účetní ob-

dobí 

249 % -57 % 38 % -52 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Výsledek hospodaření za rok 2015 zaznamenal výrazný růst. To bylo způsobeno pře-

devším nárůstem tržeb z	prodeje dlouhodobého majetku, které vzrostly o 38 %. Tržby 

za prodej zboží v	posledním sledovaném roce klesly o 44 %, to je 27 142 tisíc Kč. To se 

výrazně projevilo na výsledku hospodaření. Osobní náklady narostly v	posledním sle-

dovaném roce o 11 %. To bylo zapříčiněno nástupem dvou nových zaměstnanců.  

 

Graf 4: Vývoj výsledků hospodaření za účetní období 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.3.2.2 Vertikální analýza Výkazu zisku a ztrát 

 

Tabulka 17: Vertikální analýza VZZ 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej zboží 94,9 % 97,0 % 95,4 % 96,0 % 94,3 % 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 

81,7 % 84,6 % 78,3 % 83,1 % 75,0 % 

Obchodní marže 13,3 % 12,4 % 17,1 % 12,9 % 19,3 % 

Výkony 5,1 % 3,0 % 4,6 % 4,0 % 5,7 % 

Výkonová spotřeba 3,8 % 2,9 % 4,5 % 2,8 % 4,9 % 

Přidaná hodnota 14,5 % 12,5 % 17,2 % 14,2 % 20,1 % 

Osobní náklady 5,9 % 5,4 % 7,8 % 5,8 % 11,2 % 

Odpisy 5,5 % 2,0 % 3,2 % 2,4 % 4,1 % 

Tržby z prodeje DM 6,0 % 7,8 % 0,1 % 2,9 % 7,9 % 

Zůstatková cena prodaného DM 5,6 % 3,0 % 0,0 % 2,4 % 7,2 % 

Ostatní provozní výnosy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ostatní provozní náklady 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 

Provozní výsledek hospodaření 3,1 % 9,6 % 5,9 % 6,1 % 4,9 % 

Finanční výsledek hospodaření -0,3 % -0,3 % 0,0 % -0,5 % -0,3 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,5 % 1,6 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 

2,3 % 7,7 % 4,7 % 4,8 % 4,0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Vertikální analýza Výkazu zisku a ztrát sleduje celkový podíl jednotlivých složek Výkazu 

zisku a ztrát na celkových tržbách. 

Průměrný podíl Výsledku hospodaření za sledované období na celkových tržbách je 

necelých 5 %. Podíl tržeb za prodej zboží se pohybuje kolem hranice 95 %. Podíl ob-

chodní marže na celkových tržbách v	posledním roce vzrostl na 19 %, přičemž prů-

měrná hodnota podílu vynaložených nákladů na prodané zboží se pohybuje kolem 80 

%. Výkony společnosti tvoří v	průměru cca 5 % podíl na celkových tržbách. 
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2.3.3 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla představují doporučení, kterými by se měl podnik řídit ve financování 

firmy, aby dosáhl dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. V	následující kapitole se 

budu snažit ukázat, zda společnost Agromel tato pravidla dodržuje. 

 

2.3.3.1 Zlaté bilanční pravidlo financování 

Zlaté bilanční pravidlo doporučuje, aby byl dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými 

zdroji, tedy aby byl poměr dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů 1:1. 

 

Tabulka 18: Zlaté bilanční pravidlo financování 

	 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý majetek  20 728 17 806 18 369 19 386 15 147 

Dlouhodobé zdroje 32 415 37 634 38 688 41 790 34 271 

Poměr 0,64 0,47 0,47 0,46 0,44 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Ve sledovaném období dlouhodobé zdroje společnosti Agromel vždy převyšují dlou-

hodobý majetek. Společnost v	současné době nedisponuje dlouhodobými závazky, a 

tak je veškerý majetek kryt vlastními zdroji a krátkodobými závazky. 

 

Graf 5: Poměr dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.3.3.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika doporučuje, aby vlastní zdroje financování převyšovaly 

ty cizí. To znamená, aby byl poměr vlastních a cizích zdrojů minimálně 1:1. 

Tabulka 19: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

	 2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál 32 415 37 634 38 688 41 790 34 271 

Cizí zdroje 17 809 10 916 22 577 8 111 17 086 

Poměr 1,82 3,45 1,71 5,15 2,01 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

Vlastní kapitál společnosti Agromel, za posledních pět let značně převyšoval cizí zdroje 

společnosti. V	roce 2017 se jednalo dokonce o pětinásobné převýšení. Tato situace po-

tvrzuje fakt, že společnost upřednostňuje konzervativní financování. To výrazně sni-

žuje věřitelské riziko, zároveň ale platí, že financování vlastními zdroji je obecně dražší 

než financování cizími zdroji. 

 

Graf 6: Poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.3.3.3 Zlaté pari pravidlo 

Zlaté pari pravidlo doporučuje, aby byl vztah mezi dlouhodobým majetkem a vlastními 

zdroji 1:1.  

Tabulka 20: Zlaté pari pravidlo [tis. Kč] 

	 2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál 32 415 37 634 38 688 41 790 34 271 

Dlouhodobý majetek 20 728 17 806 18 369 19 386 15 147 

Poměr 1,56 2,11 2,11 2,16 2,26 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Vzhledem k	tomu, že společnost má tendenci hromadit finanční prostředky na ban-

kovních účtech, převyšuje hodnota vlastního kapitálu hodnotu dlouhodobého ma-

jetku.  

Graf 7: Poměr vlastního kapitálu a dlouhodobého majetku 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Tabulka 21: Ukazatele rentability 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

ROE 4,6 % 13,8 % 5,8 % 7,4 % 4,3 % 

ROA 3,9 % 13,3 % 4,6 % 8,0 % 3,6 % 

ROS 2,3 % 7,7 % 4,7 % 4,8 % 4,0 % 

ROCE 5,5 % 16,7 % 7,3 % 8,7 % 5,0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

  

Graf 8: Ukazatele rentability 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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ROA – Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability celkových aktiv měří produkční sílu podniku. Obecně platí, že čím 

vyšší je obrat aktiv a čím vyšší je čistá marže, tím vyšší je ukazatel ROA. Doporučená 

hodnota ROA by měla být vyšší než 5 %. Toto doporučení společnost Agromel splnila 

jen v	roce 2015 a v	roce 2017. V	posledním sledovaném roce klesl ukazatel rentability 

aktiv na hodnotu 4,3 %.  

 

ROS – Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb udává, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb. Znovu 

platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe. Za minimální hodnotu se považuje 

hodnota 2 %. Průměrná rentabilita tržeb společnosti Agromel za sledované období je 

5 %. Rentabilitu tržeb společnosti Agromel lze tedy považovat za dobrou. 

 

ROCE – Rentabilita investovaného kapitálu 

Ukazatel ROCE vyjadřuje výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu. Jedná se o 

procentuální vyjádření poměru provozního hospodářského výsledku před zdaněním a 

dlouhodobého investovaného kapitálu věřitelem. Hodnota ROCE by měla být vyšší než 

hodnota ROA. Za velmi dobré výsledky ukazatele ROCE lze obecně považovat hodnoty 

nad 15 %. Rentabilita investovaného kapitálu společnosti Agromel od roku 2015 po-

stupně klesala z	původních 17 % k	hodnotě 5 %. Stejně jako v	případě ukazatele ROE 

se výnosnost blíží k	hraniční hodnotě výnosnosti termínového vkladu. 

 

2.3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazkům. Rozlišujeme tři 

typy likvidity: běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. V	následující ta-

bulce jsou znázorněny hodnoty likvidity společnosti Agromel pro jednotlivé roky. 

