
   

  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Brada 

 

 

 

 

 

 

Ocenění společnosti 

  

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Pokorný 

Katedra národního hospodářství 

Datum vypracování práce: 28.9.2016 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k 

získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 V Praze dne 28.9.2016 Jiří Brada 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu práce panu Ing. Janu Pokornému 

za jeho cenné připomínky a rady, které mi při tvorbě této práce poskytl.



 1 

 

 

Obsah 

ÚVOD ...................................................................................................................................... 3 

1. PRÁVNÍ RÁMEC ......................................................................................................... 4 

1.1. PŘEDMĚT OCENĚNÍ ................................................................................................. 4 

1.2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ ....................................................................... 5 

2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY OCENĚNÍ PODNIKU ......................................... 5 

3. STRATEGICKÁ ANALÝZA ...................................................................................... 6 

3.1 ÚČEL STRATEGICKÉ ANALÝZY .................................................................................... 6 

3.2 ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU ............................................................................... 8 

3.3 ANALÝZA VNITŘNÍHO POTENCIÁLU........................................................................... 12 

3.4 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI SIL ................................................................................. 15 

4. FINANČNÍ ANALÝZA .............................................................................................. 17 

4.1. ANALÝZA ABSOLUTNÍCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ............................................. 17 

4.1.1. Rozvaha .......................................................................................................... 18 

4.1.2. Výsledovka ...................................................................................................... 19 

4.1.3. Výkaz cash flow .............................................................................................. 20 

4.1.4. Aplikace absolutních ukazatelů ...................................................................... 21 

4.2. ANALÝZA POMĚROVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ..................................................... 23 

4.2.1. Ukazatele rentability ....................................................................................... 23 

4.2.2. Ukazatele aktivity............................................................................................ 25 

4.2.3. Ukazatele likvidity .......................................................................................... 26 

4.2.4. Ukazatele zadluženosti .................................................................................... 27 

4.3. LIMITACE FINANČNÍ ANALÝZY U MLADÝCH SPOLEČNOSTÍ ................................... 29 

5. ROZDĚLENÍ AKTIV NA PROVOZNĚ POTŘEBNÁ A NEPOTŘEBNÁ ........... 30 

5.1. DŮVODY VYČLENĚNÍ PROVOZNĚ NEPOTŘEBNÝCH AKTIV ..................................... 30 

5.2. PŘÍKLADY PROVOZNĚ NEPOTŘEBNÝCH AKTIV ...................................................... 30 

5.3. KORIGOVANÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ............................................. 31 

6. GENERÁTORY HODNOTY A FINANČNÍ PLÁN ................................................ 32 

6.1. VYMEZENÍ ÚČELU POUŽITÍ ................................................................................... 32 

6.2. PREDIKCE JEDNOTLIVÝCH GENERÁTORŮ HODNOTY ............................................. 32 

6.2.1. Tržby ............................................................................................................... 32 

6.2.2. EBITDA marže ................................................................................................ 34 

6.2.3. Pracovní kapitál ............................................................................................. 35 

6.2.4. CAPEX ............................................................................................................ 36 



   

 

2 

  

6.3. FINANČNÍ PLÁN .................................................................................................... 36 

7. OCEŇOVACÍ METODY ........................................................................................... 37 

7.1. VÝNOSOVÉ METODY ............................................................................................ 37 

7.1.1. DCF metoda ................................................................................................... 37 

7.1.2. EVA metoda .................................................................................................... 39 

7.1.3. Diskontní míra ................................................................................................ 42 

7.2. OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH NÁSOBKŮ .......................................................... 46 

7.3. OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ MAJETKOVÉHO PRINCIPU ................................................. 48 

7.3.1. Účetní hodnota ............................................................................................... 48 

7.3.2. Reprodukční hodnota ...................................................................................... 49 

7.3.3. Likvidační hodnota ......................................................................................... 49 

8. PŘÍPADOVÁ STUDIE ............................................................................................... 50 

8.1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI......................................................................... 50 

8.1.1. Vývoj společnosti ............................................................................................ 50 

8.1.2. Sortiment produktů ......................................................................................... 52 

8.2. STRATEGICKÁ ANALÝZA ...................................................................................... 54 

8.2.1. Analýza vnějšího potenciálu ........................................................................... 54 

8.2.2. Porterova analýza ........................................................................................... 64 

8.2.3. Shrnutí strategické analýzy ............................................................................. 71 

8.3. FINANČNÍ ANALÝZA ............................................................................................. 71 

8.3.1. Analýza absolutních ukazatelů ........................................................................ 71 

8.3.2. Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 83 

8.4. FINANČNÍ PLÁN .................................................................................................... 94 

8.4.1. Vyčlenění provozně nepotřebných aktiv .......................................................... 94 

8.4.2. Korigovaná EBITDA ...................................................................................... 95 

8.4.3. Generátory hodnoty ........................................................................................ 97 

8.4.4. Plánované výkazy.......................................................................................... 105 

8.5. OCENĚNÍ ............................................................................................................ 108 

8.5.1. Metoda DCF ................................................................................................. 108 

8.5.2. Metoda EVA .................................................................................................. 115 

8.5.3. Ocenění na základě tržních násobků............................................................. 118 

8.5.4. Účetní hodnota ............................................................................................. 120 

8.5.5. Diskuze výstupu procesu ocenění ................................................................. 120 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 122 

POUŽITÉ ZDROJE ........................................................................................................... 125 

 



   

 

3 

  

Úvod 

Problematika oceňování podniku je důležitou součástí tržního prostředí. 

Stanovení co nejvěrnější aktuální hodnoty společnosti je žádoucí nejen pro samotné 

vlastníky společnosti, nýbrž i pro její věřitele a především investory. Ti na základě 

věrného určení skutečné fundamentální hodnoty podniku zakládají své investiční 

pozice. Je-li výsledkem procesu valuace zjištění nižší nákupní ceny společnosti 

v porovnání se skutečnou hodnotou společnosti, již si investor určil na základě 

fundamentální analýzy, vstoupí v takovém případě do investiční pozice. Co 

nejvěrnější stanovení hodnoty podniku je rovněž nezbytné v případě fúzí společností, 

vkladu do základního kapitálu, jejího prodeje či vstupu na burzu. 

Valuace je velmi komplexní disciplína vyžadující znalosti z široké škály 

oborů. Oceňovatel se musí orientovat v makroekonomických podmínkách dané 

země, v případě přeshraničních společností i podmínkách světové ekonomiky. 

V průběhu procesu ocenění bude rovněž potřebovat zevrubné znalosti analyzovaného 

odvětví, kde platí, že čím více je oceňovatel obeznámen s procesy a fungováním 

daného trhu, tím věrněji je schopen tyto faktory zachytit ve výsledné hodnotě 

podniku. Samozřejmostí je pak velice detailní znalost analyzované společnosti, nejen 

co se týče finančních dat, nýbrž i faktorů, z nichž tato data vychází. Jedná se o např. 

o kvalitu managementu, inovační potenciál a celkově vnitřní kompetitivní sílu 

společnosti. 

Tato práce si klade za cíl proces valuace popsat a poukázat na klady, zápory a 

specifika jednotlivých fází a variant samotného ocenění. V úvodu se zabývá 

vymezením právního rámce, po kterém následuje teoretická část. V ní jsou nastíněny 

základní principy metodologie ocenění tak, jak jsou ve valuačním procesu 

chronologicky řazeny. V jednotlivých fázích je popsán její účel a význam pro 

stanovení celkového obrázku společnosti. Ve strategické analýze jsou zdůrazněny 

makro i mikroekonomické faktory, na něž je třeba se zaměřit. Následuje finanční 

analýza zaměřená na zjištění finančního zdraví analyzované společnosti, s následnou 

predikční fází, ve které jsou s ohledem na výstupy strategické analýzy předvídány 

budoucí hodnoty finančních parametrů. 

Závěrečnou fází teoretické části pak je popis a analýza jednotlivých způsobů 

ocenění. U každé formy jsou vypíchnuty a zdůvodněny její silné i slabé stránky a 

z toho pramenící typy případů, při kterém je vhodné tu kterou metodu užít. Analýze 
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jsou podrobeny výnosové metody, tedy metoda diskontovaných volných peněžních 

toků a metoda ekonomické přidané hodnoty, stejně tak jako metody majetkové a 

metody tržního porovnání pomocí poměrových finančních ukazatelů. 

V následné praktické části pak bude vše výše zmíněné ukázáno na konkrétní 

případové studii Rodinného pivovaru Bernard a.s. Důraz je kladen na konkrétní 

aplikaci obecných oceňovacích metodik za využití autorových vlastních zkušeností 

z oceňovací praxe.  

Výsledkem práce by tedy mělo být seznámení se všemi hlavními valuačními 

metodami, jejich detailního popisu v teoretické i praktické rovině, a vhodnost jejich 

užití v rozličných případech ocenění.  

1. Právní rámec 

1.1. Předmět ocenění 

Obchodní zákoník definoval podnik 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 provozování podniku nebo vzhledem k své 

povaze mají tomuto účelu sloužit.“1 Mařík měl k této definici výhrady, jelikož 

„nezbytnou součástí podnikání je využívání závazků všeho druhu. Oceňujeme-li 

podnik, musíme brát v úvahu i rozsah všech těchto závazků. Proto by bylo žádoucí, 

aby i definice podniku zachycovala tuto skutečnost.“2 

S účinností nového občanského zákoníku byla opuštěna definice podniku a na 

místo ní vstoupil termín obchodního závodu. Ten je definován jako „organizovaný 

soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“3 Tato 

definice zohledňuje výše zmiňované výtky, jelikož na místo souboru majetku pracuje 

se souborem jmění. A jmění osoby je vymezeno jako „souhrn jejího majetku a jejich 

dluhů“4.  

                                                 

1 § 5 v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 15. ISBN 978-80-86929-67-5. 

3 § 502 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

4 § 495 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1.2. Legislativní úprava oceňování 

Aktuální legislativa nenabízí komplexní úpravu metodiky oceňování, jež by 

byla pro znalce subsidiárním vodítkem pro oceňovatele, či je dokonce přímo 

zavazovala. Existují pouze partikulární předpisy dílčím způsobem upravující výseče 

s oceňováním společnosti související. 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, včetně navazujících vyhlášek 

Ministerstva financí, neupravuje ocenění společnosti jako celku, nýbrž pouze dílčí 

věci, práva a majetkové hodnoty. Metodické pokyny České národní banky jsou zase 

určeny výhradně pro znalecké posudky, které jsou ČNB předkládány.5 

Určitým vodítkem pro oceňovatele tak mohou být zahraniční oceňovací 

standardy, které, ač v prostředí České republiky nezávazné, mohou vahou své 

odbornosti zvýšit kredibilitu daného ocenění. IVCS, International Valuation 

standards Council, vydává mezinárodní oceňovací standardy.6 Pokud jde o evropské 

oceňovatele, asociace TEGOVA (The European Group of Valuers Association) 

vydává své evropské oceňovací standardy.7 Užitečné mohou být rovněž oceňovací 

standardy jednotlivých zemí, zejména USA, kde jsou vydávány US PAP Americkou 

společností odhadců.8 

Samotná kredibilita ocenění tedy v drtivé většině případů nemůže být 

v podmínkách České republiky podložena právně závazným podkladem detailně 

určujícím metodický postup, nýbrž stojí a padá s ekonomickou stránkou věci a 

argumentační silou provedených úkonů, od nichž se výsledná hodnota společnosti 

odvíjí. 

2. Vymezení problematiky ocenění podniku 

Účelem celého procesu ocenění podniku je pomocí metodických technik 

stanovit hodnotu společnosti k určitému datu. Tato hodnota by měla odrážet 

objektivní realitu. Tím se liší od subjektivní investiční ceny, kterou je ochoten za 

                                                 

5 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 18. ISBN 978-80-86929-67-5. 

6 Viz: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards 

7 Viz: http://www.tegova.org/en/p4912ae3909e49 

8 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 19. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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danou společnost zaplatit konkrétní investor. Tato investiční hodnota se odvíjí od 

individuálních kritérií každého konkrétního investora. 

Ovšem rovněž objektivní hodnota je spíše teoretický pojem, v praxi těžko 

dosažitelný. Každé ocenění společnosti v sobě obsahuje určité subjektivní odhady a 

presumpce a neexistuje jediná objektivně správná hodnota dané společnosti. Proto se 

v oceňovací praxi začal používat pojem objektivizovaná hodnota, jež „představuje 

typizovanou a jinými subjekty přezkoumatelnou výnosovou metodu, která je 

stanovena z pohledu tuzemské osoby – vlastníka (nebo skupiny vlastníků), neomezeně 

podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za předpokladu, že podnik 

bude pokračovat v nezměněném konceptu, při využití realistických očekávaní v rámci 

tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na hodnotu podniku.“9  

Ovšem proces oceňování nelze zúžit pouze na výnosové metody 

předpokládající princip tzv. going concern a založené na predikci budoucích 

peněžních toků, jež společnost vygeneruje. Součástí oceňovací praxe jsou i další typy 

metod, založených na majetkovém či tržním principu, při jejich správné metodické 

aplikaci oceňovatel taktéž dospěje k objektivizované hodnotě, a jejichž metodiku je 

možné typizovat a objektivně přezkoumat. Vhodnost aplikace konkrétní metody se 

odvíjí od účelu, za jakým se hodnota společnosti stanovuje, a zejména od specifik 

oceňované společnosti a tržního prostředí, ve kterém se nachází. 

3. Strategická analýza 

3.1 Účel strategické analýzy 

Strategická analýza je základním a nezbytným prvkem při oceňování 

společnosti. Společnost se nenachází v podnikatelském vakuu, nýbrž je součástí 

ekonomického a tržního prostředí. Výkonnost podniku závisí jednak na 

makroekonomické situaci dané země a jednak na současném a budoucím vývoji 

odvětví, ve kterém daná společnost vyvíjí podnikatelskou činnost. Mařík definuje 

                                                 

9 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 27. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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jako hlavní funkci strategické analýzy „vymezení celkového výnosového potenciálu 

podniku“.10 

Strategická analýza bývá často považována jako pouhý doplněk finančních 

výpočtů, slovně doprovázející pro valuaci klíčová číselná data o výkonnosti 

společnosti. Opak je však pravdou. Strategická analýza musí do celého procesu 

ocenění vstupovat na samotném počátku, zhodnotit podnikatelskou udržitelnost a 

predikovat pravděpodobný budoucí vývoj. Na základě těchto makroekonomických a 

tržních poznatků lze teprve přistoupit k finanční analýze a predikovat finanční plán 

podniku. Bez strategické analýzy by byla prognóza finančních ukazatelů pouhé 

„věštění z koule“ nepodložené ekonomickou realitou vnějšího prostředí. Výstup 

strategické analýzy nelze příliš kvantifikovat, vždy bude přítomen určitý expertní 

odhad. Argumentačně silně podložená tvrzení však vymezují určitý rámec následné 

finanční analýzy, a zabraňují tak výše zmíněné finanční prognóze založené na 

nekvalifikovaných odhadech, či v horším případě na zájmech oceňovatele nebo 

oceňovaného. 

Strategická analýza se tradičně dělí na dvě větve, analýzu vnějšího a vnitřního 

potenciálu. Analýzou vnějšího potenciálu se rozumí jednak analýza národního 

hospodářství, tedy makroprostředí, ve kterém všechny podniky existují, jednak 

vymezení a prognóza relevantního trhu neboli odvětví, v němž vyvíjí svoji činnost 

konkrétní společnost. Analýza vnitřního potenciálu si klade za cíl vyšetřit 

konkurenční prostředí daného trhu a stanovit příležitosti a rizika vyplývající z tohoto 

kompetitivního rozložení sil. 

Souhrnně lze říci, že výstupem strategické analýzy by mělo být vymezení 

relevantního trhu a prognóza jeho vývoje jako celku. Dramatický růst či pokles 

daného odvětví může již sám o sobě výrazně promlouvat do výkonnosti dané 

společnosti při zachování současného tržního podílu. Samotný tržní podíl je však 

také proměnná veličina, jež v průběhu času prochází výraznými změnami. 

Vyšetřením konkurenčních sil v odvětví působících a pojmenování kompetitivních 

silných a slabých stránek oceňovaného podniku proto bude také sloužit jako podklad 

pro prognózu vývoje finančních ukazatelů společnosti, zejména tržeb, stejně tak jako 

rizik spojených s působením na tomto konkrétním trhu. 

                                                 

10 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 56. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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3.2 Analýza vnějšího potenciálu 

Společnost není součástí pouze svého vymezeného trhu, vytrženého z vnější 

reality a existující jako samostatný subsystém nezávislý na okolních vlivech. Jak 

poukazuje Kislingerová11, řada teoretických prací vyšetřovala vztah mezi vývojem 

makroekonomických parametrů a výkonností společností. Ostatně finanční a dluhová 

krize, jež celosvětovou ekonomiku postihla v roce 2008, jasně poukázala na 

vzájemnou propojenost světové ekonomiky a závislost celých odvětví na jejích 

oscilacích. A nemusí se jednat pouze o proexportně orientované sektory, pokles 

agregované poptávky zaznamenaly i trhy relativně nezávislé na makroekonomických 

výkyvech. V tomto případě se jednalo o extrémní případ, ale základní analýza 

závislosti podniku a odvětví na makroekonomické situaci by měla být v procesu 

ocenění přítomna. 

Kislingerová ve stejné pasáži pojmenovává několik ukazatelů, které vykazují 

příčinnou souvislost s výkonností podniku. Nejdůležitější ekonomickou veličinou je 

bezpochyby tempo růstu hrubého domácího produktu, zobrazující výkonnost 

ekonomiky jako celku. Jednotlivá odvětví se od sebe mohou dramaticky lišit 

z hlediska citlivosti změny hospodářského cyklu, což částečně souvisí s elasticitou 

poptávky po nabízeném statku. Výstup ekonomiky měřený HDP rovněž ovlivňuje 

rovnováhu na trhu práce, a tedy výši rovnovážné mzdy určené nabídkou a poptávkou 

po práci. Ta se následně může projevit ve snížení či zvýšení nákladů výroby a tedy 

snížení či zvýšení ceny nabízeného statku. Mezi další faktory pak patří monetární 

politika centrální banky a s tím související inflační očekávaní, vývoj úrokových 

sazeb provázaný s trhem zápůjčních fondů a ve společnostech s mezinárodním 

přesahem rovněž vývoj devizových kurzů. 

Od analýzy makroekonomických ukazatelů přejdeme k samotnému odvětví, 

ve kterém společnosti vyvíjí svoji činnost. Nejprve je nutné toto odvětví vymezit a 

stanovit pro podnik tzv. relevantní trh. Vypůjčíme-li si definici zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, relevantní trh je „trh zboží, které je z hlediska jeho 

charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně 

zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a 

                                                 

11 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 29. ISBN 80-7179-529-1. 
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zřetelně odlišitelné od sousedících území“12. K vymezení relevantního trhu je tedy 

třeba přistoupit z několika úhlů pohledu. Prvním parametrem je nabízený statek, tedy 

produkt či služba. Vymezení tzv. věcného trhu ovšem nespočívá v pouhém 

pojmenování statku a nalezení konkurentů poskytujících statek totožný. 

Konkurentem pro oceňovaného výrobce může být i statek do značné míry odlišný, 

který ovšem způsobem svého užití představuje přímý substituční vztah a tedy přímou 

konkurenci. Vrchní soud v Olomouci se zabýval touto problematikou a věcný trh 

definoval jako trh, který zahrnuje všechny takové výrobky, jež z hlediska funkčních 

vlastností substituují výrobek dané společnosti, a určíme-li kterýkoliv výrobek 

z takto vymezeného trhu jako výchozí, vymezení věcného relevantního trhu se 

nezmění.13 

Dalším hlediskem vymezení relevantního trhu je hledisko územní. V dnešní 

vzájemně provázané mezinárodní ekonomice je jasné určení hranic trhu značně 

obtížné. Územně relevantní trh je nejlépe vystižen jako místo, kde se společnosti 

účastní trhu na straně nabídky a střetávající se zde s poptávkou po daných statcích. 

Podmínky soutěže jsou pak dostatečně homogenní a odlišují se od ostatních 

územních celků. 

