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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 
1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, popsání 
postupu oceňování a na vybrané metody stanovení hodnoty podniku. V praktické části 
jsou poté teoretické poznatky aplikovány na oceňované společnosti. Je zpracována 
strategická a finanční analýza, na jejichž základě je vypracován finanční plán. V závěru 
práce je provedeno samotné ocenění vybrané společnosti pomocí výnosových metod.  
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nanční plán, metody oceňování podniku 
 
 
 

Abstract 

The aim of this thesis is to determine the value of the company Jan Becher – Kar-
lovarská Becherovka, a. s. as the substrate for unspecified potential investor to a date 
1.4. 2019. Theoretical part of this thesis is focused on the definition of basic concept, 
description of the valuation procedure and selected methods of value determination. 
In the practical part is the theoretical knowledge applied to determinate the value of 
the company. Both, strategic and financial analysis are being processed and on their 
principles the financial plan has been made. Valuation of selected company is made 
in the end of this thesis based on proper valuation methods.  
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Úvod 

Problematika oceňování podniků je velmi aktuálním a rychle se vyvíjejícím oborem. 
V důsledku globalizace a čím dál tím větší provázanosti vlastnických struktur se pod-
niky často transformují, slučují, prodávají a kupují, ale také se často dostávají do finanč-
ních problémů. Oceňování podniků poskytuje nezbytné informace, jak pro vlastníky 
podniků o stavu jejich firem, ale také pro případné investory nebo věřitele.  

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka, a. s. pro případného externího investora, a to k datu 1.4. 2019. Ocenění je 
zpracováno na základě veřejně dostupných informací, tedy bez informací poskytnu-
tých vedením nebo jinými zainteresovanými osobami. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická 
část se zabývá vymezením základních pojmů spojených s oceňováním podniku, pře-
devším definicí pojmu podnik a hodnota podniku, ale také důvody pro oceňování pod-
niků a předpisy oceňování. Další kapitola se zaobírá samotným postupem oceňování, 
a to hlavně jednotlivými částmi – strategickou analýzou, finanční analýzou a finančním 
plánem. Třetí kapitola teoretické části je věnovaná jednotlivým metodám stanovení 
hodnoty podniku. 

Praktická část je zpracovaná na základě podkladů z teoretické části. Na začátku je 
představena oceňovaná společnost, její historie a současnost. Následně je provedena 
strategická analýza, ve které je vymezen relevantní trh a jeho atraktivnost, dále je zpra-
cována PEST analýza pro makroprostředí a Porterova analýza pěti tržních sil pro mikro-
prostředí. Poté je vypracovaná finanční analýza pro zhodnocení finančního zdraví pod-
niku. Na základě závěrů ze strategické a finanční analýzy je vytvořen finanční plán, 
který je hlavním podkladem pro samotné stanovení hodnoty společnosti. 

Závěrečná kapitola práce je věnovaná samotnému ocenění společnosti Jan Becher – 
Karlovarská Becherovka, a. s., které navazuje na zpracované analýzy a finanční plán. 
Závěr práce poté interpretuje dosažené výsledky a další zjištěné skutečnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA OCEŇOVÁNÍ 

PODNIKU 

Tématem této práce je stanovení hodnoty podniku. Než se zaměříme na samotný po-
stup stanovení hodnoty a metody, kterými lze podnik ocenit, je třeba si vymezit zá-
kladní pojmy vztahující se k této problematice. Tato kapitola se proto zaměřuje na de-
finování samotného pojmu podnik, hodnota podniku a popisování jednotlivých kate-
gorií hodnoty. Poté se zabývá důvody oceňování a předpisy, které tuto problematiku 
upravují. 

1.1 DEFINICE PODNIKU 

Definice pojmu podnik není zcela jednoznačná, protože jeho definice v literatuře je 
poměrně nejednotná. Navíc se pohled na pojem podnik může lišit, jak z právního po-
hledu, tak z ekonomického.  

Z právního pohledu byl podnik definován až do roku 2013 obchodním zákoníkem v § 5 
jako „…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 
náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozo-
vání podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.” (zákon č. 
513/1991, Obchodní zákoník).  

S novým občanským zákoníkem pojem podnik nahradil pojem obchodní závod, který 
je vymezen od 1.1. 2014 takto: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný 
soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti. 
Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (zákon č.89/2012 
Sb., Občanský zákoník).  

I přes změnu právní terminologie bude pro tuto práci dále používán pojem podnik jako 
synonymum obchodního závodu.  

Z druhého, ekonomického, pohledu lze podnik chápat například podle Kislingerové 
(2001, s. 10), která podnik popisuje jako funkční celek – entitu, jehož smyslem je přiná-
šet užitek a dosahovat zisku v současnosti i budoucnosti. Současně je důležitý před-
poklad, že k činnosti generující zisk dochází trvale, nikoliv jednorázově. Tento popis lze 
doplnit dle Maříka (2018, s. 17), který uvádí: „Podnik lze definovat jako jedinečné, méně 
likvidní aktivum, pro které z pravidla existují velmi málo transparentní trhy.“ Mařík zá-
roveň uvádí, že tento pohled nejvíce vystihuje reálnou situaci a má značné důsledky 
na stanovení hodnoty podniku. 
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Pro problematiku oceňování podniků je primárním pohledem ten ekonomický, z něhož 
lze na podnik nahlížet jako na zboží, se kterým lze obchodovat na trhu. Je třeba zdů-
raznit, že oceňujeme podnik (resp. obchodní závod) ve smyslu funkčního celku gene-
rující zisk, nikoliv pouze obchodní společnost jako právní subjekt. Současně je třeba 
připomenout, že podnik netvoří pouze majetek, ale také závazky. (Mařík, 2018, s. 18) 

1.2 HODNOTA PODNIKU 

Požadavkem při oceňovaní často bývá stanovení objektivní hodnoty. Hned na začátek 
je třeba uvést, že objektivní hodnota v praxi neexistuje. Jak již bylo zmíněno, stanove-
ním hodnoty podniku není myšleno pouze stanovení ceny majetku, jež podniku náleží, 
ale hodnota podniku představuje relativní pojem, který se mění v čase na základě bu-
doucího vývoje užitku. Na hodnotu podniku působí mnoho interních i externích fak-
torů, které jí ovlivňují. Výstupem ocenění podniku není konečná cena, nýbrž hodnota, 
která slouží k dalšímu vyjednávání. Na výslednou cenu v případě prodeje má vliv také 
mnoho dalších faktorů, mnohdy i osobnějších, jako jsou například schopnost cenového 
vyjednávání, psychologické faktory nebo vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Záro-
veň je třeba zdůraznit, že hodnota podniku není totožná s cenou, a je třeba mezi těmito 
pojmy rozlišovat. (Kislingerová, 2001, s. 10) 

Problematiku objektivnosti hodnoty potvrzuje i Mlčoch (1998, s.23) následujícím tvrze-
ním: „Hodnota je ve všeobecné ekonomické interpretaci veličina vyjadřující názor, je to 
výsledek srovnání, představ, vlastních výpočtů na obou jednajících stranách. Může mít 
rozpětí od pesimistického až po optimistický odhad.“ 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že neexistuje jediné správné stanovení hodnoty pod-
niku, případně jediný správný výběr nejvhodnější metody, a výsledná hodnota daného 
podniku bude tedy do jisté míry vždy subjektivní. Zcela logicky tak existuje potřeba 
k co nejvyšší možné míře objektivizace hodnoty. Z toho důvodu by se oceňovatel měl 
snažit standardizovat alespoň proces ocenění, na jehož základě stanovuje hodnotu. 
(Kalouda, 2015, s. 238) 

Pokud se na hodnotu podíváme z ekonomického pohledu, její podstata vychází z hos-
podářského prostředí, kde lidské potřeby nemají hranice a setkávají se s omezenými 
zdroji, které tyto potřeby uspokojují. Z toho plynou dvě základní stránky ekonomické 
hodnoty určitého statku, první představuje schopnost uspokojovat lidské potřeby tzn. 
tvořit užitnou hodnotu, jejíž hodnota se liší podle využití a záměrů konkrétního vlast-
níka. Pokud má statek užitnou hodnotu a je v omezeném množství, může být předmě-
tem směny, má tedy směnnou hodnotu. V případě hodnoty podniku závisí užitek pře-
devším na budoucím očekávání, který může mít podobu finanční nebo nefinanční, pod 
kterým si můžeme představit například získání moci nebo společenské postavení 
apod. (Mařík, 2018, s. 24) 
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Na základě výše uvedených úvah lze shrnout hodnotu podniku takto: „Hodnota pod-
niku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni vlastníků, nebo na 
úrovni všech investorů do podniku, tj. vlastníků i věřitelů) převedenými (diskontova-
nými) na jejich současnou hodnotu.“. Hodnota podniku je v podstatě odhad autora 
ocenění, která není objektivní a odvíjí se od účelu ocenění a od subjektu, z jehož hle-
diska je určována. (Mařík, 2018, s.24) 

Hodnota podniku může být stanovena na dvou hladinách, jedná se o hodnotu brutto 
a hodnotu netto. Hodnota brutto ukazuje hodnotu podniku jako celku – podnikatelské 
jednotky, pro vlastníky i věřitele.  Tato hodnota zahrnuje aktiva, která jsou kryta z pro-
středků vlastníků, ale i věřitelů, tedy hodnotu podniku bez odečtení dluhů. Pojetí hod-
noty na hladině brutto může mít mírně odlišná pojetí. Hodnota netto naopak ukazuje 
hodnotu podniku na úrovni vlastníků. Jedná se tedy o hodnotu podniku po odečtení 
výše cizího kapitálu. Častějším úkolem pro oceňovatele je stanovení hodnoty na hla-
dině netto. (Mařík, 2018, s. 19) 

1.2.1 Kategorie hodnoty 

Pro oceňování podniků rozlišujeme několik kategorií hodnoty (také označovány jako 
báze, standardy nebo typy hodnot). Kategorie hodnot vycházejí ze záměru daného 
ocenění a představují množinu předpokladů, které tvoří základ pro ocenění daného 
typu. Kategorie hodnoty by měla být v souladu s účelem ocenění, jelikož na standardu 
hodnoty (součástí může být i více kategorií hodnoty) je postavena vypovídající schop-
nost a interpretace, případně použitelnost výsledku takového ocenění. (Krabec, 2009, 
s. 17) 
Hlavními dokumenty pro vymezení jednotlivých kategorií hodnot představují Meziná-
rodní oceňovací standardy IVS a Evropské oceňovací standardy EVS. Dle těchto stan-
dardů lze kategorie hodnoty rozdělit na dvě hlavní skupiny – tržní a netržní kategorie 
hodnoty. 

Dle Maříka (2018, s. 25) vyplívají jednotlivé kategorie hodnoty z těchto otázek: 

• Kolik je ochoten zaplatit běžný zájemce? Jaké je tržní ocenění? 
• Jakou má podnik hodnotu z pohledu konkrétního kupujícího nebo vlastníka? 
• Jaká hodnota je spravedlivá pro určitého kupujícího a prodávajícího? 
• Jaká hodnota je relativně nejméně sporná? 

Z těchto otázek vycházejí základní kategorie hodnoty: 

• tržní hodnota 
• investiční (subjektivní hodnota); 
• spravedlivá hodnota 
• objektivizovaná hodnota; 
• komplexní přístup na základě kolínské školy. 
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Tržní hodnota 

Mezinárodní oceňovací standardy definují tržní hodnotu takto: „Tržní hodnota (Market 
Value) je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek nebo závazek směněn k datu 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samo-
statnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany 
jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ (IVS 2017, kapitola IVS 104 Bases of value 
podle Maříka, 2018, s. 26) 

Tržní hodnota předpokládá existenci relevantního trhu s podniky, kde na sebe vzá-
jemně působí nabídka a poptávka a vznikají tak podmínky pro utváření tržní ceny. (Vo-
chozka, Mulač, 2012, s. 118) Podstatnou podmínkou pro takto definovanou hodnotu je 
prozkoumání a analýza relevantního trhu. Zároveň je důležité, aby oceňovatel zohled-
nil veškeré souvislosti a uvedl případná omezení, a dále uvedl do jaké míry se ocenění 
zakládá na reálných faktech o trhu a na kolik na úsudku oceňovatele. (Mařík, 2018, s. 
28) 

Investiční (subjektivní) hodnota 

„Investiční hodnota je hodnota aktiva pro konkrétního stávajícího nebo předpokláda-
ného vlastníka s ohledem na individuální investiční nebo provozní cíle.“ (IVS 2017, ka-
pitola IVS 104 Bases of value podle Maříka, 2018, s. 34) 

Trh s podniky je velmi specifický, z toho důvodu je na hodnotu podniku často nahlíženo 
jako na jedinečný jev. Z toho vyplívá, že hledat pravděpodobnou cenu na trhu nemusí 
vždy splňovat požadovaný účel. Investiční hodnota se stanovuje z pohledu konkrét-
ního investora, případně skupiny investorů, přičemž největší vliv má individuální názor 
konkrétního subjektu ocenění. Z toho důvodu je hodnota označována jako subjektivní. 
Na rozdíl od spravedlivé nebo tržní hodnoty nepředpokládá se u investiční hodnoty 
nutně směna aktiva. Opak subjektivní hodnoty představuje objektivizovaná hodnota. 
(Mařík, 2018, s. 33-34) 

Spravedlivá hodnota 

V České republice neexistuje trh s podniky, z toho důvodu spravedlivá hodnota u nás 
představuje podstatnou kategorii hodnoty. U spravedlivé hodnoty se určuje spraved-
livá cena pro konkrétní strany s ohledem na jejich transakční výhody či nevýhody. 
Oproti tomu do tržní hodnoty se smí promítnout pouze ty výhody, jenž může získat 
kterýkoliv subjekt na trhu. (Krabec, 2009, s. 201-202) 

Přesná definice spravedlivé hodnoty zní takto: „Spravedlivá hodnota je odhadovaná 
cena pro převod aktiva nebo závazku mezi dvěma konkrétními, informovanými a 
ochotnými stranami, která odráží zájmy každé z těchto stran.“ (IVS 2017, kapitola IVS 
104 Bases of value podle Maříka, 2018, s. 32)  
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Spravedlivá hodnota představuje širší pojem než tržní hodnota. V některých případech 
se tyto dvě hodnoty mohou rovnat, ale do spravedlivé hodnoty lze promítnout faktory, 
které se u tržní hodnoty nesmějí brát v úvahu. Příkladem mohou být například určité 
synergie mezi danými stranami, které zapříčiňují rozdíl mezi férovou cenou mezi tě-
mito stranami a cenou, která by byla dosažená na širším trhu. Vzhledem k těmto okol-
nostem a specifickým faktorům ovlivňující spravedlivou hodnotu nelze na rozdíl od 
ostatních kategorií hodnoty stanovit obecně proveditelná pravidla, jelikož proces hle-
dání hodnoty bude pokaždé jedinečný. (Mařík, 2018, s. 33) 

Objektivizovaná hodnota 

Jak bylo uvedeno dříve objektivní hodnota neexistuje a v souvislostí s tím vznikla tzv. 
objektivizovaná hodnota. Mezinárodní standardy ji definují takto: „Objektivizovaná 
hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou hod-
notu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlast-
níků), neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpo-
kladu, že podnik bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických 
očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu pod-
niku.“ (IDW Standards S1 2008 str. 9, odst. 29 a další podle Maříka, 2018, s. 35) 

Objektivizované ocenění je mnohem obtížnější a vyžaduje znalosti profesionála. Ob-
jektivizovaná hodnota by měly být postavena na všeobecně uznávaných datech a 
měly by být dodržovány určité zásady a požadavky při výpočtu, zároveň by se hodnota 
měla co nejvíce přiblížit skutečnosti, přičemž by vliv subjektivního odhadce měl být co 
nejmenší. Při stanovení této hodnoty je důležité zohlednit finanční možnosti podniku, 
budoucí očekávání trhu, jenž zahrnují příležitosti i rizika a důležitým předpokladem je 
také pokračování v činnosti se stejným podnikovým konceptem. (Mařík, 2018, s. 35-36) 

Komplexní přístup na základě Kolínské školy 

Tento přístup se uplatňuje zejména v Německu a vychází z předpokladu, že není třeba 
modifikovat ocenění v závislosti na jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích 
podle výsledků, které ocenění má pro uživatele. Kolínská škola rozlišuje funkci pora-
denskou, rozhodčí, argumentační, komunikační a daňovou. 

Nejpodstatnější funkcí je funkce poradenská a následně rozhodčí. Funkce poradenská 
poskytuje informace o hraničních hodnotách, tj. maximální cena pro kupujícího, aby na 
transakci neprodělal a minimální cena pro prodávajícího, aby na transakci neprodělal. 
Prostor mezi těmito hodnotami je určen pro cenové jednání mezi prodávajícím a ku-
pujícím. Funkce rozhodčí slouží k nezávislému odhadu hraniční hodnoty pro oba 
účastníky a následně nalézá spravedlivou hodnotu ve stanoveném hraničním inter-
valu. (Mařík, 2018, s. 38-39) 
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1.3 DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Důvodů pro oceňování podniků je mnoho, jsou to důvody vycházející ze zákonů, ale 
také pouze pro informovanost vlastníků a pro podporu jejich rozhodování. Níže si ro-
zebereme nejčastější důvody k oceňování. 

Rozmanitost důvodů vychází z různorodých podnětů a účelů, jenž vedou k ocenění, to 
vše souvisí s rozdílným zadáním pro oceňovatele. Tyto rozdíly jsou také důvodem, z ja-
kého využíváme pro oceňování různé metody, využíváme různé hladiny hodnoty a do-
sahujeme různorodých výsledků.  

Nejčastější důvody k oceňování podniku dle Kislingerové (2001, s.11): 

• koupě nebo prodej podniku jako celku, případně jeho části; 
• zvýšení nebo snížení základního kapitálu; 
• fúze, akvizice anebo naopak rozdělení obchodních společností; 
• změna právní formy podniku; 
• restrukturalizace podniku; 
• rozhodování o sanaci nebo likvidaci podniku; 
• uvádění společnosti na kapitálový trh; 
• poskytování nebo přijetí úvěru; 
• zhodnocení práce managementu (např. dosahování cílů nebo zvyšování tržní 

hodnoty apod.); 
• pojištění podniku; 
• platba různých daní. 

Důvody k oceňování lze také rozdělit na důvody související se změnou vlastnictví (na-
příklad koupě, prodej apod.), a důvody, které se změnou vlastnictví nesouvisejí (napří-
klad změna právní formy, poskytování úvěru apod.).  

Ať vedou k ocenění jakékoliv důvody vždy by mělo být jasně řečeno s jakým záměrem 
bylo oceňování prováděno, jaká hladina hodnoty má být určena, o jakou kategorii hod-
noty se jedná a k jakému datu hodnota platí. (Mařík, 2018, s. 43) 

1.4 PŘEDPISY PRO OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Legislativa v České republice v současné době neupravuje a neřídí souhrnně přesná 
pravidla pro oceňování podniku, a neexistuje tedy žádný závazný zákon. Obecně lze 
říci, že v České republice se oceňování opírá spíše o ekonomickou teorii. Nicméně exis-
tují předpisy, které částečně definují a vymezují problematiku oceňování podniku, a 
které by měl oceňovatel znát. Mluvíme zejména o zákonu o oceňování majetku č. 
151/1997 Sb. a na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí ČR a Metodickém pokynu 
České národní banky. (Mařík, 2018, s. 22) 
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Níže jsou popsány České předpisy a dále Mezinárodní, Evropské a Národní standardy, 
jak je uvádí Mařík (2018, s. 22–23). 

České předpisy 

České předpisy jsou aplikovatelné pouze pro vymezený typ případů. V ČR se očekává 
vydání nového zákona o oceňování, který by se měl týkat, jak všech majetkových polo-
žek včetně obchodního závodu, ale měl by obsahovat také základní prvky tržního oce-
nění.  

• Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a na něj navazující vyhlášky Minis-
terstva financí ČR – upravuje zejména dílčí majetkové položky (nemovitosti, ne-
hmotný majetek apod.) a uvedený zákon se uplatňuje pouze ve vybraných pří-
padech v rámci zákonů o soudních poplatcích; o správních poplatcích; o nabytí 
nemovitých věcí; o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty. 

• Metodický pokyn České národní banky (dříve komise pro cenné papíry) – vzta-
huje se zejména na oceňovatele, kteří předkládají znalecké posudky právě ČNB. 
Tuto metodiku lze nalézt na internetových stránkách České národní banky 
(www.cnb.cz). 

Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy 

Ani jeden z níže uvedených standardů není závazný. Oba představují zejména definici 
hodnoty a rámcové zásady, které by měli být při oceňování dodržovány. 

• Mezinárodní oceňovací standardy IVS (zkratka je odvozena od anglického názvu 
International Valuation Standards) – vydává je výbor pro Mezinárodní oceňo-
vací standardy (IVSC – International Valuation Standards Council). Oficiální in-
ternetové stránky výboru – www.ivsc.org 

• Evropské oceňovací standardy – jsou známy pod zkratkou EVS (European Valu-
ation Standards) a vydává je Evropská skupina odhadcovských asociací (TE-
GoVA – The European Group of Valuers Associations), internetové stránky – 
www.tegova.org. 

Národní standardy  

• Americké oceňovací standardy US PAP (Uniform Standards of Professional Ap-
praisal Practise) – jsou zpracovány Americkou společností odhadců (ASA – 
American Society of Appraiser), internetové stránky www.appraisers.org, a je-
jich součástí jsou standardy oceňování podniků. Ve spojených státech má oce-
ňování rozvinutější podmínky a řada oceňovacích postupů pochází právě od-
tud. 

• Německý standard IDW S1 – vydává institut německých auditorů (IDW – Institut 
der Wirtschaftprüfer). Tento standard, jako jediný, je určen speciálně pro po-
třeby oceňování podniků. 
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2 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Tato kapitola se zaměřuje na samotný postup oceňování podniku.  Stanovení hodnoty 
podniku není jednoduchým úkolem, ale je to proces, který obsahuje mnoho dílčích 
úkonů. V následujících podkapitolách se budeme věnovat základnímu postupu stano-
vení hodnoty, a poté podrobněji jednotlivým dílčím úkolům, mezi které patří strate-
gická analýza, finanční analýza a finanční plán.  

2.1 ZÁKLADNÍ POSTUP A SBĚR DAT 

Neexistuje jeden univerzální postup stanovení hodnoty podniku, jenž by byl aplikova-
telný vždy. Záleží na důvodech, které k oceňování vedou (viz kapitola 1.3), ale také na 
podmínkách ocenění, dostupných datech a na použitých metodách. I přes potřebné 
modifikace pro jednotlivá ocenění lze určit základní postup, který se dále přizpůsobuje 
podle konkrétní situace. Podle Maříka (2018, s. 71) je obecný postup pro oceňování 
podniku následující:  

1. Sběr vstupních dat 
2. Analýza dat 

a. Strategická analýza 
b. Finanční analýza pro zjištění finančního zdraví podniku 
c. Rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 
d. Analýza a prognóza generátorů hodnoty 
e. Orientační ocenění na základě generátorů hodnoty, nebo alespoň otes-

tování schopnosti podniku tvořit v budoucnosti hodnotu na základě ge-
nerátorů hodnoty 

3. Sestavení finančního plánu 
4. Ocenění  

a. Volba metody 
b. Ocenění podle zvolených metod 
c. Souhrnné ocenění 

Před zahájením prací na oceňování, jak zdůrazňuje Mařík (2018, s. 43), je nezbytné vy-
mezit, za jakým účelem bude oceňování prováděno a jaká hodnota je hledaná a na 
jaké hladině bude určována. Určený cíl pak může být podnětem pro volbu metod ale i 
modifikaci procesu oceňování.  