 

Tabulka 22: Ukazatele likvidity 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 1,66 2,82 1,90 2,16 2,12 

Pohotová 0,86 2,28 1,02 1,63 1,37 

Okamžitá 0,21 1,87 0,69 1,38 1,01 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Graf 9: Likvidita 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Nejnižší hodnota běžné likvidity společnosti Agromel během sledovaného období byla 
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2,82. Z	toho plyne, že společnost dodržuje spíše konzervativní strategii a nemá pro-

blém dostát svých závazků. 
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Okamžitá likvidita 

Ponecháním pouze krátkodobého finančního majetku v	čitateli dostaneme po výpočtu 

okamžitou likviditu. Takto upravený ukazatel vyjadřuje, kolikrát je společnost schopná 

dostát svých závazků v	případě, kdy by měla uspokojit své věřitele pomocí své hoto-

vosti. Doporučená hodnota ukazatele je podle Kislingerové 0,2. (Kislingerová, str. 90. 

2010) 

Doporučení profesorky Kislingerové splňuje společnost Agromel pouze v	prvním sle-

dovaném roce. V	dalších letech hodnota okamžité likvidity výrazně vzrostla. To bylo 

způsobeno kumulováním peněžních prostředků na bankovním účtu. Zadržování pe-

něžních prostředků na bankovních účtech vede ke snižovaní celkové rentability. 

 

2.3.4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda dispo-

nuje rozsáhlými kapacitami, které nejsou firmou zatím využívány, nebo naopak nemá 

dostatek produktivních aktiv a do budoucna nebude mít šanci využít růstové příleži-

tosti. 

 

Tabulka 23: Ukazatele aktivity 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Obrat aktiv 1,3 1,4 0,8 1,3 0,7 

Obrat zásob 4,5 11,6 2,4 8,7 2,9 

Obrat pohledávek 5,5 15,1 6,4 18,0 6,1 

Obrat krátkodobých zá-

vazků 

3,6 6,2 2,1 4,6 2,2 

Doba obratu zásob 80 31 149 42 124 

Průměrná doba inkasa 65 24 57 20 59 

Průměrná doba splatnosti 100 58 170 78 165 

OCP 45 -3 36 -17 18 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 



| 58 
 

Graf 10: Ukazatele aktivity 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Obecně platí, že čím kratší obratový cyklus peněz je, tím lépe pro danou firmu. 

Průměrný obratový cyklus peněz společnosti Agromel za sledované období je 16 dní. 

V	roce 2015 a 2017 se hodnota tohoto ukazatele dostala dokonce do záporných čísel. 

Průměrná doba inkasa je výrazně kratší než průměrná doba splatnosti. Společnost 

tedy využívá takzvaných levných dodavatelských úvěrů. Jedná se o další důkaz averze 

vůči riziku, kterou společnost nabývá. 
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2.3.4.4 Ukazatele zadluženosti 
Tabulka 24: Ukazatele zadluženosti 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel věřitelského rizika 35 % 22 % 37 % 16 % 33 % 

Koeficient samofinancování 65 % 78 % 63 % 84 % 67 % 

Úrokové krytí 13 50 26 39 14 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje poměr celkových cizích zdrojů a celkových aktiv. 

Maximální hodnoty zadlužení za sledované období dosáhla společnost v	roce 2016, a 

to 37 %. V	současné době dosahuje společnost 33 % zadlužení. Větší část současného 

dluhu tvoří krátkodobé závazky, zbytek pak představuje krátkodobý bankovní úvěr. 

 

Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr vlastního kapitálu a aktiv. Jak už bylo pa-

trné z	předešlých ukazatelů, společnost využívá pro financování svých aktiv především 

vlastní kapitál. Tím výrazně klesá věřitelské riziko, ale zároveň rostou náklady na cel-

kový kapitál.  

 

Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát provozní výsledek hospodaření po-

kryje úrokové platby. Jak je patrné z	tabulky, společnost v	současné době nemá pro-

blém s	úrokovými platbami. 

 

2.3.4.5 Ukazatele produktivity 
Tabulka 25: Ukazatele produktivity 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Přidaná hodnota (PH) tis. 

Kč 

9 330 8 430 8 231 9 202 7 499 

Osobní náklady tis. Kč 3 794 3 627 3 749 3 779 4 192 

Osobní náklady/PH 41 % 43 % 46 % 41 % 56 % 

Mzdová produktivita 2,5 2,3 2,2 2,4 1,8 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Mzdová produktivita vyjadřuje poměr mezi přidanou hodnotou a osobními náklady. 

Jak je patrné z	tabulky, mzdová produktivita postupně klesá. Nejnižší hodnoty dosáhla 



| 60 
 

společnost v	roce 2018, kdy poměr osobních nákladů na přidané hodnotě vzrostl na 56 

%. To bylo pravděpodobně způsobeno nižšími tržbami a nástupem dvou nových za-

městnanců. 

2.3.5 Analýza pracovního kapitálu 

Tabulka 26: Pracovní kapitál 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Oběžná aktiva - tis. 29 496 30 738 42 889 30 509 36 210 
Neúročené závazky - tis. 8 209 2 516 15 377 8 111 12 286 
NWC - tis. 21 287 28 222 27 512 22 398 23 924 
NWC/A 42 % 58 % 45 % 45 % 47 % 
NWC/T 35 % 43 % 60 % 36 % 68 % 

 (zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Graf 11: Vývoj pracovního kapitálu 

 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Čistý pracovní kapitál (NWC) představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Během sledovaného období společnosti Agromel se čistý pracovní kapitál po-

hyboval v	rozmezí od 11	687 tisíc Kč až po 20	312 tisíc Kč. Vysoká hodnota pracovního 

kapitálu je zapříčiněná nakumulovanými peněžními prostředky na bankovních účtech.  

Optimální poměr čistého pracovního kapitálu a aktiv (NWC/A) vychází z	firemní strate-

gie a daného trhu. Společnost Agromel si v	průměru udržuje 47 % podíl NWC na akti-

vech. 
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Doporučený vývoj hodnoty pracovního kapitálu by měl odpovídat vývoji tržeb. Podíl 

čistého pracovního kapitálu na tržbách (NWC/T) společnosti Agromel se během sledo-

vaného období pohyboval v	rozmezí od 35 % do 68 %. Vývoj NWC tedy neodpovídá 

vývoji tržeb. 

 

2.3.6 Souhrnné indexy hodnocení podniku 

Souhrnné indexy hodnocení složí k	zhodnocení podniku pomocí jednoho čísla-indexu. 

V	této části finanční analýzy společnosti Agromel jsem se rozhodl využít dva typy ban-

krotních modelů, a to Altmanův index finančního zdraví a Index IN05. Jednotlivé části 

vychází z	předešlé finanční analýzy. 

 

2.3.6.1 Altmanova analýza 
Tabulka 27: Altmanova analýza 

 
váha 2014 2015 2016 2017 2018 

NWC/Aktiva 0,717 0,17 0,29 0,24 0,24 0,27 
zadrž. Zisky/Aktiva 0,847 0,52 0,56 0,50 0,65 0,54 
ROA 3,107 0,12 0,41 0,14 0,25 0,11 
VK/Cizí zdroje 0,42 0,76 1,45 0,72 2,16 0,84 
Tržby/Aktiva 0,998 1,28 1,39 0,78 1,30 0,73 
Z – skoré 2,85 4,11 2,38 4,60 2,48 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Podle výsledné hodnoty Z-skoré rozlišujeme tři skupiny podniků: 

1) Z > 2,9 – firma je finančně zdravá a v	dohledné době není ohrožená bankro-

tem, 

2) 2,9 > Z > 1,23 – šedá zóna, o zdraví firmy nelze jednoznačně rozhodnout, 

3) Z < 1,23 – firma je ohrožena bankrotem. 