Vymezení relevantního trhu není jednoduchou záležitostí, ale představuje 

nutný první krok při analýze trhu. Na jeho správném určení závisí celý další proces 

oceňování. Oceňujeme-li například výrobce piva, je třeba určit, zda bude relevantní 

trh pro tuto společnost představovat pouze trh s pivem, či trh s alkoholickými nápoji 

obecně. Po zodpovězení této otázky je nutné prošetřit, zda se společnost účastní 

soutěže pouze na území České republiky, či jejího územního celku nebo naopak 

mezinárodního trhu. 

Po vydefinování relevantního trhu přichází na řadu jeho kvantifikace. 

Základním údajem o trhu je odhad jeho velikosti. Ta se primárně odráží od poptávky 

po daném statku a počtu prodejů. K vytvoření přesnějšího obrazu o velikosti daného 

trhu je vhodné rovněž zjistit vývoj cen analyzovaného statku. V opačném případě 

můžeme obdržet zkreslené údaje, kdy meziroční růst poptávky po statku může být 

vyvážen poklesem jeho ceny a naopak. Výstupem této části valuačního procesu by 

                                                 

12 §2 odst. 2) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 

předpisů 

13 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 1. 1999, sp. zn. 2 A 8/98. 
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pak mělo být zjištění růstových schémat zkoumaného trhu v minulých obdobích. 

Toto růstové schéma pak bude tvořit základ predikce budoucího rozvoje trhu a na 

něho navazující předpovědi vývoje klíčových finančních ukazatelů oceňované 

společnosti, zejména tržeb. 

Po kvantifikaci velikosti by měl oceňovatel trh podrobit analýze příležitostí a 

rizik. Tato analýza je založena na expertní znalosti daného odvětví, a nelze ji tedy 

snadno zjistit pomoci standardizovaných postupů. Již zmiňované schéma 

historického růstu či poklesu trhu a jeho extrapolace do budoucna bude sloužit jako 

základ pro predikci růstu, ovšem pouhé slepé protažení tempa meziročního 

procentuálního růstu do budoucna by znamenalo prostor pro značné odchýlení od 

reality. Příkladem může být těžební průmysl, jenž v minulých letech vykazoval 

stagnaci, ovšem v delším horizontu nepochybně dojde k významnému poklesu a 

utlumení odvětví jako celku. Na opačné straně spektra pak mohou být uvedeny 

sektory služeb, jež byly tradičně nabízeny „kamennými“ podniky, ale postupně 

budou vytlačovány poskytovateli stejných služeb založených na moderních 

technologiích spojených s nástupem internetu. Tito online poskytovatelé služeb 

v minulých letech nemuseli zaznamenat překotný nárůst, ovšem s dalším rozvojem 

technologií a jejich rozšířením mezi širokou veřejnost tyto sektory významně 

porostou.  

Dalším faktorem může být samotná absolutní velikost současného trhu 

z hlediska jeho nasycenosti. Oceňovatel by měl zkoumat, nakolik je ještě v daném 

sektoru prostor pro další rozvoj. S velikostí trhu rovněž souvisí intenzita konkurence, 

neboť na větším trhu lze kompetitivní tlaky rozložit mezi více soutěžitelů. Z hlediska 

rizikovosti je rovněž třeba vzít v potaz již dříve zmiňovanou vázanost odvětví na 

makroekonomickou situaci, kde platí, že s rostoucí citlivostí odvětví na 

makroukazatele roste míra rizika. 

Velkou váhu by v posouzení rizik mělo hrát rovněž zjištění struktury a vztahů 

na straně vstupů i výstupů odvětví. Na straně vstupů se jedná o dodavatele a jejich 

vyjednávací sílu. V situaci, kde by existoval pouze jeden dodavatel pro zkoumaný 

trh, by byl stupeň rizikovosti odvětví dramaticky vyšší v porovnání s mnohostí 

dodavatelů a zdravou konkurencí mezi nimi probíhající. V případě jediného či 

několika málo dodavatelů by totiž společnosti na vyšetřovaném trhu byly pouhými 

příjemci cen a veškeré oscilace trhu by byly odvislé od výstupu dodavatelů. 

V takovém prostředí by rovněž velkou roli hrály dlouhodobé exkluzivní smlouvy 
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mezi určitým účastníkem trhu a dodavatelem, což by fakticky znamenalo vyloučení 

efektivní konkurence z trhu.  

Na straně výstupů pak hrají klíčovou roli zákazníci. Můžeme zde opět rozlišit 

vyjednávací sílu v závislosti na jejich počtu podobně jako u dodavatelů. Kupříkladu 

výrobci součástek do velkých přepravních letadel jsou fakticky odkázáni na své 

jediné dva odběratele, Boeing a Airbus. Jakýkoliv výkyv poptávky od těchto dvou 

společností ohrožuje udržitelnost jejich podnikání. I zde platí, že do rozložení 

konkurenčních sil mohou vstupovat dlouhodobé exkluzivní smlouvy. Ovšem i 

v případě mnohosti zákazníků se atraktivita jednotlivých trhů může lišit v závislosti 

na oscilaci poptávky a cenové elasticitě zákazníků. Trh se stabilní poptávkou a 

nízkou cenovou elasticitou představuje nižší riziko v porovnání s trhem, jehož 

poptávka je odvislá na endogenních faktorech a zákazníci jsou citliví na změnu ceny. 

Jakmile oceňovatel vyšetří všechny výše popsané faktory související 

s relevantním trhem, analýza vnějšího potenciálu se přesune od části deskriptivní do 

fáze predikční. Východiskem této predikce by měla být zjištění z předchozí části a i 

zde platí, že neexistuje žádné univerzální pravidlo, jak prognózu vývoje trhu co 

nejpřesněji odhadnout. V predikci vývoje by měla svoji váhu mít předpověď 

makroekonomických ukazatelů, u nichž se projevila příčinná souvislost s výkonem 

odvětví. Klíčové jsou ovšem specifické faktory a rizika spojená přímo s danými 

odvětvími, vztahující se zejména k budoucímu vývoji poptávky po daném statku. 

Příkladem může být věková segmentace zákazníků spojená s demografickým 

vývojem v zemi, nastupující trendy odlévající zákazníky na jiné trhy apod. 

V této kapitole nastíněný proces strategické makroanalýzy ovšem nemůže být  

bez dalšího aplikován v každém procesu oceňování a musí pružně reagovat na 

aktuální trendy. S nástupem technologického rozvoje se klasická analýza vnějšího 

potenciálu rozmělňuje v praktické neuchopitelnosti potenciálu podniku. Je zpravidla 

jednoduché analyzovat makroekonomické ukazatele u tradičního výrobního podniku 

působícího na jednom či několika málo trzích, ovšem jak tento proces provést u 

technologického startupu s globálním dosahem? Státní hranice trhu se v prostředí 

online byznysu stírají a například společnost, jež vyvinula online platformu pro 

správu a řízení firemních účtů na sociálních sítích, nerozlišuje, zda její služby 

využije koncový zákazník v České republice či Singapuru. Škálovatelnost mnoha 

technologických startupů je prakticky neomezená, s nulovými dodatečnými 

variabilními náklady. V takovém případě je nezbytné zkoumat ekonomickou situaci 
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globální ekonomiky jako celku, ovšem ta má pro konkrétní společnost pouze 

limitované implikace. 

Stejný problém nastává s vymezením relevantního trhu. Mnohé inovativní 

společnosti si v podstatě vytvářejí nový vlastní trh, či spojují prvky několika 

tradičních trhů dohromady. Je relevantním trhem pro platformu Uber, 

zprostředkovávající jízdy automobilem, trh taxislužeb, či spíše z hlediska komparace 

jiné platformy sdílené ekonomiky? A co například česká platforma Liftago, jež 

poskytuje podobné služby jako Uber, ovšem pro licencované taxikáře? Nejedná se o 

taxislužbu, ani o přepravní společnosti, jde pouze o tzv. market place, na němž se 

efektivně střetává nabídka s poptávkou. V tomto ohledu má tedy Uber či Liftago 

blíže například ke společnosti Airbnb, jež naopak zprostředkovává krátkodobé 

pronájmy. Ta tvoří jistou konkurenci hotelovým řetězcům, ovšem rovněž to neplatí 

zcela, neboť namísto přetahování klientů si částečně tvoří poptávku novou. Tyto 

příklady jsou pouze reprezentativním vzorkem situací, ve kterých tradiční postupy 

analýzy vnějšího potenciálu selhávají. Při posuzování tržního okolí společnosti je 

nezbytné komparovat společnosti z tradičních odvětví, jež budou postupně 

vytlačovány, stejně tak jako nově vzniklé technologické hráče, které se svým 

zaměřením mnohdy více či méně vzdalují oceňované společnosti. Následná predikce 

trhu je pak spíše snahou o expertní deskripci trendů, nikoliv kvantitativní činnost. 

3.3 Analýza vnitřního potenciálu 

Vnitřní potenciál společnosti představuje její způsobilost udržet si stávající 

tržní podíl, či ho do budoucna navýšit. V předchozí části jsme odhadovali velikost 

trhu jako celku a predikovali jeho vývoj, v této části se naše pozornost přesune přímo 

na oceňovanou společnost a vývoj jejího tržního podílu v čase. Prognóza dynamicky 

rostoucího trhu pozitivně ovlivní predikci finančních parametrů pouze v případě, 

pokud bude společnost vykazovat sílu stávající tržní podíl udržet, či ho dokonce 

navýšit.  

Nejprve je nezbytné určit stávající tržní podíl oceňované společnosti. 

Nejčastějším a nejjednodušším způsobem je vyjádření tržního podílu jako poměru 

tržeb společnosti za dané období, tedy kalendářního či fiskálního roku, a tržeb celého 

odvětví. Pokud jsou k dispozici potřebná data, vhodné je rovněž tento poměr vyjádřit 

dynamicky v čase za několik minulých období. Získáme tak časovou řadu, která nám 
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poskytne základní informace o schopnosti společnosti tržní podíl udržet či navýšit 

v závislosti na zobrazeném časovém trendu. 

Následně je nutné přistoupit k identifikaci hlavních konkurentů a stanovení 

jejich tržního podílu. Procentuální vyjádření podílu opět získáme pomocí jejich tržeb. 

Struktura rozdělení trhu již sama o sobě hodně napovídá o rozložení konkurenčních 

sil. Ovládá-li většinu trhu jedna společnost a ostatní společnosti se dělí o zbytek, 

vykazuje tento trh znaky monopolního odvětví a tržní lídr těží ze značné konkurenční 

výhody. V případě několika málo silných konkurentů pak může dojít k cenové válce, 

kdy se každý z nich bude snažit navýšit svůj podíl, a získat tak trh pro sebe. V praxi 

však trh většinou nebude vykazovat čistě monopolní či oligopolní strukturu, nýbrž 

zde bude působit několik velkých hráčů, následovaný několika konkurenty s rovněž 

významnými podíly, a o zbylou část se bude dělit mnoho drobných následovníků. Je-

li oceňovaná společnost tímto lídrem, je na místě zkoumat důvody, díky nimž toto 

postavení získala, a zda si je schopna tuto konkurenční výhodu udržet i do budoucna. 

Řadí-li se mezi následovníky, je naopak třeba zkoumat, zda existuje faktor, který by 

ji mohl posunout blíže k tržnímu lídrovi, či zda naopak společnost nebude postupně 

ztrácet krok s podobnými následovníky a nepřesune se na chvost mezi marginální 

hráče. 

K zodpovězení těchto otázek je potřeba stanovit konkurenční sílu společnosti, 

tedy „posoudit vnitřní vývojové možnosti oceňovaného podniku a odpovědět na 

otázku, do jaké míry je podnik schopen využít šance plynoucí z rozvoje trhu a celého 

okolí a do jaké míry je schopen účinně čelit konkurenci a možným hrozbám“14.  

Při zpracování analýzy vnitřní konkurenční síly společnosti je nutné najít 

klíčové faktory, jež mají rozhodující vliv na kompetitivnost společnosti na trhu, a 

tyto faktory prozkoumat vzhledem k jejich budoucí relevanci, stejně tak jako 

udržitelnosti z pohledu oceňovaného podniku. Mařík tyto faktory dělí na přímé a 

nepřímé.15 

Mezi přímé faktory se řadí takové faktory, jejichž výstupy pociťuje zákazník 

okamžitě. Z hlediska ocenění je nezbytné posoudit kvalitu nabízeného statku 

                                                 

14 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 77. ISBN 978-80-86929-67-5. 

15 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 80. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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v porovnání s konkurenční nabídkou. Specifičnost a nízká míra možnosti substituce 

představuje kompetitivní výhodu společnosti v porovnání s homogenním statkem 

nabízeným jen s marginálními odlišnostmi celým trhem.  

Míra substituce rovněž souvisí s druhým faktorem majícím rozhodující vliv 

na poptávku zákazníka, a sice cenou. Diferenciovaný produkt umožnuje stanovení 

vyšší ceny s následnou vyšší marží z prodeje, neboť cenové kritérium nehraje při 

výběru zákazníka tak velkou roli. V případě homogenního produktu je cena naopak 

stěžejním faktorem, což opět může vyústit v cenovou válku způsobující klesající 

marže. V takovém případě je nutné vzít v potaz nákladové podmínky společnosti. 

Produkuje-li podnik homogenní statek srovnatelný se svými konkurenty, může se 

stále vyznačovat značnou konkurenční silou, vlastní-li v porovnání s ostatními 

soutěžiteli na trhu nákladovou výhodu při výrobě. 

Mezi přímé faktory dále náleží marketingová komunikace společnosti vůči 

zákazníkům a s tím související faktory značky. Silný brand představuje konkurenční 

výhodu, a měl by být proto v procesu oceňování zohledněn. Brand může být 

vytvořen jednak již zmiňovanými marketingovými kanály, jednak kvalitou 

zákaznického servisu, dostupností služeb a obecně kvalitou produkovaného statku. 

Mezi nepřímé faktory se obecně řadí kvalita a výkonnost managementu, 

stejně tak jako zaměstnanců, kteří nepřicházejí do přímého styku se zákazníky. 

Nejvýznamnějším ukazatelem dlouhodobé udržitelnosti konkurenční pozice 

společnosti je pak míra jejího výzkumu a vývoje a míra investic. Společnost, jež 

vynakládá malou část svého obratu na inovaci stávajícího statku a hledání 

potenciálních nových zákazníků, stěží udrží svoje dosavadní postavení. Naopak 

společnost se silnou inovační snahou může do budoucna výrazně posílit, jelikož 

současné tržby a zisk neodrážejí její plný potenciál. 

Vzhledem k autorově vlastní zkušenosti na poli oceňování technologických 

startupů je na místě opět připojit limitace vnitřní analýzy u těchto společností. Při 

analýze vnitřních možností těchto inovativních hráčů prakticky odpadá faktor míry 

substituce, jelikož nabízený produkt či služba je již z definice novinkou, jež nemá 

přímou konkurenci. O to více pak do popředí vstupuje význam marketingové 

komunikace. V tradičním konkurenčním prostředí se jedná o souboj několika brandů 

o náklonnost zákazníka, v případě technologických novinek jde spíše o notifikaci 

zákazníka o samotné existenci takové služby či produktu a jeho výzvě k vyzkoušení. 

To jde ruku v ruce s kvalitou, jelikož pokud je koncový zákazník marketingovou 
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komunikací přesvědčen k vyzkoušení a není spokojen, druhá šance již většinou 

nepřijde a on se vrátí k tradičním řešením. Příkladem může být nastupující trend 

online prodeje potravin. V posledním roce se vyrojilo hned několik subjektů, které 

však spíše než mezi sebou bojují s konzervativností zákazníka, jenž je zvyklý si 

potraviny vybírat osobně a trpí nedůvěrou v kvalitu doručených statků. Jakmile však 

službu vyzkouší a je spokojen, s velkou mírou pravděpodobnosti u ní setrvá, jelikož 

šíře sortimentu, jednoduchost výběru, časová úspora a v konečném důsledku i 

finanční úspora (provozovatelé neplatí nájmy za prodejny) převáží jeho tradiční 

návyky. S kvalitou marketingu a finálního statku či služby pak úzce souvisí i 

nepřímé faktory. Silný management a efektivní, inovativní tým jsou klíčovým 

faktorem rozhodujícím o úspěchu mladé společnosti. Na poli rizikového kapitálu 

proto často platí, že investoři nevkládají finance do podnikatelského nápadu, jež se 

může v průběhu času iterovat, nýbrž právě do motivovaného a schopného týmu. 

3.4 Porterova analýza pěti sil 

Často užívaným nástrojem pro konkurenční analýzu se stal model Michaela 

Portera.16 Ten ve své studii představuje rámec, pomocí něhož lze postupovat ve 

snaze určit úroveň kompetitivnosti a rizikovosti daného trhu. Porter v tomto rámci 

pracuje s pojmem atraktivita. Míru atraktivity určuje celková profitabilita odvětví ve 

smyslu průměrně dosažitelné výnosnosti společností na tomto trhu operujících. 

Neznamená to ovšem, že každá společnost, jež na tomto trhu působí, či na něj 

vstoupí, bude této úrovně profitability dosahovat. Do hry vstupují individuální 

specifika konkrétní společnosti, její kompetitivní výhody, marketingové strategie a 

obecně způsob vedení byznysu. V odvětví, které se na základě analýzy pěti sil jeví 

jako vysoce neatraktivní, může přesto existovat společnost dosahující vysokých 

zisků. V Porterově schématu však jde o generální vyšetření možnosti dosahovat 

udržitelných zisků a měřeno touto optikou je odvětví s větší profitabilitou za stejných 

nebo nižších rizik vyplývajících z působení pěti sil v porovnání s jinými odvětvími 

atraktivnější. Těmito pěti silami jsou intenzita konkurence, riziko vstupu nových 

konkurentů na trh, riziko substitučních statků, vyjednávací síla dodavatelů a 

vyjednávací síla zákazníků. 

                                                 

16 PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 

Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2. 
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Míra intenzity konkurence a její vliv na profitabilní působení společností 

soutěže se účastnících již byla diskutována v předchozí části. Společnost si však 

může i v prostředí značně kompetitivního prostředí udržovat výhodu skrze vysokou 

míru inovace či efektivní marketingovou strategii. To s sebou ovšem přináší zvýšené 

náklady a tedy v porovnání s odvětvími s nižší mírou kompetitivnosti tlačí výnosnost 

podnikání směrem dolů. 

S první zmíněnou silou souvisí i faktor další, hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh. V prostředí svobodného trhu soutěžitelé hledají co nejvýnosnější 

alokaci svého kapitálu a vyhledávají trhy s co možná nejvyšší profitabilitou. Jakmile 

by se tedy odvětví s nižší mírou konkurence vyznačovalo vyššími průměrnými zisky, 

dříve nebo později by na trh vstoupili další hráči a s rostoucí intenzitou konkurence 

by se profitabilita snižovala. Při analýze prostředí je proto třeba rovněž zkoumat, zda 

existují faktory, které by těmto novým konkurentů ve vstupu na trh bránily. 

Atraktivnější prostředí představuje odvětví, které se vyznačuje vysokými bariérami 

při vstupu. Může se jednat o překážky právní, typicky patenty, politické, ve smyslu 

zvýhodněného postavení státem podporovaných podniků, či čistě ekonomické 

faktory, mezi něž spadají vysoké kapitálové požadavky, úspory z rozsahu 

zvýhodňující již zaběhlé společnosti či loajalita zákazníků k silné značce. 

Riziko substituce, tedy přechodu k jinému statku, představuje další sílu 

Porterova schématu. S mírou diferencovanosti statků se toto riziko úměrně snižuje. 

Nejde však pouze o riziko substituce ke statkům, jež nabízí přímí konkurenti 

společnosti, nýbrž i o prozkoumání možného odlivu zákazníků na trhy jiné či nově 

vznikající. Mezi faktory určující atraktivitu trhu z hlediska této působící síly se vedle 

tradičních prvků jako cenová elasticita zákazníků či kvalita nabízeného produktu 

nebo služby řadí rovněž náklady zákazníků spojené s přechodem k substitučnímu 

statku. Čím vyšší jsou, tím se atraktivita působení na trhu zvyšuje.  