Prvním předpokladem pro úspěšné ocenění je získání potřebných relevantních vstup-
ních dat, z nichž se může vycházet. Mezi potřebná data patří základní data o podniku 
(název, právní forma, IČ), předmět podnikání, struktura vlastníků, historie podniku; dále 
ekonomická data jako jsou účetní výkazy, výroční zprávy a zprávy auditorů. Pro kvalitní 
zpracování ocenění je důležité mít také informace z vnějšího prostředí podniku jako je 
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vymezení relevantního trhu, jeho segmentace a faktory ovlivňující vývoj daného trhu. 
Nezbytná jsou také data o odbytu a marketingu, o výrobě (charakter výroby, kapacity 
apod.), dodavatelích a pracovnících (jejich struktura a nároky na kvalifikaci, ale také si-
tuace na trhu práce). (Mařík, 2018, s. 72-73) 

Dalším krokem po sběru dat je analytická část, která zahrnuje především strategickou 
a finanční analýzu. Tyto analýzy slouží jako podklad pro posouzení celkového stavu 
podniku, jeho postavení na trhu, konkurenceschopnosti a zda je schopen dlouhodobě 
přežít a tvořit hodnotu, tedy jestli splňuje princip tzv. going concern. 

Jak bylo uvedeno již dříve, jednotlivé části v praxi mohou mít rozdílnou podobu, 
hloubku i váhu. Strategická analýza by měla být prováděna pokaždé. U finanční analýzy 
to platí také, ale lze ji přizpůsobit metodě ocenění, zároveň i její váha může být roz-
dílná. Příkladem může být využití metod tržního porovnání, kdy bude kladena větší 
váha na srovnávací analýzu podobných podniků než na finanční analýzu. Rozdělení ak-
tiv na provozně nutná a nenutná by také mělo být provedeno vždy, zde se ale může 
vyskytnout problém nedostatečné znalosti podniku, tedy rozdělení aktiv nemusí být 
možné. Pokud očekáváme pokračování podniku měli bychom se také zabývat analý-
zou a prognózou generátorů hodnoty. Navazujícím krokem je finanční plán, jež se na-
opak nemusí provádět vždy, ale provádí se především v případě využití výnosových 
metod ocenění. Posledním krokem je samotné ocenění, které by mělo obsahovat i 
zdůvodnění pro vybrání konkrétní metody stanovení hodnoty podniku. (Mařík, 2018, s. 
71-72) 

Výše byl popsán základní postup ocenění, který se dále přizpůsobuje požadavkům jed-
notlivých ocenění. Pokud bude předpokládáno, že ocenění bude náročnější a roz-
sáhlejší je třeba vytvořit tým odborníků, kde velikost týmů se odvíjí od potřeb a rozsahu 
konkrétního ocenění. Je třeba aby součástí týmu, kromě odborníků na ocenění, byli 
také vrcholoví manažeři podniku, jenž v první řadě formulují zadání práce, ale dodávají 
také potřebná vnitropodniková data. Samotné ocenění je pak řízeno hlavním manaže-
rem ocenění podle stanoveného harmonogramu.  (Kislingerová, 2001, s.25) 
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2.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Obecně slouží analýza k rozložení určitého celku a zkoumá jeho jednotlivé části, aby 
zjistila jednotu a faktory, které celek nejvíce ovlivní, znamenají pro něj výhodu anebo 
naopak hrozbu. Strategická analýza je součástí strategického řízení podniku, je pod-
kladem pro vhodnou volbu firemní strategie, která podniku zajišťuje konkurenční vý-
hodu a schopnost trvalého fungování. Cílem strategické analýzy je identifikovat vztahy 
mezi okolím podniku a samotným podnikem, zároveň zhodnotit i vnitřní faktory pod-
niku a na základě těchto dat předpovědět budoucí trend vývoje podniku, tak aby se 
mu podnik mohl přizpůsobit a zvolil vhodnou firemní strategii. (Sedláčková, 2006, s. 8–
10) 

Strategickou analýze dle Sedláčkové (2006, s. 10) lze rozdělit na dva okruhy, a to vnější 
a vnitřní. I přes jejich rozdělení jsou tyto roviny na sobě vzájemně závislé a ovlivňují se.	
Jejich schématické znázornění můžeme vidět níže.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Literatura je v otázce rozdělení okolí podniku poměrně nejednotná. Například Sedláč-
ková (2006) rozděluje prostředí podniku na vnější okolí a vnitřní zdroje a schopnosti 
(viz obrázek č. 1). Vnější okolí se pak dále dělí na makro okolí (politické, ekonomické a 
podobné faktory) a mikro okolí (odvětví či konkurenční síla). Obdobně prostředí rozdě-
luje i Jakubíková (2013), a tedy na vnější (makroprostředí/mikroprostředí) a vnitřní pro-
středí, které v sobě zahrnuje zdroje a schopnosti instituce. Naopak Kotler (2004) roz-
děluje prostředí pouze na makro a mikro prostředí, přičemž makroprostředí zahrnuje 
širší prostředí, které podnik nemůže přímo ovlivnit a mikroprostředí zahrnuje vnitrofi-
remní prostředí a spadá pod něj i vnitřní prostředí podniku.  

Obrázek 1:Strategická pozice podniku; Zdroj: Sedláčková, 2006, s. 10 
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Přes nejednotu panující v rozdělení prostředí podniku jsou následné zásadní analýzy 
stejné a nijak strategickou analýzu neovlivňují. Jedná se spíše o terminologickou pro-
blematiku. Pro potřeby práce se budeme nyní věnovat jednotlivým dílčím analýzám 
vnějšího okolí podniku, kterými jsou PEST analýza, Porterova analýza pěti tržních sil a 
SWOT analýza. Na konci se budeme věnovat specifikům strategické analýzy prováděné 
za účelem ocenění podniku.  

Pomocí analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku se snažíme zjistit strategickou 
způsobilost zdrojů a schopností podniku, a zda je podnik schopen reagovat na hrozby 
a příležitosti, které se dějí v jeho okolí. Tato analýza je důležitá, protože identifikuje 
jednotlivé druhy zdrojů, ale také schopnost podniku je využívat. Výsledkem by mělo 
být také zjištění předností podniku, které mohou být jeho konkurenční výhodou. (Sed-
láčková, 2006, s. 11) 

2.2.1 PEST analýza 

PEST analýzy slouží k analýze vnějšího prostředí a analyzuje čtyři oblasti makropro-
středí podniku. Oblasti jsou pojmenované podle počátečních písmen z názvu analýzy. 
Jedná se o politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Tyto faktory v sobě 
obsahuje řadu dílčích faktorů, které ovlivňují podnik různou mírou v závislosti na od-
větví podnikaní.  

Významnou skupinu faktorů, které ovlivňují podnik tvoří politické a legislativní faktory, 
pod které spadají zásahy vlády, ale i nařízení EU, vládní regulace, cenová a daňová po-
litika, vládní politika. Důležité pro podnik, který exportuje své výrobky, je také zahra-
niční politika země. (Sedláčková, 2006, s. 16-17) 

V případě ekonomický faktorů zjišťujeme současný stav ekonomiky a snažíme si od-
hadnout jeho budoucí vývoj. Sledujeme hrubý domácí produkt, hospodářský cyklus, 
inflaci, měnový kurz nebo také úrokové míry.  

Do faktorů sociálně demografických uvažujeme sociální a kulturní prvky. Možné je sle-
dovat nezaměstnanost v daném regionů, kde firma působí, nebo vliv stárnutí populace 
nebo změnu životního stylu, která může změnit poptávku po produktech, ale zároveň 
i po práci (nabídka flexibilní pracovní doby apod.). (Sedláčková, 2006, s. 18) 

Poslední skupinou jsou technologické faktory, u kterých sledujeme zejména technolo-
gický vývoj. Pro podnik je důležitý, obzvlášť v posledních letech, sledovat a předvídat 
vývoj, aby nezaostal oproti konkurenci. Zároveň v časné reagování na technologické 
inovace mohou pro podnik znamenat konkurenční výhodu. Pro podnik by mělo být dů-
ležité i využívat moderní technologie a snažit se jejich pomocí chránit životní prostředí. 
(Sedláčková, 2006, s. 18) 
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PEST analýza má další modifikaci, a její analýza PESTLE. Základ analýzy zůstává stejný, 
jedná se pouze o rozšíření, konkrétně o L – legal, teda legislativní faktory a E – ecolo-
gical, tedy ekologické faktory. V případě ekologických faktorů se opravdu jedná o roz-
šíření samotné analýzy, naopak v případě legislativních faktorů ne zcela, protože tyto 
faktory jsou obvykle u PEST analýzy zahrnuty v politických faktorech. (Sedláčková, 2006, 
s. 16) 

2.2.2 Porterova analýza pěti tržních sil 

Porterova analýza je model, se kterým přišel Michael Porter a pomocí, kterého analy-
zujeme strukturu samotného odvětví. Tento model je uznávaný už dlouhou dobu. Jak 
vyplívá z názvu zahrnuje v sobě pět tržních sil, jimiž jsou stávající konkurence, hrozba 
nové konkurence, dodavatelé, odběratelé a substituty. Tyto faktory se dají ovlivnit 
mnohem lépe než faktory z makroprostředí.  

Stávající konkurence je dána podobnými podniky, s kterými podnik soupeří o lepší tržní 
pozici a snaží se přizpůsobit svou strategii, aby byl na trhu co nejúspěšnější. Intenzita 
soupeření je dána odvětvím, počtem a velikostí konkurence a také na specifikách da-
ného trhu. Potenciální konkurence představuje konkurenci, která by na trh mohla 
vstoupit nebo nově vzniknout. Nová konkurence se snaží získat tržní podíl, to může 
vést na tlak snižování cen, a tedy snižování zisků podniků. Hrozba vstupu nové konku-
rence závisí na nasycenosti trhu, odvětví a bariérách vstupu do daného odvětví. (Porter, 
1994, s. 7-14) 

Dalšími tržními silami, které mají lidský faktor, jsou dodavatelé a odběratelé. Riziko u 
dodavatelů tvoří potenciální tlak na zvyšování cen dodávaných produktů či omezování 
svých služeb. Zde hraje roli jejich vyjednávací síla, jež je daná počtem dodavatelů, je-
jich zastupitelností a jedinečností dodávaných produktů. Opačný případ nastává u od-
běratelů, kde je tlak na nejnižší možnou cenu nebo zvyšování kvality produktů, která 
může snižovat ziskovost podniku. I zde platí, že záleží na jejich vyjednávací síle, která 
je dána diferenciací produktu, koncentrací odběratelů nebo také informovaností o pro-
duktech podniku. 

Poslední tržní silou jsou substituty. Substituty jsou podobné produkty nebo produkty, 
které mají obdobné vlastnosti a mohou tak nahradit původní produkt. Pro podnik sub-
stituty tvoří hrozbu zejména, pokud konkurence nabízí cenově dostupnější nebo kva-
litnější produkt a přechodové náklady na změnu produktu jsou minimální. Podniky se 
proto snaží takovéto produkty identifikovat včas a následně je eliminovat nebo ale-
spoň zareagovat v čas na jejich nabídku, například snížením ceny a podobně. (Porter, 
1994, s. 23–25) 
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2.2.3 SWOT analýza 

Název SWOT analýzy, podobně jako u PEST, je akronym složený z počátečních písmen 
slov, které vystihují podstatu analýzy. Jsou jimi Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats neboli česky silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jak vyplívá z uve-
deného, SWOT analýza je analytická metoda, které v sobě kombinuje vnitřní a vnější 
faktory, které ovlivňují podnik. Pracuje s přechozími dílčími analýzami a spojuje v sobě 
jejich dosažené výsledky. Jinými slovy říct, že jde o vrcholnou součást strategické ana-
lýzy, která by nám měla pomoc k určení rizikových faktorů a konkurenční výhody. Na 
základě dosažených výsledků by se podnik měl snažit rozvíjet své silné stránky a pří-
ležitosti, a naopak snažit se odstranit slabé stránky a připravit se na možné hrozby. 
(Sedláčková, s. 2006, s. 11) 

2.2.4 Strategická analýzy prováděná v rámci ocenění podniku 

Strategická analýza prováděná v rámci ocenění podniku je ve své podstatě pořád kla-
sická strategická analýza pouze je větší důraz kladen na zjištění výnosového potenci-
álu oceňovaného podniku, který se odvíjí od vnějšího a vnitřního potenciálu podniku. 
(Mařík, 2018, s. 74) 
 

 
Obrázek 2: Potenciál vývoje podniku; Zdroj: Mařík, 2018, s. 74 

Vnější potenciál podle Maříka (2018, s. 74) vyjadřuje šance a rizika, které jsou v daném 
podnikatelském prostředí, jinými slovy na relevantním trhu. Vnitřní potenciál se snaží 
zjistit, zda je podnik schopen identifikované šance a rizika ustát a čelit jim. Cílem ana-
lýzy vnitřního potenciálu je stanovit silné a slabé stránky podniku, a jestli má podnik 
nějakou podstatnou konkurenční výhodu. 
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Strategická analýza je klíčová pro ocenění podniku, protože předpovídá budoucí vývoj 
podniku.  A zároveň představuje základ pro ocenění, kdy nám může poskytnout porov-
nání, zda je výsledná hodnota ocenění věrohodná. Strategická analýza by nám měla 
poskytovat pohled na tyto tři oblasti (Mařík, 2018, s. 75-76): 

• Dlouhodobá perspektiva podniku – zjišťujeme, zda je podnik zdravý, nemocný 
nebo v ohrožení. Dále tuto část doplňujeme o finanční analýzu a finanční plán, 
jež nám poskytnou kompletní pohled na situaci podniku. 

• Vývoj tržeb podniku – pokud podnik splňuje podmínky pro jeho pokračování je 
třeba se zabývat prognózou jeho tržeb. 

• Rizika spojená s podnikem – poslední oblast definuje rizika a jejich intenzitu. 

Vhodný postup při strategické analýze podle Maříka (2018, s. 76): 

1. Vymezení relevantního trhu a jeho analýza a prognóza 
2. Analýza konkurence a vnitřní potenciál podniku 
3. Prognóza tržeb oceňovaného podniku 

Prvním krokem je tedy vymezení relevantního trhu, který je pro podnik nejdůležitější a 
odvíjí se od něj podnikové příležitosti, rizika a všechny další aspekty vnějšího potenci-
álu. V tomto prvním kroku bychom měli získat základní data o trhu, odhadnout jeho 
velikost, poté analyzovat atraktivitu relevantního trhu, na kterou by měla navazovat 
prognóza trhu. (Mařík, 2018, s. 77-88) 

Dalším krokem je analýza konkurence a její síly. Toho dosáhneme pomocí identifikace 
konkurence, a následně stanovením tržního podílu na trhu. Určujeme současný tržní 
podíl, který je možný stanovit z dostupných dat a snažíme se odhadnout, jak se tento 
tržní podíl bude vyvíjet do budoucna. Analýza konkurenční síly by nám také měla uká-
zat šance plynoucí z rozvoje trhu a do jaké míry je podnik schopen čelit těmto výzvám 
konkurence a případným hrozbám. (Mařík, 2018, s. 94-97) 

Na analýzu relevantního trhu a analýzu konkurenční síly navazuje poslední krok, a tím 
je prognóza tržeb oceňovaného podniku. Velikost tržeb se vyjadřuje jako podíl na ob-
ratu trhu jako celku. Součástí posledního kroku může být také finanční analýza, která 
je s prognózou tržeb úzce spjata a někdy je i její součásti. Podrobně se finanční analýze 
bude věnovat následující kapitola.  

Výsledkem strategické analýzy by měl být závěr o perspektivnosti vybraného podniku, 
která je dána atraktivitou trhu, jež je z velké části ovlivněna konkurenční silou, a dále 
odhadem budoucích tržeb a tržního podílu na relevantním trhu, které budou dále tvo-
řit podklad pro finanční plán. 	
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2.3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza nám slouží k posouzení celkového finančního zdraví podniku. Defi-
nice pojmu finanční analýza existuje více, i přesto že mezi nimi nejsou velké rozepře. 
Můžeme si uvést například definici podle Růčkové (2019, s. 9): „Finanční analýza před-
stavuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 
výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 
předpovídání budoucích finančních podmínek.“. Lze tedy říct, že finanční analýza slouží 
ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku a je podstatnou součástí finanč-
ního řízení podniku, protože poskytuje podklady pro kvalitní rozhodování. 

Finanční analýza může být využívána mnoha různými subjekty, které k zjišťování fi-
nančního zdraví motivují různé podněty. Tyto subjekty lze rozdělit na externí a interní 
uživatele finanční analýzy. Mezi externí lze zařadit investory, banky a věřitele, obchodní 
partnery, konkurenci nebo stát a jeho orgány. Mezi interní patří manažeři, odboráři 
nebo zaměstnanci. (Kislingerová, 2010, s. 48) 

U interních uživatelů je využívání finanční analýzy poměrně jasné, především u první 
skupiny uživatelů, kterou jsou manažeři podniku. Jim finanční analýzy poskytuje infor-
mace o situaci podniku, které následně využívají k operativnímu i strategickému řízení 
podniku. U odborářů a zaměstnanců může jít buď o přirozený zájem o prosperitu a 
stabilitu svého podniku, nebo zjišťování perspektivnosti a udržení pracovních pozic či 
odpovídající mzdové ohodnocení. (Kislingerová, 2010, s. 49) 

I u externích uživatelů jsou motivy různé. Investoři, které představují buď akcionáři 
nebo ostatní investoři, se zajímají o hospodaření podniku buď z pohledu zhodnocení 
vloženého kapitálu anebo zjišťují zdraví podniku, zda mají investovat do vybraného 
podniku, snaží se tedy zjistit jeho stabilitu a rizikovost investice. U bank a věřitelů je 
motiv jasný, zjišťují bonitu klienta, případně budoucích klientů. Obdobný cíl mají také 
obchodní partneři, odběratelé a dodavatelé, které zajímá finanční situace podniku, 
zejména schopnost splácet závazky, solventnost a celková existenční stabilita. Stát a 
jeho orgány využívají tyto informace buď pro statistické účely nebo ke kontrole daňo-
vých povinností. (Kislingerová, 2010, s. 48–49) 

Důležitým bodem pro kvalitní zpracování finanční analýzy je získání relevantních vý-
chozích dat. Za základní zdroj dat lze považovat účetní výkazy podniku, tedy rozvahu, 
výkaz zisků a ztrát, a přehled o peněžních tocích. Důležité informace lze dále čerpat 
z účetních závěrek nebo výročních zpráv. Ideální situace nastává, pokud má oceňova-
tel, případně analytik, přístup také k interním informacím, kterými mohou být interní 
data, ale i například komentáře a informace od managementu podniku. Kvalita získa-
ných dat se následně odráží na kvalitě, hloubce a vypovídající schopnosti výsledků fi-
nanční analýzy. (Knápková a kol., 2017, s. 18-19) 
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Při oceňování podniku finanční analýza navazuje na strategickou analýzu pomocí, 
které se zjišťoval potenciál podniku.	 Finanční analýza má v rámci oceňování dvě zá-
kladní funkce, kterými jsou ověření finančního zdraví podniku a vytvoření základu pro 
finanční plán. První z funkcí představuje obecný cíl finanční analýzy, který nám má uká-
zat finanční situaci podniku v současnosti, její historický vývoj a nejpravděpodobnější 
vývoj v blízké budoucnosti. K druhé funkci používáme finanční analýzu jako nástroj, 
který nám umožní analyzovat minulý vývoj a získat co nejvíc poznatků na základě, kte-
rých můžeme naplánovat hlavní finanční veličiny a sestavit tak finanční plán jako zá-
klad pro oceňování podniku. Tato analýza je lehce odlišná a je spojena s prognózou a 
generátory hodnoty. Zároveň je třeba upozornit, že nestačí ukazatele pouze vypočítat, 
ale důležité je zejména vyvození závěrů, které se promítnou do ocenění. (Mařík, 2018, 
s. 116) 

Doporučený postup finanční analýzy v rámci oceňování podniku podle Maříka (2018, 
s.117): 

1. Ověření správnosti a úplnosti vstupních údajů 
2. Analýza základních účetních výkazů 
3. Provedení a vyhodnocení poměrových ukazatelů 
4. Vyhodnocení a posouzení vyhodnocení dosažených výsledků. 

Ať sestavujeme finanční analýzu v rámci oceňování podniku nebo z jiného důvodu, 
hlavním cílem je zhodnocení finančního zdraví podniku. K tomu finanční analýza pou-
žívá několik skupin nástrojů a ukazatelů. Jedná se především o ukazatele absolutní a 
poměrové, bilanční pravidla a analýzu pracovního kapitálu a ekonomické přidané hod-
noty. Dále se jednotlivým částem finanční analýzy budeme věnovat podrobněji. 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Vstupní data tvoří z většiny údaje z účetních výkazů, které jsou označovány též jako 
absolutní ukazatele. V účetních výkazech rozlišujeme stavové veličiny, které se nachá-
zejí v rozvaze, a tokové veličiny, kam se řadí údaje z výkazu zisků a ztrát a cash flow. 
Prvním krokem finanční analýzy je provedení horizontální a vertikální analýzy.  

Horizontální analýza, označována taky jako analýza vývojových trendů, představuje fi-
nančně-analytickou techniku, jejímž cílem je vyhodnocení vývoje jednotlivých položek 
účetních výkazů v časových řadách. Hledá odpověď na tyto dvě základní otázky: 

• O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? 
• O kolik procent se změnila příslušná položka v čase? 

Horizontální analýza tedy zkoumá, jak se jednotlivé položky mění ve zkoumaném ob-
dobí, a to buď rozdílově nebo podílově. Rozdíl může být sledován meziročně, nebo za 
několik účetních období. (Kislingerová, 2010, s. 79) 
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Vertikální analýzu můžeme označit jako procentní analýzu ve sloupcích, která se za-
měřuje vždy na rozbor jednoho období. „Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jed-
notlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně 
položené jako 100 %. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena výše aktiv 
(pasiv) a pro rozbor výkazu zisků a ztráty velikost celkových výnosů a nákladů.“ (Knáp-
ková a kol., 2017, s. 71) Z výše uvedeného je jasné, že se jedná o analýzu, která vyjadřuje 
procentní podíl dílčí položky k základní veličině. Příkladem může být například sledo-
vání jednotlivých majetkových položek vůči celkovým aktivům, nebo podíl jednotli-
vých zdrojů financování na celkových pasivech. Informace jsou to podstatné, neboť 
nám ukazují strukturu majetku a kapitálu, ale také pomáhají odhadnout, co se v pod-
niku odehrává. (Kislingerová, 2001, s. 63) 

2.3.2 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla představují soubor doporučení, kterými by se měl podnik řídit při své 
činnosti zejména při optimalizaci rozvahy a bylo tak dosaženo dlouhodobé finanční 
stability, jež je předpokladem pro celkovou stabilitu podniku. Máme čtyři bilanční pra-
vidla, a to zlaté pravidlo; pravidlo vyrovnání rizika; pari pravidlo a růstové pravidlo. 