Z	tabulky výpočtů je patrné, že společnost není ohrožená bankrotem. Nejvyššího Z-

skóre dosáhla společnost v	roce 2017, a to 4,60. V	dalším roce se hodnocení propadlo 

na 2,48, tato hodnota se už nachází v	intervalu, kdy nelze jednoznačně rozhodnout o 

osudu firmy. 
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2.3.6.2 IN05 
Tabulka 28: IN05 

 
váha 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva/Cizí zdroje 0,13 0,37 0,58 0,35 0,80 0,39 

EBIT/Nákladové 

úroky 

0,04 0,53 2,02 1,02 1,64 0,57 

ROA 3,97 0,16 0,53 0,18 0,32 0,14 

Výnosy/Aktiva 0,21 0,28 0,32 0,16 0,28 0,16 

Běžná likvidita 0,09 0,15 0,25 0,17 0,19 0,19 

IN05 1,48 3,70 1,89 3,23 1,45 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Podle výsledné hodnoty, lze předpovídat následující vývoj podniku: 

 

1) IN05 > 1,6 – podnik tvoří hodnotu, 

2) 1,6 > IN05 > 0,9 – šedá zóna, 

3) IN05 < 0,9 – podnik spěje k	bankrotu. 

 

Index IN05 byl autory přizpůsoben českému prostředí. Stejně jako v	případě Altma-

nova indexu, i zde je cílem analýzy prognóza vývoje finanční situace podniku. Jak je 

patrné z	přiložené tabulky, společnost během sledovaného období tvořila hodnotu. 

V	roce 2015 dosáhla dokonce hodnocení 3,7. V	posledním sledovaném roce se finanční 

situace podniku propadla lehce do šedé zóny. Zda se bude jednat o pokračující trend, 

prozradí až následující roky vývoje společnosti. 

 

2.3.7  Závěr finanční analýzy 

Ve finanční analýze společnosti Agromel za období 2014–2018 jsem se zaměřil na ana-

lýzu Rozvahy, analýzu Výkazu zisku a ztrát, bilanční pravidla, analýzu poměrových uka-

zatelů, analýzu pracovního kapitálu a souhrnné indexy hodnocení podniku.  

Jak je patrné hned z	první části analýzy, jednotlivé roky hospodaření společnosti Agro-

mel přináší různorodá čísla. Dobré výsledky společnost vykazuje především v	roce 

2015 a 2017. Nejslabším rokem byl poslední sledovaný rok, kdy celkové tržby za pro-

dané zboží klesly o 44 %. To se výrazně projevilo na všech sledovaných ukazatelích, 

daného roku. 
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Vlastní kapitál společnosti výrazně převyšuje cizí zdroje. V	roce 2017 se jednalo do-

konce o pětinásobné převýšení. Tato situace potvrzuje fakt, že společnost upřednost-

ňuje konzervativní financování. To výrazně snižuje věřitelské riziko, zároveň ale platí, 

že financování vlastními zdroji je obecně dražší než financování cizími zdroji. 

Společnost v	současné době kryje většinu dlouhodobého majetku vlastními zdroji a 

krátkodobými závazky. To je způsobeno nakumulovanými finančními zdroji na peněž-

ních účtech a také krátkým obratovým cyklem peněz, kdy průměrná doba splatnosti 

závazků společnosti výrazně převyšuje průměrnou dobu inkasa. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla v	roce 2015 13,8 %. V	posledním sledovaném 

roce výrazně klesla na 4,3 %. Tato hodnota už se pomalu blíží k	hodnotě výnosu termí-

nového vkladu, který se pohybuje v	současné době okolo 2 %. Rentabilita celkových 

aktiv má podobný vývoj jako ROE. V	posledním sledovaném roce klesla z	původních 8 

% na 3,6 %. Tato hodnota už se pohybuje pod doporučenou hranící 5 %. 

Běžná likvidita se pohybuje v	doporučeném intervalu, společnost tedy nemá problém 

dostát svých závazků.  

Maximální hodnoty zadlužení za sledované období dosáhla společnost v	roce 2016, a 

to 37 %. V	současné době je společnost zadlužena ze 33 %. Větší část současného 

dluhu tvoří krátkodobé závazky, zbytek pak představuje krátkodobý bankovní úvěr. 

I přes rostoucí mzdy postupně klesá přidaná hodnota, to se projevu v	poklesu hodnoty 

ukazatele mzdové produktivity. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu má rostoucí tendenci, to je zapříčiněno postup-

ným hromaděním finančních prostředků na peněžních účtech. Tento fakt vede ke sni-

žování celkových rentabilit. Doporučení, že by vývoj NWC měl odpovídat vývoji tržeb 

společnost nedodržuje. 

Souhrnné indexy hodnocení podniku vyvrátily ohrožení firmy bankrotem. 

Společnost v	minulosti vykázala velmi dobré výsledky. Celkovou reputaci jí pokazil po-

slední sledovaný rok, kdy výrazně klesly výnosy a zároveň vzrostly náklady. Společnost 

vyznává spíše konzervativní strategii a je averzní vůči riziku. Likvidita společnosti do-

sahuje velmi dobrých čísel. Rentabilita se pohybuje kolem průměrných hodnot. 

Osobně společnost Agromel považuji z	finančního pohledu za zdravou.  

Na základě strategické a finanční analýzy považuji za vhodné, ocenit společnost Agro-

mel pomocí výnosových metod. 
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2.4 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

Pro následující tvorbu finančního plánu, stanovení generátoru hodnoty a aplikování 

vlastních metod ocenění podniku je důležité nejprve rozdělit aktiva na provozně po-

třebná a nepotřebná. 

Pro základní podnikatelskou činnost, potřebuje daný podnik aktiva v	určité velikosti a 

struktuře, včetně přiměřených kapacitních rezerv. Tato aktiva, nutná pro základní vy-

konávání podnikatelské činnosti označujeme jako aktiva provozně potřebná. Všechna 

ostatní aktiva označíme jako provozně nenutná neboli nepotřebná. 

 

Tabulka 29: Aktiva společnosti Agromel v	tis. Kč 

	 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 50 224 48 550 61 265 49 901 51 357 

Dlouhodobý majetek 20 728 17 806 18 369 19 386 15 147 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 728 17 536 18 369 19 386 15 147 

Pozemky 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 

Stavby 13 057 12 013 11 012 10 054 9 140 

Samostatné movité věci a soubory mo-

vitých věcí 2 556 408 2 243 4 217 892 

Dlouhodobý finanční majetek 0 270 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 270 0 0 0 

Oběžná aktiva 29 496 30 738 42 889 30 509 36 210 

Zásoby 14 207 5 858 19 825 7 502 12 843 

Zboží 14 207 5 858 19 825 7 502 12 843 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 11 576 4 474 7 513 3 603 6 144 

Pohledávky z obchodních vztahů 11 430 4 440 6 965 3 429 4 406 

Stát – daňové pohledávky 87 0 505 129 918 

Ostatní poskytnuté zálohy 59 34 43 45 820 

Krátkodobý finanční majetek 3 713 20 406 15 551 19 404 17 223 

Peněžní prostředky v pokladně 55 20 106 11 16 

Peněžní prostředky na účtech 3 658 20 386 15 444 19 393 17 207 

Časové rozlišení 0 6 6 6 0 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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Jak už bylo zmíněno v	předchozí části práce, společnost Agromel disponuje od roku 

2015 nadbytečným množstvím finančních prostředků na bankovních účtech. Pro další 

kroky ocenění podniku je nutné tento majetek identifikovat a následně označit za pro-

vozně nepotřebný. 

Dle profesora Maříka (str. 106, 2006) by měl být poměr mezi peněžními prostředky a 

krátkodobými závazky okolo 20 %. Po konzultaci s	vedením firmy Agromel jsme se 

shodli na doporučené hodnotě ukazatele likvidity, a to 50 %. V	následující tabulce je 

tedy znázorněna výše provozně nutných peněžních prostředků. Zároveň je zde také 

přehled výše provozně nenutných prostředků, za období posledních pěti let činnosti 

společnosti Agromel. Ostatní aktiva společnosti Agromel považuji za provozně nutná 

k	výkonu podnikatelské činnosti. 