Kupní síla dodavatelů i odběratelů již byla výše zmiňována a představuje 

pátou a šestou sílu modelu. V případě, kdy je dodavatel či zákazník ve své možnosti 

prodeje či nákupu dalšímu subjektu v obchodním řetězci limitován úzkým výběrem, 

je jeho závislost na tomto analyzovaném subjektu promítnuta v jeho větší akceptaci 

cenových či kvalitativních výkyvů. Tedy jinak řečeno, v jeho loajalitě. Ta může být 

podpořena věrnostními programy či dalšími marketingovými strategiemi, ovšem 

pakliže jsou náklady přechodu ke konkurenci zanedbatelné, riziko ztráty dodavatele 

či zákazníka, stejně tak jako jeho vyjednávací síla, jsou pořád značně vyšší. 
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4. Finanční analýza 

Finanční analýza je další nezbytnou fází oceňovacího procesu. Jejím úkolem 

je prověřit aktuální finanční kondici společnosti, zhodnotit z toho vyplývající rizika a 

položit základ finanční prognóze, neboli finančnímu plánu, potřebné při následné 

aplikaci různých metod oceňování. 

Při posuzování finančního zdraví podniku je nezbytné zkoumat nejen aktuální 

finanční výkazy, nýbrž i hodnoty historické, a analyzovat tak vývoj klíčových 

ukazatelů v čase. Finanční zdraví společnosti, její rizikovost a výkonnost se 

nejčastěji zkoumá pomocí finančních ukazatelů, které přehledně zobrazují a shrnují 

danou informaci. Jejich prostá aplikace bez dalších souvislostí ovšem nemůže být 

považována za plnohodnotnou finanční analýzu, nýbrž je vždy nutné vzít v potaz 

celkovou mozaiku ukazatelů společnosti a interpretovat jejich výši jak v kontextu 

jejich komplementarity, tak specifik jednotlivých odvětví. V případě poměrových 

ukazatelů navíc není relevantní jejich absolutní hodnota, nýbrž její relativní poměr 

k ostatním společnostem pohybujícím se na stejném trhu.  

Cílem této fáze je prověřit zejména majetkovou strukturu společnosti, její 

solventnost a likviditu, tedy parametry vstupující do následné fáze jako vstupy pro 

kalkulaci míry rizika promítající se ve výši diskontní míry, a také míru její rentability 

a aktivity, tj. kritéria, jež společně s výstupy strategické analýzy determinují 

stanovisko o udržitelnost podnikání tohoto podniku. 

4.1. Analýza absolutních finančních ukazatelů  

 Potřebné informace při zpracovávání finanční analýzy poskytují tři základní 

finanční výkazy společnosti - rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow. Tyto výkazy 

obsahují absolutní hodnoty finančních údajů, pro jejich efektivní rozbor je proto 

vhodné využít principů horizontální a vertikální analýzy. V případě analýzy 

horizontální zkoumáme rozdíl mezi základním a aktuálním obdobím dané položky. 

Pakliže bychom si za bazický rok zvolili například rok 2013, následující roky již 

budou položkově vyjádřeny jako přírůstky či úbytky jednotlivých položek od tohoto 

roku. Ještě přehlednější zobrazení nám poskytne procentuální vyjádření, kdy 

navazující roky budou vyjádřeny formou procentuální odchylky od bazického roku. 

Jednoduše tedy budeme schopni rozpoznat vývojové trendy jednotlivých účetních 

veličin v čase a jejich intenzitu. Procentuální vyjádření je rovněž užito v analýze 



   

 

18 

  

vertikální, která nezkoumá trendy dané položky v čase, nýbrž její relativní vyjádření 

vůči položce bazické ve stejném období. Přehledně proto zobrazuje strukturu daného 

výkazu, při komparaci se stejným způsobem vyjádřenými výkazy dalších období lze 

snadno spatřit poměrový vývoj jednotlivých dílčích veličin na veličině bazické. 

4.1.1. Rozvaha 

 Účetní rozvaha zachycuje přehled majetku, kterým společnost disponuje, a 

jeho zdrojů, ze kterých byl tento majetek pořízen. Jedná se o hodnoty vyjádřené 

k určitému datu, tedy o stavové veličiny. Z tohoto důvodu je pro její rozbor vhodné 

využít vertikální analýzu. Typicky jde o vyjádření jednotlivých položek na straně 

aktiv vůči celkovým aktivům, které představují sto procent. Analytik pak okamžitě 

vidí procentuální zastoupení stálých a oběžných aktiv a může si udělat obrázek o 

tom, zda podnik disponuje převážně dlouhodobým majetkem, či jsou jeho aktiva 

významným způsobem tvořena majetkem krátkodobým, provozním. V druhém 

případě by se například mohlo jednat o internetový e-shop, který disponuje menším 

skladem, ovšem převážná většina jeho aktiv je tvořena zásobami. Samotné poměrové 

rozdělení dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku rovněž 

poskytuje rychlou informaci o tom, zda je podnikání společnosti determinováno 

primárně vlastnictvím hmotného majetku jako pozemků, staveb či strojů, typicky 

v případě tradičních výrobních podniků, či nehmotného majetku jako softwaru nebo 

licencí, což by naopak mohl být příklad společnost působící v oblasti vyvíjení 

nových technologií či vědy a výzkumu. Pokud jde o oběžná aktiva, vedle výše 

zmíněných zásob a dokončených výrobků sem rovněž spadá krátkodobý finanční 

majetek, tedy peníze v pokladnách, na bankovních účtech a pohledávky. Množství 

peněz, kterými společnost disponuje, může poskytnout rychlou informaci o stavu 

cash flow, ovšem detailnější analýze je často podrobena spíše položka pohledávek, 

zejména z obchodních vztahů. Vzrůstající tendence této veličiny může znamenat 

problém s jejich vymáháním či pouze novou politiku ve vztahu k odběratelům, a 

naopak. Časové rozlišení, tedy náklady a příjmy příštích období, podobně jako 

dohadné účty aktivní většinou tvoří marginální část aktiv společnosti a není nutné je 

podrobovat detailnějšímu rozboru. Ovšem v některých odvětvích mohou dosáhnout 

značné výše, příkladem může být knižní vydavatelství založené na komisích 

autorům, a v takovém případě je nutné rozklíčovat, co tuto položku tvoří a studovat 

její historický vývoj. 
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Zcela totožné úpravy se pak provedou na straně pasiv. Ta se dělí na vlastní 

kapitál a cizí zdroje. Vedle absolutní výše těchto veličin, která může být sama o sobě 

vypovídající, je vhodné i zde využít principů horizontální analýzy a zkoumat 

procentuální poměr vlastních a cizích zdrojů financování aktiv. Přílišné zadlužení 

podniku zvyšuje riziko generování budoucích kladných peněžních toků, a mělo by 

proto být náležitě promítnuto do stanovení rizikovosti společnosti. Na druhou stranu, 

společnost, jež by své podnikání financovala výhradně z vlastních zdrojů, by si 

nepočínala efektivně. Zdravé zadlužení podporuje růst a je běžným prostředkem 

k dosažení rozvoje podnikání. Vertikální analýzu můžeme využít i k rozboru 

struktury cizích zdrojů. Jakou část cizího kapitálu představují bankovní úvěry? Jak 

vysoké jsou krátkodobé a dlouhodobé závazky vůči celkovým aktivům? To všechno 

jsou otázky, jimiž je nezbytné se při analýze společnosti zabývat. Detailnějšímu 

rozboru je pak nutné podrobit položku závazků. Sem spadají závazky vůči 

společníkům, vůči zaměstnancům či státu a závazky z obchodních vztahů. Zejména 

poslední dvě zmiňované mohou hrát klíčovou roli při zjištění platební schopnosti 

společnosti. Je třeba zjistit, zda společnost řádně a včas splácí své závazky vůči 

obchodním partnerům. Zvýšení doby splácení obchodních závazků může znamenat 

sníženou solventnost podniku, či novou platební politiku dodavatelů. Do ostatních 

pasiv pak opět spadají položky časového rozlišení a dohadné účty pasivní. Rovněž 

tyto položky zpravidla nepředstavují klíčovou část pasiv vyžadující zevrubnou 

analýzu. 

4.1.2. Výsledovka 

Výkaz zisků a ztrát, neboli výsledovka, zobrazuje efektivitu a úspěšnost 

společnosti při využití aplikovaného kapitálu. I u tohoto výkazu je velmi účinné 

využití vertikální analýzy zkoumající podíl jednotlivých položek na veličině 

základní, v tomto případě tržeb. Oceňovatel přehledně uvidí podíl obchodní marže, 

jednotlivých nákladových položek, EBITDA, daní i celkového výsledku hospodaření 

na generovaných tržbách a může sledovat jejich vývoj v čase, jednak komparovat 

jejich poměrné zastoupení ve společnostech působících ve stejném odvětví. Díky 

horizontální analýze pak lze přehledně analyzovat vývoj jednotlivých položek. 

Rostou například tržby za současného snižování marže? Pak je třeba se zabývat 

příčinou tohoto nepoměru, který je způsoben více než proporcionálním růstem 

nákladů. Klíčovou částí výsledovky je provozní výsledek hospodaření, jenž v sobě 
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nese informaci o schopnosti podniku generovat operativní profit. Jde o rozdíl těch 

výnosových a nákladových položek, které přímo souvisejí s předmětem podnikání 

společnosti. Měl by být kladný, v opačném případě společnost není zdravě 

profitabilní a je potřeba důkladně prozkoumat příčiny. Pakliže jde o mladou 

společnost, důvodem může být její růstová fáze, kdy je zisk obětován ve prospěch 

získání většího tržního podílu. Pokud však jde o stabilní společnost, dlouhodobý 

negativní provozní výsledek hospodaření znamená značné riziko pro její budoucí 

udržitelnost a je důvodem k reformám a restrukturalizaci. Provozní výsledek je poté 

doplněn finančním výsledkem, zahrnujícím například nákladové a výnosové úroky či 

kurzové rozdíly. V případě většiny společnosti nejde o stěžejní veličinu, i když 

v případě proexportně zaměřených podniků může jít o značnou sumu. Provozní a 

finanční výsledek hospodaření, společně s mimořádným hospodářským výsledkem, 

tvoří hospodářský výsledek hospodaření. Pro účely oceňování je však třeba posledně 

jmenovanou položku očistit. Při tržním ocenění nám jde o zjištění budoucích 

peněžních toků, které jsou trvale udržitelné, mimořádné výnosy či náklady zde proto 

nemají místo. 

4.1.3. Výkaz cash flow 

Třetím finančním výkazem je výkaz cash flow, který v sobě nese informace o 

tom, odkud společnost v dané období peníze čerpala a k jakým operacím je 

využívala. Na rozdíl od výsledovky, která zachycuje přehled výnosů a nákladu, 

výkaz cash flow zobrazuje příjmy a výdaje. Tyto dvě veličiny se často překrývají, 

ovšem v mnoha případech zde vzniká časový nesoulad. Může tak nastat situace, kdy 

podnik dle výsledovky zdravě generuje zisk, ovšem kvůli špatným peněžním tokům 

se ocitne v platební neschopnosti. Rovněž tento výkaz se dělí na tři složky, provozní, 

investiční a finanční. Pokud se budeme držet nepřímé metody sestavování, jež je 

v praxi užívanější, provozní peněžní toky získáme očištěním hospodářského 

výsledku před zdaněním o určité položky. V prvé řadě jde o nepeněžní operace, které 

ovlivňují výši zisku, ovšem nepředstavují odliv či příliv peněz. Typicky se jedná o 

odpisy či opravné položky. Dále je potřeba výsledek hospodaření upravit o změny 

v pracovním kapitálu, jmenovitě změny stavu pohledávek a závazků z provozní 

činnosti a změny stavu zásob. Vzroste-li například meziročně položka krátkodobých 

pohledávek, ve výsledovce se to projeví ve zvýšení výnosů a tedy zisku, ovšem ve 

skutečnosti nejde o příliv peněz do společnosti. Proto je třeba tuto veličinu ve výkazu 
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cash flow očistit. Těmito operacemi získáme provozní cash flow, jež by mělo být 

kladné a do jisté míry vyrovnávat negativní peněžní toky zbylých částí, zejména té 

investiční. V té jsou totiž zobrazeny výdeje na pořízení dlouhodobých aktiv, jež ve 

výsledovce nevstupují přímo do nákladů, nýbrž se tam promítají ve formě odpisů 

rozložených do delšího období. Investiční cash flow tedy zobrazuje obnovování 

stálého majetku společnosti, či jeho rozšiřování, a pokud společnost roste, měl by být 

záporný. Mohou však nastat i případy pozitivního investičního cash flow, a to 

v případě, kdy společnost například odprodá část svého dlouhodobého majetku. U 

výrobních podniků typicky stroje, budovy či sklady. Poslední částí je finanční cash 

flow, které udává informaci o peněžních tocích spojených s krátkodobými i 

dlouhodobými závazky či dividendami. Při analýze cash flow výkazu je vedle 

zkoumání těchto tří částí nutné analyzovat i význam jednotlivých položek na finální 

výsledek. Příkladem může být meziroční nárůst krátkodobých závazků, které se ve 

výkazu peněžních toků projeví kladně, protože ve výsledovce je s touto veličinou 

kalkulováno jako s nákladem snižujícím zisk, ovšem ve skutečnosti neproběhl žádný 

odliv peněz. Kladné znaménko ve výkazu peněžních toků by mohlo být na první 

pohled vnímáno pozitivně, ovšem je třeba si uvědomit, že jde pouze o nárůst 

nesplacených závazků a je nezbytné hledat příčiny, které tento nárůst způsobily. Jde 

o zvýšení počtu dodavatelských služeb doprovázené úměrným zvýšením závazků, či 

jednoduše podnik prodloužil svoji platební dobu, jelikož není schopen závazky 

splácet? 

4.1.4. Aplikace absolutních ukazatelů 

Vedle zevrubné analýzy standardizovaných položek tří výše zmiňovaných 

účetních výkazů se v praxi zkoumají také veličiny, jejichž hodnotu získáme teprve 

pomocí úprav několika základních složek. Pro účely oceňování se jedná zejména o 

ukazatel čistého pracovního kapitálu. Jeho výpočet je poměrně jednoduchý, od 

hodnoty oběžného majetku se odečtou krátkodobé závazky. Pracovní kapitál sám o 

sobě představuje provozní prostředky nezbytné k operativě společnosti. V případě 

čistého pracovního kapitálu je pak tato hodnota očištěna o krátkodobé závazky a 

určuje, kolik použitelného kapitálu by společnosti zbylo po uhrazení všech svých 

krátkodobých dluhů. Hodnota čistého pracovního kapitálu by měla být vždy kladná, 

v opačném případě to totiž může znamenat, že společnost nemá čím splácet své 

krátkodobé závazky, či jí samotné nejsou uhrazeny její krátkodobé pohledávky. 
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Vždy je třeba zkoumat jednotlivé veličiny, jakou měrou se na finální hodnotě podílí. 

Na druhou stranu, vyšší hodnoty čistého pracovního kapitálu zase znamenají 

financování z dlouhodobého kapitálu, což není efektivní způsob financování chodu 

podniku. 

Dalším krokem oceňovatele může být vyšetření, zda finanční situace 

společnosti naplňuje principy tzv. bilančních pravidel. Jde o jednoduché poučky a 

doporučení týkající se finančního řízení společnosti, jejichž dodržování by mělo 

zajistit finanční stabilitu. Kislingerová mezi tato pravidla řádí zlaté bilanční pravidlo, 

zlaté pravidlo vyrovnání rizika, zlaté pari pravidlo a zlaté růstové pravidlo.17 

Zlaté bilanční pravidlo říká, že dlouhodobá aktiva by měla být financována 

dlouhodobým kapitálem, nebo že poměr dlouhodobých aktiv a pasiv má být stabilní. 

Důvodem je delší časový horizont, který dlouhodobý majetek vyžaduje, aby své 

financování splatil. Pokud by tedy byl financování krátkodobými složkami pasiv, 

společnost by se mohla ocitnout v platební neschopnosti z důvodu momentální 

absence krátkodobých zdrojů potřebných k financování těch dlouhodobých. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika se zabývá poměrem vlastních a cizích zdrojů 

na straně pasiv. Dlouhodobě by měl být tento vztah vyrovnaný. Toto pravidlo však 

nelze dogmaticky aplikovat s tím, že jakákoliv odchylka přestavuje negativní prvek 

finančního řízení. Poměr cizích zdrojů na kapitálu společnosti je významně 

korelován s odvětvím, ve kterém působí, a agresivitou její strategie růstu.  

Zlaté pravidlo je určitou variantou zlatého bilančního pravidla a poměřuje 

dlouhodobý majetek a vlastní zdroje. Dle této poučky by měl byt dlouhodobý 

majetek financován vlastním kapitálem. To na jednu stranu může zajistit finanční 

stabilitu společnosti, na druhou stranu však implikuje dražší kapitálovou strukturu. 

Vlastní kapitál je totiž považován za nákladnější a rizikovější v porovnání 

s kapitálem cizím. Vlastníci společnosti mají obecně vyšší nároky na kapitálovou 

návratnost, zároveň jsou v případě insolvence na svých nárocích uspokojeni až po 

věřitelích cizích. Financuje-li tedy společnost svůj dlouhodobý majetek výhradně 

vlastním kapitálem, připravuje se o možnost využít působení finanční páky, tzv. 

                                                 

17 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 401 . 

ISBN 978-80-7400-194-9. 
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leverage efektu, která při částečném financování dlouhodobého majetku úročeným 

cizím kapitálem vede k vyšší výnosnosti investovaného kapitálu.18 

Zlaté růstové pravidlo říká, že tempo růstu investic by nemělo překračovat 

tempo růstu tržeb. Ani tuto poučku však nelze vykládat dogmaticky, je třeba 

přihlédnout k životní fázi společnosti. Mladý, začínající podnik bude jistě výrazně 

investovat do svého rozvoje, což nebude zachyceno okamžitým proporcionálním 

zvýšením tržeb. Ty se dostaví až později, ve zralém stádiu cyklu společnosti. Teprve 

tehdy lze ke zlatému růstovému pravidlo přihlížet a zjišťovat, z jakého důvodu se 

případně tempo růstu zmiňovaných veličin liší. 

4.2. Analýza poměrových finančních ukazatelů 

Dosud uvedené finanční ukazatele byly vyjádřené v absolutních hodnotách a 

poskytovaly zevrubný obrázek o jednotlivých účetních položkách. Úpravami dat ve 

smyslu procentuálního vyjádření vertikální a horizontální analýzy dostaneme další 

informaci o finanční situaci společnosti, ať už o vývoji jednotlivých veličin v čase či 

jejich vztahu k položce bazické. Vždy ovšem šlo o konkrétní účetní položku. Při 

finanční analýze je vedle hodnocení těchto absolutních ukazatelů hojně využívána i 

analýza tzv. poměrových ukazatelů, kdy se vzájemně poměřuje několik různých 

veličin dle standardizovaných vzorců. Obliba poměrových ukazatelů plyne z jejich 

jednoduchého a rychlého výpočtu, jehož výsledek v sobě nese důležité informace. Na 

rozdíl od absolutních čísel je zde možnost i snadné komparace mezi společnostmi 

operujícími ve stejném odvětví či s průměrem daného odvětví jako celku, a 

oceňovatel tak pomocí několika hodnot získá poměrně zevrubnou informaci o tom, 

kde jsou slabá a silná místa finanční kondice a jak si podnik stojí v kontextu své 

konkurence. Poměrové finanční ukazatele se všeobecně rozčleňují do několika 

kategorií, nejčastěji jde o ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadlužení.  

4.2.1. Ukazatele rentability 

Ukazatele výnosnosti vztahují konečný výsledek podnikání za daný rok 

k základní položce, nejčastěji se jedná o celková aktiva a vlastní kapitál. Výsledná 

hodnota zobrazuje výkonnost podniku a jeho schopnost efektivně užívat vložené 

                                                 

18 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika - 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2011, s. 56 . ISBN 978-80-247-3494-1. 
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zdroje, jinými slovy vytvářet hodnotu. Interpretace ukazatelů rentability však není 

založená na samotném zkoumání získaného výsledku, neexistují žádné tabulkové 

hodnoty výnosnosti, nýbrž je nutné je komparovat s konkurenty. 