Principem zlatého bilančního pravidla je sladění časového horizontu majetku s jeho 
krytím. Zabývá se časovou vázaností aktiv a pasiv, kde říká, že dlouhodobý majetek by 
měl být financován z dlouhodobých zdrojů (včetně dlouhodobého cizího kapitálu) a 
krátkodobý majetek z krátkodobých zdrojů. Na jeho základě rozlišujeme dva druhy fi-
nancování majetku, a to konzervativní a agresivní. Při konzervativním způsobu podnik 
využívá dlouhodobý kapitál i k financování krátkodobých aktiv, což je pro něj dražší, ale 
méně rizikové. Naopak agresivnímu způsobu se říká, pokud podnik financuje dlouho-
dobá aktiva krátkodobými zdroji. Tento způsob je poměrně rizikový, ale levný. (Scholl-
eová, 2012, s. 74-75) 

Pravidlo vyrovnání rizika se zabývá podnikovými pasivy a doporučuje, aby byli v pod-
niku využívaný vlastní i cizí zdroje. Vlastní zdroje by ovšem měli převyšovat ty cizí, 
v nejkrajnějším případě by se měli vzájemně rovnat. (Scholleová, 2012, s. 77) 

Pari pravidlo popisuje vztah mezi dlouhodobým majetkem a vlastními zdroji a zpřes-
ňuje tak zlaté bilanční pravidlo. Udává, že by vlastního kapitálu mělo být méně než 
dlouhodobého majetku, čímž se vytvoří prostor pro financování dlouhodobým cizím 
kapitálem. (Scholleová, 2012, s. 78) 

Růstové pravidlo, někdy označováno jako investiční pravidlo, udává, že tempo růstu 
investic by mělo být menší než tempo růstu tržeb. V opačném případě je ohrožena 
dlouhodobá finanční stabilita. (Kislingerová, 2001, s. 67) 
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2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Další nezbytnou součást finanční analýzy představuje analýza poměrových ukazatelů. 
Na rozdíl od analýzy absolutních ukazatelů, která sleduje vývoj určité položky účetního 
výkazu, poměrové ukazatele pracují s absolutními položkami tak, že charakterizují 
vztah dvou položek účetních výkazů z jejich vzájemného poměru, čímž nám ukazují 
finanční zdraví podniku v dalších souvislostech. (Kislingerová, 2005, s. 31) 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod, protože nám 
umožňuje rychle zhodnotit finanční situaci podniku. Dalším důvodem je dostupnost 
vstupních dat, které jsou obsahem veřejně přístupných účetních výkazů, tedy lehce 
dostupné i externím analytikům. Poměrová analýzy využívá položky rozvahy, výkazu 
zisků a ztrát, popřípadě i cash flow. Díky tomu lze vytvořit velké množství ukazatelů. 
V praxi se ovšem využívá několik základních ukazatelů, které jsou shromážděny do 
skupin. Jsou to především poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluže-
nosti a ukazatele kapitálového trhu. (Knápková a kol., 2017, s. 87) 

Mařík (2018, s. 122) dává přednost uspořádání finančních ukazatelů, které má odpoví-
dat především na tři otázky, které v logické gradaci hledají odpověď na finanční zdraví 
podniku. První otázka zjišťuje, zda má podnik šanci na bezprostřední přežití. Odpověď 
hledá především pomocí krátkodobé likvidity. Druhá otázka se snaží zjistit, zda je pod-
nik schopen platit své dlouhodobé závazky. K nalezení odpovědi dle Maříka slouží uka-
zatele o dlouhodobé finanční rovnováze. Pokud tyto dvě otázky byly zodpovězeny je 
třeba se ptát po výnosnosti, tedy zjistit rentabilitu podniku.  

Při vyhodnocování poměrových ukazatelů je třeba brát v úvahu jejich vypovídající hod-
notu. Dle Maříka (2018, s. 129–130) je téměř nemožné, aby byl podnik v optimálních 
mezích ve všech ukazatelích a zároveň upozorňuje, že určitá hodnota ukazatele ne-
musí mít vypovídající hodnotu o současné situaci v podniku. Obvykle proto dochází ke 
kombinaci dobrých a horších výsledků z různých oblastí. Důležitá je následná syntéza 
a interpretace výsledků finanční analýzy. 

V následujících podkapitolách se budeme věnovat podrobněji vybraným soustavám 
poměrových ukazatelů. Zejména těm, které odpovídají obecně uznávaným postupům, 
a zároveň cíli finanční analýze, jež je prováděna v rámci oceňování podniku.  

2.3.3.1  Ukazatele rentability 

Rentabilita, někdy označovaná též jako výnosnost nebo návratnost, měří schopnost 
podniku dosahovat zisku na základě vloženého kapitálu. Jinými slovy rentabilita vyja-
dřuje míru zhodnocení investovaného kapitálu. Ukazatele rentability proto patří mezi 
nejužívanější poměrové ukazatele, protože informují vedení společnosti a investory, 
jakého efektu bylo dosaženo pomocí vloženého kapitálu. (Růčková, 2019, s. 60-61) 



| 25 

Ukazatelů rentability existuje mnoho a jejich konkrétní podoba není v literatuře zcela 
jednotná. Vzorce rentability, ale vycházejí z obecného vzorce zlomku, kde v čitateli je 
forma zisku či výnosu (toková veličina), a ve jmenovateli vložený kapitál (stavová veli-
čina). Ve většině případů ukazatele rentability vyjadřují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 
jmenovatele. (Kislingerová, 2010, s. 98)  

Nejvyužívanější ukazatele rentability dle Kislingerová (2001, s. 69): 

• Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investment – ROI) 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Pro tento ukazatel není v literatuře jednotná shoda, ale nejčastěji se rentabilita vlože-
ného kapitálu (ROI) používá k měření výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu 
(tedy vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu).  

• Rentabilita aktiv (Return on Assets, Basic Earning Power – ROA)  

𝑅𝑂𝐴 = 	
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 

ROA neboli rentabilita aktiv se považuje za hlavní ukazatel rentability. Tento ukazatel 
by měl odrážet jakého efektu podnik dosáhl z celkových aktiv, nebo lze říci, jaká je jeho 
produkční síla. V aktivech je zahrnut vlastní i cizí kapitál, proto je vhodné v čitateli po-
užít tzv. EBIT (Earnigs Before Interest and Taxes), který v sobě obsahuje výnos pro vlast-
níky, věřitele i stát. (Kislingerová, 2001, s. 31) 

• Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 

𝑅𝑂𝐸 = 	
č𝑖𝑠𝑡ý	𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je významným ukazatelem pro vlastníky a akcio-
náře, protože vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu vlastníky. Na rozdíl od rentabi-
lity aktiv, je u rentability vlastního kapitálu vhodné použít v čitateli čistý zisk. 

• Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 

𝑅𝑂𝑆 = 	
𝐸𝐴𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů	𝑎	𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑧𝑏𝑜ží)
 

Rentabilita tržeb (ROS) zobrazuje schopnost podniku dosahovat zisku s konkrétní 
úrovní tržeb, jinými slovy vyjadřuje, kolik zisku lze vytvořit z jedné koruny tržeb.	

Obecně při analýze rentability platí, že vyšší rentabilita poukazuje na lepší ekonomic-
kou výkonost podniku. Kromě zmíněných ukazatelů rentability, je možno analýzu dále 
doplnit o tzv. Du Pontovu analýzu, která rozkládá ukazatele ROE, případně ROA. Jejím 
cílem je zjistit, které z dílčích veličin nejvíce ovlivňují konečný výsledek, tedy jaké jsou 
základní hybatelé efektivnosti. (Kislingerová, 2010, s. 100)  
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2.3.3.2 Ukazatele likvidity 

Pro dlouhodobou existenci podniku, je kromě jeho výnosnosti důležitá také schopnost 
splácet včas své závazky. Likviditu chápeme jako vyjádření schopnosti podniku pro-
měňovat svá aktiva na peněžní prostředky, kterými podnik následně kryje včas v po-
žadované podobě a na požadovaném místě své splatné závazky.  

Při analýze likvidity je třeba mít na paměti, že cílem pro podnik není být, co nejvíce 
likvidní, ale být optimálně likvidní. Likvidita podniku jde svojí podstatou proti jeho ren-
tabilitě, protože oběžný majetek v sobě váže kapitál a negeneruje žádný zisk. Vhodná 
míra likvidity se odvíjí od odvětví, strategie dané firmy a jejího postavení na trhu. „Vý-
sledná likvidita je vždy určitým kompromisem o udržení co nejnižší úrovně při neohro-
žení existence firmy.“ (Kislingerová, 2010, s. 103) 
 

• Běžná likvidita (Current Ratio) 

𝐵ěž𝑛á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	
𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Běžná likvidita, označovaná také jako likvidita třetího stupně, poměřuje kolikrát oběžná 
aktiva pokrývají krátkodobé závazky, tedy kdyby v danou chvíli podnik proměnil 
oběžná aktiva na hotovost, kolikrát by uspokojil své věřitele. Běžná likvidita by se měla 
pohybovat v intervalu 1,5 – 2,5. 

• Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	
(𝑜𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

 

Druhým stupněm je pohotová likvidita, z které jsou vyloučeny zásoby, jež představují 
nejméně likvidní část. Jedná se o přesnější vyjádření běžné likvidity.	Doporučená hod-
nota pohotové likvidity se pohybuje v intervalu 1 – 1,5. 

• Okamžitá likvidita (Cash Postion Ratio) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎	 = 	
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

 

Okamžitá likvidita neboli likvidita prvního stupně vyjadřuje schopnost podniku uhradit 
své krátkodobé závazky právě v tomto okamžiku. Doporučená hodnota ukazatele se 
pohybuje v rozmezí mezi 0.2 a 0,5. (Kislingerová, 2010, s. 104–105) 

Výše uvedené ukazatele se koukají na likviditu ze statického pohledu a je možné nalézt 
problémy s jejich vypovídající schopností. Z toho důvodu je dobré analýzu likvidity 
dále doplnit o analýzu pracovního kapitálu, které se více věnuje kapitola 2.3.4. (Kislin-
gerová, 2010, s. 106) 
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2.3.3.3 Ukazatele aktivity 

Dalšími ukazateli, kteří se používají k řízení aktiv patří ukazatele aktivity. Jejich úkolem 
je měřit schopnost podniku využívat efektivně svůj majetek (aktiva), i jeho jednotlivé 
části, a zjistit, zda má podnik k dispozici nevyužívané kapacity a dostatek produktivních 
aktiv. Rozlišujeme dva typy ukazatelů aktivity, a to ukazatele obratovosti neboli počtu 
obratů a ukazatele doby obratu. (Kislingerová, 2010, s. 107) 

Mezi ukazatele obratovosti patří: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 	
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 	
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 	
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

První skupinu tvoří ukazatele obratovosti, jejichž cílem je ukázat kolikrát se určitá po-
ložka majetku obrátí během sledovaného období (obvykle za rok).  Žádoucí je vyšší 
počet obrátek, protože vyšší počet obrátek znamená kratší dobu vázání majetku, což 
znamená pro podnik vyšší zisk. (Scholleová, 2012, s. 178) 

Druhou skupinou jsou ukazatele doby obratu a mezi ně se řadí:  

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 	
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)
 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 	
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
(𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)

 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 	
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)
 

Ukazatele doby obratu udávají průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku, vyjád-
řeno ve dnech. V tomto případě je cílem minimalizace doby obratu, a tedy co nejvíce 
zkrátit dobu obratu a zvýšit počet obrátek. (Scholleová, 2012, s. 178) 

• Obratový cyklus peněz 

𝑂𝐶𝑃 = 𝑑𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑧á𝑠𝑜𝑏 + 𝑑𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
− 𝑑𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

Na základě výpočtů doby obratů se dá vypočítat obratový cyklus peněz, který slouží 
zejména pro potřeby čistého pracovního kapitálu. Informuje nás o tom, jaká časová 
mezera vzniká mezi dodáním materiálu a příchozí platbou za prodané výrobky. Čím 
kratší obratový cyklus, tím menší má podnik potřebu čistého pracovního kapitálu. 
(Scholleová, 2012, s. 186) 
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2.3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost podniku znamená, že podnik ke svému financování používá kromě vlast-
ních zdrojů i cizí zdroje. Ukazatele zadluženosti tedy zkoumají poměr vlastního a cizího 
kapitálu v podniku. Využívání cizích zdrojů je pro podnik prospěšné, pokud přináší vý-
nos i přes náklady cizího kapitálu neboli úroky. Ale zároveň využívání cizích zdrojů 
ovlivňuje, jak výnosnost kapitálu, tak riziko podnikání.  (Kislingerová, 2010, s. 110) 

Podnik by měl najít rovnováhu mezi využitím cizího a vlastního kapitálu. U ideální míry 
zadlužení samozřejmě sehrává roli také obor podnikaní a přístup vlastníků k riziku. 
Obecně je jistá míra zadlužení pro podnik vhodná, neboť cizí kapitál je levnější než 
vlastní. Nižší cena cizího kapitálu je dána tím, že úroky z cizího kapitálu snižují pomocí 
tzv. daňového štítu daňové zatížení podniku. Roli sehrává také míra rizika, kdy vlastník 
nese vyšší riziko, z toho důvodu za kapitál požaduje vyšší cenu. (Knápková a kol., 2017, 
s. 87) 

Ukazatelů zadluženosti existuje mnoho a většina je odvozena z rozvahy. Porovnáním 
položek z rozvahy zjišťují, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími 
zdroji. Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost, která je vyjádřena 
podílem cizího kapitálu na aktivech. Tento poměr lze využít i pro dlouhodobou zadlu-
ženost, kdy celkové cizí zdroje nahradíme pouze dlouhodobými. Dalšími podstatnými 
ukazateli zadluženosti jsou zejména míra zadluženosti a úrokové krytí. (Růčková, 2019, 
s. 67) 

• Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 	
𝑐𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

 

• Míra zadluženosti (Debt to Equity Ratio) 

𝑀í𝑟𝑎	𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 	
𝑐𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

• Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio – TIE) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é	𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é	ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Úrokové krytí udává kolikrát je podnik schopen splatit úroky z cizího kapitálu provoz-
ním ziskem před zdaněním a odpisy (EBIT).  Výsledná hodnota by měla být vyšší než 5, 
a platí, že čím vyšší, tím je finanční situace podniku lepší. (Knápková a kol., 2017, s. 90) 

U analýzy zadluženosti je třeba brát také v úvahu, že majetek, který má podnik poří-
zený na leasing se nepromítne do rozvahy. Tedy ukazatelé zadluženosti nám nemusí 
ukázat celkovou zadluženost podniku. Majetek pořízený na leasing se promítne ve vý-
kazu zisků a ztrát jako náklad. (Scholleová, 2012, s. 181)  
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2.3.4 Analýza pracovního kapitálu 

Jak bylo uvedeno výše analýzu poměrových ukazatelů, zejména likvidity, je vhodné 
dále doplnit pomocí analýzy rozdílových ukazatelů, konkrétně analýzou čistého pra-
covního kapitálu. Z nejširšího pohledu chápeme pracovní kapitál jako oběžný majetek 
podniku. Pro finanční řízení je podstatný hlavně tzv. čistý pracovní kapitál (Net Working 
Capital – NWC). (Kislingerová, 2005, s. 42) Čistý pracovní kapitál, někdy také označovaný 
jako provozní kapitál, představuje tu část oběžného majetku, která je financována 
dlouhodobými zdroji. Vztah pro čistý pracovní kapitál je následující: 

Č𝑖𝑠𝑡ý	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑜𝑏ěž𝑛ý	𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Jak můžeme vidět na výše uvedeném vztahu NWC představuje přebytek oběžných ak-
tiv nad krátkodobými zdroji, tedy jak již bylo uvedeno tu část, která je kryta dlouhodo-
bými zdroji. Dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, podnik jej tak může využívat 
pro svou podnikatelskou činnost. NWC souvisí tedy s krátkodobým finančním řízením 
podniku, zajišťuje jeho plynulý chod a zároveň je úzce spjat s platební schopností pod-
niku. (Kislingerová, 2005, s. 42–43) 

Pro podnik je financování oběžného majetku dlouhodobými zdroji nákladnější, proto 
je důležité tento kapitál optimalizovat. U řízení pracovního kapitálu platí obdobné, co 
u likvidity, není žádoucí úplná minimalizace pracovního kapitálu. Ideální situace na-
stává při stabilní výši pracovního kapitálu, která je co nejmenší, ale zároveň zajišťuje 
bezproblémový a plynulý chod podniku. I zde platí, že vhodná úroveň pracovního ka-
pitálu se odvíjí od oboru podnikání, který ovlivňuje jeho ideální výši. Optimalizace pra-
covního kapitálu podnik může dosáhnout pomocí řízení jeho jednotlivých složek, kte-
rými jsou zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. (Scholleová, 2012, s. 96; 
Kislingerová, 2010, s. 461) 

Podle Scholleové (2012, s. 186) lze potřebu čistého pracovního kapitálu stanovit i po-
mocí obratového cyklu peněz (viz 2.3.3.3 Ukazatele aktivity), z čehož nám následně vy-
jde vztah pro zjištění potřeb čistého pracovního kapitálu:  

𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎	č𝑖𝑠𝑡éℎ𝑜	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛íℎ𝑜	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 = 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý	𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠	𝑝𝑒𝑛ě𝑧	𝑥	𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é	𝑑𝑒𝑛𝑛í	𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 

Čistý pracovní kapitál lze dále analyzovat pomocí podílu, nejčastěji podílu čistého pra-
covního kapitálu na aktivech či tržbách. V případě podílu na aktivech nám ukazatel 
udává, jak velkou procentní část má čistý pracovní kapitál na aktivech. Doporučená 
hodnota se pohybuje v rozmezí 10-15 % pro výrobní podniky, nižší hodnoty jsou pro 
podnik rizikové, a naopak vysoké značí nehospodárné řízení kapitálu.  S rostoucím vý-
konem podniku rostou také nároky na pracovní kapitál, proto sledujeme také podíl 
NWC na tržbách. Žádoucí je, aby se tento ukazatel příliš nezvětšoval, neboť jeho růst 
značí špatné řízení čistého pracovního kapitálu. (Scholleová, 2012, s. 186) 
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2.3.5 Analýza ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel EVA (Economic Value Added) vyjadřuje tvorbu hodnoty podniku zejména pro 
vlastníky. Principiálně je EVA postavena na tom, že účetní zisk se liší od ekonomického, 
ve kterém jsou zachyceny také náklady na vlastní kapitál nejen na cizí, jako je tomu u 
účetního zisku. Náklady na vlastní kapitál nejsou přesně dány, ale jsou odvozeny od 
očekávání vlastníků. Ukazatel EVA teda hodnotí výkonost podniku pomocí ekonomic-
kého modelu.  (Knápková a kol., 2017, s. 153) 

Níže vidíme vzorec pro výpočet ekonomické přidané hodnoty. Lze ji chápat jako čistý 
výnos z provozní činnosti, který je snížen o náklady zpoplatněného kapitálu. Ze vzorce 
je patrné, že výpočet EVA se opírá o tři hodnoty, a to NOPAT, zpoplatněný kapitál a 
WACC. (Mařík, 2018, s. 322-323) Hodnota ukazatele EVA by měla být kladná, nejhůře 
rovna nule. Čím větší generuje hodnotu, tím větší podnik vytváří hodnotu pro vlastníky. 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶	𝑥	𝑊𝐴𝐶𝐶 

Kde: NOPAT – provozní zisk po zdanění 

C  – celkový zpoplatněný kapitál 

 WACC  – vážené náklady kapitálu 

Ekonomická přidaná hodnota nepředstavuje pouze jednoho z ukazatelů finanční ana-
lýzy, ale je také základem pro některé metody ocenění podniku. Z toho důvodu se jí 
budeme více věnovat v kapitole 3.1.3, kde je EVA popsaná jako jedna z metod ocenění 
podniku.  

2.3.6 Vyhodnocení finanční analýzy 

Výše byli popsané dílčí části finanční analýzy, jejich výčet není zcela kompletní, jedná 
se především o nejběžnější a nejčastěji využívané analýzy, které se používají k zhod-
nocení finančního zdraví podniku. Finanční analýza se více modifikuje dle jejího cíle, 
účelu a toho, pro koho je zpracovávána. I přes rozdílnou podobu finanční analýzy její 
nejdůležitější částí představuje syntéza dosažených dílčích výsledků, z kterých lze vy-
vodit hospodářskou situaci podniku.  

Pro vyhodnocení finanční analýzy, kromě zhodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů, 
můžeme využít srovnání, které nám poskytnou větší povědomí o hospodaření pod-
niku. Dosažené hodnoty lze srovnávat: 

• se standardy, 
• v čase, 
• v prostoru: 

o s odvětvovými hodnotami, 
o s konkurencí. 