 

Tabulka 30: Vymezení provozně nutných aktiv v	tis. Kč 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Peněžní prostředky 3 713 20 406 15 550 19 404 17 223 

Peněžní prostředky/Krátko-

dobé závazky 

45 % 811 % 101 % 239 % 140 % 

Provozně nutná likvidita 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Provozně nutné prostředky 3 713 1 258 7 689 4 056 6 143 

Provozně nenutné peněžní 

prostředky 

0 19 148 7 862 15 349 11 080 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.5 Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Dalším předběžným krokem pro následující ocenění podniku je upravení provozního 

výsledku hospodaření o náklady a výnosy, které jsou spojené s	aktivy, nesouvisejícími 

se základní podnikatelskou činností. Korigovaný výsledek hospodaření představuje 

provozní výsledek hospodaření, ve kterém nejsou započítány žádné zisky z	prodeje 

dlouhodobého majetku. Jedná se o výsledek, který zahrnuje jen pravidelné výnosy a 

náklady související s	provozními aktivy. 

 

Tabulka 31: Korigovaný výsledek hospodaření v	tis. Kč 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Provozní výsledek hospoda-
ření 

1 980 6 476 2 802 3 973 1 829 

Zisky z prodeje majetku 228 3268 25 315 250 
Korigovaný výsledek hospo-
daření 

1752 3208 2777 3658 1579 

Provozní zisková marže 3 % 5 % 6 % 6 % 4 % 
Odpisy 3 516 1 382 1 519 1 542 1 539 
KVH před odpisy 5 268 4 590 4 296 5 200 3 118 
Provozní zisková marže 
před odpisy 

8 % 7 % 9 % 8 % 8 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

  



| 67 
 

2.6 Generátory hodnoty 

Generátory hodnoty představují několik vybraných základních podnikohospodářských 

veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu podniku. Hodnota podniku je závislá na 

schopnosti podniku vytvářet do budoucnosti volné peněžní toky. Jelikož se jedná o 

dlouhodobé projekce, je třeba se soustředit především na ty veličiny, které hodnotu 

rozhodujícím způsobem ovlivňují. Analýza generátorů hodnoty slouží jako základní 

kostra finančního plánu. Pro účely ohodnocení společnosti Agromel pracuji s	těmito 

generátory hodnoty: 

• tržby, 

• marže provozního zisku, 

• investice do pracovního kapitálu, 

• investice do dlouhodobého majetku, 

• diskontní míra. 

 

2.6.1 Tržby 

Tabulka 32: Tržby společnosti Agromel [tis. Kč] 

	 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej zboží - tis. Kč 60 956 65 643 45 589 62 355 35 213 

Tržby za prodej vlastních vý-

robků a služeb - tis. Kč 

3 250 2 056 2 206 2 608 2 138 

Tržby celkem - tis. Kč 64 206 67 699 47 795 64 963 37 351 

Tempo růstu 	 5 % -29 % 36 % -43 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Vývoj tržeb společnosti Agromel přinesl v	minulosti nekonzistentní výsledky. V	roce 

2016 se celkové tržby sledovaného podniku propadly o 29 %, v	roce 2018 pak dokonce 

o 43 % oproti předchozímu roku. Následující odhad vývoje tržeb je založen na pro-

gnóze vývoje trhu, současné konkurenční pozici společnosti a konzultacích s	předsta-

viteli firmy.  

Tržby za prodej zboží se dělí na tržby z	prodeje strojů a tržby z	prodeje náhradních dílů. 

Tržby za prodej nových strojů se odvíjí od schopností prodejního týmu a současné eko-

nomické situace v	ČR. Tržby za prodej služeb jsou závislé na servisních kapacitách spo-

lečnosti a na klimatických podmínkách dané sezóny.  
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Vzhledem k	optimistické prognóze vývoje trhu a současné konkurenční pozici společ-

nosti Agromel se vývoj tržeb pro následující roky podnikatelské činnosti odhaduje ná-

sledovně: 

 

Tabulka 33: Prognóza tržeb společnosti Agromel [tis. Kč] 
 

2019p 2020p 2021p 2022p 

Tržby za prodej zboží - tis. Kč 38 734 42 608 46 869 51 555 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb - tis. Kč 

2 202 2 268 2 336 2 406 

Tržby celkem - tis. Kč 40 936 44 876 49 205 53 962 

(zdroj: vlastní zpracování na základě předchozích analýz) 

 

2.6.2 Marže provozního zisku 

Provozní zisková marže se stanoví jako poměr korigovaného provozního výsledku hos-

podaření a celkových tržeb. Korigovaný provozní výsledek hospodaření byl popsán 

v	kapitole 2.6. Hodnoty jednotlivých nákladových a výnosových položek vychází z	pro-

centuálního poměru nákladových a výnosových položek na tržbách. Finální procentu-

ální hodnota byla konzultována s	představiteli společnosti a následně upravena dle 

současné situace ve firmě. 

Následující tabulka obsahuje predikované provozní výsledky hospodaření a z	nich ná-

sledně dopočítané provozní ziskové marže.  

 

Tabulka 34: Provozní zisková marže [tis. Kč] 

 2019p 2020p 2021p 2022p 
Tržby za prodej zboží - tis. Kč 38734 42608 46869 51555 
Náklady vynaložené na prodané zboží - 
tis. Kč 31375 34512 37963 41760 
Obchodní marže - tis. Kč 7360 8095 8905 9796 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
- tis. Kč 2202 2268 2336 2406 
Výkonová spotřeba - tis. Kč 1821 2003 2203 2423 
Spotřeba materiálu a energie - tis. Kč 658 724 797 876 
Služby - tis. Kč 1162 1278 1406 1547 
Přidaná hodnota - tis. Kč 7 741 8 361 9 038 9 779 
Osobní náklady - tis. Kč 4276 4361 4449 4538 
Daně a poplatky - tis. Kč 52 52 52 52 



| 69 
 

Odpisy - tis. Kč 1 486 1 895 2 041 1 779 
Ostatní provozní výnosy - tis. Kč 8 9 9 10 
Ostatní provozní náklady - tis. Kč 120 132 145 160 
Provozní výsledek hospodaření před od-
pisy - tis. Kč 3 301 3 824 4 402 5 040 
Provozní výsledek hospodaření - tis. Kč 1 815 1 929 2 361 3 261 
Provozní zisková marže před odpisy 8 % 9 % 9 % 9 % 
Provozní zisková marže 4 % 4 % 5 % 6 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě předchozích analýz) 

 

Po změnách ve firmě v	roce 2018 se průměrná obchodní marže z	prodeje zboží přiblí-

žila hodnotě 19 %. S	touto marží se počítá i pro další roky obchodní činnosti společ-

nosti Agromel. U tržeb z	prodeje služeb se počítá s	ročním nárůstem o 5 %, většímu 

růstu brání současné servisní kapacity. Výkonová spotřeba byla dopočítaná na základě 

procentuálního poměru výkonové spotřeby na celkových tržbách minulých let. U osob-

ních nákladů se počítá s	meziročním nárůstem o 2 %, při stanovení této hodnoty se 

vycházelo z	minulých let a z	diskuze s	představitelem firmy. Odpisy dlouhodobého 

majetku vychází z	investičního plánu pro roky 2019–2022. Ostatní nákladové a výno-

sové položky byly stanoveny metodou procenta z	tržeb.  

Výsledná provozní zisková marže před odpisy je pro první rok 8 % a pro další roky 9 %. 

Tato hodnota odpovídá provozní ziskové marži minulých let. 