Základním ukazatele je rentabilita aktiv (ROA – return on assets), jejíž 

hodnotu získáme podělením hospodářského výsledku před daněmi a úroky (tzv. 

EBIT) celkovými aktivy. Alternativně lze do čitatele dosadit výsledek hospodaření 

po dani, do jmenovatele pak namísto celkového kapitálu kapitál dlouhodobý.19 

Využití EBIT při výpočtu rentability aktiv získaný výsledek očistí o odlišnosti 

v nastavení kapitálové struktury a výsledná hodnota ukazuje efektivitu podnikatelské 

činnosti pro stát (daně), vlastníky (čistý zisk) a věřitele (úroky).20 Další variantou 

výpočtu je dosadit do čitatele výsledek hospodaření před daněmi, úroky a odpisy 

(EBITDA), jenž díky navrácení odpisů (tedy položky, jež není peněžní) vyjádří 

rentabilitu aktiv z cash flow. Jde však spíše o doplňkový ukazatel. 

Dalším hojně využívaným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (ROE 

– return on equity), poměr výsledku hospodaření po dani a vlastního kapitálu. Tento 

ukazatel je klíčový pro samotné vlastníky společnosti, neboť zobrazuje výnosnost 

jimi investovaného kapitálu do společnosti. 

Užitečnou informaci rovněž nese ukazatel rentability tržeb (PM – profit 

margin), jenž poměřuje čistý zisk a tržby. Tento ukazatel se bude značně lišit odvětví 

od odvětví, například segment luxusního zboží bude mít prémiové ceny a dosažená 

marže bude násobně vyšší v porovnání s maloobchodem. V každém případě jde o 

vyjádření schopnosti společnosti z vygenerovaných tržeb vytvořit co nejvyšší zisk, 

jinak řečeno snížit celkové náklady na minimum.  

Rentabilita společnosti může být vykládána optikou Porterovy analýzy pěti 

sil. Společnost vykazuje vysokou procentuální výnosnost investovaného kapitálu 

buď v případě schopnosti nasadit a udržet prémiovou cenu, a tím získat vysokou 

hrubou marži, nebo díky nákladové efektivitě, při které může být hrubá marže 

průměrná, ovšem čistá marže, tedy marže z tržeb po očištění všech nákladů, daní a 

úroků, je v porovnání s konkurenty vyšší. Oba tyto faktory však vyplývají z určité 

                                                 

19 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 106. ISBN 978-80-86929-67-5. 

20 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 69. ISBN 80-7179-529-1. 
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kompetitivní výhody, kterou daná společnost oplývá. V případě schopnosti nasadit 

vyšší ceny může jít o inovativní produkt či službu, jež společnost nabízí a jež je těžké 

napodobit (případně po určité období nemožné z důvodu patentu), mimořádnou 

kvalitu, kvůli které jsou zákazníci ochotni připlatit, případně silný brand, který 

zapříčiní ochotu zákazníků zaplatit vyšší cenu, přestože konkurence nabízí 

srovnatelný produkt. Pokud jde o nákladovou efektivitu, zde může být příčinou 

inovativní byznys model, jenž společnost aplikuje a je obtížné ho napodobit, 

z důvodů vlastnictví unikátního zdroje či přístupu k němu, anebo díky úsporám 

z rozsahu. Vnitřní kompetitivní síla společnosti je díky některému z výše 

jmenovaných, anebo jim obdobných důvodů, značná, a společnost tak může po delší 

dobu vykazovat vysokou rentabilitu investovaného kapitálu.21 

4.2.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity dávají informaci o tom, jak společnost hospodaří 

s jednotlivými majetkovými položkami. Vždy udávají obrat či dobu obratu, které 

jsou vůči sobě v inverzním vztahu. Údaj o obratu informuje o tom, kolikrát se daná 

majetková položka přemění na peněžní jednotku, doba obratu naopak vyjadřuje, za 

jakou dobu se položka přemění na peněžní jednotku. V prvním případě je žádoucí co 

nejvyšší hodnota, v druhém naopak nejnižší. I zde ovšem platí, že není až tak 

významná absolutní hodnota ukazatele, nýbrž jeho komparace s konkurencí či 

průměrem trhu, neboť jednotlivá odvětví se od sebe mohou značně lišit. 

Prvním ukazatelem je obrat aktiv, který získáme jako poměr tržeb ku 

aktivům. Tato veličina nám říká, kolikrát se aktiva během roku přemění na tržby, 

tedy jak efektivně je s nimi nakládáno. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím účinněji 

daná společnost využívá svůj majetek. Inverzně je možné vyjádřit dobu obratu aktiv, 

kdy celková aktiva jsou podělena průměrnými denními tržbami (celkovými tržbami 

podělenými 365), jež udává, kolik dní společnost potřebuje k přeměně aktiv na tržby. 

Zde je logicky žádoucí co nejnižší hodnota. Tento ukazatel je možné modifikovat a 

získat tak detailnější informaci. Namísto celkových aktiv je možné užít dlouhodobý 

či oběžný majetek. Prvně jmenovaný „měří, do jaké míry se daří zvyšovat objem 

                                                 

21 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 61-67 ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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tržeb bez dalšího rozšiřování kapacity měřené dlouhodobými majetkem. Konkrétně to 

znamená, že žádoucí tendencí je, aby ukazatel v čase klesal, neboť jedině tehdy roste 

jeho účinnost, zjednodušeně řečeno, podnik na stejném zařízení vyrobil větší objem 

tržeb.“22 

Dalším z řady ukazatelů aktivity je obrat zásob, či v tomto případě častěji 

užívanější doba obratu zásob. Její hodnotu lze získat podělením zásob denními 

tržbami a vyjadřuje počet dní, které společnost potřebuje, aby zásoby proměnila 

v tržby. Jinak řečeno, kolik dní jí zásoby leží na skladě. Čím nižší toto číslo je, tím 

lépe podnik hospodaří se svými zásobami a dosahuje tak úspor. Namísto tržeb se ve 

výpočtu může použít náklady na prodané zboží (COGS), úprava není jednotná. 

Záleží, zda jsou zásoby ve vzorci vyjádřené pomocí tržních či pořizovacích cen. 

V druhém případě by měl být ve výpočtu užit COGS, aby byl čitatel i jmenovatel 

vzorce vyjádřen ve stejných cenách. 

Dobu obratu pohledávek získáme podělením hodnoty pohledávek denními 

tržbami. Získáme tím údaj, za jak dlouho jsou u analyzované společnosti v průměru 

splaceny pohledávky dodavatelů. Pokud je počet dnů vyšší než obchodní podmínky, 

jež společnost využívá, lze z toho dedukovat problémy s vymáháním svých 

pohledávek. Druhou stranou mince je pak doba obratu závazků, která naopak 

vyjadřuje průměrný počet dní, za který společnost splatí své krátkodobé závazky. 

Delší období než standardně smluvně ujednaná splatnost v obchodním styku 

naznačuje problémy společnosti s likviditou. Doba obratu krátkodobých pohledávek 

a závazků by měla být zhruba podobná, v opačném případě společnost v podstatě 

využívá výhody bezúročného úvěru od dodavatelů v porovnání s odběrateli, či 

naopak tuto výhodu poskytuje svým dodavatelům na úkor vlastní. Záleží, která 

z veličin je vyšší. 

4.2.3. Ukazatele likvidity 

Ukazatelé rentability či aktivity pojednávají o efektivitě společnosti nakládat 

svým majetkem a prostřednictvím své podnikatelské činnosti generovat hodnotu. 

Ovšem vysoká výnosnost ani efektivita samy o sobě nezaručují, že podnik je schopen 

okamžitě dostát svým krátkodobým závazkům. Může tak ku příkladu generovat 

                                                 

22 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 72. ISBN 80-7179-529-1. 
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vysoké tržby i zisk a procentuálně vysokou návratnost investovaného kapitálu, ale 

z důvodu špatného řízení cash flow přesto disponovat nedostatkem okamžitě 

likvidních aktiv. K posouzení tohoto hlediska analýzy společnosti proto slouží 

ukazatele likvidity. 

Výchozím ukazatelem je běžná likvidita, kterou získáme sečtením hodnoty 

zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku a vydělením 

této sumy krátkodobými závazky. Přísnější modifikací je pohotová likvidita, které 

z čitatele zlomku vynechává hodnotu zásob jakožto méně likvidního aktiva. Směrem 

k likvidnějším aktivům se posouvá další ukazatel, okamžitá likvidita, který dělí 

samotný krátkodobý finanční majetek krátkodobými závazky. Jde o nejčistší 

vyjádření schopnosti dostát svým okamžitým dluhům, v případě pohotové likvidity 

totiž může být čitatel nadhodnocen o nevymahatelné pohledávky a měl by být 

očištěn pomocí opravných položek. Podobně však lze uvažovat o krátkodobém 

finančním majetku, který vedle peněz obsahuje krátkodobé cenné papíry, jejichž 

hodnota může být také nadhodnocena. Proto je i ukazatel okamžité likvidity možné 

účetně nadsadit. 

Všechny tyto ukazatele jsou statické, tedy vyjadřují aktuální stav v jednom 

momentu. Je proto vhodné spočítat tyto veličiny za několik po sobě jdoucích období 

a pozorovat trend. Stejně tak je vhodné vyjádřit položku čistého pracovního kapitálu, 

tedy rozdíl oběžných aktiv a krátkodobého cizího kapitálu, ku celkovým aktivům, a 

pozorovat tak opět vývoj likvidity v čase. Pro rychlý přehled je však vhodné znát 

zdravé rozmezí, ve které by se společnost měla nacházet, a případně ho rozšířit či 

posunout při konkrétní aplikaci na dané odvětví. Růčková jako toto doporučované 

rozmezí uvádí v případě běžné likvidy 1,5 až 2,5, u pohotové likvidity od 1,1 až 1,5 a 

u okamžité 0,9 až 1,1 s tím, že posledně jmenovaný ukazatel bývá dále rozšiřován, a 

to až k hodnotě 0,2.23  

4.2.4. Ukazatele zadluženosti 

Skupina ukazatelů zadluženosti zkoumá strukturu pasiv společnosti, tedy 

zdroje financování podnikání společnosti. Tyto zdroje mohou být v souhrnu pouze 

dva, vlastní nebo cizí. Podniky v drtivé většině případů nefinancují své aktivity 

                                                 

23 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody, ukazatele, využití v praxi-2. aktualizované 

vydání. GRADA Publishing as, 2008. s. 106 . ISBN 978-80-247-2481-2. 
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výhradně z vlastních zdrojů, přestože se na první pohled může zdát, že jde o 

nejvhodnější způsob financování. Financování cizím kapitálem s sebou nese cenu za 

propůjčení tohoto kapitálu v podobě úroků, stejně tak jako náklady transakční 

náklady spojené s jeho získáním. Ovšem jak již bylo zmíněno výše, v případě, že 

podnik financuje své aktivity čistě z vlastních zdrojů, snižuje si tím rentabilitu, 

jelikož nevyužívá pákového efektu. Obecně platí, že cizí kapitál je levnější než 

vlastní, jelikož vlastníci mají vyšší požadavky na výnosnost. Vedle pákového efektu 

je navíc možné využívat daňového efektu, neboť úroky z cizího kapitálu jsou řazeny 

do nákladů, a tedy snižují daňový základ.24  

Primárním ukazatelem zadluženosti je debt ratio, ukazující podíl cizího 

kapitálů na celkových aktivech. Jeho komplementem je tzv. equity ratio, podíl 

vlastního kapitálů na celkových aktivech. Alternativní vyjádření výše zmiňovaných 

ukazatelů je debt-equity ratio, který zobrazuje přímo poměr vlastního a cizího 

kapitálu. Je-li jeho hodnota jedna, společnost financuje své aktivity z 50 procent 

cizím kapitálem. Ideální poměr mezi vlastními a cizím pasivy není dán a ideální 

struktura se bude vždy odvíjet od odvětví a fáze dospělosti, ve které se společnost 

nachází. Vždy se zde navíc budou přít dvě protichůdné síly, s rostoucí zadlužeností 

společnost levněji financuje svůj provoz a zvyšuje rentabilitu, ovšem zároveň 

zvyšuje vnímané riziko věřitelů, kteří budou za další kapitál požadovat vyšší úroky.  

V případě potřeby je možné výše uvedené ukazatele rozvinout do většího 

detailu a vůči celkovým aktivům poměřovat dlouhodobý či krátkodobý cizí kapitál, 

případně bankovní úvěry.  

Jiným pohledem na problematiku je analýza schopnosti společnosti splácet 

své dluhové zatížení. K tomu slouží ukazatel úrokového krytí, jenž poměřuje EBIT 

vůči nákladovým úrokům. V jednoduchosti vyjadřuje, kolikrát je zisk společnosti 

před úroky a daněmi vyšší než financování dluhu. Pokud by byl poměr jedna, 

společnost by generovala zisk, který by přesně pokryl nákladové úroky, ovšem 

nezbyl by již žádný zisk na reinvestice do podnikání či odměnu vlastníků. „Za 

                                                 

24 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika, 5. přepracované a doplněné vydání. 

Nakladatelství CH Beck, 2010. s. 137. ISBN-807-40-0336-1 
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doporučené hodnoty jsou proto označovány hodnoty dosahující trojnásobku a 

více.“25 

4.3. Limitace finanční analýzy u mladých společností 

Fáze finanční analýzy, tradiční součást valuačního procesu, opět trpí určitými 

limitacemi v případě oceňovaní inovativních společností v ranné fázi. Takovéto 

společnosti ještě povětšinou negenerují žádné tržby, natož zisk, a jejich veškerý 

provozních chod je zajišťován z investic rizikového kapitálu. Mezi aktivy se 

zpravidla objevuje pouze aktivovaný nehmotný majetek spočívající v technologické 

platformě či programu, jež tým vyvíjí. Provozní cash flow je pak z logiky právě 

řečeného záporné a v celkovém objemu vyvažováno získanými investicemi. 

Jelikož však investoři vložili do společnosti prostředky za účelem jejich 

mnohonásobného zhodnocení, potřebují mít určitou kontrolu nad efektivností jejich 

užití. V prvotní fázi hovoříme prakticky pouze o přiměřenosti nákladů na mzdy, 

komparované s jinými společnostmi. Jakmile se společnost dostane do fáze hotového 

produktu a jeho ověření trhem, ve většině případů dochází k iteraci a větší či menší 

úpravě původního byznys modelu, a tedy dalším nákladům. V této fázi je tedy celá 

udržitelnost projektu založena na kredibilitě byznys plánu a důvěře v podnikatelský 

nápad a tým. 

Ovšem i poté, co společnost začne generovat finanční výsledky, je 

použitelnost zmiňovaných zejména poměrových finančních ukazatelů omezená. 

Důvodem je nezbytnost jejich komparace s podobnými subjekty, což v tomto případě 

představují mladé společnosti roztroušené po celém světě, které povětšinou tato data 

nezveřejňují. Z tohoto důvodu je nezbytné uchýlit se k určité aproximaci a vybrat 

vzorek společností, jež se alespoň v některých aspektech danému podnikání 

přibližují. 

                                                 

25 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza-metody, ukazatele, využití v praxi-2. aktualizované 

vydání. GRADA Publishing as, 2008. s. 119. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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5. Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná 

5.1. Důvody vyčlenění provozně nepotřebných aktiv 

Aktiva společnosti se pro účely ocenění společnosti standardně rozdělují na 

provozně potřebná a nepotřebná. Důvodem je princip, na kterém většina metod 

ocenění stojí, a sice že aktiva společnosti budou v budoucnu generovat určitou 

hodnotu v rámci svého hlavního podnikatelského zaměření. Ne vždy však podnik 

působí pouze ve svém primárním odvětví, mnohdy vytváří odnože působící v oblasti 

s odlišným strategickým prostředím a rizikovým profilem. Jak uvádí Mařík, „pokud 

jde o podnik s více podnikatelskými aktivitami, pak by měl být oceňován jako souhrn 

podnikatelských jednotek, přičemž každá jednotka by měla být oceňována zvlášť“.26 

Avšak i v situaci, kdy podnik působí pouze ve svém primárním oboru, je 

nezbytné analýzu aktiv provést. Ne všechna aktiva jsou potřebná pro provoz 

podniku, jinak řečeno, společnost by vytvářela hodnotu i bez nich. Tato neprovozní 

aktiva je nutné z ocenění společnosti vyjmout, jelikož v případě výnosových metod 

by nebyla ve výsledné hodnotě zohledněna, a ocenit je samostatně. 

5.2. Příklady provozně nepotřebných aktiv 

Krátkodobý finanční majetek mnohdy obsahuje přebytečné množství peněz či 

cenných papírů, jež nejsou k provozu společnosti potřebné. Buď slouží jako „polštář“ 

pro případné slabší finanční výsledky, jako příprava na budoucí investiční aktivitu, 

nebo společnost jednoduše nedokáže najít uplatnění a zajímavé investiční příležitosti 

pro vygenerovaný zisk posledních let. Určit hranici provozně potřebných peněz však 

není jednoduché. Mařík navrhuje využít ukazatel okamžité likvidity a jako 

doporučovanou úroveň uvádí 20 procent. Jinak řečeno, peněžní prostředky provozně 

potřebné pokrývají pětinu krátkodobých závazků.27 Koller, Gedhart a Vessels použili 

jiný přístup. Ve své analýze zkoumali v letech 1993 až 2000 S&P 500 nefinančních 

                                                 

26 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 118. ISBN 978-80-86929-67-5. 

27 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 121. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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společnosti a jejich výstupem bylo zjištění, že jako vhodná aproximace provozně 

potřebných peněz se dá použít hranice 2 procent tržeb.28 

Další účetní položkou často považovanou za provozně nepotřebnou je 

dlouhodobý finanční majetek. Nelze jej však automaticky vyřadit bez bližší analýzy. 

Účetně do této kategorie spadají podíly v ostatních ovládaných entitách či entitách 

pod podstatným vlivem, vzájemné půjčky mezi těmito spřízněnými subjekty a 

dlouhodobé cenné papíry. Kritériem pro rozhodnutí je pak opět vztah k primární 

činnosti společnosti. Pokud se jedná spíše o portfoliovou investici bez záměru využití 

synergických efektů, pak musí být majetek vyčleněn jako provozně nepotřebný. 

Využívá-li společnost synergického efektu subjektu podobného zaměření či výhod 

z horizontálního či vertikálního dodavatelského řetězce, jde o provozní položku. 

Jako provozně nepotřebné však mohou být označena i aktiva z účetních 

skupin, jež všeobecně tvoří základ podnikání společnosti. Příkladem je výrobní 

podnik, jenž kromě samotných továren vlastní i jiné nemovitosti, opět za účelem 

uložení peněz. Může se jednat i zásoby, pokud jsou drženy v nadměrném množství. 

K bližšímu členění je proto nutná detailní znalost fungování podniku a složení jeho 

aktiv.  

5.3. Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Vyčlenění provozně nepotřebných aktiv s sebou nese konsekvence i do 

výkazu zisku a ztrát. Pokud je s takovým aktivem spojen výnos nebo náklad, je nutné 

jej z výkazu rovněž vyloučit. V opačném případě by takové aktivum vstupovalo do 

ocenění dvakrát, jako součást vygenerovaných volných peněžních toků i jako 

následně samostatně oceněné aktivum.  

V praxi to znamená, že se hodnota EBITDA očistí o výnosy či náklady, jež 

vygenerovaly provozně nepotřebná aktiva. Jelikož je v EBITDA na rozdíl od 

v českých účetních výkazech vykazovaného provozního výsledku hospodaření 

zahrnut i finanční výsledek hospodaření, je nutné vyřadit finanční výnosy či náklady, 

jež mají svůj původ v provozně nepotřebném finančním majetku. Vycházeli-li 

bychom z provozního výsledku hospodaření, postup by byl opačný, bylo by naopak 

                                                 

28 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 145. ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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nutné začlenit výnosy a náklady spojené s provozně potřebným finančním majetkem. 

Další odlišností v použití manažerské položky EBITDA či EBIT oproti standardnímu 

provoznímu výsledku hospodaření je nutnost vyřazení mimořádného výsledku 

hospodaření. Při ocenění je cílem pracovat s budoucími peněžními toky 

vygenerovanými primární činností podniku, EBITDA by tak měla být očištěna o 

jednorázové aktivity, jež by mohly ovlivnit úsudek při extrapolaci finančního plánu, 

ovšem v budoucím období se již nebudou opakovat. 