(Scholleová, 2012, s. 194) 
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Srovnání se standardy ukazuje podniku, jaká je jeho situace v porovnáním s žádoucím 
stavem, tj. standardem neboli s doporučenými čísly. Problém u srovnání se standardy 
je, že lze využít pouze pro určité ukazatele, například pro ukazatele likvidity nebo u 
souhrnných modelů (viz níže). (Scholleová, 2012, s. 194) 

Srovnání v čase je vhodné využít, pokud pracujeme s hodnotami za více období. V ně-
kterých případech je důležitější vývoj hodnot v čase, z nichž se dá vypozorovat ubírání 
podniku než jednotlivé hodnoty. Příkladem vhodného využití srovnání v čase může být 
například vertikální analýza. (Tamtéž) 

Posledním srovnáním je srovnání v prostoru, které rozdělujeme na srovnání s odvět-
vovými hodnotami anebo s konkurencí. Při vyhodnocování finanční analýzy je důležité 
dbát na rozdílnou požadovanou hladinu hodnot u jednotlivých ukazatelů, a následně 
je důležitá vzájemná vazba ukazatelů, a jakým způsobem se mohou ovlivňovat. Typic-
kým příkladem srovnání v prostoru je mezipodnikové srovnání.  (Kislingerová, 2001, s. 
86; Scholleova, 2012, s, 194–195) 

Při celkovém zhodnocení finanční situace stojí za zmínku ještě souhrnné ukazatele, 
které se dělí na bankrotní a bonitní modely. Snaží se vyjádřit celkovou finanční a vý-
konnostní situaci podniku pomocí jednoho čísla, z toho důvodu je jejich vypovídající 
hodnota nižší. Jejich využití je vhodné jako orientační podklad pro další hodnocení 
nebo pro rychlé srovnání více podniků. (Růčková, 2019, s. 78) 

Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podniku hrozí v blízké době bankrot. Tyto 
modely vycházejí z předpokladu, že každý podnik před bankrotem už nějaký čas vyka-
zuje symptomy bankrotu. Často jsou to problémy spojené s likviditou, s výší pracov-
ního kapitálu anebo rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi nejznámější bankrotní mo-
dely patří Altmanovo Z-skóre, model IN – Index důvěryhodnosti a Tafflerův model.  
(Knápková, 2017, s. 132) 

Bonitní modely se snaží diagnostikovat finanční zdraví podniku, k čemuž používají bo-
dové hodnocení, pomocí kterého se podnik snaží zařadit v rámci mezipodnikového 
srovnání buď mezi dobré anebo špatné podniky. Odpovídající hodnota bonitních mo-
delů je závislá od zpracované databáze poměrových ukazatelů v daném odvětví. Do 
této skupiny modelů patří Kralickův Quicktest, Tamariho model a soustava bilančních 
analýz podle Rudolfa Douchy. (Růčková, 2019, s. 79–89)  

Celkové vyhodnocení finanční analýzy by mělo být postavené na posouzení hodnot 
jednotlivých ukazatelů a posouzení vztahu mezi nimi. Tyto dosažené hodnoty poté 
dále posoudit v čase, případně prostoru. Pro doplnění lze využít výše zmíněné ban-
krotní a bonitní modely. Závěrem by mělo vyhodnocení finanční analýzy obsahovat vy-
hodnocení celkového zdraví podniku a doporučení pro jeho zlepšení. 	
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2.4 FINANČNÍ PLÁN 

Finanční plánování je velmi podstatná oblast řízení podniku bez ohledu na zaměření 
podniku. Finanční plán je jednou z částí podnikového plánu a měl by odpovídat dlou-
hodobé koncepci podniku. Úkolem finančního plánování je stanovit finanční cíle a pro-
středky, které budou za potřebí k jejich dosažení a zajistit tak finanční zdraví a stabilitu 
podniku. (Kislingerová, 2010, s. 131) 

V případě oceňování podniků hraje finanční plán roli především, pokud se hodnota 
podniku stanovuje některou z výnosových metod. Výchozím bodem pro jeho sestavení 
je provedení finanční a strategické analýzy, na jejichž základě se dá dále predikovat 
vývoj podniku. Kompletní finanční plán se skládá z hlavních finančních výkazů, tedy 
výsledovky, rozvahy a výkazu peněžních toků. (Mařík, 2018, s. 175) Je třeba upozornit, 
že finanční plán pro potřeby oceňování má jiný charakter než ten sestavovaný v rámci 
podnikového plánu. Jak uvádí Vochozka a Mulač (2012, s. 138) cílem finančního plánu 
v rámci oceňování podniku je hlavně získání dat pro samotný výpočet stanovení hod-
noty. Z toho důvodu obvykle mívají jednotlivé roční výkazy agregovanou podobu a 
není kladen takový důraz na propracovanost jednotlivých položek, ale hlavně na po-
ložky, které mají dopad na hodnotu podniku. Mařík (2018, s. 175–176) varuje před pře-
bíráním plánů od managementu podniků při zjišťování tržní nebo objektivizované 
hodnoty. Samozřejmě lze z takových plánů vycházet, ale mělo by být upřednostňo-
váno sestavení plánů samotným oceňovatelem na základě prognóz. Naopak při inves-
tičním ocenění lze upřednostnit podnikové plány od investora. 

Samotná tvorba finančního plánu se provádí za pomoci kombinace více metod, které 
slouží k plánování finančních výkazů. Nejčastěji je to metoda procenta z tržeb, propo-
čet z doplňujících údajů a extrapolace časových řad. Metoda procentního podílu na 
tržbách pracuje s předpokladem, že náklady se vyvíjí stejnoměrně k tržbám. Tato me-
toda existuje ve dvou variantách, v prvním případě je předpoklad, že s tržbami se 
úměrně mění veškeré položky výsledovky a rozvahy; v druhém případě, že jen ty po-
ložky, které jsou prokazatelně závislé na tržbách.  V případě druhé varianty, je třeba ji 
dále doplnit například o již zmiňovanou metodu časových řad, která se snaží identifi-
kovat trend vývoje daných položek a promítnout jejich trend do finančního plánu. 
(Kislingerová, 2001, s. 99) Je třeba dodat, že nelze plánovat veškeré položky, z jejich 
principu nelze plánovat časové rozlišení, tvorbu rezerv nebo mimořádné výnosy a ná-
klady. 

Po sestavení finančního plánu by měla být následně provedena i jeho stručná analýza. 
Cílem je potvrdit, případně upravit předpoklady o budoucím vývoji podniku, které byly 
určeny na základě strategické a finanční analýzy, jež mohou ovlivnit volbu konkrétní 
metody pro stanovení hodnoty podniku. Zároveň by finanční plán spolu s jeho analý-
zou měli doplnit podklady pro analýzu rizika, která se využívá při určení diskontní míry. 
(Mařík, 2018, s. 183)   
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3 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Ocenění podniku je složitá a komplexní věc. Na první pohled se může zdát, že se jedná 
o exaktní výpočet, ale realita je často zcela odlišná. Výslednou reálnou hodnotu ovliv-
ňuje mnoho faktorů, jak racionálních, tak iracionálních. Příkladem může být například 
rodinný podnik, kdy vlastník vidí hodnotu mnohem vyšší, než ji stanovil odhadce, pro-
tože pro něj zahrnuje i rodinnou tradici, čest a podobně. Opačným příkladem může být 
prodej v časové tísni, kdy je vlastník ochotný prodat za nižší cenu, než byla stanovena 
odhadcem. Dále je třeba zmínit, že některá aktiva, jako jsou obchodní kontakty, know-
how nebo třeba schopný management, nejdou přesně vyčíslit. Tyto aspekty předsta-
vují pro podnik určitou přidanou hodnotu, která zvyšuje jeho cenu, ale nelze ji exaktně 
vyčíslit.  

Pro objektivizovaný odhad hodnoty podniku existuje velké množství metod oceňování	
a každá z nich je v hodná k jinému typu ocenění. Základem pro správné ocenění a 
vhodně zvolenou metodu jsou vstupní data, se kterými odhadce pracuje a účel oce-
nění. Při výběru metody neexistuje jediná správná volba, ale je důležité vycházet z více 
metod, protože právě využití dvou a více metod ověřuje správnost ocenění. (Kislinge-
rová, 2001, s. 22) 

Níže můžeme vidět možné členění metod oceňování: 

1. Výnosové metody 
a. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 
b. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 
c. Metoda ekonomické přidané hodnoty 

2. Majetkové metody 
a. Metoda účetní hodnoty 
b. Metoda substanční metody 
c. Metoda likvidační hodnoty 

3. Tržní metody 
a. Metody tržního porovnání 
b. Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 

4. Kombinované metody 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maříka, 2018, s. 44-45 

Metod pro oceňování podniku existuje mnohem více. Výše je uveden zkrácený výčet, 
který odpovídá potřebám této práce. Vybraným metodám se v následujícím textu bu-
deme věnovat podrobněji, přičemž důraz bude kladen zejména na výnosové metody.  
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3.1 VÝNOSOVÉ METODY 

Výnosové metody pracují s tím, že hodnota určitého statku je dána jeho očekávaným 
užitkem. U podniku jsou očekávaným užitkem právě jeho výnosy. Podoba výnosů se 
může lišit na základě zvolené metody. Nejčastěji se za podnikové výnosy berou pe-
něžní příjmy plynoucí z oceňovaného podniku jeho držiteli. Pro výnosové ocenění je 
však možné použít i jiné výnosy, například ekonomickou přidanou hodnotu. (Mařík, 
2018, s. 191) 

Mezi výnosové metody patří metoda diskontovaných peněžních toků, která se dále dělí 
na metodu DCF Entity a DCF Equity; metoda kapitalizovaných čistých výnosů a metoda 
ekonomické přidané hodnoty. Do výnosových metod lze zařadit i kombinované me-
tody, které v sobě kombinují výnosové a majetkové ocenění. V této práci jsou kombi-
nované metody uváděny v samostatné podkapitole (3.4). 

3.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků 

Mezi nejpoužívanější metody oceňování podniku patří výnosové metody diskontova-
ných toků také označovány jako metody diskontovaného cash flow nebo metody DCF. 
Výhodou této metody je chápání hodnoty aktiva z pohledu vlastníka. To znamená že 
kouká na hodnotu podniku z pohledu jeho budoucích peněžních příjmů. A právě na 
počítání s peněžními příjmy je tato metoda založena. Pro využití těchto metod je dů-
ležité dodržet několik zásad, mezi které patří efektivita fungování kapitálových trhu, 
kapitálová struktura musí být tvořena pouze z vlastního a cizího kapitálu, jedinou daní 
je daň z příjmů a podnik splňuje podmínky tzv. going concern, tedy že bude i nadále 
pokračovat ve své činnosti. (Vochozka, Mulač, 2012, s. 140; Kislingerová, 2001, s. 157) 

Metoda diskontovaných peněžních toků rozlišuje tři techniky výpočtu, a to metodu DCF 
Entity, DCF Equity a DCF APV, přičemž první dvě jsou nejpoužívanější metody. Všechny 
varianty mají stejný cíl zjistit výnosové ocenění vlastního kapitálu, ale každá se liší 
v technice výpočtu, jak k výsledku dospějeme. (Mařík, 2018, s. 193) 

Metoda DCF Entity pracuje s Free Cash Flow to the Firm (FCFF) neboli volnými peněž-
ními toky, jež jsou k dispozici pro vlastníky i věřitele. Výpočet metody DCF je uskuteč-
ňován ve dvou krocích. Princip metody popisuje Mařík (2018, s. 193) takto: „Nejprve 
vyjdeme z peněžních toků, které byli k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a 
jejich diskontováním získáme hodnotu podniku jako celku (tj. hodnota brutto). Od ní 
pak odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního 
kapitálu (tj. hodnota netto).“ 

Metoda DCF Equity je postavena na stejném principu, ale počítáme s peněžními toky, 
které jsou k dispozici pouze vlastníkům (FCFE – Free cash flow to the Equity), jejichž 
diskontováním získáme hodnotu vlastního kapitálu netto.  
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Poslední variantou je DCF APV (angl. Adjusted present value) neboli upravená sou-
časná hodnota, která se v praxi vyskytuje velmi málo. Funguje na obdobném principu 
jako metoda DCF Entity jako první zjišťuje hodnotu podniku jako celku a ve druhém 
kroku odečteme cizí kapitál a získáme hodnotu podniku netto. (Mařík, 2018, s. 193) 

3.1.1.1 Stanovení diskontní míry 

Důležitým aspektem při využití metody diskontovaných peněžních toků hraje dis-
kontní míra, která promítá do výpočtu faktor rizika a času. Metoda DCF Equity používá 
parametr re neboli náklady na vlastní kapitál, zatím co DCF Entity a metoda Eva pracují 
s diskontní mírou na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu WACC (angl. 
Weighted Avarage Costs of Capital), které zahrnují náklady kapitálu věřitelů i akcionářů. 
Výpočet vážených nákladů kapitálu je následující: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟\	𝑥
𝐸
𝐶
− 𝑟]	𝑥	 1 − 𝑡 	𝑥	

𝐷
𝐶

 

Kde: WACC  – vážené průměrné náklady na kapitál 
 re  - náklady na vlastní kapitál 
 rd  - náklady na cizí kapitál 
 E  – velikost vlastního kapitálu  
 D  – velikost cizího zpoplatněného kapitálu 
 C  – velikost celkového investovaného kapitálu 
 t – sazba daně z příjmů 

(Kislingerová, 2010, s. 249) 

K zjištění hodnoty podniku pomocí metody DCF Equity potřebujeme stanovit náklady 
na vlastní kapitál, k čemuž můžeme využít model CAPM (angl. Capital Asset Pricing mo-
del). „Model CAPM byl sestaven pro cenné papíry (akcie), které jsou běžně obchodo-
vány na kapitálovém trhu. Mezi důležité prvky modelu CAPM patří tzv. přímka cenných 
papíru, která odvozuje střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané 
bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu.“ (Mařík, 2018, 
s. 253) Tento model tedy vychází z dat kapitálového trhu a jeho základní tvar pro vý-
počet nákladů vlastního kapitálu je následující: 

𝑟\ = 	 𝑟_ + 𝛽	𝑥	(𝑟a − 𝑟_) 

kde:  re  – náklady vlastního kapitálu 
Rf – bezriziková míra výnosu 
b  – koeficient vyjadřující relativní rizikovost určitého podniku ve vztahu 
 k průměrné rizikovosti 
Rm  – průměrná výnosnost kapitálového trhu 
(rm – rf) – riziková prémie kapitálového trhu 
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3.1.1.2 Metoda DCF Entity 

Jak již bylo vysvětleno metoda DCF Entity pracuje s volnými peněžními toky pro vlast-
níky i věřitele. Jsou to veškeré peněžní toky, které podnik vytváří ze svého provozního 
majetku. Jako první si tedy musíme vypočítat peněžní toky neboli FCFF: 

𝐹𝐶𝐹𝐹c = 𝐸𝐵𝐼𝑇c 1 − 𝑡 + 𝑂𝐷𝑃c − Δ𝑊𝐶c − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒c 

Kde: FCFFt  - volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 
 EBITt  - provozní zisk před zdaněním 
 t  - sazba daně z příjmů 
 ODPt  - odpisy 
 DWCt  – změna čistého pracovního kapitálu 
(Kislingerová, 2010, s. 248) 

Při využití výnosových metod lze použít jeden ze tří modelů výpočtu, a to buď model 
pro stabilní růst, dvoufázový model nebo model třífázový. Nejčastěji se používá model 
dvoufázový, který funguje na principu rozdělení budoucnosti na dvě fáze. (Kislinge-
rová, 2001, s. 167-168) Dvoufázový model pro stanovení hodnoty podniku: 

𝐻f =
𝐹𝐶𝐹𝐹c
(1 + 𝑖g)c

+
𝑃𝐻

(1 + 𝑖g)h

h

cij

 

Kde: T  – délka první fáze v letech 
 PH  - pokračující hodnota 
 ik  – kalkulovaná úroková míra (WACC) 

(Mařík, 2018, s. 207) 

PH v předchozím vzorci znamená pokračující hodnotu, která se počítá pro druhou fázi 
výpočtu, kde předpokládáme stabilní a trvalý růst volných peněžních toků. Pokračující 
hodnota se počítá pomocí tzv. Gordonova vzorce: 

𝑃𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑢𝑗í𝑐í	ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎	𝑣	č𝑎𝑠𝑒	𝑇 = 	
𝐹𝐶𝐹𝐹hkj
𝑖g − 𝑔

 

Kde: T  - poslední rok prognózovaného období 
 ik  – kalkulovaná úroková míra (WACC) 
 g  - předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé 

druhé fáze 
(Mařík, 2018, s. 212)  

Z předchozího vzorce je zřejmé, že musíme odhadnout volné peněžní toky pro období 
T+1, jež představují první rok, pro který už není plán. Pokud se nevyskytnou mimořádné 
podmínky, odhad se stanovuje takto: 

𝐹𝐶𝐹𝐹hkj = 𝐹𝐶𝐹𝐹h	𝑥	(1 + 𝑔) 
(Mařík, 2018, s. 213) 
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3.1.1.3 Metoda DCF Equity 

Jak vyplívá z výše uvedeného textu metoda DCF Equity vyjadřuje hodnotu podniku pro 
vlastníka, a proto stanovuje hodnotu podniku pomocí volných peněžních toků pro 
vlastníka neboli FCFE. Výpočet je následující: 

𝐹𝐶𝐹𝐸c = 𝐸𝐵𝐼𝑇 1 − 𝑡 + 𝑂𝐷𝑃 − 𝐼𝑁𝑉 −	∆𝑊𝐶 − 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑦	ú𝑣ě𝑟𝑢 

(Kislingerová, 2001, s. 162) 

Pokračující hodnota podniku se stanovuje pomocí diskontní míry náklady vlastního ka-
pitálu re namísto WACC jako je tomu u varianty DCF Entity. Výsledkem je výnosová hod-
nota vlastního kapitálu netto, která se vypočítá pomocí Gordonova vzorce takto: 

𝐻n =
𝐹𝐶𝐹𝐸c
(1 + 𝑖g)c

h

cij

+
𝐹𝐶𝐹𝐸hkj
𝑖g − 𝑔

𝑥
1

(1 + 𝑖g)h
 

Kde: ik  – kalkulovaná úroková míra na úrovni nákladů vlastního kapitálu při 
 konkrétní míře zadlužení podniku 
g  – předpokládané tempo růstu FCFE ve druhé fázi horizontu budoucích 

let  
(Mařík, 2018, s. 242) 

3.1.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

V Německu se často využívá metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která se počítá 
převážně pro vlastníky, tedy na hladině netto, a jejím výsledkem je hodnota vlastního 
kapitálu. Metodu kapitalizovaných čistých výnosů lze dále rozdělit na dvě varianty. 
První varianta je založena na určení rozdílu mezi příjmy a výdaji, tedy na peněžních 
tocích. Tato varianta se dá přirovnat k variantě DCF Equity. Druhá varianta se více vyu-
žívá v praxi, a spočívá na principu, že čistý výnos se odvozuje z upravených výsledků 
hospodaření. (Mařík, 2018, s. 294–295) 

Německé oceňovací postupy jsou známé svojí propracovaností. Není proto divu, že 
mají vypracovány podrobné zásady pro oceňování podniku pro metodu kapitalizova-
ných čistých výnosů. I přesto že jsou určené konkrétně pro zmíněnou metodu je vět-
šina z nich platná i obecně. Výčet zásad pro metodu kapitalizovaných čistých výnosů: 

1. Vymezení účelu ocenění 
2. Podnik se oceňuje jako hospodářská jednotka 
3. Podnik se oceňuje k rozhodnému dni 
4. Ocenění provozně nutného majetku 
5. Oddělené ocenění neprovozního majetku 
6. Transparentnost ocenění 

(Mařík, 2018, s. 296–300) 
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3.1.3 Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Jak už jsme si uvedli v kapitolo 2.3.5 ekonomická přidaná hodnota slouží jako ukazatel 
výnosnosti podniku pro finanční analýzu a dále je možné ji využít jako nástroj pro oce-
nění podniku. Principiálně EVA funguje na ekonomickém modelu zisku, kdy zjišťuje 
přebytek zisku po odečtení nákladů na úplatný kapitál, jak cizí, tak vlastní. EVA teda 
ukazuje bezprostřední přírůstek hodnoty podniku. Pro zopakování si uvedeme zá-
kladní vzorec pro výpočet EVA: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶	𝑥	𝑊𝐴𝐶𝐶 
 
Metodu ekonomické přidané hodnoty jakožto jedna z výnosových metod ocenění mů-
žeme použít ve třech variantách, stejně jako metody DCF, a tedy EVA Entity, Equity a 
APV. Nejvyužívanější je ve variantě Entity. 

Pro výpočet volíme dvoufázový model, kde je druhá fáze často počítána jako věčná 
renta ze stabilní EVA do nekonečna, ale je možné počítat i s určitým tempem růstu. I 
zde ve variantě entity využíváme jako diskontní míru vážené náklady na kapitál 
(WACC). Výpočet dvoufázového modelu je následující: 

𝐻n = 𝑁𝑂𝐴o	 + 	 (
𝐸𝑉𝐴c

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)c

h

cij

) + 	
𝐸𝑉𝐴hkj

𝑊𝐴𝐶𝐶	𝑥	(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)h
− 𝐷o + 𝐴o 

Kde:  Hn  – hodnota vlastního kapitálu 
EVAt  – EVA v roce t 
NOA0  – čistá operační aktiva k datu ocenění 
NOPAT – operační výsledek hospodaření po dani v roce t 
T  – počet let explicitně plánovaných EVA 
WACC – vážené náklady na kapitál 
D0  – hodnota úročených dluhů k datu ocenění 
A0  – ostatní, tj. neoperační aktiva k datu ocenění  

(Mařík, 2018, s. 335) 

Přes rozdíly, které mohou panovat mezi metodami DCF a EVA je možné dojít ke stejné 
výsledné hodnotě obou metod, a to za předpokladu dodržení několika podmínek, 
které jsou dodržení použití stejných hodnot u průměrných vážených nákladů na kapi-
tál; u DCF nebude využit účetní provozní zisk, ale NOPAT; a investovaný provozně nutný 
kapitál je u DCF stejný jako NOA v EVA. V praxi jsou, ale běžnější rozdílné výsledky obou 
metod. Výhodou EVA oproti metodě DCF je, že je schopna poskytnou další důležité 
informace. (Mařík, 2018, s. 337–338) 
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3.2 MAJETKOVÉ METODY 

Ocenění metodami založenými na analýze majetku se snažíme stanovit majetkovou 
podstatu podniku, která je označovaná též jako substance nebo substanční hodnota. 
Tyto metody jsou postavené na stavových veličinách, jež vycházejí z rozvahy, a jsou 
poměrně jednoduché a lehce pochopitelné. Majetkovou hodnotu podniku chápeme 
jako souhrn individuálně oceněných položek majetku, od kterých jsou odečteny indi-
viduálně oceněné závazky. Velkou roli tedy hraje množství a struktura majetku. (Mařík, 
2018, s. 144) 

Na základě předpokladů a zásad, podle kterých bude podnik oceněn, lze majetkové 
metody rozdělit na dva typy: 

1. Předpokládáme, že podnik bude na dále existovat a splňuje princip tzv. going 
concern. Podnik bude oceněn na principu cen znovupořízení. 