 

2.6.3 Pracovní kapitál 

Třetím generátorem hodnoty je pracovní kapitál. Prognóza budoucí hodnoty pracov-

ního kapitálu vychází z	predikce jednotlivých položek, ze kterých se pracovní kapitál 

skládá. V	našem případě se jedná o zásoby, pohledávky, neúročené závazky a krátko-

dobé finanční prostředky.  

Budoucí hodnoty jednotlivých položek pracovního kapitálu vychází z	hodnot doby ob-

ratu těchto položek za minulá léta. Jednotlivé doby obratu za minulá léta činnosti spo-

lečnosti Agromel jsou shrnuty v	následující tabulce. 
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Tabulka 35: Prognóza pracovního kapitálu 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p 

Obrat aktiv 1,3 1,4 0,8 1,3 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 

Obrat zásob 4,5 11,6 2,4 8,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,7 

Obrat pohledávek 5,5 15,1 6,4 18,0 6,1 6,7 7,1 7,5 7,8 

Obrat krátkodo-

bých závazků 

3,6 6,2 2,1 4,6 2,2 3,5 3,5 3,5 3,5 

Doba obratu zásob 80 31 149 42 124 112 105 101 97 

Průměrná doba in-

kasa 

65 24 57 20 59 54 51 48 46 

Průměrná doba 

splatnosti 

100 58 170 78 165 103 103 103 103 

OCP 45 -3 36 -17 18 63 54 46 40 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat a předchozích analýz) 

 

Doba obratu zásob pro rok 2018 byla 124 dní. Po konsultaci s	vedením firmy a přihléd-

nutím k	hodnotám doby obratu zásob za minulá léta, byla doba obratu zásob pro rok 

2019 stanovena na hodnotu 112 dní. Pro následující roky se pak počítá s	lehce klesavou 

tendencí. 

Průměrná doba inkasa za minulé období je 45 dní. V	posledním sledovaném roce tato 

hodnota dosáhla 59 dnů. V	následujících letech se očekává postupný návrat k	prů-

měrné hodnotě za minulá léta. 

Odhad průměrné doby splatnosti závazků pro následující léta, byl stanoven pomocí 

aritmetického průměru hodnot minulých let. 

V	následující tabulce jsou dopočteny jednotlivé položky pracovního kapitálu a stano-

vena výsledná hodnota provozně nutného pracovního kapitálu pro následující čtyři 

roky činnosti společnosti Agromel. 

Tabulka 36: Prognóza pracovního kapitálu [tis. Kč] 
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2019p 2020p 2021p 2022p 

Krátkodobý finanční majetek 5810 6391 7030 7733 

Zásoby 12 843 12 711 13 148 13 737 

Pohledávky 6101 6311 6594 6955 

Neúročené závazky 11620 12782 14061 15467 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

Pracovní kapitál 13134 12631 12712 12958 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Hodnota krátkodobého finančního majetku byla upravena na hodnotu provozně nutné 

likvidity, viz kapitola 2.5. 

Hodnota časového rozlišení pro roky 2014–2018 byla 0. Tato hodnota byla ponechána 

i pro následující roky činnosti firmy. 

 

2.6.4 Investice do dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek společnosti Agromel zahrnuje pouze hmotný majetek. Ten se 

dále dělí na stavby, pozemky a samostatné movité věci.  

Pro sestavení finančního plánu je nutné zjistit náročnost růstu tržeb na růst dlouhodo-

bého majetku. Celkový přírůstek tržeb společnosti Agromel od konce roku 2014 do 

konce roku 2018 je -26	855 tisíc Kč. Investiční náročnost růstu tržeb je vyjádřena v	ná-

sledujících tabulkách. 

 

2.6.4.1 Stavby 

V	roce 2009 společnost investovala do výstavby nového obchodního a servisní centra 

v	Klíčanech u Prahy. Pořizovací cena budovy byla vyčíslena na 19	586 tisíc Kč. Odpisy 

budovy jsou na 30 let a společnost odepisuje zrychleně. Zůstatková cena stavby na 

konci roku 2018 byla 9 140 tisíc. Kč. Celková investice do staveb během sledovaného 

období je 0 Kč.  

Investiční náročnost růstu tržeb je tedy 0 %. 
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Tabulka 37: Investice do staveb 

Stavby 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 13 057 12 013 11 012 10 054 9 140 

Odpisy 1088 1044 1001 958 914 

Investice netto 	 -1 044 -1 001 -958 -914 

Investice brutto 	 0 0 0 0 

Investiční náročnost růstu tr-

žeb 

0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Dle investičního plánu společnost Agromel v	roce 2021 plánuje výstavbu krytého pří-

střešku pro zemědělskou techniku na pozemku společnosti. Předem odhadnutá 

částka je stanovena na 3 140 tisíc Kč. Odpisy nové stavby budou nastaveny na 30 let a 

způsob odepisování je zrychlený. 

Z	podílu budoucího přírůstku odhadnutých tržeb a růstu staveb vychází investiční ná-

ročnost růstu tržeb na 20 %. 

Tabulka 38: Prognózované investice do staveb 

Stavby 2019p 2020p 2021p 2022p 

Stav majetku ke konci roku 8 117 7 138 9 194 8 011 

Odpisy 870 826 888 943 

Investice netto 	 -979 2 056 -1 183 

Investice brutto 	 -153 2 944 -240 

Investiční náročnost růstu tržeb 20 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

2.6.4.2 Samostatné movité věci 

Zůstatková cena samostatných movitých věcí společnosti Agromel je v	současné době 

892 tisíc Kč. Jedná se o jeden zemědělský stroj SAMSON, který má společnost v	sou-

časné době v	majetku. Odpisy tohoto stroje jsou nastaveny na 5 let a způsob odepiso-

vání je zrychlený.  

Investiční náročnost růstu tržeb na růst samostatně movitých věcí během sledova-

ného období je 0 %. 
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Tabulka 39: Investice do samostatných movitých věcí 

Samostatné movité věci 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 2 556 408 2 243 4 217 892 

Odpisy 2 428 338 518 584 625 

Investice netto 	 -2 148 1 835 1 974 -3 325 

Investice brutto 	 -1 810 2 353 2 558 -2 700 

Investiční náročnost růstu tržeb 0 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Společnost Agromel se v	roce 2019 chystá pořídit nové nákladní auto. Pořizovací cena 

vozu je 850 tisíc Kč. V	dalším roce má firma v	plánu obměnit servisní vozy. Celková od-

hadnutá částka této investice je 2500 tisíc Kč. V roce 2022 je v	plánu modifikace tech-

nického vybavení budovy v	celkové ceně 1000 tisíc Kč. Tyto investice vychází z inves-

tičního plánu, který byl presentován během konsultace s	představiteli firmy. Jedná se 

o investice do provozně nutného dlouhodobého majetku, tzn. nezbytně nutné inves-

tice pro základní podnikatelské zaměření podniku. 

Z	podílu budoucího přírůstku odhadnutých tržeb a růstu samostatných movitých věcí 

vychází investiční náročnost růstu tržeb na 26 %. 

 

Tabulka 40: Prognóza investic do samostatných movitých věcí 

Samostatné movité věci 2019p 2020p 2021p 2022p 

Stav majetku ke konci roku 1 272 2 854 1 552 1 568 

Odpisy 616 1 069 1 153 836 

Investice netto 	 1 582 -1 302 16 

Investice brutto 	 2 651 -149 852 

Investiční náročnost růstu tržeb 26 % 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 

 

Následující tabulka shrnuje hodnoty zůstatkové ceny jednotlivých položek dlouhodo-

bého majetku pro období 2019–2022. Vývoj dlouhodobého majetku vychází z	inves-

tičního plánu společnosti Agromel. Pořizovací ceny jsou stanoveny na základě prů-

zkumu trhu a ve výsledku se mohou lišit. V	druhé části tabulky jsou rozepsány odpi-

sové částky pro jednotlivé položky dlouhodobého majetku. Stavby se odepisují 30 let. 