6. Generátory hodnoty a finanční plán 

6.1. Vymezení účelu použití 

Pro výnosové metody ocenění je stěžejním vstupem hodnota, již podnik 

v budoucím období vytvoří. K tomu je nezbytné vytvořit finanční plán, který by měl 

vycházet z relevantních premis. Není efektivní predikovat každou jednotlivou účetní 

položku zvlášť, k čemuž navíc oceňovatel povětšinou nemá dostatečné informace, 

oceňovací praxe proto vyseparovala několik stěžejních veličin, jež se rozhodujícím 

způsobem na tvorbě hodnoty podílí. Možnost zaměřit se pouze na několik vybraných 

veličin umožnuje oceňovateli ponořit se do většího detailu minulých let a přesněji tak 

predikovat vývoj. Následná tvorba detailního finančního plánu by pak měla být 

pouhým rozpracováním souboru těchto klíčových ukazatelů. Jako příklad lze uvést 

extrapolaci historického poměru analyzované nákladové veličiny vůči tržbám, jelikož 

tržby jsou jedním z generátorů hodnoty a jako takové byly predikovány samostatně. 

6.2. Predikce jednotlivých generátorů hodnoty 

6.2.1. Tržby 

Predikce tržeb by měla primárně vycházet z provedené strategické analýzy. 

Ta by měla implikovat, zda trh nabízí potenciál k růstu a společnost má kompetitivní 

sílu ho využit a navyšovat svůj obrat, či analyzované faktory naznačují spíše stagnaci 

či dokonce pokles. Mařík k těmto faktorům ještě přidává kapacitní možnosti 
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společnosti a schopnost ufinancovat případný růst navýšením výrobních kapacit, 

které by měly sloužit jako korekce růstu.29  

Jak již bylo zmíněno, strategická analýza by měla naznačit trend, ovšem ten 

je potřeba kvantifikovat. K tomuto účelu je vhodné použít „predikci shora, v rámci 

které jsou tržby odhadovány na základě velikosti celého trhu, určení tržního podílu, a 

prognózy cen. Alternativně, přístupem zdola můžeme využít vlastní predikci 

společnosti ohledně poptávky existujících zákazníků, jejich obrat a potenciál pro 

zákazníky nové.“30 

Prvně zmiňovaná metoda je vhodná pro trhy, jejichž celkovou velikost a tržní 

podíly hlavních konkurentů je možné snadno kvantifikovat. Mělo by jít spíše o 

stabilní a vyspělé trhy, u nichž existují relevantní prognózy jejich vývoje. Nastolené 

trendy tržních sil plynoucí se strategické analýzy by pak měly napomoci predikovat 

tržní koláč, jenž si oceňovaná společnosti uzme, a tedy, s přihlédnutím k vývoji cen, 

přímo určit generovaný obrat.  

Metoda zdola vychází z exaktnějších premis, avšak předpokládá detailní 

znalost zákaznického mixu generujícího aktuální tržby, výstupy plynoucí z již 

uzavřených kontraktů a plán společnosti na akvizici zákazníků nových. Avšak 

k takovým informacím oceňovatel často nemá přístup, určitou aproximační 

alternativou je proto analýza a extrapolace historického tempa růstu tržeb, opět 

s přihlédnutím na výstupy ze strategické analýzy a možností výrobních kapacit. Tato 

metoda je vhodná pro společnosti v ranějším stádiu hospodářského cyklu působící na 

turbulentních trzích, které mají v rámci svého byznys plánu podrobně zmapovány 

kanály svého růstu, včetně možné zahraniční expanze, a časových horizont jejich 

implementace. 

V ideálním případě by měl oceňovatel provést obě metody predikce a použit 

jejich průměr. Díky tomu by měly být odfiltrovány případné odchylky zapříčiněné 

aproximací, jež bude v prognóze vždy přítomna. 

                                                 

29 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 126. ISBN 978-80-86929-67-5. 

30 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 192 ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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6.2.2. EBITDA marže 

Druhou klíčovou položkou finančního plánu je EBITDA marže, jež nahrazuje 

v teoretických pracích užívaný korigovaný provozní výsledek hospodaření před 

daněmi a odpisy. Úpravy provedené v předchozích kapitolách očišťující EBITDA o 

neprovozní a jednorázové položky zajišťují, že se jedná o totožné instituty. 

Z praktických důvodů je vhodnější pracovat s EBITDA a nikoliv EBIT, jelikož výše 

predikovaných odpisů bude stanovena až v následné analýze a prognóze CAPEX. 

EBITDA marži je opět možné, a žádoucí, stanovit dvěma způsoby, metodou 

shora a zdola.31 Metoda shora je poměrně jednoduchá a přímá, jde o projekci 

historické marže, tedy procentuálního podílu EBITDA na tržbách, jejichž predikce 

již byla učiněna. Při analýze historických finančních výkazů lze mnohdy pozorovat 

stabilní marži, zejména u zavedených společností, ovšem i tady by měla být prostá 

extrapolace podložena kladnými výstupy ze strategické analýzy. Jinak řečeno, že 

vývoj trhu, konkurenční síly a postavení podniku v dodavatelském řetězci 

nenaznačují tlaky na její pokles. 

Metoda zdola vyžaduje podrobnější přístup, a vychází tak z pevnějších 

základů. Na druhou stranu, při přílišném ponoření se do detailů je možné 

v konečném důsledku ztratit globální pohled a dospět k nerealistickým výsledkům, i 

v případě EBITDA marže je vhodné provést obě varianty, přičemž metoda shora 

může sloužit jako určitý korektiv. Metoda zdola spočívá v predikci jednotlivých 

položek, jež jsou ve výkazu nad EBITDA. Konkrétně tedy jde o COGS a opexové 

náklady jako celek.  

COGS, jakožto náklady přímo spojené s prodejem zboží, výrobků a služeb, 

jsou variabilní položkou přímo související s výší tržeb. Pokud se historicky ukázal 

stabilní poměr, je možné je podobně jako u EBITDA marže s přihlédnutím ke 

strategické pozici protáhnout do budoucna. Pokud hrubá marže, tedy tržby ponížené 

o COGS, procházela v uplynulém období oscilací, je nutné položku podrobit bližší 

analýze a zjištění promítnout do predikce. Výše hrubé marže je zejména náchylná na 

postavení a sílu společnosti v rámci řetězce dodavatelů a odběratelů. Čím je tato 

pozice slabší, tím je marže odkázána na libovůli ve smluvních podmínkách ostatních 

článků řetězce. 

                                                 

31 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 127. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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OPEX, neboli provozní náklady, by naopak vztah přímé úměry s tržbami 

prokazovat neměl a s rostoucím obratem by měl jeho procentuální podíl díky 

úsporám z rozsahu klesat. OPEX je povětšinou z dominantní části tvořen osobními 

náklady, jejich výše tedy závisí na efektivitě práce, která zase souvisí s kvalitou 

lidského kapitálu a technickou úrovní výrobních kapacit.  

6.2.3. Pracovní kapitál 

Jednotlivé složky pracovního kapitálu jsou variabilní položky úzce spojené 

s vývojem společnosti. V případě predikce je z tohoto důvodu nutné zkoumat jejich 

historický vztah s relevantními účetními položkami, typicky tržbami, a tento vztah 

promítnout do následné prognózy. V analýze historických trendů je opět nutné 

pracovat s čistým pracovním kapitálem v jeho provozně nutné výši.  

Pro predikci budoucích hodnot jednotlivých položek pracovního kapitálu se 

proto nejčastěji používá doba obratu, která přehledně zobrazí vztah dané položky 

s tržbami. 

 

Doba obratu = položka pracovního kapitálu / denní tržby 

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho průměrně společnost drží své zásoby, 

než jsou proměněny v tržby. Inverzně je možné použít tzv. obrat zásob, neboli výši 

ročních tržeb podělených zásobami, jež naopak udává, kolikrát jsou během roku 

zásoby proměněny v tržby a znovu naskladněny. Jinak řečeno, jak efektivně daná 

společnost se svými zásobami pracuje. V případě doby obratu zásob je žádoucí co 

nejnižší hodnota, u obratu zásob co nejvyšší. Vždy ale záleží na konkrétním odvětví 

a více než absolutní hodnota ukazatele je vypovídající jeho komparace s konkurencí. 

Doba obratu pohledávek zase určuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek 

společnosti, doba obratu závazků vypovídá o rychlosti hrazení závazků vůči 

dodavatelům. Jak již bylo uvedeno výše, pokud druhý ukazatel převyšuje první, 

společnost získává výhodu a financuje svůj provoz částečně na úkor dodavatelů. 

 Vykáže-li historické období stabilní dobu obratu každé jednotlivé položky, je 

možné dobu obratu prostě extrapolovat a přes svůj vztah s tržbami dopočítat její 

hodnotu. V opačném případě je nezbytné hledat příčiny oscilace ukazatele a 

s ohledem na strategickou pozici společnosti provést jeho predikci. 
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6.2.4. CAPEX 

CAPEX, neboli investice do dlouhodobého majetku, který bude v průběhu 

své životnosti odpisován, se až na výši odpisů neprojevuje ve výsledovce, ovšem 

jako peněžní tok výrazně ovlivňuje volné cash flow, jež společnost v daném období 

vygeneruje. Ideální predikce CAPEX by vycházela z detailního investičního plánu 

společnosti, který vychází z potřeby obnovy aktuálního majetku a investic do nových 

kapacit. Tuto informaci oceňovatel povětšinou nemá k dispozici, je proto nutné 

vycházet z určité aproximace dané historickými trendy s přihlédnutím 

k hospodářskému cyklu společnosti. 

Jedním ze způsobů stanovení investic je využití koeficientu náročnosti tržeb 

na investicích brutto, získaný podělením capexových výdajů do provozně nutného 

dlouhodobého majetku tržbami. „Tento přístup je vhodný v případech, kdy investice 

do dlouhodobého majetku mají do značné míry průběžný charakter.“32 Investice 

brutto historického období získáme meziročním navýšením hodnoty dlouhodobého 

majetku navýšeným o odpisy. Nedosahoval-li by CAPEX ani výše odpisů, 

dlouhodobý majetek by v rozvaze zaznamenal meziroční pokles. 

Alternativou je určit výši CAPEX pomocí vztahu dlouhodobého majetku a 

tržeb. V takovém případě je přímo dlouhodobý majetek predikován pomocí jeho 

procentuálního poměru k tržbám. Výše odpisů je následně stanovena pomocí 

procentuálního poměru na dlouhodobém majetku. Výši CAPEX pak opět získáme 

součtem meziročních nárůstů dlouhodobého majetku navýšeném o prognózované 

odpisy.33 

6.3. Finanční plán 

Pro predikci jednotlivých generátorů hodnoty je vhodné vytvořit komplexní 

finanční plán sestávající z rozvahy, výsledovky a cash flow. Přestože bude finanční 

plán primárně vycházet z detailně predikovaných generátorů hodnoty a bude spíše 

jejich rozvinutím a doplněním, v kontextu predikce a ocenění má své opodstatnění. 

                                                 

32 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 137. ISBN 978-80-86929-67-5. 

33 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 203. ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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Oceňovatel totiž může plán podrobit finanční analýze podobně jako u historického 

období a z globálního pohledu zhodnotit jeho kvalitu a proveditelnost a případně ho 

korigovat. 

Délka predikce finančního plánu je volitelná proměnná a má konsekvence do 

ocenění výnosovou metodou. Standardní predikce je prováděna na 5 let, ovšem je 

možné sestavit plán pro období kratší, případně ho naopak rozvinout dále. Vše se 

odvíjí od množství informací o společnosti, které má oceňovatel k dispozici, a je tak 

schopen s relevancí prognózu provést. Při delším predikovaném období však klesá 

význam terminální fáze ocenění, jež představuje značnou aproximaci provedené 

pomocí perpetuity citlivé na zvolené tempo růstu a diskontní míru. 

Z autorovy vlastní oceňovací zkušenosti povětšinou startupových společností 

plyne poznatek, že finanční plán je u těchto raných subjektů mnohdy pouze 

subjektivně podložený výkaz. Jelikož neexistuje dostatečně dlouhá finanční historie 

k pozorování a extrapolaci finančních poměrů a trendů, je finanční plán téměř 

výlučně tvořen na základě byznys plánu. I přes všechnu snahu o jeho logické 

podložení vycházející ze znalosti trhu a koncového zákazníka, prostor pro jeho 

zkreslení či subjektivní ovlivnění je značný. Byznys plán zobrazující velmi agresivní 

růst společnosti navíc nemusí být nutně špatně sestaven ani v případě, kdy takováto 

společnost v brzké době zanikne. Nikdo není schopen předurčit reakci trhu na nový 

produkt či službu a teprve až jeho skutečnou nabídkou lze získat relevantní zpětnou 

vazbu o udržitelnosti podnikatelského záměru. Pokud by byl naopak inovativní statek 

přijat pozitivně a společnost ve svých plánech nepočítala s agresivním růstem, jemuž 

od začátku neuzpůsobila veškeré procesy i množství získaného kapitálu, byla by 

velmi brzy předstižena množstvím následovníků. Z těchto důvodu však nemůže být 

finanční plán startupu přijímán dogmaticky, což implikuje limitace pro užití 

výnosových metod pro ocenění těchto subjektů. 

7. Oceňovací metody 

7.1. Výnosové metody 

7.1.1. DCF metoda 

Modely diskontovaných peněžních toků patří v oceňovací praxi, společně 

s tržními násobky, k nejpoužívanějším technikám ocenění. „Podstatou oceňování na 
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bázi uplatnění diskontu cash flow je, že hodnota aktiv je odvozována od současné 

hodnoty budoucích peněžních toků.“34  

Stěžejním faktorem pro určení hodnoty jsou tedy vygenerované volné peněžní 

toky. DCF metodu z tohoto hlediska můžeme členit na více variant, kde nejčastější 

jsou tzv. metody DCF entity a DCF ekvity. DCF entity vychází z volného cash flow, 

jež společnost vygenerovala bez ohledu na zdroj kapitálu. Jinak řečeno, peněžní toky 

náleží jak vlastníkům, tak věřitelům, a získaná hodnota proto představuje hodnotu 

společnosti jako celku. Naproti tomu při metodě DCF ekvity vycházíme pouze 

z peněžních toků vygenerovaných pro vlastníky podniku, a získáme tak rovnou 

hodnotu vlastního kapitálu. DCF entity metodu však lze považovat jako výchozí a 

standardně užívanou, ostatní varianty jsou určitými alternativami pro specifické 

účely ocenění.35 

Výnosové metody se typicky skládají z dvou oceňovacích fází, tzv. explicitní 

fáze a terminální fáze. Explicitní fáze koreluje s délkou období predikovaného 

finančního plánu. Oceňovatel má díky předchozí zevrubně provedené prognóze 

přesné hodnoty všech položek ovlivňující výši vygenerované volného cash flow 

v každém roce, jejichž hodnoty diskontuje pomocí stanovené diskontní sazby k datu 

ocenění. Součet těchto diskontovaných peněžních toků tvoří hodnotu explicitní fáze.  

Jelikož však výnosové metody vychází z principu tzv. going concern, neboli 

z předpokladu, že společnost bude provozovat svoji činnost do nekonečna, je 

nezbytné ve výši hodnoty zohlednit i toky vygenerované po konci explicitně 

stanoveného období. K tomuto účelu je nezbytné se uchýlit k použití určité 

aproximace a ocenit perpetuitu za předpokladu stabilního a trvalého růstu. Hodnota 

terminální fáze pak představuje současnou hodnotu nekonečně rostoucí časové řady 

volných peněžních toků.36 Gordonův vzorec vypadá následovně: 

 

Hodnota terminální fáze = FCFFt+1 / (WACC – g) 

 

                                                 

34 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 157 

35 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 165. ISBN 978-80-86929-67-5. 

36 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 183. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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FCFFt+1 představuje vygenerované cash flow v prvním roce následujícím po 

explicitní fázi. WACC je diskontní míra, jež bude rozebrána v následujících 

kapitolách. Faktor g pak představuje předpokládané tempo růstu volného cash flow 

během terminální fázi, jinak řečeno do nekonečna. Jak poznamenává Kislingerová, 

Gordonův model představuje jednoduchý a vyhovující způsob stanovení hodnoty 

terminální fáze, „je ale velmi citlivý na vstupy v podobě míry růstu. Když míra růstu 

konverguje k diskontní míře, hodnota se blíží k nekonečnu. Růstový model je 

nejvhodnější pro firmy, které rostou tempem stejným nebo nižším než ekonomika jako 

celek.“ V praktické rovině tato limitace determinuje vhodnost použití DCF metody, 

stejně tak jako ostatních výnosových metod, pro danou společnost na základě růstové 

fáze, ve které se nachází. Mladá společnost s plánovaným agresivním růstem po 

několik let by měla být oceněna jiným způsobem, pokud není explicitní fáze 

predikována na takové období, na konci kterého by již růst dosáhl své saturovanosti a 

společnost se přesunula do stabilní fáze svého hospodářského cyklu.  

Základním faktorem pro stanovení tempa růstu g je tedy odhadované tempo 

růstu HDP, které je zpravidla bráno jako horní limit. Tempo růstu g by však mělo být 

korigováno provedenou vnější kompetitivní analýzou trhu, na kterém daná 

společnost operuje. Jinak řečeno zda je konkrétní trh jako celek schopen růst ve 

stejném či vyšším tempu jako ekonomika jako celek. Ze strategické analýzy by 

rovněž měla vyplynout vnitřní kompetitivní síla společnosti a determinovat 

schopnost udržet si své postavení na trhu a růst společně s ním. Rozhodujícím 

faktorem je pak samozřejmě i růstová fáze společnosti a délka explicitní fáze. 

Součtem hodnoty explicitní a terminální fáze získáme tzv. entreprise hodnotu, 

v české literatuře označovanou jako brutto. Jde o hodnotu vygenerovanou pomocí 

provozně nutných aktiv, k získání celkové hodnoty je proto nezbytné přičíst 

v předchozí fázi eliminovaná provozně nepotřebná aktiva, případně aktiva 

převyšující stanovenou provozně potřebnou výši. Výsledkem je hodnota společnosti 

jak pro její vlastníky, tak pro věřitele. K převedení na tzv. ekvity hodnotu, neboli 

hodnotu čistě pro vlastníky společnosti, je proto nezbytné odečíst cizí úročená aktiva. 

7.1.2. EVA metoda 

Metoda založena na ekonomické přidané hodnotě, neboli EVA, je určitou 

alternativou metodě DCF. Zatím není tolik rozšířena v aplikační praxi, její význam 

však stoupá, protože je podobně jako DCF metoda poměrně snadno aplikovatelná, 
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ovšem na rozdíl od ní poskytuje informaci nejen o hodnotě společnosti, ale je 

využitelná i nástroj běžného řízení společnosti umožňující hodnocení výkonnosti. 

„Základním principem ekonomické přidané hodnoty je, že měří ekonomický zisk. 

Ekonomického zisku v tomto pojetí přitom dosahuje tehdy, když jsou uhrazeny nejen 

běžné náklady, ale i náklady kapitálu, a to na rozdíl od účetního zisku včetně nákladů 

na vlastní kapitál.“37 Jinak řečeno, společnost musí generovat takovou výši zisku, 

která pokryje nejen účetní náklady, ale i podnikatelská rizika vlastníků promítnutá 

v požadované výnosnosti vlastního kapitálu. Obliba EVA metody roste, jelikož úzce 

souvisí s maximalizací hodnoty akcií. Stephen F. O´Byrne ve své práci dokonce 

tvrdí, že změny v hodnotě ukazatele EVA korelují s pohyby tržní hodnoty více než 

ukazatele NOPAT (čistý provozní zisk po dani) a FCF (volné cash flow).38 

Ekonomická přidaná hodnota je získána aplikací následujícího vzorce: 

 

EVA = NOPAT – NOA * WACC 

 

Jak již bylo zmíněno, NOPAT je provozní výsledek hospodaření po odpočtu 

upravených daní. Jde o výsledek hospodaření plynoucí z provozně potřebných aktiv 

ponížený o daň, jež na rozdíl od daně z příjmu vykazované ve výsledovce 

nezohledňuje daňový štít plynoucí z nákladových úroků.  