2. Nepředpokládáme dlouhodobější pokračování podniku. Zjišťujeme tedy jeho 
likvidační hodnotu. 

V případě využití majetkových metod je nezbytné vždy uvést o jaký výše zmíněný 
předpoklad se jedná a jaká byla použita metoda ocenění. (Mařík, 2018, s. 144) 

3.2.1 Metoda likvidační hodnoty 

Metoda likvidační hodnoty se používá za předpokladu, že podnik nesplňuje princip tzv. 
going concern, tedy že podnik ukončí svoji činnost a jeho majetek bude rozdělen nebo 
rozprodán. Cílem této metody je zjistit, kolik by podnik utržil za prodej stávajícího ma-
jetku. Jinými slovy lze říct, že likvidační hodnota je množství peněz získaných z prodej 
jednotlivých částí podniku. Metoda se nejčastěji využívá pro ocenění podniku s ome-
zenou živostností, k ocenění ztrátových podniků, pro odhad dolní hranice ocenění pod-
niku nebo pokud se rozhoduje mezi likvidací a sanací podniku. (Kislingerová, 2001, s. 
143; Mařík, 2018, s. 365–367) 

Výpočet pro likvidační hodnotu spočívá ve zjištění příjmů z prodeje majetku, od kte-
rých se odečtou výdaje, jež tvoří zejména vyrovnání všech dluhů, úhrada nákladů na 
likvidaci, a možné plynoucí daně z prodeje majetku. V nákladech na likvidaci je také 
třeba zohlednit budoucí náklady, které vznikají až v důsledku likvidace. V případě, že 
podnik bude pokračovat nějaký čas ve své činnosti, je třeba počítat také běžné podni-
kové příjmy a výdaje. (Mařík, 2018, s. 366–367) 

Hloubka provedení ocenění pomocí metody likvidační hodnoty závisí na účelu oce-
nění. V případě že účelem ocenění je sanace podniku odhad by měl být co nejpřes-
nější. Naopak pokud ocenění touto metodou slouží jako orientační ocenění pro odhad 
dolní meze ocenění, lze použít jednodušší odhad. (Mařík, 2018, s. 368) 
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3.2.2 Metoda účetní hodnoty 

Metoda účetní hodnoty je jednou z nejjednodušších metod ocenění podniku. Na hod-
notu podniku nahlížíme jako na majetek, jehož cena je stanovena na základě údajů, 
které poskytují účetní výkazy. Zjišťuje, za kolik byl majetek pořízen, majek je tedy za-
chycen v historických cenách, z toho důvodu může docházet u dlouhodobého majetku 
k odchylkám od ekonomické reality. Hodnota netto je chápána jako účetní vlastní ka-
pitál. Výhodou metody účetní hodnoty je její průkaznost, ale výsledek je velmi často 
vzdálen od tržní hodnoty, proto by měla být brána spíše jako doplňková metoda, která 
ukazuje oceňovateli výchozí informace anebo mu slouží jako základ pro posuzování 
výsledného ocenění. (Kislingerová, 2001, s. 128; Mařík, 2018, s. 368) 

3.2.3 Metoda substanční hodnoty 

Metoda substanční hodnoty je podobně jako metoda předchozí postavena na ocenění 
majetkových částí na základě informací z účetních výkazů. Na rozdíl od metody účetní 
hodnoty, ale tato metoda stanovuje cenu na základě toho, kolik by stálo znovupořízení 
stejných aktiv k datu ocenění. Pomocí ocenění metodou substanční hodnoty tedy 
v podstatě zjistíme, kolik by stálo znovuvybudování totožného podniku. V praxi se se-
tkáváme spíše s neúplnou substanční hodnotou, kdy se oceňuje hlavně majetek sa-
mostatně vymezitelný a manipulovatelný. (Vochozka a Mulač, 2012, s. 158) 

Rozlišujeme substanční hodnotu brutto a netto. U hodnoty brutto zjišťujeme cenu 
stejného nebo obdobného majetku, kterou poté snížíme o případné opotřebení. Hod-
nota netto nám udává ocenění vlastního kapitálu, a dojdeme k ní odečtením dluhů od 
hodnoty brutto. (Mařík, 2018, s. 369) 

Při použití metody substanční hodnoty je nutné rozlišit majetek potřebný k provozu 
podniku neboli provozně nutný a nenutný majetek. Provozně nutný majetek se oce-
ňuje cenami znovupořízení upravenými o stav. Naopak u nepotřebného k provozu se 
zjišťuje cena, za kterou by se dal prodat. Toto rozdělení, ale může být dost subjektivní 
vzhledem k představám o budoucnosti podniku. (Mařík, 2018, s. 369) 

3.3 TRŽNÍ METODY 

Poslední velkou skupinou metod oceňování jsou metody založené na analýze trhu. Jak 
už z jejich názvu vyplívá jsou to metody založené na tržním principu. Trh je v tomto 
kontextu brán jako trh s podniky, s vlastnickými podíly v podnicích a kapitálový trh. 
Samotná hodnota podniku se stanovuje buď na základě tržního porovnání, kdy se pod-
nik porovnává se srovnatelnými podniky, anebo ve druhém případě přímo z dat z ka-
pitálového trhu.  
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3.3.1 Metody tržního porovnání 

Metoda tržního porovnání je založena na odvození tržní hodnoty podnikových aktiv 
z dostupných údajů o cenách či tržních hodnotách velmi podobných aktiv. Podniky by 
měli být srovnatelné z několika hledisek, a to zejména rizikovosti, budoucího růst a 
výsostnost. Ty jsou ale v praxi často doplňovány řadou dalších hledisek jako jsou na-
příklad odvětví, shodné produkty, podobná velikost a struktura, základní technologie a 
výkonost. Srovnání je vhodné provést na pěti až osmi podnicích. (Vochozka, Mulač, 
2012, s. 164; Mařík, 2018, s. 344-346) 

Praktické využití má této metoda zejména ve Spojených státech, kde je největší trh 
s podniky a zároveň nejlepší datová základna s dostupnými informacemi o podnicích 
a transakcemi s nimi. Metody tržního porovnání se uplatňují v těchto rovinách: 

• Metoda srovnatelných podniků 
• Srovnání s podobnými podniky, které byli oceňovány pro vstup na burzu 
• Metoda srovnatelných transakcí  
• Metoda odvětvových násobitelů – tato metoda jako jediná byla vyvíjena i v ně-

meckém prostředí 

(Mařík, 2018, s. 345) 

V našich podmínkách se metoda tržního porovnání obtížně uplatňuje. Největší využití 
má její poslední rovina, metoda odvětvových násobitelů. Její princip je jednoduchý, 
v podstatě se jedná o poměrového ukazatele, kde dáváme do vztahu tržní hodnotu 
(cenu) kapitálu k vybrané vztahové veličině. Nejpoužívanější násobitel je poměr P/E 
(angl. Price/Earnings Ratio), kde se dává do poměru cena akcie a zisk na akcii. (Mařík, 
2018, s. 347) Obecný vzorec odvětvových násobitelů: 

𝑁á𝑠𝑜𝑏𝑖𝑡𝑒𝑙 =
𝑇𝑟ž𝑛í	𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑉𝑧𝑡𝑎ℎ𝑜𝑣á	𝑣𝑒𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎
 

3.3.2 Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu se dá využít pouze u akciových společností, jež 
mají veřejně obchodovatelné akcie. Ocenění je postaveno na tzv. tržní kapitalizaci, 
která se vypočte jako násobek aktuální tržní ceny akcie s počtem akcií. Na první pohled 
se tato metoda zdá velmi jednoduchá, ale vyskytuje se u ní několik problémů. Výsledná 
hodnota z uvedeného vztahu nemusí být rovna tržní hodnotě podniku, důvodem může 
být cena akcie, se kterou bylo počítáno.  Je otázka, s jakou cenou akcie počítat, zda 
s uzavírací, průměrnou za nějaký období nebo okamžitou. Nejvíce se doporučuje cena 
uzavírací. V úvahu je třeba také brát, že stoprocentní podíl akcií se pravděpodobně 
prodá za jinou cenu, než jaká je tržní cena akcie při prodeji zlomku akcií.  (Mařík, 2018, 
s. 343)  



| 42 

3.4 KOMBINOVANÉ VÝNOSOVÉ METODY 

Kombinované metody, též označovány jako korigované výnosové metody, v sobě kom-
binují ocenění na majetkové a výnosové bázi. Nejznámější je metoda střední hodnoty 
(též Schmalenbachova metoda), další metodou je metoda kapitalizovaných mimořád-
ných čistých výnosů.  

3.4.1 Metoda střední hodnoty (Schmalenbachova metoda)  

Schmalenbachova metoda střední hodnoty je postavena na principu, že hodnotu pod-
niku ovlivňuje, jak jeho majetková struktura, tak i očekávané budoucí výnosy. Tyto dvě 
části (majetková struktura a očekávané budoucí výnosy) jsou brány jako rovnocenné 
se stejným významem. Samotné ocenění je poté provedeno pomocí aritmetického 
průměru, který je založen na hodnotě majetku stanovené pomocí substanční hodnoty 
a hodnotě podniku stanovené výnosovou kapitalizací zisku. (Kislingerová, 2001, s. 237) 

Problémem metody střední hodnoty je, že je sice velmi oblíbená u praktiků, zejména 
v německé oceňovací praxi, ale nemá žádné teoretické zdůvodnění a postrádá jakou-
koliv ekonomickou intepretaci.	(Mařík, 2018, s. 316-317)  

Tato metoda se objevuje ještě v modifikované verzi, a to jako metoda vážené střední 
hodnoty. Rozdíl spočívá v tom, že k výpočtu výsledné hodnoty se používá vážený arit-
metický průměr výnosové a majetkové hodnoty. 

3.4.2 Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů je používaná v německy mluví-
cích zemí a představuje variantu konceptu reziduálního zisku, je tedy příbuzná metodě 
EVA. Principem této metody je, že hodnota firmy je uchopována jako rozdíl mezi výno-
sovou a substanční hodnotou. Přičemž hodnota firmy v tomto kontextu se nikde ne-
materializuje a vyjadřuje hodnoty jako je stálý okruh zákazníku nebo účinný systém 
řízení, jinými slovy goodwillu. (Mařík, 2018, s. 317) 

Výhradou k této metodě je, že se používá neúplná substanční hodnota, která v sobě 
nezahrnuje všechny náklady spojené s vybudováním podniku, a to hlavně jeho ne-
hmotného majetku. Výsledný propočet z toho důvodu nemusí být zcela správný, neboť 
v sobě obsahuje jak hodnotu čistého goodwillu, ale též hodnotu jiných nehmotných 
aktiv podniku. (Mařík, 2018, s. 319) 

Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů se v praxi nevyužívá často, ale 
na rozdíl od metody střední hodnoty má teoretické základy a její použití je více dopo-
ručováno.   
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4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  

Čtvrtou kapitolou se dostáváme k praktické části této diplomové práce. Jak bylo zmí-
něné dříve, cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Jan Becher – 
Karlovarská Becherovka, a. s., tedy její ocenění. 

Nejdříve si v této kapitole vymezíme předmět, účel a datum ocenění. Dále si předsta-
víme oceňovanou společnost, její historii, současnou situaci a její portfolio. 

V následujících kapitolách praktické části bude provedena strategická a finanční ana-
lýza, na jejich základě bude vypracován finanční plán. Poslední kapitola se bude věno-
vat samotnému ocenění společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. 

Pro zjednodušení a lepší čitelnost textu bude dále společnost Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka, a. s. označována pouze jako „Karlovarská Becherovka“. 
 

4.1 PŘEDMĚT, ÚČEL A DATUM OCEŇĚNÍ 

Předmětem ocenění je společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. se sídlem 
T. G. Masaryka 282/57, 360 01, Karlovy Vary, která je vedena u Krajského soudu v Plzni 
pod spisovou značkou 401, oddíl B. 

Účelem ocenění je odhad hodnoty společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, 
a. s. pro případného externího investora ke dni 1.4.2019. 

Omezující podmínkou v případě prováděného ocenění je fakt, že je zpracován externě 
na základě veřejně dostupných informací. S vedením a ani s jinak zainteresovanými 
osobami nebyla zahájena žádná komunikace nebo spolupráce. Předpokládá se, že ve-
řejně dostupné informace jsou správné a pravdivé a autor diplomové práce neověřo-
val jejich věrohodnost. 
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4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PODNIKU 

Veškeré základní údaje o společnosti jsou získané z veřejného rejstříku (2019, online) 
a jsou platné ke dni 10.4.2019.  

Název společnosti:   Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. 

Sídlo:     Karlovy Vary, T. G. Masaryka 282/57, PSČ 360 01 

Právní forma:    Akciová společnost 

Identifikační číslo:   497 90 765 

Datum vzniku:   1. ledna 1994 

Základní kapitál:   427 423 000,- Kč 

Předmět podnikání: výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, li-
hovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou 
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a 
ovocných destilátů získaných pěstitelským pále-
ním), a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a li-
hovin 

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

Logo:      

 

 

 

 

 

 

Webové stránky:   www.becherovka.com  

Obrázek 3: Logo Becherovky; 
Zdroj: pernod-ricard.cz 
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4.3 HISTORIE PODNIKU 

Historie Becherovky se datuje již před rokem 1800. Za jejím vznikem stál Josef Vitus 
Becher, obchodník s kořením, který si již kolem roku 1794 pronajal vinopalnu a experi-
mentoval s likéry. Recept, z něhož se později stane Becherovka dostává Josef darem 
od Dr. Frobriga na rozloučenou. V roce 1807 Josef začíná s prodejem likéru English Bit-
ter (dnes známý jako Becherovka), který se používal jako kapky k léčbě žaludečních 
potíží.  

V roce 1838 převzal obchod a výrobu likéru Josefův syn Jan. Jan Becher je považován 
za zakladatele firmy jako takové. Postavil novou továrnu a firmu rozvíjel více než 40 let.  
Stál také u zrodu ikonické, ploché láhve, ve které můžeme Becherovku snadno rozpo-
znat již od roku 1866 do dnes (na obrázku níže). A je to právě jeho podpis (viz níže), 
který nalezneme na každé láhvi jako stvrzení kvality. 

Firma od počátku vzkvétala. Becherovka se začala vyrábět ve velkých sériích, moder-
nizovala se výroba, která se navyšovala a zásluhou toho se Becherovka vyvážela do 
mnoho zemí světa a získávala mnoho světových ocenění. Tajemství a řízení Beche-
rovky si Becherové předávali z generace na generaci až do druhé světové války, kdy 
firmu vedla historicky jediná žena, Hedda Becher. S okupací českého pohraničí a dru-
hou světovou válkou přišli na firmu zlé časy. Hedda byla za zvláštních okolností odsu-
nuta a byla nucena vydat tajný recept Becherovky komunistickému režimu. Firma byla 
znárodněna a zůstala majetkem státu téměř 60 let. 

V roce 1977 začala privatizace firmy, která byla úspěšně dokončena až v roce 2001, kdy 
ji koupila francouzská společnost Rernod Ricard, která je vlastníkem firmy do dnes. 

Pod jejím vedením došlo k oživení značky Becherovky a jejího vzhledu. V roce 2010 
byla vybudovaní nová továrna v Karlových Varech – Bohaticích, která zvýšila kapacitu 
výroby o 40 % a Becherovka rozšířila export do více jak 35 zemí světa. 

Historie byla zpracovaná dle oficiálních stránek společnosti Becherovka.com (2019, on-
line) a knihy Tajemství třináctého pramene (2007). 
  

Obrázek 5: Ikonická láhev Becherovky; 
Zdroj: pernod-ricard.cz 

Obrázek 4: Podpis Jana Bechera; 
Zdroj: pernod-ricard.cz 
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4.4 SOUČASNÁ SITUACE PODNIKU 

Jak bylo uvedeno dříve současným a jediným akcionářem Karlovarské Becherovky je 
společnost Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa s. a. s. Tato společnost byla 
založená v roce 1975 a v současnosti je předním distributorem a výrobcem alkoholic-
kých nápojů a vín. Mezi jeho nejznámější značky patří Ballantine’s, Jameson, Absolut, 
Beefeater, Chivas Regal a mnoho dalších. Níže můžete vidět logo Karlovarské Beche-
rovky s mateřskou společností Pernod Richard. 

 

 

 

 

Dozorčí rada Karlovarské Becherovky se skládá ze čtyř členů. Předseda je Fabrice 
Audan (od 9. ledna 2019) a členy jsou Benjamin Halb (1. října 2017), Anne-Louise 
Varroquier (1. října 2018) a Hervé Fetter (1. ledna 2019). Vzhledem k tomu že v době 
psaní této práce nebyla k dispozici výroční zpráva za období 2018–2019, ale došlo 
k personálním změnám v dozorčí radě, které jsou zaznamenány ve veřejném rejstříku, 
jsou v závorkách uvedeny dny vzniku funkce. 

Představenstvo společnosti se skládá ze tří členů, a těmi jsou Miroslava Simova (před-
seda) a členové Fabrice Bouchez a Ing. Tomáš Bryzdal (od 1. října 2018, nahradil Martina 
Pučalíka). Generální ředitelkou Karlovarské Becherovky je od sprna 2017 Miroslava Si-
mova, které jsou přímo podřízení ředitelé šesti divizí. Organizační strukturu si můžete 
prohlédnout na obrázku níže. 

Organizační struktura prošla v posledních třech letech změnami. Do roku 2015 měl pod 
sebou generální ředitel pouze čtyři divize. V roce 2016 přibyla další, a to personální. A 
v roce 2017 přibila další divize, konkrétně marketingový manažer domácích značek, 
vznikl rozdělením pravomocí původně pouze marketingového ředitele. 

Obrázek 6: Společné logo; Zdroj: pernod-ricard.cz 

Obrázek 7: Organizační struktura; Zdroj: Výroční zpráva 2018 
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Dlouhodobou strategií Pernod Ricard je soustavné věnování se inovacím a rozvíjení 
nových trhů, které pro společnost představují příležitosti. Zároveň se soustředí na spo-
lečenskou odpovědnost, kdy se snaží šířit osvětu mezi zákazníky a spotřebiteli (zod-
povědná konzumace), ochranu životního prostředí a rozvoj společenského, kulturního 
a sociálního života.  (Pernod Ricard, 2019, online) 

Karlovarská Becherovka v minulém roce (2018) prošla „modernizací“ značky a designu 
láhve. S novým vzhledem zmodernizovala i marketing – nové logo, reklamy (reklamní 
kampaň „Je to o správném mixu“), větší zapojení sociálních sítí a snaží se zaměřit více 
také na mladší generaci. Zásluhou toho ji nyní nalezneme na mnoha festivalech v tzv. 
#BecherZone. S modernizací značky došlo zároveň k obnovení kryptogramu značky, 
který ji provází od počátku, a nyní je dominantou nového loga a nového designu láhve. 
Zároveň je využit pro reklamní předměty, které lze zakoupit v návštěvnickém centru 
(Karlovy Vary) anebo o ně lze soutěžit na sociálních sítí. 

4.4.1 PORTFOLIO PRODUKTŮ 

Portfolio produktů Karlovarské Becherovky tvoří celkem čtyři bylinné likéry. Těmi jsou 
Becherovka Original, Becherovka Lemond, Cordial, KV 14. Všechny produkty vynikají 
ikonickým, plochým, tvarem láhve, který se používá od roku 1866 a Becherovka je díky 
němu snadno rozpoznatelná. 

• Becherovka Original – karlovarský hořkosladký bylinný likér. Je jedním z nejstar-
ších likérů na světě. Vyrábí se podle tajné receptury, kterou znají jen dva lidé. 
Má údajné léčivé účinky a je 100 % přírodní a obsahuje směs koření z celého 
světa. 

• Becherovka Lemond – nejmladší likér, představen v roce 2008. Ovocný likér vy-
cházející z Becherovky Original, který je navíc obohacen o jemnou chuť citruso-
vých plodů. 

• Cordial – jemný prémiový likér se sladkým aroma, který v sobě snoubí chuť li-
pového květu a bílého vína. Vyrábí se už od roku 1910, původně pod názvem 
Cordial – Medoc. 

• KV14 – označován také jako 14 pramen z Karlových Varů. Je bylinný aperitiv, 
který se vyznačuje hořkou chutí, kterou mu dává směs bylin a červené víno. 

Kromě čtyř bylinných likérů se Karlovarská Becherovka zaměřuje také na koktejly, které 
z jejich produktů jdou umíchat. Na jejich internetových stánkách lze nalézt více jak 50 
různých koktejlů i s recepty. Mezi nejznámější koktejl patří „BeTon“ tvořený Becherov-
kou Original, Tonicem, ledem a plátkem citronu. „BeTon“ byl poprvé umíchán v roce 
1967na mezinárodní výstavě EXPO v Montrealu a v roce 2017 získal oficiální označení 
„český národní koktejl“. 
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5 STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Strategická analýza představuje jednu z nejdůležitějších částí ocenění podniku. Ne-
měla by být brána na lehkou váhu, protože zejména při ocenění výnosovými metodami 
hraje velkou roli. Jejím cílem je stanovení výnosového potenciálu Karlovarské Beche-
rovky. 

V rámci strategické analýzy budou využity dílčí analýzy, jež byli zmíněné v teoretické 
části práce. Jako první bude vymezen a charakterizován relevantní trh, pod který spadá 
Karlovarská Becherovka. Dále bude provedena PEST analýza pro analýzu makropro-
středí podniku. Pro mikroprostředí podniku bude použita Porterova analýza pěti trž-
ních sil, která zkoumá konkurenční sílu podniku. Jako poslední bude provedena ana-
lýza atraktivity relevantního trhu.  

Na konci strategické analýzy si shrneme dosažené poznatky pomocí SWOT analýzy, 
která v sobě spojuje mikro i makro prostředí podniku, konkrétně popisuje silné a slabé 
stránky podniku a definuje jeho hrozby a příležitosti.  

5.1 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA RELEVANTNÍHO 

TRHU 

Z širokého pohledu patří činnost Karlovarské Becherovky pod zpracovatelský průmysl, 
konkrétně pod odvětví výroby potravin a nápojů. V rámci Evropské unie toto odvětví 
představuje důležitou část ekonomiky a podílí se 2 % na tvorbě HDP. Obdobně je tomu 
také v České republice, kde se výroba potravin a nápojů podílí na HDP 2,7 %. (MPO, 2017) 

Pokud se podíváme blíže na odvětví výroby potravin a nápojů dle klasifikace ekono-
mických činností (CZ-NACE) řadíme Karlovarskou becherovku pod oddíl číslo 11 – Vý-
roba nápojů, a konkrétně pod 11.01 – Destilace, rektifikace a míchání lihovin. Pod oddíl 
číslo 11 dále patří výroba vína z vinných hroznů, výroba jablečných vín a jiných ovoc-
ných vín, výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů, výroba piva, výroba 
sladu, výroba nealkoholických nápojů, stáčení minerálních a ostatních vod do lahví. 

Oddíl CZ-NACE 11 patří k méně rozměrným oddílům zpracovatelského průmyslu, ale 
zároveň je důležitou součástí, neboť nápoje mají nezastupitelné místo ve stravě lidí, ty 
nealkoholické samozřejmě. V případě požívání většího množství alkoholických nápojů 
může docházet ke zhoršování zdravotního stavu lidí a vytvoření závislosti, větší množ-
ství a častá konzumace alkoholu se proto nedoporučuje.  

V období 2008 až 2011 zaznamenal zmiňovaný trh pokles tržeb, přičemž největší po-
kles v roce 2011. V roce 2012 došlo k oživení poptávky po lihovinách, jež narušila me-
tanolová aféra na podzim roku 2012, která vedla až k prohibici. Po této události vzrostla 
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poptávka zejména po dražší lihovinách, které na spotřebitele působí věrohodněji. Nej-
větší podíl z alkoholických nápojů v letech 2013–2017 na trhu měli tuzemáky, hořké 
bylinné likéry a vodka. (MPO,2017) 

 

 
Zdroj: ČSÚ, výpočty MPO (dostupné na mpo.cz) 

Je třeba upozornit, že pokud hodnotíme relevantní trh jako celek z pohledu klasifikace 
ekonomických činností (v našem případě CZ-NACE 11) jsou údaje částečně zkreslené 
pro potřeby hodnocení výrobce lihovin, neboť je v něm zahrnuta výroba, jak alkoholic-
kých, tak nealkoholických nápojů. V případě piva a vína se dá předpokládat, že oceňo-
vanou společnost mohou ohrozit, jelikož lze tyto nápoje považovat za substitut Beche-
rovky. Naopak nealkoholické nápoje jsou nedílnou součástí stravy lidí a mají svůj 
vlastní podíl na trhu, který se nedá srovnávat. 

Při charakteristice relevantního trhu je třeba se také zmínit o metanolové aféře, která 
vypukla v září roku 2012, i přesto že se to netýká přímo sledovaného období. Metano-
lová aféra vznikla na začátku září roku 2012 sérií hospitalizací se zdravotními potížemi 
po otravě metanolem v Čechách a v Polsku, jež v několika desítkách případů skončila 
smrtí nebo trvalými následky. Tato situace vyústila v prohibici, která byla po krátké 
době zmírněna a mohl se prodávat alkohol s tzv. rodnými listy a novými kolky. Meta-
nolová aféra vedla k velkému propadu trhu, který se začal stabilizovat až v druhé po-
lovině roku 2013. Karlovarská Becherovka vyčíslila ztráty z prohibice na 100 milionů 
korun. Na základě těchto událostí se i z prodeje alkoholu stala koncesovaná živnost, 
byli zpřísněny zákony na výrobu alkoholu a dozor při výrobě a zároveň se začal více 
potlačovat černý trh s alkoholem, který po roce 2012 údajně klesl až na třetinu. 

