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Abstrakt

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty 

podniku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. k 31.12.2019. 

V první části diplomové práce jsou popsány základní 

pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části 

diplomové práce. V druhé části práce je představena 

společnost Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., jejíž hlavní 

činností je pivovarnictví a sladovnictví. Z výsledků 

strategické a finanční analýzy podniku můžeme 

předpokládat jeho nekonečné trvání, a tak bylo možné 

provést stanovení hodnoty pomocí výnosové metody, 

konkrétně DCF entity. K tomu bylo zapotřebí vyhodnotit 

generátory hodnoty podniku a sestavit jeho finanční 

plán. Na základě výsledků byla vypočtena hodnota 

podniku k 31.12.2019 ve výši 676 135 tis. Kč.
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Abstract

The aim of this Master thesis is to determine the value 

of the company Traditional Brewery in Rakovník, a.s. as 

of 31.12.2019. The first part of the thesis describes the 

basic concepts and methods, which are further used in 

the practical part of the thesis. In the second part of the 

assignment, the practical part, the company Traditional 

Brewery in Rakovník, a.s., is introduced, whose main 

activity is brewing and malting. Based on the results of 

the strategic and financial analysis of the company we 

can assume its infinite duration, it was possible to 

determine the value using the income method, 

specifically the DCF entity. To do this, it was necessary 

to evaluate the generators of the company's value and 

compile its financial plan. Based on the results, the 

value of the company as of 31 December 2019 is in the 

amount of 676,135 thousand CZK.
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O společnosti

Obchodní jméno: Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Sídlo společnosti: Havlíčkova 69, Rakovník 269 01

Logo společnosti:

Produkty:

Hodnota společnosti

Stanovení hodnoty společnosti (v tis. Kč)

Výsledná hodnota 1. fáze 45 778

Výsledná hodnota 2. fáze 627 142

Provozně nepotřebná aktiva 3 214

Výsledná hodnota podniku 676 135

Souhrnné finanční 

ukazatele

Ukazatel IN05 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem 1,2258 1,7958 2,3638 2,1189 1,8925

Kralickův Quicktest 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Celkově můžeme finanční situaci podniku hodnotit jako 

dobrou. V roce 2015 se podnik z hlediska bankrotního 

ukazatele IN05 nacházel v pozici s možným rizikem, 

situace se ale v dalších letech zlepšila. Bonita

společnosti spočtená dle Kralickova Quicktestu

dosahuje v celém období hodnoty nižší než 2, což 

znamená dobrou bonitní situaci podniku.
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