Odpis technického vybavení budovy je stanoven na 10 let. Ostatní položky se odepisují 

5 let. Všechny položky se odepisují zrychleně. 
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Tabulka 41: Odpisy dlouhodobého majetku 

Položka 
pořizovací 

cena 2019p 2020p 2021p 2022p 
Budova 19 586 Kč 8 117 7 138 6 159 5 179 
Přístřešek 3 140 Kč 	 	 3035 2832 

Stavby 
zůstatková 

cena 8 117 7 138 9 194 8 011 

      
      
Položka pořiz. cena 2019p 2020p 2021p 2022p 
SAMSON 1 860 Kč 592 446 148 0 
Nákladní automobil 850 Kč 680 408 204 68 
4 X Servisní vůz 2 500 Kč 	 2000 1200 600 
Technické vybavení bu-
dovy 1 000 Kč 	 	 	 900 

Samostatné movité věci 
zůstatková 

cena 1 272 2 854 1 552 1 568 

      
      

Položka 
pořizovací 

cena 2019p 2020p 2021p 2022p 
Pozemek 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 

Pozemky 
zůstatková 

cena 5 115 5 115 5 115 5 115 

      
      
Položka 	 2019p 2020p 2021p 2022p 
Budova odpis 870 826 783 740 
SAMSON odpis 446 297 149 0 
Nákladní automobil odpis 170 272 204 136 
4 X Servisní vůz odpis 	 500 800 600 
Přístřešek odpis 	 	 105 203 
Technické vybavení bu-
dovy odpis 	 	 	 100 

	 
Celkem 
odpisy 1 486 1 895 2 041 1 779 

(zdroj: vlastní zpracování na základě firemních dat) 
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2.7 Diskontní míra 

Diskontní míra převádí hodnotu budoucích výnosů na současnou hodnotu. Pro oce-

nění firmy na bázi FCFF a EVA je třeba stanovit diskontní míru na úrovni průměrných 

vážených nákladů na kapitál. Výpočet ukazatele WACC je založen na stanovení podílu 

nákladů na vlastní a cizí kapitál.  

 

2.7.1 Náklady na vlastní kapitál 

Nejčastěji používanou metodou k	určení nákladů na vlastní kapitál je metoda CAPM. 

Postup stanovení nákladu na vlastní kapitál metodou CAPM je popsán v	teoretické 

části této práce. 

Hodnota bezrizikové úrokové míry rf pro rok 2018 je dle Ministerstva průmyslu a ob-

chodu 1,86 %. Hodnota tržní prémie za riziko rm-rf pro Českou republiku je přebrána 

ze stránek profesora Damodarana a stanovena na 6,8 % 

Koeficient beta levered pro odvětví Retail (Automotive) je dle profesora Damodarana 

0,83. Beta unlevered byla dopočítána a její hodnota stanovena na 0,92. Výsledná hod-

nota nákladů na vlastní kapitál je 8,14 %.  

 

Tabulka 42: Náklady na vlastní kapitál 

CAPM 
 

rf 1,86 % 

rm-rf 6,80 % 

beta levered - Retail (Automotive) 0,83 

beta unlevered - Retail (Automotive) 0,92 

re 8,14 % 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.7.2 Náklady na cizí kapitál 

Společnost v	současné době využívá krátkodobého bankovního úvěru. V	roce 2018 

byla hodnota krátkodobého bankovního úvěru 4	800 tisíc Kč a hodnota nákladových 

úroků 129 tisíc Kč. Hodnota nákladů na cizí kapitál byla stanovena na 2,69 %. 
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2.7.2.1 WACC 

Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál shrnuje následující tabulka. Jednot-

livé položky rovnice jsou popsány v	teoretické části. Hodnota WACC společnosti Agro-

mel byla k	31. 12. 2018 stanovena na 7,41 %. 

 

Tabulka 43: Průměrné vážené náklady na kapitál 

WACC 
 

D/C 12,29 % 

rd 2,69 % 

(1-t) 81 % 

re 8,14 % 

E/C 87,71 % 

WACC 7,41 % 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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2.8 Finanční plán 

Na základě generátorů hodnoty byl stanoven Finanční plán společnosti Agromel pro 

období 2019-2022. Finanční plán se skládá z	výkazu zisků a ztrát, přehledu o peněžních 

tocích a rozvahy. 

 

2.8.1 Plán výkazu zisků a ztrát 

Plán výkazu zisků a ztrát vychází z	prognózy tržeb a marže provozního zisku. Odpisy 

byly dopočteny podle investičního plánu. Ostatní finanční výnosy a náklady byly sta-

noveny dle minulých let. S	19 % sazbou daně z	příjmů se počítá i do dalších let. Ostatní 

položky výkazů zisku a ztrát nebyly plánovány, jelikož je společnost v	minulosti nevy-

kazovala. 

 

Tabulka 44: Plán výkazu zisku a ztrát 

 
2019p 2020p 2021p 2022p 

Tržby za prodej zboží - tis. Kč 38734 42608 46869 51555 

Náklady vynaložené na prodané zboží - 

tis. Kč 31375 34512 37963 41760 

Obchodní marže - tis. Kč 7360 8095 8905 9796 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

- tis. Kč 2202 2268 2336 2406 

Výkonová spotřeba - tis. Kč 1821 2003 2203 2423 

Spotřeba materiálu a energie - tis. Kč 658 724 797 876 

Služby - tis. Kč 1162 1278 1406 1547 

Přidaná hodnota - tis. Kč 7 741 8 361 9 038 9 779 

Osobní náklady - tis. Kč 4276 4361 4449 4538 

Daně a poplatky - tis. Kč 52 52 52 52 

Odpisy - tis. Kč 1 486 1 895 2 041 1 779 

Ostatní provozní výnosy - tis. Kč 8 9 9 10 

Ostatní provozní náklady - tis. Kč 120 132 145 160 

Provozní výsledek hospodaření před od-

pisy - tis. Kč 3 301 3 824 4 402 5 040 

Provozní výsledek hospodaření - tis. Kč 1 815 1 929 2 361 3 261 

Výnosové úroky a podobné výnosy  2 2 2 2 
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Nákladové úroky a podobné náklady  120 120 120 120 

Ostatní finanční výnosy - tis. Kč 77 85 94 103 

Ostatní finanční náklady - tis. Kč 116 128 141 155 

Finanční výsledek hospodaření - tis. Kč -157 -161 -165 -170 

Výsledek hospodaření před zdaněním  1 658 1 769 2 196 3 091 

Daň z příjmů za běžnou činnost - tis. Kč 315 336 417 587 

Výsledek hospodaření za účetní období - 

tis. Kč 1 343 1 433 1 779 2 504 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.8.2 Plán přehledu o peněžních tocích 

Plán přehledu o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou a je rozdělen na 

peněžní tok z	provozní, investiční, neprovozní a finanční činnosti. Stav peněžních pro-

středků na počátku roku 2019 byl převzat z	rozvahy pro rok 2018. 