Klíčovými podniky v oblasti výroby lihovin jsou v Čechách vedle Karlovarské Beche-
rovky, Stock Plzeň Božkov, s. r. o., jež je největším českým výrobcem lihovin a dále Ru-
dolf Jelínek, a. s. Dále na trhu s lihovinami působí klíčový dovozci, a to Global Spirits, s. 
r. o. a Mast-Jaefermeister CZ, s. r. o., který převzal dovoz značek od firmy Rémy Coin-
treau Czech Republic, s. r. o. 

Graf 2: Počet jednotek v CZ-NACE 11 Graf 1: Vývoj tržeb v CZ–NACE 11 
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Nyní se podíváme na vývoj výnosů jednotlivých klíčových výrobců lihovin na českém 
trhu. 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Jan Becher – Karlovarská Becherovka 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Stock Plzeň Božkov	

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv Rudolf Jelínek 

Vývoj výnosů u Karlovarské Becherovky má negativní tendenci. V prvním roce byl za-
znamenán nárůst výnosů o jedno procento, v následujícím roce 2016 byl zaznamenán 
největší propad tržeb o 5,3 %, v této tendenci vývoj tržeb i nadále pokračoval, ale došlo 
ke zpomalení poklesu.  

Bohužel u společnosti Stock Plzeň Božkov nebyli k dispozici data za rok 2018, nemáme 
tedy data k celému sledovanému období. Z dat, které máme k dispozici, ale lze usoudit, 
že vývoj tržeb u této společnosti je stabilní a nedochází k žádným velkým výkyvům. 
Zároveň je zřejmé že Stock Plzeň Božkov má největší podíl tržeb na českém trhu. 

Vývoj tržeb společnosti Rudolf Jelínek v prvních dvou letech klesá a v roce 2017 se si-
tuace otáčí a výnosy společnosti rostou, v obou případech o více než 4 %. 
  

Tabulka 1: Vývoj výnosu Karlovarské Becherovky 

Tabulka 2: Vývoj výnosu Stock Plzeň Božkov 

Tabulka 3: Vývoj výnosu Rudolf Jelínek 



| 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět na grafickém znázornění největší podíl na relevantním trhu má spo-

lečnost Stock Plzeň Božkov, následuje Karlovarská Becherovka a nejmenší podíl tržeb 

tvoří společnost Rudolf Jelínek. Jak je patrné výnosy společností jsou poměrně stabilní 

a nedochází k žádným extrémním výkyvům výnosů. U Karlovarské Becherovky mů-

žeme pozorovat mírný pokles, který má ale zpomalující se tendenci.	

5.2 ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

Pro analýzu makroprostředí bude použita PEST analýza. V jejím rámci budou zkoumány 
politicko-ekonomické faktory, ekonomické faktory, sociální a technologické faktory 
z okolí Karlovarské Becherovky. 

5.2.1 Politicko-ekonomické faktory 

Alkoholické nápoje jsou návykové a mohou ovlivňovat vnímání člověka, z toho důvodu 
jsou poměrně omezovány a existuje zde tlak na snižování jejich konzumace, zejména 
pomocí spotřební daně z lihu, která zvyšuje jejich cenu, tedy i dostupnost. Alkoholické 
nápoje se smí prodávat pouze osobám starších 18 let a po jejich požití se nesmí řídit.  

Výše uvedené byl spíše úvod z pohled spotřebitele, ale samotná výroba a označování 
lihovin je také značně legislativně upravována. Stručný přehled české legislativy si uve-
deme níže.  

Výroba lihu spadá pod koncesovanou živnost „Výroba a úprava kvasného lihu, kon-
zumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, 

Graf 3: Grafické znázornění výnosů vybraných společností 
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ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a pro-
dej konzumního lihu a lihovin“, kterou upravuje zákon 455/1991Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.  

Přehled české legislativy: 

• Zákon č. 61/1997Sb. – o lihu, vymezuje podmínky výroby, úpravy, skladování, 
evidence a oběhu lihu 

• Zákon č. 307/2013Sb. – povinné značení lihu 
• Zákon č. 65/2017Sb. – omezení dostupnosti alkoholických nápojů 
• Zákon č. 140/1961Sb. – trestní zákon – v úvahu lze vzít i trestní zákon, který 

upravuje prodej alkoholických nápojů mladistvým 

Dále je samozřejmostí, že podnik musí dodržovat i veškeré ostatní zákony České re-
publiky, jako je zákon o obchodní korporaci, spotřebních daních, zákoníku práce a po-
dobně.  

Česká republika, jako člen Evropské unie, se musí také řídit nařízeními EU. Jedním z nich 
je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787 ze dne 17. 4. 2019, který 
upravuje definici a popis lihu, obchodní práva a označování lihovin. Výhodou EU je také 
volný pohyb zboží v rámci Schengenského prostoru, což snižuje podnikům náklady na 
export, ale naopak může způsobovat nárůst konkurence.  

5.2.2 Ekonomické faktory 

Pomocí ekonomických faktorů sledujeme vývoj ekonomiky. Je proto důležité sledovat 
jejich vývoj, neboť i vývoj dané ekonomiky ovlivňuje fungování podniku. Zaměříme se 
zejména na makroekonomické faktory, jako je HDP, inflace a také na devizový kurz. 

Prvním ekonomickým faktorem, na který bychom se měli zaměřit je vývoj HDP. Jak mů-
žeme vidět na tabulce č. 2, hrubý domácí produkt se ve sledovaném období vyvíjel po 
celou dobu pozitivně. Největšímu meziročnímu nárůstů došlo v roce 2015 s hodnotou 
5,3 %. Další skokový nárůst byl v roce 2017, kdy došlo k dočerpání fondu z EU. (Delloite, 
2019) Česká národní banka očekává stabilní růst i v dalších třech letech, očekává se ale 
spíše stabilnější udržitelný růst. Jak vychází z dat Eurostatu i v Evropské unii HDP ve 
sledovaném období roste, čemuž předcházelo období recese vyvolané finanční krizí 
ve Spojených státech v roce 2008, a tento pozitivní vývoj HDP se očekává i do bu-
doucna. 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz a cnb.cz 

Tabulka 4: HDP 
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Vývoj inflace zachycuje tabulka č. 3, ze které lze vyčíst, že hodnoty v letech 2014 až 
2016 se drží pod inflačním cílem České národní banky, přičemž nejnižší růst cen byl 
v roce 2015, a to 0,3 %. Inflační cíl je stanoven na 2 % (+-1%) V roce 2017 došlo ke 
zrychlení cen růst a inflačního cíle bylo dosaženo s hodnotou 2,5 %, stejně tomu bylo i 
v roce 2018, kde inflace dosáhla hodnoty 2, 1 %. Do budoucna se očekává nárůst inflace 
a naplňování inflačního cíle, hodnoty by se měli pohybovat kolem 2 %. 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz a cnb.cz 

Ekonomickým faktorem, který dále ovlivňuje podniky, zejména ty, které své zboží ex-
portují na zahraniční trhy, je devizový kurz. V tabulce č. 4 můžeme vidět devizový kurz 
pro českou korunu a euro. Jak je patrné z tabulky je zde trend mírného poklesu hodnot, 
tedy posilování koruny. V prvních třech letech jsou hodnoty relativně stabilní, od roku 
2017 je vidět větší pokles. Tento trend by měl pokračovat i do budoucna, jinými slovy 
koruna by měla stále posilovat. Takovýto vývoj je způsoben zejména devizovými inter-
vencemi České národní banky, které byli ukončeny v roce 2017.  

 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz a cnb.cz 

Dalším ekonomickým faktorem, který má vliv na prosperitu podniku je úroveň daňové 
sazby. V současné době se jedná o zvýšení daňové sazby na alkoholické nápoje, která 
by měla vést ke snižování dostupnosti alkoholu, a tudíž i snižování jeho konzumace. 
Současná daňová sazba na alkohol je stanovena na 285 Kč na litr čistého alkoholu. To 
znamená, že půllitrová láhev 40 % alkoholu je zatížena 57 Kč spotřební daně a ná-
sledně je ještě uplatněna základní sazba DPH. Vyšší daňová sazba by měla na uvede-
ném příkladu vzrůst z 57 Kč na 64,5 Kč a měla by se týkat pouze tvrdého alkoholu.  

5.2.3 Sociální faktory 

Mezi sociální a demografické faktory patří struktura obyvatelstva, vzdělanost, zaměst-
nanost a podobné sociální jevy. Tyto faktory pro potřeby ocenění nemají na společnost 
velký vliv. Co může být důležité zmínit je stárnoucí populace, což může být pro společ-
nost výhodou vzhledem k tomu, že mladiství pod 18 let nesmějí alkohol.  

Tabulka 5: Inflace 

Tabulka 6: Devizový kurz 
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Pokud vezmeme v úvahu nezaměstnanost, ta se podle dat českého statistického 
úřadu vyvíjí v karlovarském kraji obdobně jako v celé republice. Nynější míra neza-
městnanosti se pohybuje mezi 2–3 % a je nejnižší míry za poslední dobu, i v rámci 
Evropské Unie. Karlovarská Becherovka zaměstnává ve sledovaném období kolem 130 
lidí a vzhledem k nové výrobní hale a její automatizaci by ji nezaměstnanost neměla 
ohrožovat ve velké míře. 

Sociálním jevem velmi související s činností firmy je spotřeba alkoholu a alkoholismus. 
Dle dat OECD je Česká republika na druhém místě v průměrné spotřebě alkoholu, o 
které se dělíme s Francií, na prvním místě je pak Litva. Průměrně každý Čech vypije 11,7 
litru alkoholu a téměř 1,5 milionů Čechů pije rizikově a jsou na hranici závislosti.  

Z toho důvodu jsou v České republice tlaky na zvyšování daňové sazby za alkohol, jak 
bylo uvedeno výše, v rámci tohoto balíčku by také mělo dojít ke zvýšení daně za tabá-
kové výrobky. Dle vlády se očekává menší propad spotřeby alkoholu, ale pokles by ne-
měl být extrémní. Také zaleží na přístupu výrobců alkoholu, zda budou ukrajovat ze 
svého zisku nebo o kolik zdraží své výrobky. 

5.2.4 Technologické faktory 

Všeobecně je dnes technologický vývoj velmi rychlý, technologie se stále inovují a ob-
jevují se nové bez ohledu na konkrétní oblast. U výrobních podniku je vyvíjen určitý 
tlak na automatizaci výroby, které je žádoucí kvůli zefektivnění výrobních procesů a 
šetření zdrojů.  

Již přes dvě stě let se v Karlových Varech vyrábí Becherovka z kombinace směsi dvaceti 
různých bylin z celého světa, devadesáti šesti procentního lihu, cukru a dalších surovin. 
V roce 2010 byla vybudovaná nová továrna pro výrobu Becherovky, která zvyšuje ka-
pacitní možnosti výroby o čtyřicet procent. I přes moderní verzi továrny se Becherovka 
vyrábí stále stejným, tradičním způsobem. Nová výrobna byla vybudována na okraji 
Karlových Varů v Bohaticích, její výhodou je sloučení oddělených provozů do jednoho 
a také vyloučení nákladní dopravy z centra Karlových Varů, kde se nacházela původní 
továrna.  

Nová hala je jednou z nejmodernějších výrobních hal na výrobu lihovin a stála přes sto 
milionů korun. Je rozdělena do čtyř objektů, a to stáčecí místo pro líh a ostatní lihové 
suroviny, hlavní výrobní objekt, stanice dieselových čerpadel pro stabilní systém a re-
tenční nádrž. 

Vzhledem k výše uvedeným informacím o nové výrobní hale Karlovarské Becherovky 
z roku 2010, která splňuje nejmodernější technologické i bezpečností požadavky, se 
dá soudit, že technologický vývoj v nejbližší době Karlovarskou Becherovku téměř ne-
ovlivní. Jejím cílem je stále držet krok s vývojem, ale i přes možná potencionální vylep-
šení se nedá očekávat velké ovlivnění tlakem technologického vývoje.  
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5.3 ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ 

Další částí strategické analýzy je analýza mikroprostředí, která je zaměřena na bezpro-
střední okolí podniku. K posouzení vnitřního okolí podniku použijeme Porterovu ana-
lýzu pěti tržních sil, která zkoumá stávající konkurenci, hrozbu nové konkurence, vyjed-
návací sílu dodavatelů a odběratelů a možnosti substituce produktů. Cílem Porterovy 
analýzy je vyhodnocení konkurenční síly. 

Další částí analýzy mikroprostředí je analýza atraktivity relevantního trhu. Jak již bylo 
uvedeno na začátku strategické analýzy, Karlovarská Becherovka spadá pod odvětví 
pod kód 11 dle CZ-NACE, tedy destilace, rektifikace a míchání lihovin. Analýze atrakti-
vity tohoto trhu se bude věnovat samostatná podkapitola 5.4. 

5.3.1 Stávající konkurenti 

Karlovarská Becherovka má dlouholetou tradici a stabilní pozici, ale vzhledem k tomu 
že její substituce je lehká a zároveň je trh s lihovinami nasycený, je síla konkurence 
vysoká. Jak už bylo řečeno trh s lihovinami je nasycený, proto je také velmi konkurenční 
a společnosti musejí bojovat o své pozice na trhu. 

Na úrovni výrobců lihovin jsou největšími konkurenty pro Karlovarskou Becherovku 
firmy Stock Plzeň Božkov, s. r. o., jejími klíčovými značkami je Božkov Original, Fernet a 
vodka Amundsen. Druhým velkým konkurentem na poli výrobců je Rudolf Jelínek, a. s., 
jehož předností jsou ovocné destiláty jako je slivovice, hruškovice a podobně. Další 
velkou konkurenci představují čeští dovozci. Hlavním dovozcem je Global Spirits, s. r. 
o., mezi jeho značky patří Martini, Bacardi, Sierra tequilla nebo Bombay Sapphire. Dal-
ším dovozcem je Mast-Jaegermeister CZ, s. r. o., který dováží zejména Jägermeister, 
Metaxu, Tullamore Dew a mnoho dalšího.  Mast-Jaegermeister funguje na českém trhu 
od jara roku 2019 a převzal pod sebe značky společnosti Rémy Cointreau Czech Re-
public, s. r. o. 

5.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstoupit na trh s výrobou, případně dovozem alkoholu, není nějak výrazně složité. Toto 
odvětví nevykazuje výraznou kapitálovou náročnost (ta se může odvíjet od druhu al-
koholu), a ani legislativní náročnost, kde samozřejmě jsou stanoveny podmínky pro 
výrobu alkoholu. V poslední době vzniklo poměrně mnoho menších výrobců alkoholu. 
Nedá se ale předpokládat, že by nějaký menší výrobce ovládl výrazně trh. Je to z dů-
vodu, že trh je poměrně nasycený a výběr je velký, a důležitým faktorem na trhu s liho-
vinami je také značka, která značí pro zákazníky již vybudovanou důvěru. Pokud vez-
meme v úvahu druhou variantu, a to je vstup nové značky z dovozu, ani zde se nedá 
očekávat převzetí větší části trhu. Většina světoznámých značek alkoholu jsou lehce 
dostupné v České Republice, jedná se tedy spíše o výjimky, u nichž se neočekává zís-
kání velké časti trhu. 
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5.3.3 Dodavatelé 

Pro výrobu lihovin existuje mnoho dodavatelů, jak surovin, tak obalových materiálů. 
Pro výrobu Becherovky se užívají poměrně dostupné suroviny jako je konzumní líh, a 
velké množství bylin. Problém by mohl nastat v případě bylin, které se dovážejí z ce-
lého světa, ale dá se předpokládat, že ty se dají objednat z více zdrojů a jsou poměrně 
snadno skladovatelné ve větším množství, z toho důvodu se dá udělat větší zásoba. 
Spolupráce s dodavateli bude založena na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře, 
i přesto se dá předpokládat, že Karlovarská Becherovka nemá zásadního dodavatele, 
na kterém by byla závislá a vyjednávací síla dodavatelů je tak slabá.  

Následující informace se o Becherovce pouze traduje, ale není ničím podložená. Vy-
práví se, že aby recept zůstal opravdovým tajemství a nebylo možno získat jeho slo-
žení ani z informací o dodávaných bylinách, objednávají se navíc i byliny, jež se k vý-
robě Becherovky vůbec nepoužívají. Pokud by to byla pravda i to snižuje vyjednávací 
sílu dodavatelů, protože výpadek takových bylin není pro podnik problém, ale samo-
zřejmě na takové informace nejde brát větší zřetel. 

5.3.4 Odběratelé 

Velká část výrobků Karlovarská Becherovky je dodávána do velkoobchodů a obchod-
ních řetězců, menší část pak do maloobchodů, případně do gastronomických jedno-
tek. Poměrně velkou část tvoří také export do zahraničí, konkrétně do více než 40 zemí. 
Odběratelů je tedy velké množství a Karlovarská Becherovka má na trhu vybudovanou 
stabilní pozici, z toho důvodu není síla odběratelů a jejich vyjednávací schopnost silná. 

5.3.5 Substituty 

Přímá substituce produktů není možná, protože produkty Karlovarské Becherovky mají 
tajnou recepturu, kterou znají údajně pouze dva lidé. Na poli bylinných likéru je možné 
na našem trhu Becherovku nahradit Fernetem, což je bylinný likér od firmy Stock Plzeň 
Božkov, s. r. o. Nejznámějším dováženým bylinným likérem, který je u nás poměrně 
populární, je německý Jägermaister.	

I přesto že přímá substituce není zcela možná, obecně je substituce produktů Karlo-
varské Becherovky velmi jednoduchá jinými alkoholickými nápoji, a to buď produkty 
vyráběnými v České Republice, anebo i dováženými. Výběr alkoholických nápojů je 
velmi široký ať už se jedná o rumy, vodky nebo whisky apod. U alkoholických nápojů 
bývá časté, že spotřebitelé nejsou zcela vyhraněni a jsou ochotni produkty substituo-
vat nebo alespoň střídat. Dalšími substituty mohou být také pivo a víno, které mají 
menší obsah alkoholu a jsou také cenově dostupnější. Zvětšující se obliba těchto ná-
pojů souvisí také se změnou životního stylu, kdy se v poslední době klade důraz na 
zdravější životní styl, tedy i snižování konzumace alkoholu.  
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5.4 ANALÝZA ATRAKTIVITY RELEVANTNÍHO TRHU 

V rámci strategické analýzy jsme si vymezili a charakterizovali relevantní trh pro Karlo-
varskou Becherovku a následně zkoumali jeho prostředí pomocí PEST analýzy a Porte-
rovi analýzy pěti tržních sil. Nyní si provedeme analýzu atraktivity daného trhu, která 
slouží k podrobnějšímu zhodnocení atraktivity trhu. 

Pro vymezení atraktivity trhu bude použita metoda dle Maříka (2018, s. 82-83). Jsou 
stanoveny jednotlivá kritéria atraktivity, kterým jsou přiděleny váhy 1–3, kde 1 zna-
mená nejnižší důležitost kritéria a 3 nejvyšší. Bodováno je na stupnici 1–6, přičemž 
platí 1 negativní a 6 pozitivní. Na následující tabulce můžeme vidět jednotlivá kritéria 
a zvolené hodnocení, kterému se budeme krátce věnovat. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Maříka (2018, s. 84) 

Prvním kritériem je růst trhu, který je hodnoceno spíše negativně. Je to z toho důvodu, 
že trh je poměrně nasycen a v současné době jsou tlaky na snižování spotřeby alko-
holu, jak změnou životního stylu, tak legislativně pomocí zvyšování spotřební daně na 
alkohol. Tlaky na snižování spotřeby alkoholu jsou zejména, protože Česká republika 
je na druhém místě v průměrné spotřebě alkoholu na osobu. Je tedy otázka, jaký do-
pad na trh zvýšení daní bude mít. Pro Karlovarskou Becherovku může představovat 
příležitost expandovat do zahraničí zejména na západní trhy.  

Dalším kritériem je velikost trhu s lihovinami je hodnocena 5 jako pozitivní. Velikost 
trhu s lihovinami je rozsáhlá stejně jako šířka sortimentu. Spotřebitelé často nejsou 
zcela vyhraněni a Karlovarská Becherovka má na trhu silnou pozici. 

Tabulka 7: Hodnocení atraktivity trhu 
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Intenzita konkurence, jako třetí kritérium, je hodnoceno negativně, protože konku-
rence na trhu s lihovinami je opravdu silná, a to jak na českém, tak na zahraničním trhu. 
Alkoholických nápojů a jejich substitutů existuje velké množství, a jak bylo již řečeno 
spotřebitelé často nejsou zcela vyhraněni, takže je zde poměrně silný konkurenční boj. 

Rentabilita je hodnocena jako průměrná, neboť průměrná rentabilita v CZ-NACE 11 se 
pohybuje kolem 10 % a je relativně stabilní s výjimkou v roce 2013 a 2014, kde byl za-
znamenán pokles. Tento pokles ale mohl být způsoben dopady metanolové aféry, kdy 
se trh s lihovinami propadl o stovky milionů. 

Bariéry vstupu do tohoto odvětví jsou velmi malé. Pro výrobu i prodej alkoholických 
nápojů je potřeba koncesovaná živnost, a dále výrobu alkoholu upravuje zákon č. 
61/1991Sb. Po metanolové aféře byli zpřísněny podmínky výroby a zvýšena kontrola, 
ale bariéry vstupu na tento trh nejsou nějak velké. 

Jak již bylo řečeno u velikosti trhu a intenzity konkurence, trh s lihovinami je velký s ši-
rokou nabídkou a je nasycen, z toho vyplívá že i možnost substituce je velká, a proto je 
hodnocena negativně. Na poli bylinných likérů je pro Becherovku konkurent zejména 
Fernet od společnosti Stock Plzeň Božkov, ale spotřebitelé nejsou vyhrazení a jsou 
ochotni alkoholické nápoje střídat. 

Citlivost na konjunkturu je mírná. Výkyvy ekonomiky se na trhu s lihovinami promítnou, 
zejména kupní silou spotřebitelů nebo změnou preferencí ve výběru alkoholu. Proto 
byla zvolena hodnota 3 jako průměrné ovlivnění. 

Struktura zákazníků je široká, ze zákazníků jsou vyloučeni pouze osoby mladší 18 let, 
které alkoholické nápoje nesmějí požívat. Karlovarská Becherovka má široký rozsah 
odběratelů, jak velkoobchody, maloobchody, gastronomické jednotky, ale také ko-
nečné zákazníky. Jinak na trhu s lihovinami struktura zákazníků není vyhraněna, je zde 
odběr, jak pro levnější alkoholové nápoje, tak pro drahé prémiové.  

Posledním kritériem jsou vlivy prostředí, které jsou hodnoceny 4 jako spíše pozitivní. 
Z pohledu technologických trh není tolik ovlivněn. Co ho ovlivňuje z okolních vlivů je 
převážně měnící se životní styl, kdy spotřebitelé pijí ve větší míře spíše slabší alkoho-
lické nápoje jako je pivo nebo víno, což pro výrobce lihovin není zcela pozitivní, ale je 
možné tento trend zvrátit nabídnutím produktů se slabším množstvím alkoholu. Trh 
spadá pod zpracovatelský průmysl, proto je důležité také připomenout ochranu život-
ního prostředí a s tím spojené dodržování norem. Z vnějších vlivů nejvíce trh ovlivňují 
spotřební daně, které ovlivňují cenu produktů a s tím spojenou poptávku.	