Čistá provozní aktiva, neboli NOA, jsou tvořena provozně nutným 

investovaným kapitálem. Z celkových aktiv je třeba vydělit neoperační aktiva a 

mimořádné položky a výslednou hodnotu ponížit o neúročený cizí kapitál.39 V praxi 

však již byly všechny potřebné úpravy provedeny v rámci tvorby finančního plánu, 

pro získání hodnoty NOA tedy stačí pouze sečíst predikovaný provozně potřebný 

dlouhodobý majetek a čistý pracovní kapitál. Důležité je zmínit, že do výpočtu EVA 

vstupuje hodnota NOPAT daného roku, ovšem NOA představuje koncovou hodnotu 

                                                 

37 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 283. ISBN 978-80-86929-67-5. 

38 O´BYRNE, Stephen F. EVA and Shareholder Return [online zdroj]. [cit. 25.9.2016.]. 

Dostupný z: 

http://www.valueadvisors.com/Attachments/OByrne%20EVA%20and%20Shareholder%20Return%2

0FPE%20Spring%20Summer%201997.pdf 

39 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 286. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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roku předchozího, která nejlépe charakterizuje provozně nutný investovaný kapitál, 

z něhož byl profit společnosti generován a vůči jehož implicitním nákladům je 

poměřován. 

WACC jako diskontní míra je principiálně shodná s diskontní mírou v rámci 

metody DCF a bude jí věnována následující kapitola. 

Hodnota explicitní fáze je pak určena následujícím vzorcem 

 

Hodnota explicitní fáze = NOA + MVA 

 

MVA je zkratka označující tržní přidanou hodnotu a je stanovena součtem 

diskontovaných vygenerovaných EVA v rámci explicitní fáze k datu ocenění. Jinak 

řečeno, hodnota podniku je determinována aktuální výši provozně potřebných 

čistých operačních aktiv upravených o hodnotu, jež tato aktiva během explicitní fáze 

vygenerují. Pokud tedy ziskovost podniku nepřevyšuje implicitní náklady na vlastní 

kapitál, bude hodnota explicitní fáze nižší než hodnota aktuální výše čistých 

provozních aktiv. Z toho pramení výhoda metody EVA oproti DCF, neboť v každém 

roce explicitní periody ukazuje, zda podnik generuje hodnotu pro vlastníky či 

nikoliv. Výsledná MVA explicitní fáze tedy může být kladná, ale oceňovatel jasně 

vidí, že daná společnost či projekt je např. v prvotních letech optikou ekonomického 

zisku prodělečný a na profitabilní trajektorii se dostává až ve vzdálenějším časovém 

horizontu.  

Hodnota terminální fáze je pak shodně s metodou DCF standardně určována 

pomocí Gordonova vzorce, kde do čitatele na místo volných peněžních toků 

v prvním roce explicitní roce explicitní fáze vstupuje vygenerovaná EVA. Parametry 

WACC a g v sobě nesou stejnou informaci a od metody DCF by se proto neměly 

lišit.  

Logika aplikovaných vzorců tedy jasně implikuje konsekvence, jež v sobě 

metoda EVA nese. Pokud podnik disponuje vysokou hodnotou NOA, ekonomická 

přidaná hodnota bude nižší a celková valuace podniku bude výrazněji tvořena 

aktuální hodnotou čistých operačních aktiv. Pokud bude NOA nižší, jejich význam 

ve výsledné valuaci klesne a ta bude primárně generována tržní přidanou hodnotou. 

Exaktnost stanovení aktuální výše NOA tedy pouze posouvá hodnotu v čase a 

nemění výslednou výši ocenění, pokud má však být výše vygenerovaných EVA 

použita jako nástroj hodnocení výkonnosti, je nezbytné, aby byla všechna operační 
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aktiva správně přeceněna. V opačném případě bude tržní přidaná hodnota zobrazovat 

zkreslené výsledky. 

Součtem hodnoty explicitní a terminální fáze opět získáme entreprise 

hodnotu, kterou je opět nutné navýšit o provozně nepotřebná aktiva a ponížit o 

úročený cizí kapitál. 

7.1.3. Diskontní míra 

Výše diskontní míry je vedle stanovení finančních veličin FCFF či EVA 

dalším klíčovým vstupem ovlivňujícím výslednou hodnotu ocenění společnosti. 

„Úlohou diskontní míry je především převést budoucí výnosy na současnost, vyjádřit 

očekávanou výnosnost investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí 

do nákupu akcií podniku.“40 

Pro metody DCF i EVA se jako diskontní míra standardně používá tzv. 

WACC, neboli průměrné vážené náklady kapitálu. „WACC representuje náklady 

příležitosti, kterým investoři čelí při investici svých fondů do jednoho konkrétního 

byznysu, namísto jiných s podobnými úrovní rizika.“41 Důležité je zmínit, že WACC 

diskontuje FCFF, případně EVA, které jsou k dispozici všem investorům, tedy jak 

vlastníkům společnosti, tak věřitelům. Z tohoto důvodu musí WACC obsahovat 

náklady příležitost všech subjektů očekávajících určitou kompenzaci za riziko 

s jejich investicí spojené. 

Z tohoto důvodů se WACC skládá ze dvou poměrně vážených částí, nákladů 

na vlastní a cizí kapitál. Obecný vzorec pro jeho výpočet vypadá následovně: 

 

WACC = RD * (1-t) * D/C + RE * E/C 

RD  = náklady na cizí kapitál 

t = sazba daně z příjmu 

D = tržní hodnota úročeného cizího kapitálu 

C = tržní hodnota celkového kapitálu, entreprise hodnota 

RE = náklady na vlastní kapitál 

                                                 

40 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 174. ISBN 80-7179-529-1. 

41 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 235 ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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E = tržní hodnota vlastního kapitálu 

 

Diskontní míra je faktor, jenž by měl korigovat subjektivitu finančních plánů 

u mladých inovativních společnosti. Jelikož není možné predikovanou finanční 

výkonnost porovnávat s relevantní historií, a je tak založena výhradně na plánech 

neověřených trhem, riziko odchýlení se či úplného zániku společnosti je značně 

vyšší. Diskontní faktor by proto měl obsahovat rizikovou přirážku odrážející 

informace, v jaké fázi je vývoj produktu, zda již existují zákazníci, jaká byla zpětná 

vazba, jak kvalitní je tým, zejména má-li již za sebou jiné úspěšné projekty atd. 

Zatímco pro dlouholeté stabilní společnosti se může pohybovat v řádu jednotek 

procent, v případě startupů nejsou výjimkou diskontní sazby třicet či čtyřicet procent.  

 

7.1.3.1. Váhy jednotlivých složek 

Pokud jde o určení vah jednotlivých složek WACC, procentuální poměr 

vlastního a cizího kapitálu na celkovém kapitálu by měl být prováděn v tržních 

hodnotách, nikoliv účetních. „Tržní a účetní hodnoty se mohou značně lišit. Pak se 

bude lišit i kapitálová struktura. Platí to zejména pro firmy novějších odvětví, kde lze 

očekávat největší odlišnosti mezi „účetní“ a „tržní“ strukturou kapitálu.“42 Tržní 

ocenění jednotlivých složek vlastního a úročeného cizího kapitálu je však složitější 

než prosté převzetí účetní hodnoty. V případě cizího kapitálu to znamená určit tržní 

ocenění dluhopisů, bankovních úvěrů, finančního leasingu a ostatních úročených 

závazků. V případě vlastního kapitálu pak v ideálním případě půjde o tržní hodnotu 

kótovaných akcií. Jak však poznamenává Kisslingerová, „v podmínkách České 

republiky však využít tržních hodnot, snad až na výjimky, není možné. Kapitálový trh 

zatím ve většině případů trpí řadou problémů, mezi jinými pak nízkou likviditou, 

které zcela zásadním způsobem determinují tržní hodnotu jednotlivých složek pasiv. 

Východiskem v České republice proto budou jak pro společnosti akciové, 

obchodované na kapitálovém trhu, tak i pro ostatní společnosti, např. s.r.o., 

především účetní hodnoty jednotlivých složek kapitálu.“43 

                                                 

42 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 208. ISBN 978-80-86929-67-5. 

43 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 177. ISBN 80-7179-529-1. 
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7.1.3.2. Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál by v sobě měly zahrnovat jednak požadovanou 

výnosnost investorů, tedy vlastníků, jednak míru rizika s touto očekávanou mírou 

výnosnosti spojenou. Výši však nelze stanovit libovolně dle úvahy vlastníků, nýbrž 

je nezbytné ji opřít o tržní data. „Náklady vlastního kapitálu jsou založeny na třech 

faktorech: bezrizikové výnosnosti, prémii za tržní riziko a přirážkách specificky 

spojených s danou společností. Nejpoužívanějším modelem k odhadu nákladů 

vlastního kapitálu je CAPM (capital asset pricing model). Ostatní modely zahrnují 

Fama-French tří-faktorový model a APT (arbitrage pricing theory model). Tyto tři 

modely se liší primárně v přístupu k riziku. CAPM definuje míru rizika akcie jako její 

citlivost na akciový trh, zatímco Fama-French tří-faktorový model definuje riziko 

jako citlivost akcie na tři portfolia: akciový trh, portfolio založené na velikosti firmy 

a portfolio založené na poměrových ukazatelích účetní versus tržní hodnoty.“44 V 

praxi ovšem platí, že CAPM model je zdaleka nejužívanější a bude dále rozebrán i 

v této práci. 

Základem CAPM modelu je tzv. přímka cenných papírů: 

 

E (Ri) = rf + βi * [ E (Rm) – rf ] 

E (Ri) = očekávaná výnosnost cenného papíru i 

rf  = bezriziková výnosnost 

βi = citlivost cenného papíru i na trh 

E (Rm) = očekávaná výnosnost trhu 

 

Bezriziková míra výnosnosti je teoretický pojem, který je v praxi 

aproximován výnosností státních dluhopisů s minimálně desetiletým časovým 

horizontem. Jedná se v podstatě o počáteční bod na ose x měřící výnosnost, z nějž 

vychází přímka cenných papírů se sklonem v závislosti na koeficientu β. 

Druhou část rovnice tvoří tržní riziková prémie. Důležité je uvést, že koncept 

CAPM modelu vychází z principu tržního portfolia, u kterého je možné vhodnou 

                                                 

44 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 238-239. ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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skladbou eliminovat specifické riziko spojené s konkrétními akciovými tituly. Jinak 

řečeno, tržní riziková prémie daná převisem očekávané výnosnosti trhu nad 

bezrizikovou mírou výnosnosti zohledňuje pouze systematické tržní riziko, jenž 

diverzifikací eliminovat nelze. Očekávaná výnosnost trhu se poté stanovuje na 

základě historických tržních dat. Většinou jde o údaje z trhu USA, kde je kapitálový 

trh nejvyspělejší. Transformace tržní rizikové prémie na konkrétní oblast, kde 

společnost skutečně vykonává činnost, je poté řešena skrze rizikové přirážky 

odvíjející se od ratingu dané země. 

Koeficient β určuje citlivost konkrétního akciového titulu na trh jako celek. 

Zatímco bezriziková míra výnosnosti i tržní riziková prémie jsou generické veličiny 

použitelné pro ocenění jakékoliv společnosti, β je faktorem vztaženým specificky 

k danému titulu a určuje jeho vztah k systematickému riziku. Pokud je hodnota 

koeficientu 1, „je riziko a v důsledku toho i prémie za riziko dané akcie (tj. vlastního 

kapitálu podniku) na úrovni průměru kapitálového trhu jako celku. Je-li beta větší 

nebo menší než 1, je i výnosová přirážka větší nebo menší než průměrná prémie za 

riziko na kapitálovém trhu.“45 V teoretické rovině by měla být β určena pomocí 

regresní analýzy vycházející z historických dat dané společnosti, kde výnosnost 

akciového titulu je závislou proměnou a výnosnost trhu nezávislou proměnou.  

I kdyby oceňovatel disponoval potřebnými tržními údaji a mohl koeficient 

podrobit robustní regresní analýze, beta jako nositel informace o vnitřním riziku 

společnosti a trhu stejně ne vždy přesně odráží realitu, a to zejména v období 

hospodářské recese či zvýšené volatility trhů.46 V praxi je však obvyklé, zejména 

pokud oceňovaný podnik nepůsobí na některém z vyspělých kapitálových trhů, 

použít jako β průměrný koeficient za dané odvětví, stejně jako v případě tržní 

rizikové prémie zejména z kapitálového trhu v USA. V tomto případě půjde o 

hodnotu nezadlužené β, kterou je následně nutné uzpůsobit konkrétní kapitálové 

                                                 

45 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 217. ISBN 978-80-86929-67-5. 

46 BRABENEC, Tomáš. Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských 

poklesů. Oceňování [online zdroj].  2009, 2: 3-16. [cit. 28.9.2015]. Dostupný z WWW: 

<http://www.appraisals.sk/data/USR_045_DEFAULT/Ocenovani__Brabenec__beta_fin.pdf> 
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struktuře oceňovaného podniku, jelikož míra zadlužení rovněž koreluje s mírou 

rizika. Tato úprava se provádí dle následujícího vzorce47: 

 

βL = βU * [ 1 + ( 1 – t ) * D / E ] 

βL = hodnota zadlužené β 

βU = hodnota nezadlužené β 

t = sazba daně 

D / E = poměr úročeného cizího a vlastního kapitálu 

 

7.1.3.3. Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál jsou dány váženým průměrem úročených cizích 

zdrojů. V případě bankovního financování tedy půjde o úrokovou míru, za které 

společnost úvěr čerpá. V případě emitovaných korporátních dluhopisů bude do 

váženého průměru vstupovat výnos do splatnosti.48 

7.2. Ocenění na základě tržních násobků 

Výnosové metody, zejména DCF, jsou flexibilní a v praxi velmi rozšířené 

metody ocenění vycházející z řady předpokladů vyúsťujících v detailní finanční plán, 

což zvyšuje kredibilitu výsledné valuace. Avšak je třeba mít na paměti, že výsledná 

valuace je pouze tak přesná, jak precizní je provedená finanční prognóza. Jelikož se 

oceňovatel při vytváření finančního plánu musí vždy odrazit od řady premis a 

dopustit mnoha aproximací, i velmi detailně vytvořený plán nemusí odrážet realitu a 

být proveditelný. Pomocí výnosové metody je tedy např. možné docílit vysoké 

valuace u společnosti aktuálně negenerující žádné tržby ani zisk, kdy valuace bude 

postavena pouze na agresivním budoucím růstu na základě byznys plánu. Což nutně 

nemusí znamenat chybu, příkladem mohou být miliardové valuace internetových 

startupů s globální dosahem, jenž sice mají širokou uživatelskou základnu, ovšem 

zatím postrádají účinnou strategii jejich monetizace. Jejich finanční výsledky jsou 

                                                 

47 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 114. ISBN 80-7179-529-1. 

48 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 261. ISBN 978-0-470-

42465-0. 
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objektivně špatné a chod společnosti je povětšinou financován mohutnými 

kapitálovými injekcemi investorů. V takovém případě nelze hodnotu extrapolovat 

z historických čísel, celá valuace musí být postavena čistě na plánu, který v sobě 

nevyhnutelně obsahuje subjektivní složky. 

Pokud tedy společnost generuje alespoň základní finanční výsledky, je 

vhodné provést ocenění pomocí tržních násobků, které představují určitou objektivní 

korekci subjektivně založených výnosových metod. Vždy je nutné komparovat 

oceňovanou společnost výhradně s konkurenty operujícími ve stejném odvětví a 

stejné růstové fázi, v opačném případě by výsledná valuace poskytovala zkreslené 

údaje. 

U veřejně obchodovatelných společností je nejvíce sledovaným a 

diskutovaným násobkem tzv. P/E ratio (price to earnings), poměřující aktuální cenu 

akciového titulu s vygenerovanými zisky. „Ačkoliv široce reportovaný, P/E násobek 

má dva velké nedostatky. Za prvé, P/E je ovlivněno kapitálovou strukturou 

společnosti, nikoliv pouze její provozní výkonností. Za druhé, čistý zisk ve své 

kalkulaci zahrnuje neprovozní položky jako např. amortizaci nehmotných aktiv nebo 

jednorázové zisky a ztráty.“49 Jinak řečeno, s hodnotou ukazatele je možné uměle 

hýbat, aniž by tyto pohyby odrážely skutečnou výkonnost společnosti.  

Nejvhodnějšími tržním násobkem je proto poměr entreprise hodnoty 

společnosti vůči ukazateli EBITDA, jenž v sobě eliminuje všechny výše zmíněné 

nedostatky. Do čitatele konkrétně vstupuje zisk před daní, úroky a odpisy 

vygenerovaný za posledních 12 měsíců předcházejících datu ocenění. Alternativou je 

komparovat násobek entreprise hodnoty a 12 měsíčních tržeb. Tato varianta je 

vhodná u společnosti s vysoce volatilní EBITDA marží či u společností, jejichž 

EBITDA je aktuálně nulová či záporná. 

EBITDA násobek či násobek tržeb u kompetitorů lze získat dvěma způsoby. 

Pokud jsou jejich akcie kótovány na burze, je tento údaj pravidelně aktualizován a 

poskytuje tzv. tržní násobek. Druhou možností je vycházet z historicky 

uskutečněných transakcí nekótovaných společností a zkoumat, za jakých násobků 

EBITDA či tržeb byly akvírovány. 

                                                 

49 KOLLER, Tim, Marc GOEDHART a David WESSELS. Valuation: measuring and 

managing the value of companies. 5. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010., s. 317. ISBN 978-0-470-
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Ocenění pomocí tržních násobků je nejčastější a nejkredibilnější způsob 

ocenění na poli startupových společností. Limitace predikovaného finančního plánu 

vycházejícího z již zmiňované omezené možnosti sestavení trhem potvrzeného 

byznys plánu, jež mají závažné konsekvence do výnosových metod, již byly 

popisovány. Ovšem i metoda tržních násobků naráží na omezení. Oceňovaný startup 

v ranné fázi málokdy generuje kladnou EBITDA, zbývá tedy komparace hodnoty dle 

násobků tržeb. Zde pak vstupuje do hry omezená existence podobných společností, 

případně dostupnost jejich finančních dat, oceňovatel se proto musí za využití 

finančních databází dopouštět větší či menší aproximace a do vzorku konkurentů 

zahrnovat i společnosti vyvíjející pouze v určitých aspektech se přibližující činnost 

Zde opět vzniká prostor pro subjektivní chyby. Získaný vzorek společností pak, 

vzhledem k roztříštěnosti jejich byznys modelů, často generuje značný rozptyl u 

násobků, což vede k určité degradaci věrohodnosti výsledného průměru či mediánu. 

Při oceňovaní společností v ranné fázi, jež zatím negenerují ani tržby, se poté 

přistupuje k nákladové metodě jakožto aproximaci – investor ocení svůj podíl 

takovou hodnotou, jakou do společnosti dosud investoval. 

7.3. Ocenění na základě majetkového principu 

Majetkové ocenění vychází z principu ocenění jednotlivých položek majetku 

a jejich následné agregace. Jako protipól výnosových metod je založeno na 

stavových veličinách a je spíše doplňkem užívaným pro specifické typy ocenění. 

Obecně se člení na metodu účetní, reprodukční a likvidační hodnoty. 

7.3.1. Účetní hodnota 

 Účetní hodnota představuje hodnotu pořízení jednotlivých položek majetku, 

účetně zachyceného pomocí principu historických cen. „Tento princip často vede 

zejména u dlouhodobého majetku ke značné odchylce od ekonomické reality. Jeho 

výhodou je však velká průkaznost získaného ocenění.“50 Z podstaty věci je tedy 

účetní hodnota nevhodná pro prosperující podnik a slouží spíše jako prvotní 

informace pro oceňovatele a výchozí bod k ostatním oceňovacím metodám. 

                                                 

50 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 324. ISBN 978-80-86929-67-5. 
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7.3.2. Reprodukční hodnota 

Majetková metoda založená na principu stanovení reprodukčních cen, nazývá 

také substanční hodnota, vychází z předpokladu going concern, neboli trvalé 

existence podniku. Snaží se elimininovat největší nedostatek účetní metody, a sice 

použití historických cen v mnoha případech neodrážejících skutečnou tržní hodnotu. 