Tabulka 45: Plán přehledu o peněžních tocích 

 
2019p 2020p 2021p 2022p 

Stav peněžních prostředků na počátku 

roku 17223 17 512 17 653 17 541 

1) Peněžní tok z provozu 	 	 	 	 
Korigovaný provozní výsledek hospoda-

ření 1 815 1 929 2 361 3 261 

Daň připadající na KPZ 345 367 449 620 

Korigovaný provozní výsledek hospoda-

ření po dani 1 470 1 563 1 912 2 641 

Úpravy o nepeněžní operace 1 486 1 895 2 041 1 779 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 486 1 895 2 041 1 779 

Změna zůstatku rezerv 0 0 0 0 

Úpravy oběžných aktiv (provozně nut-

ných) -490 514 408 291 

Změna stavu pohledávek 43 -210 -282 -362 

Změna stavu krátkodobých závazků -666 1162 1278 1406 

Změna stavu zásob 132 -438 -588 -754 

Peněžní tok z provozní činnosti celkem 2 466 3 972 4 361 4 711 



| 79 
 

2) Investiční činnost 	 	 	 	 
Nabytí DM (provozně nutného) -850 -2500 -3140 -1000 

Peněžní tok z investiční činnosti celkem -850 -2500 -3140 -1000 

Peněžní tok z provozního majetku celkem 1 616 1 472 1 221 3 711 

Platba nákladových úroků 0 0 0 0 

Příjmy z neprovozního majetku a mimo-

řádné příjmy -127 -130 -134 -137 

Výnosové úroky a podobné výnosy  2 2 2 2 

Nákladové úroky a podobné náklady  120 120 120 120 

Ostatní finanční výnosy - tis. Kč 77 85 94 103 

Ostatní finanční náklady - tis. Kč 116 128 141 155 

Diference v platbě daně oproti dani z KPZ 30 31 31 32 

Mimořádný výsledek hospodaření před 

daní 0 0 0 0 

Nabytí neprovozního majetku 0 0 0 0 

Prodej neprovozního majetku 0 0 0 0 

Peněžní tok z neprovozního majetku cel-

kem 0 0 0 0 

Změna stavu dlouhodobých závazku -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Zvýšení a snížení VK z vybraných operací 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti celkem -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Peněžní tok celkem 289 141 -112 2 374 

Stav peněžních prostředků na konci ob-

dobí 17 512 17 653 17 541 19 915 

(zdroj: vlastní zpracování) 

2.8.3 Plán rozvahy 

Prognóza aktiv vychází z	investičního plánu a analýzy pracovního kapitálu. Dlouhodobý 

nehmotný a dlouhodobý finanční majetek byl ponechán na hodnotě 0. 

Při prognóze pasiv se vycházelo z	hodnoty krátkodobých závazků. Ty byly stanoveny 

v	kapitole 2.7.3. Ostatní pasiva byla dopočtena. Hodnota základního kapitálu se do bu-

doucna nemění. Rezervy, dlouhodobé závazky a časové rozlišení byly ponechány na 

hodnotě 0. 
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Tabulka 46: Plán rozvahy 

 
2019p 2020p 2021p 2022p 

Aktiva celkem - tis. Kč 50 828 52 220 53 732 56 054 

Dlouhodobý majetek - tis. Kč 14 504 15 107 15 861 14 694 

Dlouhodobý nehmotný majetek - tis. Kč 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek - tis. Kč 14 504 15 107 15 861 14 694 

Pozemky - tis. Kč 5 115 5 115 5 115 5 115 

Stavby - tis. Kč 8 117 7 138 9 194 8 011 

Hmotné movité věci a jejich soubory 1 272 2 854 1 552 1 568 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek - tis. Kč 0 0 0 0 

Oběžná aktiva - tis. Kč 36 323 37 113 37 871 41 360 

Zásoby - tis. Kč 12 711 13 148 13 737 14 490 

Dlouhodobé pohledávky - tis. Kč 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky - tis. Kč 6 101 6 311 6 594 6 955 

Krátkodobý finanční majetek - tis. Kč 17 512 17 653 17 541 19 915 

a) provozně potřebný 5 810 6 391 7 030 7 733 

b) provozně nepotřebný 11 702 11 262 10 511 12 181 

Časové rozlišení - tis. Kč 0 0 0 0 

Pasiva celkem - tis. Kč 50 828 52 220 53 732 56 054 

Vlastní kapitál - tis. Kč 35 607 37 038 38 472 40 587 

Základní kapitál - tis. Kč 200 200 200 200 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy - tis. Kč 20 20 20 20 

Výsledek hospodaření minulých let - tis. 

Kč 34 044 35 385 36 473 37 864 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období - tis. Kč 1 343 1 433 1 779 2 504 

Cizí zdroje - tis. Kč 15 220 15 182 15 261 15 467 

Rezervy - tis. Kč 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky - tis. Kč 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky - tis. Kč 11 620 12 782 14 061 15 467 

Krát. bankovní úvěry a výpomoci - tis. Kč 3 600 2 400 1 200 0 

Časové rozlišení - tis. Kč 0 0 0 0 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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2.9 Stanovení hodnoty firmy 

Výše představený finanční plán společnosti Agromel slouží jako podklad pro stanovení 

hodnoty firmy. Finanční plán byl vytvořen na základě strategické a finanční analýzy 

společnosti za období 2014 až 2018. Z	celkové analýzy společnosti vyplývá, že firma 

Agromel je konkurenceschopná a tvoří hodnotu neboli je schopná dodržet princip go-

ing concern. 

Pro stanovení hodnoty firmy budou použity dvě rozdílné výnosové metody. Přesněji 

metoda diskontovaných volných peněžních prostředků (DFCF) ve variantě entity a me-

toda ekonomické přidané hodnoty (EVA). 

 

2.9.1 Metoda DFCF 

Stanovení hodnoty podniku pomocí metody DFCF entity probíhá ve dvou fázích. Hod-

nota první fáze se stanoví jako součet jednotlivých diskontovaných volných peněžních 

toků pro vlastníky a věřitele. Vzhledem k	tomu, že ocenění firmy připadá na 10. 4. 2019, 

je FCFF v	daném roce poníženo koeficientem 0,73 (265 dní/365). Výsledná hodnota 

první fáze ocenění firmy je 5	502 tisíc Kč. Jednotlivé položky výpočtu jsou znázorněny 

v	následující tabulce. 

Tabulka 47: Hodnota první fáze ocenění metodou DFCF v	tis. Kč 
 

2019p 2020p 2021p 2022p 
EBIT(1-t) 1 470 1 563 1 912 2 641 
 +odpisy 1 486 1 895 2 041 1 779 
 - růst WC -157 -67 -231 -412 
 - nové investice -843 -2 498 -2 795 -612 
FCFF 1 955 893 927 3 396 
WACC 7,41 % 7,41 % 7,41 % 7,41 % 
Odúročitel pro diskontní míru 1,05 1,13 1,22 1,31 
diskont. FCFF 1 348 789 763 2 602 
Hodnota 1. fáze 5 502 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dvoufázový model stanovení hodnoty firmy předpokládá, že firma bude existovat do 

nekonečna. Diskontovaný volný peněžní tok, se kterým se počítá po celou dobu druhé 

fáze, to je od konce prognózovaného období do nekonečna, vychází z	posledního pro-

gnózovaného roku. Tempo růstu bylo optimisticky stanoveno na základě strategické 

analýzy a vývoje jednotlivých peněžních toků v	předešlých letech. Vzhledem k	tomu, 
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že firma v	příštích letech nepočítá s	výraznými investicemi, byla hodnota pokračující 

fáze upravena na 3 145 tisíc Kč. 

Hodnota druhé fáze se stanoví podle následujícího vzorce:  

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	S
K#KKT

(1 +"G##)T +
K#KKTXW

"G## − YV
(1 +"G##)ZV

TUV

TUW

 

 

Tabulka 48: Hodnota druhé fáze ocenění metodou DFCF v	tis. Kč 

Pokračující hodnota pro 2. fázi 3 145 
Tempo růstu 3 % 
Hodnota 2. fáze 54 623 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 49: Výsledná hodnota ocenění metodou DFCF v	tis. Kč 

Hodnota 1. fáze 5 502 
Hodnota 2. fáze 54 623 
Hodnota celkem 60 125 
Aktiva provozně nepotřebná 11 080 
Výsledná hodnota podniku 71 205 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledná hodnota podniku je stanovena jako Hodnota dvou fází + hodnota provozně 

nepotřebných aktiv. Výsledná hodnota společnosti Agromel, stanovená metodou 

DFCF k	10. 4. 2019 je 71	205	000 Kč. 