Z výsledků analýzy lze vyvodit, že trh s lihovinami je průměrný. Bylo dosaženo 53 bodů 
z 96, což převedeno na procenta je 55 % atraktivita trhu.  
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5.5 ZÁVĚR STRATEGICKÉ ANALÝZY 

Důležitým krokem při oceňování podniku je provedení strategické analýzy. Výsledky 
dosažené provedením strategické analýzy si shrneme pomocí SWOT analýzy, která je 
jednou z nejčastěji prováděných strategických analýz. V této práci bude použita pro 
přehledné shrnutí dosažených výsledků, jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí Karlo-
varské Becherovky.  
 
Tabulka 8: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
• Dlouholetá tradice značky 
• Stabilita společnosti 
• Vysoká kvalita 
• Nová výrobní hala 
• Důvěra zákazníků 

 

• Portfolio 
• Lehká substituce 

 

Příležitosti Hrozby 
• Nové produkty 
• Zvýšení exportu na dosavadní 

trhy 
• Penetrace nových trhů (západní) 
• Marketing  

 

• Legislativní změny 
• Zvýšení spotřebních daní 
• Prohibice 
• Konkurence 
• Měnící se životní styl 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost Karlovarská Becherovka spadá pod zpracovatelský průmysl do oddílu eko-
nomických činností 11.01 – Destilace, rektifikace a míchání lihovin. Tento trh je po-
měrně na sycen a nedá se očekávat jeho velký růst, zároveň je zde silná konkurenční 
síla. Naopak vzhledem k blížící se recesy ekonomiky a zvýšení spotřebních daní hrozí 
trhu s lihovinami mírný propad. I přesto má Karlovarská Becherovka na tomto trhu 
velmi silné postavení. Její výhodou je zejména dlouholetá tradice firmy a její stabilita, 
za kterou v roce 2014 získala cenu Czech Stability Award a stala se nejstabilnější čes-
kou společností. 

Akcionářem Karlovarské Becherovky je skupina Pernod Ricard, která patří mezi přední 
světový výrobce a dovozce alkoholu. Konkurenci na relevantním trhu tvoří společnost 
Stock Plzeň Božkov a Rudolf Jelínek, a dále dovozci lihovin jako je Global Spirits a Mast-
Jaegermeister. I přes silnou konkurenci má Karlovarská Becherovka na trhu stabilní po-
zici s potenciálem růst, zejména na zahraničních trzích. 

Mezi její silné stránky patří už zmiňovaná tradice firmy, která sahá až na počátky 19. 
století, její stabilita a vysoká kvalita, kterou si vysloužila důvěru zákazníků. Její nynější 



| 61 

silnou stránku poskytuje i nová výrobní hala, která splňuje veškeré technologické mo-
derní požadavky a odpovídá všem bezpečnostním opatření. Výroba je z velké části au-
tomatizována a pracovníci převážně dohlížejí na chod výroby. Výrobní hala poskytuje 
také možnosti zvýšení výroby o více jak 40 %. 

Naopak slabými stránkami může být portfolio produktů, které je stálé. Becherovka jako 
hořký bylinný likér má svojí specifickou hořkou chuť, která osloví pouze část spotřebi-
telů. Je samozřejmě otázka, zda se to dá označit za slabou stránku, neboť je to právě 
ta jedinečná chuť, která tvoří Becherovku. Ale vývoje trhu si je pravděpodobně vědoma 
i samotná Becherovka, protože v roce 2008 přišla s novou Becherovkou Lemond, která 
je lehčí verzí klasické Becherovky s jemnou příchutí citrusových plodů. Další slabou 
stránkou je lehká substituce produktů. 

Příležitosti tvoří zvýšení exportu na dosavadní trhy, kde se v posledních letech Beche-
rovce daří. V roce 2018 byl zaznamenán 8 % nárůst tržeb z exportu. Novou příležitostí 
může být penetrace západních trhů, na které chce Karlovarská Becherovka proniknout. 
A v neposlední řadě je zde příležitost i v silnějším marketingu a oslovení mladých lidí. 
Je to i cesta, kterou se firma vydává. Zmodernizovala logo a design značky, pro oslovení 
mladších lidí začala využívat více sociální sítě a také začala spolupracovat s více re-
stauracemi, kde je možné vidět reklamní a sponzorské předměty. Také je možné ji vi-
dět na mnoha kulturních událostech v tzv. BecherZone, kde se snaží oslovit zákazníky 
i moderními kombinacemi Becherovky v zajímavých koktejlech. 

Hrozby pro Karlovarskou Becherovku tvoří hlavně legislativní změny a omezení a zvý-
šení spotřebních daních, což může ovlivnit zisk společnosti. Další hrozbu představují 
rizikové události jako byla metanolová aféra v roce 2012, která vedla k prohibici a pro-
padu tržeb v řádech stovek milionů. Dalšími hrozbami, jak již bylo zmiňováno je měnící 
se životní styl, a s tím spojená lehká substituce a silná konkurenční síla.  
 
Závěrem lze říci, že trh s lihovinami je rozsáhlý se silnou konkurenční sílou, a i přes 
vnější vlivy, které mohou trh negativně ovlivnit by případný propad trhu měl být pouze 
mírný. Karlovarská Becherovka má silnou pozici a vzhledem ke strategii expanze na 
západní trhy se dá očekávat její růst. 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA 
Finanční analýza společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. je zpracována 
za účelem zjištění finančního zdraví podniku a jeho hospodářské situace. Výstup fi-
nanční analýzy společně se závěrem strategické analýzy bude sloužit k vytvoření fi-
nančního plánu podniku, který je potřeba k samotnému ocenění podniku pomocí vý-
nosových metod.  

Finanční analýza bude provedena s využitím metod, které byly popsány v teoretické 
části této práce. Bude provedena analýza účetních výkazů pomocí vertikální a horizon-
tální analýzy a bilančních pravidel. Dále budou využity poměrové ukazatele a analýza 
pracovního kapitálu. Na konci budou zjištěné výsledky shrnuty a vytvořen závěr o cel-
kovém finančním zdraví podniku. Veškeré peněžní hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 

Účetní výkazy jsou zpracovány v horizontu pěti let, od roku 2014 až do roku 2018, jejich 
plný rozsah je součástí příloh. Údaje byli získány z veřejného rejstříku (www.justice.cz) 
a je předpokládáno, že jsou uvedeny správně a pravdivě.  

Na začátku finanční analýzy je třeba upozornit, že Karlovarská Becherovka má účetní 
rok vždy od poloviny roku, tedy od července do následujícího června. Pro větší přehled-
nost jsou roky v této práci uváděni normálně, ale platí: 

• 2014 pro období 1. 7. 2013 až 30.6 2014 
• 2015 pro období 1.7. 2014 až 30. 6. 2015 
• 2016 pro období 1.7. 2015 až 30. 6. 2016 
• 2017 pro období 1. 7. 2016 až 30. 6. 2017 
• 2018 pro období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018 

 

6.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

Jako první část finanční analýzy bude zpracována analýza absolutních ukazatelů, která 
zahrnuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Následně jako 
doplňující metodou je rozbor bilančních pravidel a jejich vyhodnocení. 
 

6.1.1 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

Nejdříve bude zpracována horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát, a ná-
sledně budou tyto výkazy podrobeny vertikální analýze účetních výkazů.  

Horizontální analýza, též označována jako analýza časových řad, je zpracována pro ob-
dobí 2014 až 2018 a zachycuje vývoj pomocí relativního a absolutního vyjádření změn. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Na provedené horizontální analýzy aktiv můžeme sledovat vývoj dlouhodobého a 
oběžného majetku, a tedy i vývoj celkové bilanční sumy. Bilanční suma ve sledovaném 
období 2014–2018 celkem klesla o 20,5 %, nejvíce z roku 2014 na 2015 a to o 27 %. 
V posledním sledovaném roce jsme zaznamenali jediný nárůst o 10,6 % celkové bi-
lanční sumy. Největší podíl na tomto růstu mají oběžná aktiva, konkrétně pohledávky 
vůči ovládané nebo ovládající osobě. 

Největší celkový nárůst byl zaznamenán u dlouhodobého nehmotného majetku, a to 
o více jak 140 %. Tento růst byl zaznamenán zejména u nedokončeného dlouhodo-
bého nehmotného majetku a činí růst v absolutní hodnotě téměř 10 000 tisíc Kč mezi 
rokem 2014 a 2018. Naopak snižování dlouhodobého hmotného majetku je způso-
beno odepisováním nové budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv 

Graf 4: Struktura aktiv 
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Graf č. 4 nám ukazuje strukturu aktiv Karlovarské Becherovky. Je zřejmé, že menší část 
majetku společnosti tvoří dlouhodobý majetek a velká část je tvořena oběžným ma-
jetkem. Největší podíl na oběžném majetku mají krátkodobé pohledávky vůči ovlá-
dané nebo ovládající osobě. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce číslo 10 můžeme sledovat horizontální analýzu pasiv. Zákonitě bilanční suma 
pasiv klesla stejnou mírou o 20,5 % jako aktiva, což potvrzuje princip bilanční sumy 
aktiv a pasiv. Z celé analýzy rozvahy můžeme vidět obecný trend poklesu téměř všech 
položek v prvních dvou letech. Naopak v posledním sledovaném roce všechny položky 
rostou s výjimkou fondů ze zisku, které klesli o 8, 4 %. 

Základní kapitál ve výši 427 423 tisíc Kč je po celé sledované období stejný. U výsledků 
hospodaření za účetní období můžeme v prvním roce vidět velký pokles o 53, 1 %, 
tento pokles se v následujících letech zmírnil a byl pouze 10,5 % a dalších dvou letech 
už byl zaznamenán jeho růst, který v posledním sledovaném roce činil 26, 8 %, což je 
v peněžním vyjádření nárůst o 42 026 tisíc Kč oproti předcházejícímu roku. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv 

Graf 5: Struktura pasiv 
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Na grafu číslo 5 vidíme strukturu pasiv. Vhledem k principu bilanční sumy, kdy se aktiva 
musí rovnat pasivům, vidíme stejný průběh vývoje jako u aktiv. V roce 2015 vidíme po-
měrně velký pokles celkové sumy oproti roku 2014. Tento pokles pokračuje i v násle-
dujících letech je ale velmi mírný. V posledním roce už se vývoj obrací a celková suma 
roste. V případě pasiv se jedná zejména o nárůst cizích zdrojů, konkrétně krátkodobých 
závazků. 

Při posuzování struktury pasiv je třeba si všimnou, že Karlovarská Becherovka je z větší 
části financována vlastním kapitálem. A také je třeba zmínit, že nepoužívá žádné dlou-
hodobé cizí zdroje. 

Nyní si provedeme horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát, kterou souhrnně vidíme 
v tabulce č. 11. Stejně jako u horizontální analýzy rozvahy i u výkazu zisků a ztrát je 
rozdíl počítán v relativní a absolutní změně. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U tržeb za vlastní výrobky a služby můžeme sledovat zmenšující se pokles tržeb, který 
se v posledním roce otočil na jejich růst o 10 %. Tento jev je způsoben zejména sílícím 
exportem Becherovky, jež v roce 2018 dosáhl rekordní hodnot a zvýšil se o 8 % a pře-
kročil hranici 3, 6 milionů litru. Opačný vývoj můžeme pozorovat u tržeb za prodej 
zboží, které Karlovarská Becherovka prodává své mateřské společnosti Pernod Ricard, 
kde v prvním roce byl 10 % růst a následně pokles tržeb, který se s každým rokem pro-
hlubuje. 

Pozitivním aspektem je, že i přes poklesy v letech 2014 a 2015 se tento vývoj začíná 
obracet a tržby i výsledky hospodaření začínají zase stoupat. 

Tabulka 11: Horizontální analýza VZZ 
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Na horizontální analýzu účetních výkazů navazuje již zmiňovaná vertikální analýza 
účetních výkazů, která ukazuje procentuální podíl jednotlivých položek vůči celkové 
bilanční sumě, a v případě výkazu zisků a ztrát procentuální podíl výnosových a nákla-
dových položek na tržbách. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza aktiv nám ukazuje poměr jednotlivých položek majetku k celkovým 
aktivům. Můžeme vidět, že dlouhodobý majetek tvoří podíl mezi 20 až 30 % a oběžný 
majetek mezi 70 až 80 % majetku. Toto rozdělení bylo patrné už na grafu č. 4 – Struk-
tura aktiv a je stabilní po celé sledované období. Dlouhodobý majetek tvoří z největší 
části dlouhodobý hmotný majetek, který má po celou dobu více jak 20 %, což odpovídá 
tomu, že je podnik výrobní. Oběžná aktiva z větší části tvoří krátkodobé pohledávky, 
kde značnou část tvoří zmiňované pohledávky vůči ovládané nebo ovládající osobě. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I u vertikální analýzy pasiv můžeme říct, že jejich vývoj je stabilní a nedochází k žádným 
radikálním změnám ve struktuře majetku. Karlovarská Becherovka nevyužívá žádné 

Tabulka 12: Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 13: Vertikální analýza pasiv 
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dlouhodobé cizí zdroje a z větší části je financovaná vlastním kapitálem, který se po-
hybuje kolem 60–65 % celkových pasiv. Zbytek je tvořen cizími zdroji, z nichž je kolem 
5 % tvořeno rezervami a zbylých přibližných 30 % krátkodobými závazky. Vlastní kapi-
tál sice v čase měnil procentuální podíl, ale bylo to dáno změnou celkové sumy pasiv, 
jinak je po celou dobu konstantní. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát sleduje procentuální podíl jednotlivých výnoso-
vých a nákladových položek na celkových tržbách. Hodnota celkových tržeb, tedy 100 
%, je brána jako součet tržeb za vlastní výrobky a služby a tržeby za prodej zboží. 

Můžeme vidět, že poměry obou tržeb se se pohybují kolem 50 % a tedy, že tvoří téměř 
stejnou část na celkových tržbách. Je zaznamenán opačný trend, kdy tržby z výrobků 
a služeb měli na počátku větší podíl a klesající tendenci, ale ke konci zase začali růst a 
tvoří už 56 % podíl. Naopak tržby za prodej zboží byli na začátku nižší a měli tendenci 
růst v posledním roce 2018 klesli na 44 %. 

Jednotlivé položky VZZ mají relativně konstantní podíl na tržbách. Je třeba zmínit, že 
přes klesající tendenci celkových tržeb jejich propad nebyl nějak extrémně markantní. 
Nejvýznamnější položkou je poté výkonová spotřeba, která zaujímá 67–75 %. Pozitiv-

Tabulka 14: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 
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ním aspektem je klesající vývoj této položky, a to i přesto že rostli tržby za prodej vlast-
ních výrobků a služeb. Největší část výkonové spotřeby je tvořena náklady vynalože-
nými na prodané zboží (právě tato položka v posledním roce klesla o 8 %) a dále kolem 
20 % tvoří služby, jako poslední je pak spotřeba materiálu a energie.  

6.1.2 BILANČNÍ PRAVIDLA 

Horizontální a vertikální analýzu doplníme ještě doporučenými pravidly na řízení kapi-
tálu neboli bilančními pravidly a rozborem jejich dodržování. 

Jako první se podíváme na zlaté bilanční pravidlo, které doporučuje, aby byl dlouho-
dobý majetek kryt dlouhodobým kapitálem, tedy vlastním kapitálem a dlouhodobými 
cizími zdroji. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 15, zlaté pravidlo Karlovarská Becherovka splňuje a pře-
vis dlouhodobého kapitálu je značný. Dlouhodobý kapitál je tvořen pouze vlastním ka-
pitálem, neboť firma nevyužívá žádné dlouhodobé cizí zdroje. Níže je vidět grafické 
znázornění tohoto pravidla. Můžeme vidět, že společnost je dlouhodobě překapitali-
zovaná, což je dobré z pohledu likvidity a stability, ale zároveň to snižuje rentabilitu 
kapitálu. 

 

 

	

	

	

	

	

	
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 15: Zlaté pravidlo	

Graf 6: Zlaté pravidlo 
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Dalším pravidlem je pari pravidlo, které zpřesňuje zlaté bilanční pravidlo a říká, že pod-
nik by měl užívat tolik vlastního kapitálu, kolik může vložit do dlouhodobého majetku 
anebo trochu méně, aby se vytvořil prostor pro financování dlouhodobým cizím ma-
jetkem. Vzhledem k tomu, že Karlovarská Becherovka nevyužívá žádný dlouhodobý cizí 
kapitál je pravidlo ve své podstatě rovno zlatému pravidlu, proto pro něj platí i stejné 
grafické znázornění, které můžeme vidět na grafu č. 6. 

Můžeme říci, že pari pravidlo tedy není dodrženo, a jak už bylo řečeno Karlovarská Be-
cherovka je z dlouhodobého hlediska překapitalizovaná. A svým vlastním kapitálem 
kryje i oběžná aktiva, což se z pohledu rentability nedoporučuje. 

Pravidlo vyrovnání rizika, říká že podnik má využívat vlastní i cizí zdroje, ale vlastní by 
měli převyšovat. Jak můžeme vidět v tabulce č. 16 a též to vychází z předchozího textu 
toto pravidlo je dodržováno. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poměr cizího a vlastního kapitálu se pohybuje v poměru 60–65 % pro vlastní kapitál a 
35–40 % pro cizí kapitál, které je tvořen krátkodobými závazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 16: Pravidlo vyrovnání rizika 

Graf 7: Pravidlo vyrovnání rizika 



| 70 

Poslední růstové pravidlo udává, aby růst investic podniku nepřevyšoval růst jeho tr-
žeb. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět výše i toto pravidlo Karlovarská Becherovka dodržuje. Dlouhodobý 
majetek v čase neroste naopak spíše klesá. To je dáno zejména tím, že od roku 2010 
má Karlovarská Becherovka novou výrobní halu, která splňuje veškeré nové technolo-
gické požadavky a normy. Rozsáhlé investice z toho důvodu nejsou nutné a klesající 
tendence u dlouhodobého majetku je způsobena odpisy. 

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

6.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Další částí finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů pomocí, které budeme 
zkoumat klíčové finanční oblasti Karlovarské Becherovky. Pro rozbor vybraných oblastí 
se využívají účetní výkazy, jejichž kompletní výčet je uveden v přílohách této práce. 

V rámci analýzy poměrových ukazatelů se v této práci zaměříme na analýzu rentability, 
likvidity, aktivitu podniku a v neposlední řadě také analýze zadluženosti Karlovarské 
Becherovky. 

Tabulka 17: Růstové pravidlo 

Graf 8: Růstové pravidlo	
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6.2.1 Rentabilita 

Prvním zkoumaným poměrovým ukazatelem bude rentabilita. Bude zkoumána renta-
bilita aktiv, vlastního kapitálu a tržeb. Jejich jednotlivý výpočet můžeme vidět v tabulce 
č. 18 a grafické znázornění jejich vývoje v grafu č. 9. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velmi pozitivní je, že vývoj všech rentabilit je po celou dobu v kladných číslech. U všech 
je k vidění i velmi podobný vývoj, kde jsou v roce 2014 hodnoty vysoké a v následujícím 
roce začínají klesat a od roku 2016 jdou zase nahoru. Z uvedených hodnot lze vyvodit, 
že Karlovarská Becherovka je vysoce rentabilní. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vychází z poměru čistého zisku vůči vlastnímu ka-
pitálu. Průměrná rentabilita v Evropě ve výrobě alkoholu se pohybuje dle Damodarana 
(2019) lehce nad 12 %, a tedy můžeme říci, že Karlovarská Becherovka dosahuje nad-
průměrné rentability vlastního kapitálu po celou dobu sledovaného období. 

Jak vidíme na grafickém znázornění, jednotlivé rentability následují vývojový trend 
struktury kapitálu. V roce 2014 vidíme poměrně vysoké hodnoty které klesají na své 
minimum v roce 2016, od kterého dále pozorujeme zase jejich nárůst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 18: Rentabilita 

Graf 9: Rentabilita 
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6.2.2 Likvidita 

Důležitým ukazatelem o finančním zdraví podniku je také jeho schopnost dostát svým 
závazkům včas, na požadovaném místě a v požadované podobě, jinými slovy likvidita 
podniku. Likvidita Karlovarské Becherovky bude zkoumaná pomocí běžné, pohotové a 
okamžité likvidity. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5. Jak vidíme v ta-
bulce č. 19 hodnoty běžné likvidity Karlovarské Becherovky se pohybují na horní hranici 
doporučené běžné likvidity, z čehož lze odvodit konzervativní strategie a tu jsme mohli 
vidět i při analýze kapitálové struktury společnosti. 

Hodnota pohotové likvidity by měla být mezi 1,1 – 1,5. V případě pohotové likvidity 
jsou hodnoty dokonce ještě výš, než je doporučovaná mez, což je sice příznivé pro vě-
řitele, ale podnik by měl usilovat spíše o přiměřenou úroveň. Vyšší hodnoty těchto li-
kvidit značí konzervativní strategii podniku a jsou také způsobeny tím, že podnik vyu-
žívá jako cizí aktiva pouze krátkodobé závazky. 

V případě okamžité (peněžní) likvidity nastává opačný problém, kdy požadované 
úrovně 0,2 je dosaženo pouze v roce 2016 a v ostatních letech je okamžitá likvidita 
nižší, což může pro podnik představovat problém. 

6.2.3 Aktivita 

Analýza aktiv slouží ke zhodnocení produktivity jednotlivých položek aktiv, čímž se 
zkoumají nadbytečné a nevyužívané kapacity anebo naopak nedostatek majetku pro 
další rozvoj firmy. 

Tabulka 19: Likvidita 

Tabulka 20: Aktivita 
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Doporučuje se, aby se veškerá aktiva otočila alespoň jednou za rok. To je splněno u 
všech zkoumaných položek aktiv po celou dobu. V případě pohledávek se hodnoty po-
hybují v rozmezí od 1,5 do 2,7, problémem může být zkreslení, které způsobují pohle-
dávky vůči ovládané nebo ovládající osobě, protože jsou velmi vysoké. Pokud bychom 
je vynechali obrat pohledávek by se pohyboval v rozmezí 3,8 až 4,6. 

Doby obratů jsou poměrně vysoké zejména u pohledávek a krátkodobých závazků. U 
krátkodobých závazků je pozitivní, že se doba obratu zkracuje. U pohledávek je zase 
důležité vzít v potaz zmiňované vysoké krátkodobé pohledávky vůči Pernod Ricard, 
které ukazatel mohou zkreslovat. 

6.2.4 Zadluženost 

Zadluženost podniku se zkoumá pomocí ukazatelů celkové zadluženosti, míry zadlu-
žení a úrokového krytí. Výsledky analýzy zadluženosti Karlovarské Becherovky mů-
žeme vidět v tabulce č. 21. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Celková zadluženost od roku 2014 pomalu vzrůstala, kde v roce 2016 se dostala na 
nejvyšší míru 39,8 % a zase začala klesat a v posledním roce klesla na celkovou míru 
zadlužení 38,3 %. Stejný vývoj můžeme sledovat u míry zadluženosti. Vzhledem k okol-
nostem, že podnik nevyužívá žádné dlouhodobé cizí zdroje jeho úroky jsou minimální, 
čímž se úrokové krytí dostává do vysokých hodnot. 