Její logika vychází z myšlenky, jaké náklady by byly nutné vynaložit na opětovné 

vybudování společnosti ve stavu k datu ocenění. „V prvním postupovém kroku se 

opírá převáženě o informace z účetnictví podniku. Odhadce postupuje tak, že probírá 

jednotlivé majetkové části a ty znovu oceňuje z pohledu going-concern principu, tj. 

z pohledu zapojení do fungujícího podniku, avšak prioritně jde o náklady 

znovupořízení s vyjádřením míry opotřebení.“51 

Negativem této metody je její pracnost a mnohdy obtížné stanovení výše 

reprodukčních nákladů nutných pro znovupořízení dané položky, uplatní se tedy 

spíše u specifických účelů ocenění. „Hodnota založená na reprodukčních nákladech 

je jedním z podkladů pro odhad goodwillu. Pokud bychom byli schopni určit úplnou 

substanční hodnotu, sloužila by jako horní mez ocenění podniku. Při racionálním 

přístupu by totiž nikdo nebyl ochoten za podnik zaplatit více, než by stálo kompletní 

vybudování zcela shodného podniku.“52 

7.3.3. Likvidační hodnota 

Specifičnost likvidační metody spočívá v tom, že nepředpokládá 

dlouhodobou existenci podniku a nevychází z principu going concern. „Podstata 

metody likvidační hodnoty tedy spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému 

časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že podnik ukončí svoji činnost a z tohoto 

pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a budou splaceny veškeré závazky 

podniku včetně odměny likvidátora.“53 

                                                 

51 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 130. ISBN 80-7179-529-1. 

52 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 327. ISBN 978-80-86929-67-5. 

53 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001, s. 143. ISBN 80-7179-529-1. 
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Vedle ocenění společností s omezenou životností či společností ztrátových, 

kde nelze či není vhodné aplikovat výnosové metody, lze likvidační hodnotu použít 

jako doplňkovou k určení dolní hranici valuace. Případně ji lze použít jako 

komparaci k výnosové metodě při rozhodování mezi likvidací společnosti či jejím 

oživení.54 

8. Případová studie 

8.1. Charakteristika společnosti 

8.1.1. Vývoj společnosti 

Rodinný pivovar Bernard je akciová společnost se sídlem v Humpolci, jejímž 

předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, pivovarnictví, 

sladovnictví a hostinská činnost. Základní kapitál společnosti ve výši 260 000 000,- 

Kč je rozdělen do 256 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 000,- Kč a 40 ks ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.55 

Pivovarnictví v Humpolci má své kořeny již v 16. století, kdy éru vaření 

měšťanského piva nahradila produkce z pivovaru heráleckého panství. Jeho rozvoj 

pokračoval až do 20. století. V roce 1949 byl pivovar přeměněn na komunální podnik 

a později začleněn do národního podniku v Jihlavě, resp. v Českých Budějovicích. 

Národní podnik ovšem neinvestoval do jeho rozvoje, což zapříčinilo zaostalost 

pivovaru a jeho úpadek. Během kuponové privatizace pak v té době zkrachovalý 

pivovar vydražili Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal a v průběhu 10 let 

z něj opět vybudovali fungující podnik. V roce 2001 vstoupil do akciové společnosti 

                                                 

54 MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 

3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011, s. 323. ISBN 978-80-86929-67-5. 

55 Výpis z obchodního rejstříku, Rodinný Pivovar BERNARD a.s. [online zdroj] [cit. 
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belgický pivovar Duvel Moortgat jako strategický partner a získal 50 procentní podíl. 

Zbytek si mezi sebe rovným dílem dělí zakladatelé Bernard a Vávra.56 

V roce 2000 Bernard koupil sladovnu v Rajhradu, která ročně vyrobí 6 tisíc 

tun sladu.57 Výroba je prováděna tradičním způsobem klíčení na humnech, jež je sice 

časově náročnější, ovšem nejvhodnější pro zachování kvality ležáku. Sladovna 

používá pouze nejkvalitnější české a moravské odrůdy ječmene. Přibližně dvě třetiny 

vyrobeného sladu pak využije samotný pivovar, zbylou produkci přeprodává 

ostatním výrobcům piva.58 Tímto krokem se tak společnost stala nezávislou na 

externích dodávkách sladu, a vlastním zpracováním sladovnického ječmene tak 

snížila svoji expozici vůči dodavatelům.  

Optikou výstavu piva Rodinný pivovar Bernard neustále roste. Hranici 200 

tisíc hektolitrů překonal v roce 2009. Tento objem představuje zhruba 40 miliónů 

půllitrů piva, tedy čtyři nepasterizovaná piva na jednoho Čecha.59 Překročením výše 

zmíněné hranice se ovšem Bernard zároveň přestal řadit mezi malé a střední 

pivovary a přišel o výhodu diferenciované spotřební daně. V roce 2013 již výstav 

činil 231 hektolitrů.60 V roce 2014 uvařil pivovar 265 tisíc hektolitrů piva a 

meziročně tak vzrostl o 14,5 procenta. Výrazný nárůst výstavu v posledních letech je 

obzvláště působivý, vezme-li se v potaz fakt, že celkový trh s pivem rostl výrazně 

nižším tempem či stagnoval. I přes neustálý nárůst produkce ovšem pivovar Bernard 

zůstává v celorepublikovém měřítku spíše malým pivovarem, jeho výstav tvoří pouze 

1,5 procenta celkové domácí produkce. Nezanedbatelnou složkou se ovšem stává i 

                                                 

56 Historie. Příběh. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/pribeh/pivovar.shtml 

57 Sladovna. Příběh. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/pribeh/sladovna.shtml 

58 Sladovna BERNARD rekordně. Tisková zpráva [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/srv/www/content/pub/cs/pribeh/tiskove-zpravy/177.html 

59 Stanislav Bernard: „Je možné vypít 50 plaveckých bazénů piva?“. Tisková zpráva [online 

zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.bernard.cz/srv/www/content/pub/cs/pribeh/tiskove-

zpravy/13.html 

60 BERNARD táhne. Tisková zpráva [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/srv/www/content/pub/cs/pribeh/tiskove-zpravy/201.html 
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export, který se na prodeji podílí zhruba 20 procent, z čehož polovina míří na 

Slovensko.61 

Kvůli kontinuálnímu růstu produkce pivovar neustále rozšiřuje a modernizuje 

své kapacity. Například v roce 2014 společnost proinvestovala 140 miliónů korun. 

Investovalo se především do ležáckých sklepů, stáčírny sudu a výčepních 

technologií. Objem investic plánovala společnost zachovat i na rok 2015.62 

V minulosti pivovar investoval například do přístavby přetlačných tanků, 

vybudování nové rozvodny elektrické energie, posilování chladicích systémů, 

rekonstrukce úložných sklepů či inovace v oblasti využití odpadního tepla nebo 

lahvovny.63 Z předchozích vět je zřejmé, že pivovar nehodlá ustoupit z nastoleného 

tempa růstu a rozvoje, naopak si chce inovativností a důrazem na kvalitu výrobního 

procesu vydobýt stále větší podíl na tržním koláči. 

8.1.2. Sortiment produktů 

Pivovar Bernard při výrobě piva využívá tradičních postupů, aby si výsledný 

produkt zachoval svoji charakteristickou chuť i vlastnosti. Řadíce se mezi malé 

pivovary, charakterističnost a kvalita piva je jediným faktorem, kterým si může 

společnost vydobýt a udržet místo na trhu. Od ostatních výrobců se vedle vlastního 

receptu odlišuje i již zmiňovaným tradičním postupem, při kterém navíc využívá 

specifické suroviny. Slad vyráběný ve vlastní sladovně u Brna, vybrané odrůdy 

českého chmele, vlastní kvasnice i vlastní vodu z Vysočiny. Na závěr celého postupu 

pak pomocí tzv. mikrofiltrace pivo finálně ošetří, nevyužívá tedy technologie 

pasterizace.64 

                                                 

61 AKTUALNE.CZ. Bernard loni uvařil rekordní výstav piva, uspěla i novinka [online zdroj] 

[cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bernard-loni-uvaril-rekordni-

mnozstvi-piva-uspela-i-novinka/r~090fa0baa2ea11e4833a0025900fea04/ 

62 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2014. s. 4. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 

63 BERNARD jenom letos investuje téměř 100 milionů do rozvoje.. Tisková zpráva [online 

zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.bernard.cz/srv/www/content/pub/cs/pribeh/tiskove-

zpravy/186.html 

64 Čím se odlišujeme. Pivo. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/pivo/cim-se-odlisujeme.shtml 
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Bernard vedle poměrně široké škály nepasterizovaného piva vaří rovněž i 

nealkoholická piva a ovocné nealkoholické nápoje na bázi piva. Přes 60 procent 

produkce se prodává v sudech, zbytek společnost stáčí do lahví. Pivovar se snaží 

neustále přicházet s novými variantami a příchutěmi piva, a neustále tak rozšiřovat či 

obměňovat svoji produktovou řadu. Právě široké portfolio speciálních druhů piva je 

konkurenční výhodou podniku a hybatelem jeho růstu. Poptávka po specializovaných 

produktech v ČR v posledních letech roste, z čehož těží desítky lokálních pivovarů 

po celé zemi. Přestože jsou s každou novou odrůdou spojeny zvýšené náklady, 

udržení kvality současného portfolia a jeho rozšiřování o speciály je jedinou 

možností, jak si udržet stávající zákazníky a akvírovat nové. 

V roce 2013 pivovar vyráběl 10°, 11° a 12°, které z hlediska výstavu činí více 

než čtyři pětiny produkce. Z alkoholických produktů dále sortiment obsahoval 12° 

černou, 14° a švestkové nízkoalkoholické pivo. Posledně jmenované uvedl na trh 

právě v roce 2013 a výstavem 118 hektolitrů se řadí přesně mezi ty produkty, 

kterými pivovar testuje nové možnosti a hledá způsoby, jak se dostat k novým 

zákazníkům. Až na 14°, která zaznamenala mírný pokles, a 20°, která se v roce 2013 

přestala vyrábět úplně, všechny druhy zaznamenaly z hlediska objemu meziroční 

nárůst. Zmiňovaná 14° a 20° však patřila pouze mezi doplňkové produkty a svým 

objemem tvořila zlomek celkové produkce. Naopak nejrozšířenější piva, 10° a 11°, 

zaznamenala výrazný meziroční nárůst 16, resp. 13 procent. Vedle alkoholické řady 

pivovar rovněž vyrábí klasické nealkoholické pivo, jež se svým výstavem na 

produkci podílí zhruba 0,5 procent, a nealkoholická piva ovocná, konkrétně višňové 

a švestkové. Z hlediska výstavu však tato nealkoholická piva zaznamenala meziroční 

pokles, a to o 8, resp. 18 procent.65 Přesto se však dle mluvčího pivovaru Zdeňka 

Mikuláška Bernard řadí v nealkoholické produkci mezi 5 až 6 největších tuzemských 

pivovarů.66 

                                                 

65 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2013. s. 3. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: 

file:///C:/Users/Jirka/Dropbox/JB/PF%20UK/Diplomová%20práce/Bernard/VZ/vyrocni%20zprava%2

02013rpb.pdf 

66 AKTUALNE.CZ. Bernard loni uvařil rekordní výstav piva, uspěla i novinka [online zdroj] 

[cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bernard-loni-uvaril-rekordni-

mnozstvi-piva-uspela-i-novinka/r~090fa0baa2ea11e4833a0025900fea04/ 
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Díky důrazu na tradiční výrobní postup a ochotě zkoušet nové příchutě a 

druhy sklízí pivovar každoročně desítky úspěchů a ocenění na domácím i 

mezinárodním poli. V roce 2015 sesbíral celkem 25 medailí za různé produkty svého 

sortimentu, od lokálních cen Česká pivní pečeť z Tábora či Žatecké dočesné, přes 

Výroční ceny Pivo v Praze, až po stupně vítězů na World Beer Awards v Londýně, 

World Beer Challenge v portugalské Estorii či Australian International Beer Awards 

v Melbourne.67 

8.2. Strategická analýza 

8.2.1. Analýza vnějšího potenciálu 

8.2.1.1. Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí je nedílnou součástí strategické analýzy, neboť 

makro faktory mohou významně ovlivnit budoucí udržitelnost podnikání pivovaru 

Bernard a jeho vývoj. Potenciální rizika a vlivy plynoucí z navázanosti podniku na 

makrookolí jednak jako vstupní faktory ovlivňují predikci finančních metrik 

v následné finanční analýze, jednak vstupují jako významná složka při obhájení 

volby oceňovací techniky. Většinu standardních oceňovacích postupů vycházejících 

z vygenerovaných budoucích volných peněžních toků totiž předpokládá tzv. going 

concern, neboli pokračování podnikání společnosti do budoucna a nikoliv jeho brzký 

zánik. 

Při analýze politických faktorů jsou klíčové dvě oblasti, legislativní a daňová. 

Česká republika je jakožto členská země Evropské unie ovlivňována unijní 

legislativou, která harmonizuje vybrané oblasti související s podnikáním. 

V souvislosti s provozem pivovaru se jedná zejména o nařízení Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a č. 178/2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinářského práva a stanoví postupy týkající 

se bezpečnosti potravin. V souladu s evropskými předpisy na národní úrovni oblast 

upravuje zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách, jenž pokrývá širokou oblast 

související s výrobou potravin, od požadavků na označení po složení výrobků. 

Podrobnější úpravu a nutné požadavky ve vztahu specificky k pivu je pak obsažená 

                                                 

67 Ocenění sortimentu. Pivo. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/srv/www/cs/sortiment/sortimentAward.x 
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ve vyhlášce č. 335/1997 pro pivo a další nápoje. Při výrobě potravin musí být 

používány materiály vhodné pro styk s potravinami, tato oblast je upravena ve 

vyhlášce č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy. Požadavky na obaly výrobků pak legislativně řeší zákon č. 

447/2001 Sb., o obalech. Z hlediska strategické analýzy a ocenění společnosti je však 

podstatné, že právní úprava související s výrobou piva by neměla projít 

dramatickými změnami, a nepromítne se tak do výstupu makroekonomické analýzy. 

Z hlediska daní je relevantní daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických 

osob a spotřební daň. Pokud jde o DPH, pivo jakožto alkoholický nápoj v současné 

době spadá do základní sazby 21 procent. Tato veličina v posledních letech neprošla 

významnými turbulencemi a je tedy standardně obsažena v ceně piva. V únoru 2016 

přišlo ministerstvo financí s návrhem podřadit točené pivo do snížené sazby 15 

procent, a kompenzovat tak náklady hospod a restaurací způsobené zavedením 

elektronické evidence tržeb.68 Tento návrh se však zatím nesetkal s politickou 

podporou69 a z hlediska prognózy je tedy nutné počítat s variantou zachování 

aktuální sazby. Pokud jde o suroviny nezbytné ve výrobním procesu, typicky chmel a 

slad, ty spadají do snížené sazby 15 procent. Snížená sazba DPH se v posledních 

letech zvyšovala, což zapříčinilo zvýšené náklady pivovarů na straně vstupů. 

S dalším navýšením sazby pro potraviny a nealkoholické nápoje se však nepočítá, 

naopak se mluví o jejich zařazení do nejnižší sazby 10 procent70. Z hlediska 

posouzení rizik a jejich vlivu na finanční výhled proto opět platí, že pivovar by 

v budoucnu neměly poznamenat faktory související s DPH, jež by negativně 

působily na předmět podnikání. 

Pokud jde o spotřební daň z piva, ta je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, konkrétně v hlavě III. a IV. Aktuálně je stanovena na 32 Kč za 

                                                 

68 IDNES.CZ. Babiš plánuje desetiprocentní DPH na všechno. Pivo je jen začátek [online 

zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://ekonomika.idnes.cz/babis-planuje-10-procent-dph-na-

vsechno-d8z-/ekonomika.aspx?c=A160202_115215_ekonomika_fih 

69 IDNES.CZ. Koalice se na snížení DPH u piva neshodla. Babiš připustil zlevnění potravin 

[online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.idnes.cz/jednani-vladni-koalice-o-nizsi-dph-

na-tocene-pivo-fut-/domaci.aspx?c=A160208_125906_domaci_kop 

70 IDNES.CZ. Babiš plánuje desetiprocentní DPH na všechno. Pivo je jen začátek [online 

zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://ekonomika.idnes.cz/babis-planuje-10-procent-dph-na-

vsechno-d8z-/ekonomika.aspx?c=A160202_115215_ekonomika_fih 
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hektolitr za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. V roce 2009 

se sazba zvýšila z původních 24 Kč za hektolitr na současných 32 Kč, což negativně 

ovlivnilo ziskovost pivovarů. Od té doby se však sazba spotřební daně neměnila.71 

Důležité je rovněž zmínit, že spotřební daň je v případě piva diferenciovaná. Malý 

nezávislý pivovar s roční produkcí nepřesahující 200 tisíc hektolitrů má základní 

sazbu na hektolitr sníženu, pivovar Bernard však již v minulosti tuto hranici výstavu 

piva překročil a daňového zvýhodnění již nevyužívá.72 Ani spotřební daň tedy při 

modelaci budoucího vývoje pivovaru nepředstavuje hrozící riziko, neboť pivovar již 

odvádí plnou výši a o zvýšení sazby se v legislativních kruzích nehovoří. 

Daň z příjmů právnických osob, upravená zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, se od roku 2010 ustálila na 19 procent, a to po desetiletí kontinuálního 

snižování. Ještě v roce 1999 byla sazba ve výši 35 procent.73 Tento trend samozřejmě 

pozitivně působil na výsledek hospodaření společnosti, ovšem z hlediska ocenění 

není podstatná historie, nýbrž výhled do budoucna. Zde je však třeba poznamenat, že 

případné budoucí zvýšení sazby by vedle pivovaru Bernard zasáhlo i ostatní 

konkurenty. Vzhledem k tomu, že pivovar již vykazuje stabilní výkonnost a finanční 

kondici a neřadí se mezi malé či mikro pivovary, případné zvýšení daně by 

neovlivnilo udržitelnost jeho podnikání. Naopak, pro malé lokální pivovary by 

případný daňový nárůst znamenal mnohem dramatičtější zásah, z čehož by naopak 

mohl pivovar Bernard těžit a akvírovat nové zákazníky.  

Dalšími faktory významně ovlivňujícími finanční výhled a výkonnost 

podniku jsou makroekonomické ukazatele. Mezi nejdůležitější položky, jejichž 

rozborem je třeba se ve vztahu k predikci budoucího vývoje podnikání věnovat, patří 

vývoj hrubého domácího produktu, míra inflace, změny devizových kurzů a míra 

nezaměstnanosti. 

                                                 

71 FINANCE.CZ. Spotřební daně – pivo [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni-dane/spotrebni-dane/pivo/ 

72 E15.CZ. Bernard opustí kategorii malých pivovarů, zaplatí více na daních [online zdroj] 

[cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bernard-opusti-

kategorii-malych-pivovaru-zaplati-vice-na-danich-1013831 

73 UCETNÍKAVARNA.CZ. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-

pravnickych-osob/ 
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HDP je základním makroekonomickým ukazatelem zachycujícím kondici 

celé ekonomiky.  Nižší tempo jeho růstu či dokonce meziroční pokles s sebou vždy 

nese výrazné zásahy do spotřebního chování. Rovněž pivovar Bernard by byl i přes 

svou speciální produktovou řadu a důraz na inovace případným poklesem celé 

ekonomiky negativně ovlivněn. Pivo nelze z ekonomického hlediska subsumovat do 

kategorie nezbytných statků, v případě recese by proto poklesla či stagnovala i 

poptávka po pivu a přibrzdila tempo růstu pivovaru z posledních let. Česká republika 

jako exportně orientovaná ekonomika je silně navázána na zahraniční trhy, zejména 

v rámci Evropské unie. Volatilita na světových trzích se proto promítne i v kondici 

domácí ekonomiky, což se zřetelně ukázalo při hospodářské krizi v roce 2009. Do 

tohoto období ekonomika stabilně rostla. Hned v následujících dvou letech nastalo 

zlepšení v podobě mírného růstu 2,2, resp. 1,7 procenta. V letech 2012 a 2013 se 

však ekonomika opět dostala do recese. Z hlediska ocenění je však klíčová predikce 

budoucího vývoje. Od roku 2014 česká ekonomika opět roste, v roce 2015 

zaznamenala dokonce meziroční nárůst o 4,6 procenta. Ministerstvo financí ČR ve 

své makroekonomické predikci očekává růst reálného HDP pro rok 2016 o 2,7 

procenta a pro rok 2017 o 2,6 procenta.74 Pro účely strategické analýzy se tak lze 

domnívat, že ekonomika jako celek, a tedy i odvětví produkce piva, by 

v následujících letech neměly být poznamenány výrazně negativním poklesem, a 

bránit tak pivovaru v nastoleném tempu růstu. 