 

2.9.2 Metoda EVA 

Další metoda, která byla zvolena pro ocenění společnosti Agromel, je metoda ekono-

mické přidané hodnoty. Základní vzorec pro výpočet jednotlivých ekonomických při-

daných hodnot je následující: 

 

J\G = !]^GL −"G##	 × 	# 

 

Hodnota první fáze oceněné firmy metodou EVA se stanoví jako součet jednotlivých 

diskontovaných ekonomických přidaných hodnot. EVA v	roce 2019 byla upravena po-

mocí koeficientu 0,73, stejně jako v	případě metody DFCF. Hodnota první fáze vychází 

na -650 tisíc Kč. 
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Tabulka 50: Hodnota první fáze ocenění metodou EVA v	tis. Kč 
 

2019p 2020p 2021p 2022p 
NOPAT 1470 1563 1912 2641 
Investovaný kapitál 27506 28176 29161 28406 
WACC 7,41 % 7,41 % 7,41 % 7,41 % 
Odúročitel pro diskontní míru 1,05 1,11 1,18 1,26 
EVA -568 -526 -249 536 
Diskontovaná EVA -392 -464 -205 411 
Hodnota 1. fáze -650 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výpočet druhé fáze je postaven na stejném principu jako v	případě metody DFCF. 

Tempo růstu bylo ponecháno na 3 %. Pokračující hodnota pro druhou fázi byla stano-

vena na 552 tisíc Kč. Výsledná hodnota druhé fáze je 9587 tisíc Kč. Výsledná hodnota 

podniku se stanový jako hodnota první fáze + hodnota druhé fáze + investovaný kapi-

tál k	datu ocenění. 

 

ℎ)*0)(1	;)*0/%R	Q6=%64 =	#` +S
J\GT
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Tabulka 51: Hodnota druhé fáze ocenění metodou EVA 

 

 

Tabulka 52: Výsledná hodnota ocenění metodou EVA 

Hodnota 1. fáze -650 
Hodnota 2. fáze 9 587 
Investovaný kapitál k datu ocenění 34 271 
Výsledná hodnota podniku 43 208 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledná hodnota společnosti Agromel, stanovená metodou EVA k	10. 4. 2019 je 

43	208	000 Kč. 

 

Při použití metody diskontovaných volných peněžních toků vyšla hodnota první fáze 

ocenění na 5502 tis. Kč a hodnota druhé fáze na 54	623 tis. Kč. Po připočítání hodnoty 

provozně nenutných aktiv vychází celková hodnota firmy Agromel na 71	205 tis. Kč.  

Pokračující hodnota pro 2. fázi 552 
Tempo růstu 3 % 
Hodnota 2. fáze 9 587 
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Při stanovení hodnoty podniku pomocí metody ekonomické přidané hodnoty vyšla vý-

sledná hodnota podniku na 43	208 tis. Kč.  

Podle teorie by měla výsledná hodnota ocenění metodou DFCF a EVA přinést shodné 

výsledky, v	tomto případě to však neplatí. Důvodem je fakt, že společnost zadržuje ka-

pitál nad potřebnou výši, a tím výrazně snižuje výnosnost na jednotku. Metoda EVA tak 

v	tomto případě přináší zkreslené hodnoty. Výsledná hodnota firmy Agromel s.r.o. je 

tedy stanovena na základě metody DFCF a vychází k	datu ocenění 10. 04. 2019 na 

71	205	tis. Kč.  
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o.  k	10. 04. 2019. 

Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V	prvních kapitolách teoretické 

části jsou definovány pojmy a vysvětleny postupy, se kterými se lze v	průběhu ocenění 

podniku setkat. Následující kapitoly teoretické části se věnují strategické a finanční 

analýze. V	závěru teoretické části jsou představeny současné metody pro ocenění 

podniku a definovaná diskontní míra, která slouží pro stanovení hodnoty firmy. 

Následující praktická část je rozdělena do devíti kapitol. V	první kapitole je předsta-

vena oceňovaná společnost. Jedná se o malou firmu, zabývající se prodejem a servi-

sem zemědělské techniky. Firma se pohybuje na českém trhu od roku 1996 a v	sou-

časné době zaměstnává 14 lidí. V	následující kapitole je vypracovaná strategická ana-

lýza pro ocenění podniku. Primární rozdělení strategické analýzy je na analýzu vnějšího 

a vnitřního okolí firmy. Součástí analýzy makroprostředí je analýza PESTLE, analýza 

atraktivity trhu a prognóza vývoje trhu, na kterém společnost Agromel působí. Na zá-

kladě předem stanovených kritérií a speciálně upravených vah byla atraktivita trhu sta-

novena na 60 %. Prognóza vývoje trhu byla stanovena pomocí lineární regrese. Tempo 

růstu trhu je odhadováno na 5 %. V	analýze mikroprostředí bylo zachyceno pět sil pů-

sobících na oceňovanou společnost. Definované silné a slabé stránky společnosti 

v	rámci SWOT analýzy a vypracovaná analýza konkurenční síly. Ta byla stanovena na 65 

%. Závěrečné hodnocení perspektivnosti podniku vychází z	analýzy atraktivity trhu a 

analýzy konkurenční síly. Společnost Agromel byla ohodnocena jako podnik s	přijatel-

nou perspektivou.  

Na strategickou analýzu navazuje ve třetí kapitole finanční analýza. V	rámci finanční 

analýzy byla vypracována analýza rozvahy, analýza výkazu zisku a ztrát, stanovena bi-

lanční pravidla a představeny poměrové ukazatele. Všechna provedená šetření se opí-

rají o firemní výkazy za období 2014–2018. Celkové hodnocení finančního zdraví pod-

niku je podrobně popsané v závěru finanční analýzy. Společnost za posledních pět let 

své činnosti zaznamenala chvalitebné výsledky, celkovou reputaci jí snížil až poslední 

sledovaný rok, kdy výrazně klesly celkové tržby a zároveň vzrostly firemní náklady. 

Na základě strategické a finanční analýzy byla zvolena výsledná metoda ocenění pod-

niku. Vzhledem k	tomu, že společnost nečelí žádným výrazným problémům, které by 

mohly narušit princip going concern, byla výsledná hodnota podniku stanovena po-

mocí výnosových metod. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných volných pe-

něžních prostředků (DFCF) ve variantě entity a metodu ekonomické přidané hodnoty 
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(EVA). Obě metody vychází z	finančního plánu, ten byl v	osmé kapitole stanoven na zá-

kladě generátorů hodnot, které byly vymezeny v	předešlé kapitole.  

Pro výsledné ocenění bylo dále potřeba stanovit diskontní míru. Ta byla stanovena na 

úrovni průměrných vážených nákladů na kapitál. Při výpočtu nákladů na vlastní kapitál 

se vycházelo z	údajů Ministerstva průmyslu a obchodu a ze stránky profesora Aswatha 

Damodarana. Náklady na cizí kapitál byly stanoveny na základě firemního výkazu za 

poslední sledovaný rok. Výsledná diskontní míra je vypočtena v	sedmé kapitole této 

práce. 

V	poslední, deváté kapitole je stanovena hodnota firmy Agromel s.r.o. Jelikož analýzy 

ukázaly potenciál firmy a možnost dlouhodobého provozování činnosti, byla pro oce-

nění jako nejadekvátnější metoda vybrána metoda DCF ve variantě FCFF, pomocí které 

byla stanovena hodnota Agromel, s.r.o. k datu 10. 04. 2019 na 71	205	tis. Kč, což převy-

šuje její účetní hodnotu o 24	648 tis. Kč. Výsledek ocenění poskytuje majitelům infor-

maci o objektivizované hodnotě jejich podniku. 
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