Závěrem lze říci, že zadluženost lze považovat za vhodnou, neboť je nižší než 40 %. 
Nevýhodou je nevyužívání dlouhodobého cizího kapitálu, který zvyšuje rentabilitu ka-
pitálu. Vzhledem k tomu, že z předchozích analýz víme, že podnik dlouhodobé cizí 
zdroje nevyužívá nebyl ani ukazatel dlouhodobé zadluženosti počítán. I přes konzer-
vativní strategii Karlovarské Becherovky k zadluženosti můžeme říct, že je míra zadlu-
žení vhodná a rentabilita kapitálu je nadprůměrná. 

6.3 ANALÝZA PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

Na závěr finanční analýzy se budeme věnovat pracovnímu kapitálu a jeho rozboru ne-
boli rozboru oběžných aktiv. Zaměříme se zejména na ukazatel čistého pracovního ka-
pitálu, který nám ukazuje využívání kapitálu, ale také doplňuje analýzu likvidity. 
 
 

Tabulka 21: Zadluženost 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 22 můžeme vidět analýzu čistého pracovního kapitálu, doplněnou i o ana-
lýzu nepeněžního kapitálu. Na začátku sledovaného období je hodnota čistého pra-
covního kapitálu 611 249 a v následujících letech kolísá a ve své podstatě kopíruje vý-
voj i předešlých ukazatelů, a tedy že na konci zase začíná stoupat. 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Na grafickém znázornění jde hezky vidět v první řadě vývoj a potřeba čistého kapitálu, 
který kopíruje vývoj tržeb a struktury majetku. Zároveň můžeme vidět převis čistého 
pracovního kapitálu nad jeho reálnou potřebou. Vzhledem k tomu že nemáme vnitřní 
podrobné informace o řízení pracovního kapitálu a tento převis je vždy úměrný vývoji 
čistého pracovního kapitálu, můžeme předpokládat, že veškerý pracovní kapitál je po-
třebný a čistý pracovní kapitál je v rámci Karlovarské Becherovky řízen správně. 

 

 

 

 

Zdroj: 
Vlastní  
zpracování 

Tabulka 22: Analýza pracovního kapitálu 

Tabulka 23: Potřeba čistého pracovního kapitálu 

Graf 10: Potřeba čistého pracovního kapitálu 
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6.4 ZÁVĚR FINANČNÍ ANALÝZY 

Cílem finanční analýzy bylo zjistit finanční zdraví Karlovarské Becherovky a úroveň je-
jího hospodaření v letech 2014 až 2018. Ke zhodnocení finančního zdraví podniku jsme 
použili horizontální a vertikální analýzu absolutních ukazatelů doplněnou a rozbor bi-
lančních pravidel. Následně byla provedena analýza rentability, likvidity, aktivity a za-
dluženosti jsme použili poměrové ukazatele. A v neposlední řadě jsme analyzovali 
čistý pracovní kapitál. 

Z provedených analýz můžeme říct, že Karlovarská Becherovka je stabilní společnost 
s relativně konzervativní strategií k řízení kapitálu. Nevyužívá žádný dlouhodobý cizí 
kapitál, i přesto je velmi rentabilní. Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje dvojná-
sobné výšky, než je evropský průměr pro výrobu lihovin. 

Po roce 2014 došlo k poklesu jak kapitálu, tak k poklesu tržeb, pokles pokračoval i dále 
až po rok 2017, kde byl zaznamenán růst, kterým se dále ubírají zejména tržby. Tento 
vývojový trend se promítl téměř do všech sledovaných ukazatelů. Pokles nebyl nějak 
velký a neohrozil nijak výnosnost ani jiné aspekty společnosti a předpokládá se, že Kar-
lovarská Becherovka bude dále pokračovat v růstové strategii. 

Celkově můžeme shrnout Karlovarskou Becherovku jako perspektivní a stabilní spo-
lečnost a potvrdit tzv. going concern princip. Karlovarská Becherovka optimálně řídí 
veškeré aspekty finančního řízení. Malým rizikem je okamžitá likvidita, která je nízká a 
další negativní aspektem může být nevyužívání dlouhodobých cizích zdrojů. Přesto že 
ve sledovaném období tržby lehce klesly v posledním roce společnost dosáhla rekord-
ních tržeb za export a předpokládá se, že tento růst bude pokračovat i do budoucna. 
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7 FINANČNÍ PLÁN 

Výchozím krokem pro sestavení finančního plánu Karlovarské Becherovky bylo prove-
dení strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností se dá predikovat 
pozitivní budoucí vývoj společnosti. 

Finanční plán je sestaven na pět let pro období 2019–2023. Při sestavování plánu byl 
brán v úvahu minulý vývoj tržeb, výhledy pro odvětví a očekávaný vývoj makroekono-
mických ukazatelů. I přes ne zcela pozitivní očekávaný vývoj odvětví, kdy se v České 
republice má zvýšit spotřební daň z alkoholu a ekonomika se pomalu začíná připravo-
vat na recesi se neočekává pokles tržeb. Ve sledovaném období jsme sledovali pokles 
tržeb, které se zase začali zvyšovat, k čemuž přispěl zejména export. Neočekává se 
proto, že by tržby společnosti zvýšení spotřební daně na alkohol ohrozilo. 

Před vytvořením finančního plánu je vždy dobré rozdělit majetek na provozně nutný a 
nenutný. Provozně nenutný majetek je ten, který přímo nesouvisí s hlavní činností pod-
niku. Může to být tedy nepotřebný dlouhodobý majetek, volná likvidita nebo dlouho-
dobý finanční majetek. 

Vzhledem k absenci vnitřních informací o podniku a na základě výsledků finanční ana-
lýzy, která zjistila, že podnik nemá velký přebytek likvidity, budeme předpokládat, že 
veškerý majetek společnosti je potřebný. 

7.1 PLÁN VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 

Vytvoření plánu výkazu zisků a ztrát vycházelo z procentuálního nárůstu tržeb a jed-
notlivé položky, pak byli plánovány několika způsoby. Některé položky byly napláno-
vány na základě podílu na tržbách, který byl zjištěn pomocí vertikální analýzy a část 
položek, u nichž se nedal zcela odhadnout vývoj, byla určena v konstantní výši. 

Přes mírný pokles tržeb ve sledovaném období se dá očekávat, že tržby do budoucna 
porostou. V posledním sledovaném roce jsme zaznamenali jejich růst o 10 %. Vzhle-
dem k vnějším negativním vlivům, které mohou snižovat tržby byla stanovena procen-
tuální sazba nárůstu tržeb meziročně na 3, 5 % u vlastních výrobků a na 2, 5 % na prodej 
zboží. 

Největší podíl vůči tržbám měla výkonová spotřeba, což je logické, neboť Karlovarská 
Becherovka je výrobní podnik. Nejvíce na výkonové spotřebě tvoří náklady vynaložené 
na prodané zboží, poté služby a jako poslední materiál a energie. 

Na následující tabulce č. 24 můžeme vidět naplánovaný výkaz zisků a ztrát. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

7.2 PLÁN ROZVAHY 

Pro finanční plán je také sestavená rozvaha, jejíž sestavení se odvíjelo od provedených 
analýz absolutních ukazatelů neboli horizontální a vertikální analýzy. Rozvaha byla 
provedena na obdobném principu jako výkaz zisků a ztrát. Byla využita metoda pro-
centa z tržeb a zkoumaná závislost jednotlivých složek rozvahy na výši tržeb. Je počí-
táno, že celková bilanční suma bude narůstat, ale pouze s pomalým vývojovým tren-
dem. Struktura kapitálu byla zanechána tak, jak se vyvíjela po celé sledované období, 
a tedy větší převis oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem a taktéž vynechání 
dlouhodobých cizích zdrojů, které společnost nevyužívá. 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka 24: Plánovaný VZZ pro období 2019–2023 

Tabulka 25: Plánovaná aktiva pro období 2019–2023 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

7.3 ANALÝZA FINANČNÍHO PLÁNU 

Po naplánování základních účetních výkazů byla provedena i jejich zkrácená finanční 
analýza pro rychlé zhodnocení finančního zdraví podniku do budoucna. Zkrácenou fi-
nanční analýzu můžeme vidět v tabulce č. 27. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj hodnot je poměrně stálý, což je dáno tvorbou plánovaných výkazů, které byly 
částečně tvořeny procentuálním nárůstem nebo také stanovením konstantní výše. Jak 
můžeme vidět v analýzy finančního plánu rentabilita podniku je stále vysoká až nad-
průměrná. Okamžitá likvidita dosáhla s výjimkou posledního roku požadované výše. 
Naopak negativně se vyvíjí pohotová likvidita, která je vyšší než doporučené hodnoty. 
Způsobeno je to pravděpodobně vysokými krátkodobými pohledávkami vůči ovláda-
jící osobě, které nebyli při plánování vyjmuty. 

Tabulka 26: Plánovaná pasiva pro období 2019–2023 

Tabulka 27: Finanční analýza plánovaných účetních výkazů 
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8 STANOVENÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI 

JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHE-

ROVKA, A. S. 
Nyní přistoupíme k samotnému ocenění společnosti Jan Becher – Karlovarská Beche-
rovka, a. s. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu ocenění bude provedeno za úče-
lem odhadu hodnoty společnosti ke dni 1. 4. 2019 pro případného externího investora.  

Samotnému ocenění společnosti předcházelo provedení strategické a finanční ana-
lýzy. Z výsledků dílčích analýz je možné potvrdit, že podnik splňuje podmínku tzv. 
going concern, a tedy že je perspektivní a očekává se jeho pokračování do budoucna 
a může být oceněn pomocí výnosových metod. Na základě podkladů ze strategické a 
finanční analýzy byl vypracován také finanční plán, který poskytne podstatná data pro 
využití těchto metod. 

Pro ocenění byli vybrány metody volných peněžních toků, a to ve variantě Entity i Equ-
ity, z toho důvodu jako první budou stanoveny diskontní míry. Další využitou metodou 
bude výnosová metoda ekonomické přidané hodnoty a jako poslední doplňková me-
toda bude použita majetková metoda, konkrétně metoda účetní hodnoty. 

8.1 STANOVENÍ DISKONTNÍ MÍRY 

Pro stanovení hodnoty podniku byli vybrány výnosové metody volných peněžních toků 
ve variantě entity a equity a následně metoda ekonomické přidané hodnoty. Z toho 
důvodu si jako první musíme stanovit náklady, jak na vlastní, tak na cizí kapitál. 

Stanovení jednotlivých diskontních mír vychází z modelů, které jsme si uvedli v kapi-
tole 3. 1.  Výnosové metody. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 28: Stanovení nákladů na vlastní kapitál 
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Model CAPM pro stanovení nákladů na vlastní kapitál, který se užívá pro metody equity. 
Důležitými parametry tohoto modelu jsou bezriziková výnosová míra, beta koeficienty 
odpovídající odvětví a zadluženosti firmy a tržní riziková prémie. Bezriziková výnosová 
míra (rf) byla převzata ze stránek Ministerstva financí ČR jako úroková míra výnosnosti 
ve výši 2, 75 % českého státního dluhopisu emitovaného 23. 11. 2018 na 15, 5 let. Beta 
koeficienty byli převzaty z internetové databáze Damodaran.com. Daňová sazba byla 
počítána jako konstantní ve výši 19 %. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledná hodnota průměrných vážených nákladů na kapitál se rovná nákladům na 
vlastní kapitál. Je to způsobeno tím, že WACC je postaveno na nákladech na cizí kapitál, 
který se odvíjí od nákladových úroků dané společnosti a výše dlouhodobých cizích 
zdrojů, což jak bylo již několikrát uvedeno Karlovarská becherovka nemá. Hodnota 
WACC je tedy stejná jako hodnota nákladů na vlastní kapitál, a tedy 7, 26 %. 

8.2 METODA DCF ENTITY 

Pro stanovení hodnoty společnosti Karlovarská Becherovka byli zvoleny výnosové me-
tody. Jako první stanovíme hodnotu společnosti pomocí metody DCF Entity, která sta-
novuje hodnotu podniku s ohledem jak na vlastníky, tak věřitele. Prvním krokem je sta-
novení volných peněžních toků, což můžeme vidět na tabulce č. 30. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 29: Průměrné vážené náklady na kapitál v období 2019–2023	

Tabulka 30: Stanovení FCFF 
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Daňová sazba pro výpočet byla stanovena stejně jako u diskontních mír na 19 %. Od-
pisy jsou dohledatelné ve výkazu zisků a ztrát. Růst WC představuje meziroční ná-
růst/pokles čistého pracovního kapitálu. Poslední položkou při stanovení FCFF jsou 
nové investice, které se vypočtou rozdílem mezi lety a následným přičtením odpisů. 

Teoretické poznatky k jednotlivým metodám byli uvedeny v teoretické části (v kapitole 
č. 3), z toho důvodu je zde nebudeme uvádět znovu. 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pro metodu DCF ve variantě entity se užívá diskontní míra WACC, neboť se hodnota 
stanovuje jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Dalším krokem je diskontovat vypočítané 
volné peněžní toky. Součtem všech diskontovaných FCFF získáme současnou hodnotu 
1. Fáze. 

Pro výpočet druhé fáze si nejdříve musíme stanovit pokračující hodnotu FCFF pro první 
rok, pro který již nemáme plán. Tuto hodnotu využijeme pro výpočet pokračující hod-
noty pomocí tzv. Gordonova vzorce, který bere v úvahu dlouhodobé tempo růstu, které 
bylo s ohledem na vývoj HDP a ekonomiky stanoveno na 2, 5 %. 

Pokračující hodnotu (4 884 301) převedeme pomocí diskontování na současnou hod-
notu získáme hodnotu fáze dvě, která činní 3 690 074. V případě, že byl vyjmut z oce-
nění nějaký nepotřebný majetek je třeba jeho hodnotu nyní přičíst. Součet první a 
druhé fáze nám dává výslednou hodnotu společnosti.  

Hodnota podniku stanovena metodou DCF entity ke dni 1. 4. 2019 činí 4 540 144 tis. Kč. 

8.3 METODA DCF EQUITY 

Další variantou metody volních peněžních toků je varianta equity, která stanovuje hod-
notu pouze pro vlastníky. Tato metoda funguje na stejném principu jako metoda před-
cházející, pouze se využívá diskontní sazba re namísto WACC. 
 

Tabulka 31: Stanovení hodnoty dvoufázovým modelem DCF Entity 



| 82 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Princip výpočtu je stejný jako u předchozí metody a nebude proto znovu komentován. 
Rozdíl spočívá v rozdílné diskontní sazbě, zde se využívá diskontní sazba z modelu 
CAPM pro vlastníka. Další rozdíl je při výpočtu volných peněžních toků, kde se ještě na-
víc odečítá splátka úvěru. 

Pozitivní aspektem je, že vývoj volných peněžních toků v letech je stále v kladných čís-
lech. Stejný výsledek u obou provedených metod je způsoben absencí dlouhodobých 
cizích zdrojů, společnost proto nemá žádnou splátku dluhu a nehraní a nákladové 
úroky jsou pouze v řádech tisících. Výsledkem je stejná hodnota pro vlastníky a věřitele 
i pouze pro věřitele. 

8.4 METODA EVA 

Hodnota Karlovarské Becherovky je dále stanovena metodou ekonomické přidané 
hodnoty. Ocenění je postaveno na ukazateli EVA, který nám poskytuje pohled na vý-
nosnost podniku neboli jeho přidanou hodnotu. Zkoumá výnosnost také z ekonomic-
kého pohledu, a nejen z účetního, jak tomu často bývá. 

Nejdříve si stanovíme vypočítáme samotný ukazatel EVA pro jednotlivé roky. 

Tabulka 33: Stanovení FCFE 

Tabulka 32: Stanovení hodnoty pomocí DCF Equity 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků ukazatele EVA vidíme, že podnik bude v budoucích letech stále tvořit klad-
nou ekonomickou přidanou hodnotu. 

Pro výpočet EVA jako možnosti stanovení hodnoty podniku, můžeme také využít dvou-
fázový model. První fáze je tvořena součtem diskontovaných EVA, kde je jako diskontní 
míra použito WACC. Hodnota první fáze je stanovena na 733 384 tisíc Kč. 

Dalším krokem je dopočet EVA pro první rok, pro který již nemáme plán, což činní 199 
680 tis. Kč. Tempo růstu g je stanoveno stejně jako tomu bylo u předcházejících metod, 
a to 2, 5 %. Pro pokračující hodnotu je opět využit Godonův model, který nám dává 
hodnotu 4 194 074 před úpravou na současnou hodnotu.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledná hodnota Karlovarské Becherovky stanovena metodou EVA ke dni 1. 4. 2019 je 
3 687 496 tisíc Kč. 

8.5 METODA ÚČETNÍ HODNOTY 

Poslední vybranou metodou k ocenění Karlovarské Becherovky je metoda účetní hod-
noty, která slouží jako doplňková metoda k výnosovému stanovení hodnoty. 

Metoda účetní hodnoty vychází z celkové bilanční sumy aktiv v posledním roce sledo-
vaného období. Účetní hodnota Karlovarské Becherovky na základě celkové bilanční 
sumy v rozvaze ke dni 30. 6. 2018 je 1 021 305 tisíc Kč. 

Tabulka 34: EVA 

Tabulka 35: Stanovení hodnoty pomocí dvoufázové metody EVA 
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8.6 SHRNUTÍ OCEŇOVÁNÍ 

Pro stanovení hodnoty společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. byly zvo-
leny čtyři metody. Před samotným oceněním byly provedeny strategická a finanční 
analýza, jež nám pomohli zmapovat okolí podniku a jeho finanční zdraví. Z výsledků 
analýz bylo zřejmé, že podniku se daří dobře. Karlovarská Becherovka je stabilní, per-
spektivní podnik se silnou pozicí na trhu, z čehož vyplívá, že splňuje tzv. going concern 
princip a mohl být oceněn výnosovými metodami. Byly zvoleny metody volných pe-
něžních toků, a to ve variantě entity i Equity. Další metodou byla ekonomická přidaná 
hodnota a poslední byla metoda účetní hodnoty, která byla spíše doplňková. Výsledky 
jednotlivých metod si můžeme prohlédnout na grafu č. v tisících Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět na grafu nejnižší hodnota byla stanovena metodou účetní hodnoty. 
Tato hodnota je stanovena pouze na majetkové bázi a měla by představovat nejnižší 
možnou míru potenciální ceny. Metoda EVA vykazuje v tomto případě střední hodnotu. 
Nejvyšší hodnota byla shodně stanovena metodami DCF Entity a Equity, což je dáno 
absencí dlouhodobých cizích zdrojů. 

Celková hodnota společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. ke dni 
1. 4. 2019 je stanovena na 4 540 144 000 Kč. 
  

Graf 11: Souhrné ocenění Karlovarské Becherovky 
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Závěr 

Diplomová práce byla zpracována za účelem stanovení hodnoty společnosti Jan Be-
cher – Karlovarská Becherovka, a. s. ke dni 1. 4. 2019 pro případného potenciálního 
investora. Lze říci, že cíl práce byl splněn. Je třeba také připomenout, že omezující pod-
mínkou ocenění bylo stanovení hodnoty pouze na základě externích a veřejně dostup-
ných dat, bez interních informací o fungování společnosti. 

Diplomová práce byla rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická 
část poskytla metodologický základ pro samotné stanovení hodnoty podniku v prak-
tické části. V rámci teoretické části jsme si nejdříve vymezili pojmy jako je podnik a 
hodnota podniku a také jsme si vymezili důvody pro stanovení hodnoty podniku. 
V druhé kapitole jsem se věnovali procesu oceňování a jeho jednotlivým částem, mezi 
které patří strategická a finanční analýza a sestavení finančního plánu. V poslední ka-
pitole teoretické části jsem se zabývali jednotlivými metodami ocenění, přičemž důraz 
byl kladen zejména na výnosové metody, neboť právě ty byly využity v praktické části. 

Praktická část odrážela teoretické poznatky a aplikovala je na vybrané společnosti. Pro 
ocenění byla vybrána společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, která má více 
než 200letou tradici a její hořký bylinný likér s léčivými účinky je legendární. Po před-
stavení samotné společnosti, byla provedena strategická analýza, která zkoumala 
okolí podniku. Pomocí strategické analýzy jsme zjistili, že konkurence na trhu s lihovi-
nami je velmi silná, a i přesto má Karlovarská Becherovka na trhu silný a stabilní posta-
vení. Na trhu existuje několik dalších negativních jevů jako je zvyšování spotřební daně 
na alkohol nebo blížící se recese. Ale neočekává se, že by některý z těchto vlivů ovlivnil 
trh natolik, že by to pro Karlovarskou Becherovku představovalo nebezpečí. 

Na strategickou analýzu navazovala finanční analýza, která hodnotila finanční zdraví 
podniku. Zjistili jsme, že podnik si vede velmi dobře, zejména jeho rentabilita je nad-
průměrná a vysoká rentabilita kapitálu je i přes absenci dlouhodobých cizích zdrojů, 
jež obecně rentabilitu snižují. Karlovarská Becherovka je z finančního hlediska řízena 
spíše konzervativním způsobem, ale její výhodou je její stabilita. 

Na základě strategické a finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik si stojí dobře a je 
perspektivní, z toho důvodu bylo dalším krokem vypracování finančního plánu, který 
poskytl potřebná data pro konečné ocenění společnosti.  

Pro stanovení hodnoty společnosti byli zvoleny výnosové metody, které byli doplněny 
o majetkovou metodu, a to konkrétně o metodu účetní hodnoty. Konkrétně bylo pro-
vedeno ocenění na základě metod volných peněžních toků ve variantě entity a equity. 
V obou variantách byl výsledek stejný, což způsobila absence dlouhodobých cizích 
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zdrojů. Výnosová metoda EVA pak stanovila hodnotu téměř o 900 000 tis. Kč nižší. Po-
slední majetková metoda byla použita pro doplnění metod a stanovení nejnižší možné 
hranice hodnoty společnosti. 

Cílem práce bylo stanovit hodnotu společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, 
a. s. Můžeme říci, že tento cíl byl splněn a hodnota společnosti ke dni 1. 4. 2019 byla 
stanovena na 4 540 144 tisíc Kč.  

Závěrem je třeba upozornit, že výsledná hodnota je pouze orientační a může se lišit na 
základě jiného odhadu vnějších okolností nebo větší znalosti vnitřních poměrů společ-
nosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka.  
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Příloha 1- Aktiva v letech 2014–2018 (v tisících Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních uzávěrech společnosti Jan Becher – Karlovar-
ská Becherovka, a. s. 
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Příloha 2 - Pasiva v letech 2014–2018 (v tisících Kč) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních uzávěrech společnosti Jan Becher – Karlovar-
ská Becherovka, a. s. 
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Příloha 3 - Výkaz zisků a ztrát v letech 2014–2018 (v tisících Kč) 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních uzávěrech společnosti Jan Becher – Karlovar-
ská Becherovka, a. s. 
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