Míra inflace je dalším makroekonomickým faktorem ovlivňujícím tržní 

prostředí. Zvyšování cenové hladiny je přirozený a nezbytný jev doprovázející 

hospodářský růst, ovšem v nadměrné míře už se jedná o škodlivý činitel. Při vysoké 

inflaci klesá kupní síla peněz. To jednak znamená omezení poptávky po luxusních 

statcích, mezi něž se pivo řadí, jednak zvyšování nákladů pivovaru na straně vstupů. 

To se následně promítne ve zvýšení ceny finálního produktu a tedy dalším snížením 

poptávky. Česká národní banka cíluje inflaci k hodnotě 2 procent, ovšem 

v posledních měsících je skutečná úroveň výrazně pod tímto prahem. ČNB dokonce 

musela kvůli hrozící deflaci využít kurz jako nástroj měnové politiky a hodlá v tomto 

                                                 

74 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomické predikce – leden 

2016 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2016/makroekonomicka-predikce-leden-2016-

23826 
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nastoleném režimu nadále pokračovat, přesto dle prognóz inflace dosáhne 

vytyčeného cíle 2 procent až v roce 2017.75 Pro strategickou analýzu pivovaru je tato 

zpráva neutrální, určitě však nehrozí dramatický inflační nárůst spojený 

s negativními důsledky popsanými výše. 

Jelikož pivovar Bernard vyváží pětinu své produkce do zahraničí, je pro něj 

podstatný i vývoj devizových kurzů. Vzhledem k tomu, že polovinu exportu tvoří 

Slovensko, pro posouzení měnových rizik je nutné se zabývat zejména vztahem 

koruny a eura. Zde do hry opět vstupuje intervenční politika České národní banky, 

které se nechala slyšet, že současné umělé oslabování koruny a udržení kurzového 

závazku 27 Kč/euro bude pokračovat minimálně do druhé poloviny roku 2016. ČNB 

již nedokáže ovlivnit současnou inflaci a operuje v horizontu 1,5 roku, kdy chce 

dosáhnout svého inflačního cíle. Současný vývoj inflace z jejich pohledu 

nenasvědčuje tomu, že by měla svoji současnou měnovou politiku uvolňovat.76 Slabá 

koruna tak bude nadále nahrávat exportérům. Vzhledem k tomu, že pivovar využívá 

lokální dodavatele či vlastní zdroje a nikoliv zahraniční import, bude z této situace 

těžit dvojnásob. 

Rozhodnutí České národní banky využít devizový kurz se opírá o 

makroekonomickou prognózu předpokládající stabilitu tržních úrokových sazeb na 

současné velmi nízké úrovni. Na jednání v únoru 2016 bankovní rada rovněž 

rozhodla ponechat úrokové sazby na technické nule.77 Tato situace znemožňuje 

efektivně využívat úrokových sazeb jako nástroje měnové politiky, ČNB se tak 

logicky musela uchýlit k měnovým intervencím. Rekordně nízké úrokové sazby 

vedle toho snižují náklady na dluhové financování, stejně tak jako náklady vlastního 

kapitálu při výpočtu WACC. Tyto faktory pozitivně ovlivňují ekonomiku a nahrávají 

růstu. 

                                                 

75 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Aktuální prognóza ČNB [online zdroj] [cit. 15.3.2016] 

Dostupný z: https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html?cnb_css=true 

76 IHNED.CZ. Svou intervenční politiku ČNB zatím měnit nebude [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64396720-svou-intervencni-politiku-cnb-

zatim-menit-nebude 

77 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení 

měnového zasedání [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/2016/160204_prohlaseni.html 
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Ekonomické oživení a poměrně silný hospodářský růst, kterým Česká 

republika prochází, se pozitivně projevil na míře nezaměstnanosti, které se pohybuje 

na 6 procent, zatímco ještě v roce 2014 byla o 1,5 procenta vyšší.78 Predikce ČNB 

ohledně dalšího růstu hrubého domácího produktu se bude nadále pozitivně 

ovlivňovat trh práce a pokles nezaměstnanosti bude v mírném tempu pokračovat.79 

Tato prognóza by se opět měla pozitivně promítnout na vývoji poptávky po pivu, 

jelikož disponibilní příjem domácnosti se bude zvyšovat, čímž se zvýší i poptávka po 

luxusních statcích. 

 

8.2.1.2. Relevantní trh 

Po analýze obecných makroekonomických ukazatelů se v rámci strategické 

analýzy přesuneme ke konkrétnímu odvětví, v němž pivovar vyvíjí svoji 

podnikatelskou činnost. Pivovarnický sektor dle poslední vydané Zprávy o stavu 

českého pivovarství a sladařství za rok 201480, již každoročně vydává Český svaz 

pivovarů a sladoven, v tomto roce vyprodukovat výstav piva 19 648 tisíc hektolitrů a 

zaznamenal meziroční nárůst o 2,3 procenta. Ani tento výsledek však nepřekonal 

výstav z roku 2009, konkrétně 19 877 tisíc hektolitrů, po kterém kvůli hospodářské 

krizi nastal výrazný propad. V následujících letech 2011 a 2012 sektor zaznamenal 

meziroční nárůst, aby v roce 2013 opět mírně poklesl. Svým vývojem tak 

pivovarnický trh z hlediska svého výstavu v hrubých obrysech kopíruje křivku 

vývoje HDP, z čehož jasně vyplývá jeho navázanost na celkovou 

makroekonomickou situaci.  

 

                                                 

78 FINACNINOVINY.CZ. Nezaměstnanost v Česku klesla na 6,2 procenta. Je druhá nejnižší 

v EU [online zdroj] [cit. 23.7.2016] Dostupný z: 

http://www.financninoviny.cz/zpravy/nezamestnanost-v-cesku-klesla-na-6-2-je-druha-nejnizsi-v-

eu/1255819 

79 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení 

měnového zasedání [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/2016/160204_prohlaseni.html 

80 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.ceske-

pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2015_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2014_final_

20150410.pdf 
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Graf č. 1: Výstav piva celkem  

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014, s. 6 

 

Nárůstu produkce v posledních letech nepochybně pomohl i meziroční nárůst 

exportu piva o 8 procent, i v roce 2014 se tak potvrdil trend stabilního růstu exportu 

nastolený v roce 2010. Na rozdíl od celkové produkce již výstav piva v objemu 3 652 

tisíc hektolitrů mířícího do zahraničí překonal předkrizový rok 2009. O meziroční 

nárůst se z 92 procent postaraly země v rámci Evropské unie, zbylých 22 tisíc 

hektolitrů mířilo do dalších 78 států. Pokud jde o konkrétní státy, na čele žebříčku 

jsou s výrazným náskokem naše sousední státy, Německo a Slovensko. Na dalších 

pozicích cílových stanic exportovaného piva figuruje Švédsko, Rusko, Velká 

Británie a Polsko. 
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Graf č. 2: Export piva celkem 

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014, s. 16 

 

Zcela v opačném duchu se pak vyvíjí křivka importu piva do ČR. Dovoz piva 

v roce 2014 meziročně poklesl o výrazných 42 procent a v absolutních číslech se 

dostal na hodnotu 291 tisíc hektolitrů. Potvrdil se tak sestupný trend nastolený v roce 

2010, kdy se ze zahraničí dovezlo 1 000 tisíc hektolitrů piva. Obě tyto tendence 

nepochybně nahrávají dalšímu růstu pivovaru Bernard na domácím i zahraničním 

poli. 

 

Graf č. 3: Import piva celkem 

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014, s. 14 

 

Pokud jde o spotřebu piva v ČR, tak ta v roce stagnovala na úrovni 16,3 

miliónů hektolitrů. Křivka spotřeby byla stejně jako v případě výstavu piva 
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poznamenána ekonomickou krizí. V roce 2009 se spotřeba piva pohybovala na 

úrovni 153 litrů na obyvatele, aby se v následujícím roce propadla na 143 litrů. Od 

tohoto roku spotřeba na obyvatele stagnuje, s mírným nárůstem v roce 2012.  

 

Graf č. 4: Spotřeba piva v litrech na obyvatele 

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014, s. 5 

 

Na těchto údajích se potvrzuje zařazení piva do skupiny luxusních statků, po 

nichž poptávka více než elasticky klesne při poklesu disponibilního příjmu. 

Navzdory stagnující spotřebě, v přepočtu zkonzumovaných litrů na hlavu je Česká 

Republika stále na čele žebříčku před Německem (107 litrů) a Rakouskem (106 

litrů).81 Prognózy mírného ekonomického růstu by pak do budoucna mohly opět 

zvýšit spotřebu na předkrizovou úroveň. Tato varianta je podpořená postavením piva 

jakožto nápoje v České republice. Dle výzkumu Pivo v české společnosti v roce 

201582 provedené Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

Akademie věd ČR se podíl konzumentů piva mezi muži dlouhodobě drží na úrovni 

kolem 90 procent. U žen pak tento podíl osciluje mezi 50 a 60 procenty. Podle stejné 

zprávy muži týdně průměrně zkonzumují kolem 8 půllitrů piva týdne, v případě žen 

je tato hodnota lehce nad číslem 2. I tyto hodnoty jsou stabilní, a to již od roku 2004. 

                                                 

81 E15.CZ. Češi si v konzumaci piva udrželi světový primát, spotřeba ale stagnuje [online 

zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesi-si-v-konzumaci-

piva-udrzeli-svetovy-primat-spotreba-ale-stagnuje-1180706 

82 CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, 

V.V.I. Pivo v české společnosti v roce 2015 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7460/f3/OR151124a.pdf 
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Pokud jde o frekvenci konzumace piva, průměrný muž si nápoj dopřeje 3-4krát 

týdně, žena pak 1,8 krát.  

Vyvíjí se také podíl jednotlivých druhů piva na celkové spotřebě. Zatímco 

ještě v roce 2016 tvořilo výčepní pivo 65,2 procenta veškeré spotřeby, dlouhodobým 

sestupným trendem se jeho podíl snížil až na 50,6 procenta v roce 2014. Jeho místo 

pak zaujaly ležáky, které se za stejné období posunuly z 32,4  na 43,9 procenta. 

Ostatní piva jako zbytková kategorie zaznamenala mírný růst, z čehož v roce 2014 

nealkoholické pivo vyrostlo meziročně o pouhé 1 procento, zatímco speciální piva a 

pivní mixy o 13, resp. 15 procent.83 V tomto trendu lze opět vypozorovat příležitost 

pro pivovar Bernard, který vyniká svojí schopností připravit speciální druhy piv a 

nápojů na bázi piva, a to i s časovým omezením jejich produkce.  

 

Graf č. 5: Vývoj podílu spotřeby piva podle druhů v tuzemsku 

 

Zdroj: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014, s. 9 

 

Obecný pokles výčepního piva ve prospěch ležáků však nenahrává žádnému 

pivovaru, jelikož marže na pivo vyčepované v restauračních zařízeních je mnohem 

vyšší než v případě piva lahvového. Podle zprávy Euromonitor pro rok 2014 byla 

cena stabilní jak v případě piva výčepního, tak lahvového. Ovšem zatímco litr 

lahvového piva se průměrně prodával za 27,30 Kč, výčepní pivo stálo v průměru 

                                                 

83 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.ceske-

pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2015_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2014_final_

20150410.pdf 



   

 

64 

  

56,40 Kč.84 Přesun poptávky k levnějšímu lahvovému pivu je zajímavý vzhledem 

k výsledkům průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

AV ČR. Ten ve své zprávě Výběr piva českými konzumenty v roce 201485 uvádí, že 

muži při výběru piva jako nejdůležitější aspekt zohledňují chuť. Dále následuje 

sestupně dle relevance při volbě kritérium značky produktu, návyk konzumenta na to 

které pivo či stupňovitost piva. Teprve až na pátém místě dle výsledků průzkumu 

následuje cena. U žen je tato situace značně odlišná, kdy stěžejním kritériem je cena, 

následovaná značkou a chutí. 

Pokud jde o prognózu celkového vývoje trhu v České republice, Euromonitor 

ve své zprávě predikuje stagnaci. Z hlediska prodeje piva se dle jeho analýzy trh 

v roce 2019 dostane na úroveň 60 244 milionů Kč, zatímco v roce 2014 se pohyboval 

na úrovni 60 711 miliónů Kč.86 Přidržíme-li se této konzervativní prognózy, může 

pivovar Bernard v následujících letech generovat růst tržeb jen cestou přetažení 

zákazníků od konkurence a získání většího tržního podílu, případné další expanzí na 

zahraniční trhy. 

 

Tabulka č. 1: Vývoj podílu spotřeby piva podle druhů v tuzemsku   

milion Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tmavé pivo 394 400 403 404 402 404 

Ležák 58 402 58 143 57 969 57 843 57 858 57 756 

Nízko/nealkoholické pivo 1 861 1 901 1 953 1 988 2 014 2 027 

Černé pivo 54 55 56 57 58 58 

Celkem 60 711 60 499 60 381 60 292 60 332 60 245 

% meziroční nárůst   -0,3% -0,2% -0,1% 0,1% -0,1% 
Zdroj: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). 

Table 19 Forecast Sales of Beer by Category: Total Value 2014-2019 

 

8.2.2. Porterova analýza 

K analýze vnitřního potenciálu bude užita Porterova analýza pěti sil. 

                                                 

84 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). s. 1  

85 CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, 

V.V.I. Výběr piva českými konzumenty v roce 2014 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7307/f3/OR141202b.pdf 

86 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). Table 

19 Forecast Sales of Beer by Category: Total Value 2014-2019 
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8.2.2.1. Konkurenční prostředí 

V České republice dle Zprávy o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 

201487 působí 6 velkých pivovarských společností, mezi něž se řadí Plzeňský 

Prazdroj, Pivovary Staropramen, Heineken ČR, Budějovický Budvar, Pivovary 

Lobkowitz a Pivovary Moravskoslezské. Tato skupina dohromady zahrnuje 19 

pivovarů. Vedle těchto seskupení na trhu působí 29 samostatných pivovarů, mezi něž 

spadá pivovar Bernard. I v roce 2014 se potvrdil rozmach minipivovarů, kdy 

v průběhu roku vzniklo 50 nových subjektů, aby se tak celkový počet minipivovarů 

v zemi vyšplhal na hodnotu 280. Ještě v roce 2012 přitom na trhu působilo pouze 

160 minipivovarů. Na trhu tedy existuje poměrně silná konkurence a mnohost 

subjektů. 

Lídrem na trhu, a to s poměrně výrazným rozdílem, je Plzeňský prazdroj, 

který sám pokrývá 44 procent celkového objemu prodeje piva v České republice. 

Dvojkou jsou pak Pivovary Staropramen s podílem 17 procent, následované 

společnosti Heineken ČR s 12 procenty a společností Budějovický Budvar s 4 

procenty.88 Tři největší hráči tedy pokrývají téměř tři čtvrtiny trhu, následováni 

množstvím menších subjektů. Tato tržní situace vykazuje znaky oligopolní struktury.  

Plzeňský Prazdroj si své výsadní postavení poměrně stabilně drží, přestože od 

roku 2010 se jeho podíl ponížil o 1,7 procenta. Rovněž podíly společností Pivovary 

Staropramen, Heineken, Budějovický Budvar, stejně tak jako dalších drobnějších 

konkurentů, se za posledních pět let v podstatě nezměnily. Pivovar Bernard naopak 

zaznamenal v posledních dvou letech každoročně nárůst o desetinu procenta. Tento 

pozitivní trend si lze vysvětlovat zmiňovaným důrazem na kvalitu, diferenciací 

produktu a schopností neustále inovovat a přicházet s novými druhy piva. 

Nezanedbatelným faktorem jsou pak nepochybně i nápadité marketingové kampaně, 

budující silný brand a vytvářející silnější vztah se zákazníkem. Bernard se nebojí 

                                                 

87 ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN. Zpráva o stavu českého pivovarství a 

sladařství za rok 2014 [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: http://www.ceske-

pivo.cz/sites/default/files/dokumenty_tz/2015_zprava_hospodarske_vysledky_oboru_za_2014_final_

20150410.pdf 

88 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). Table 

10 GBO Company Shares of Beer: % Total Volume 2010-2014 
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přicházet s neotřelou a místy až provokativní reklamou, jíž nepochybně úspěšně 

rozšiřuje povědomí o jeho značce. Za zmínku stojí například kampaň „Svět se 

zbláznil, držte se“89, ve které se pivovar ostře vymezil proti nastupujícímu trendu 

plastových lahví. Svoji nealkoholickou produktovou řadu pak úspěšně propagoval 

kampaní „S čistou hlavou“90, v rámci níž se na billboardech v humorné rovině 

objevil přímo Stanislav Bernard. Pivovar nezapomíná ani na ženy a uvědomuje si, že 

i v ženské populaci se skrývá potenciál růstu klientské báze, což potvrdil cílenou 

kampaní „Pivo jako šperk“.91 Pivovar se rovněž při konkurenčním boji nepouští do 

cenové války snahou tlačit ceny svých produktů a tedy i svoji marži na minimum, a 

získat tak větší podíl na tržním koláči, nýbrž se důsledně drží své orientace na 

kvalitu. Tím dále zvyšuje diferenciaci svého produktu na trhu a snižuje 

pravděpodobnost odlivu zákazníků pouze na základě cenových pobídek ostatních 

pivovarů.  

Z celkového pohledu tedy trh není z hlediska konkurenčních sil Porterovou 

terminologií atraktivní, neboť existující konkurence je velmi silná a trh je nasycen. 

Všechny výše uvedené faktory však nasvědčují tomu, že by pivovar Bernard měl 

v budoucnu svůj tržní podíl minimálně udržet na současné úrovni 1,3 procenta, avšak 

spíše ho ještě navýšit a pokračovat v nastoleném tempu růstu. 

 

8.2.2.2. Vstup nových konkurentů na trh 

Pro účely analýzy potenciálního růstu konkurence je třeba rozlišit rodinné a 

mikropivovary na jedné straně a střední a velké pivovary na straně druhé.  

Kapitálové požadavky pro začínající pivovar s celorepublikovou působností 

jsou značné. Vstupní investice do technologií, výrobních kapacit, surovin a 

zaměstnanců jsou velmi vysoké, což s vidinou silné konkurence a nejistého odbytu 

dává silnou bariéru vstupu, a tedy velkou atraktivitu. Na druhou stranu 

mikropivovary s lokální působností v České republice zaznamenaly v posledních 

                                                 

89 Reklamní kampaně. V akci. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/v-akci/reklamni-kampane/4.shtml 

90 Reklamní kampaně. V akci. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/v-akci/reklamni-kampane/3.shtml 

91 Reklamní kampaně. V akci. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/v-akci/reklamni-kampane/1.shtml 



   

 

67 

  

letech boom a každoročně přibývají v řádu desítek, neboť náklady na výrobu 

v malém měřítku jsou přiměřené. Tyto nově vzniklé pivovary jistě nemají motivaci a 

ani nemohou samostatně konkurovat svým rozsahem a výstavem piva pivovaru 

Bernard, natož velkým pivovarům, ovšem agregujeme-li je, pak dohromady vytvářejí 

jistou sílu a mohou znamenat odliv části poptávky od malých a středních výrobců. 

Svojí lokální povahou a důrazem na specifické produkty se v celorepublikovém 

měřítku podobají právě pivovaru Bernard. Tento trend tedy atraktivitu trhu mírně 

snižuje, ovšem i tak platí, že již nyní je trh poměrně nasycený a dramatický nárůst 

velkých konkurentů nelze očekávat. 

Střední a velcí producenti piva pak nepochybně těží z úspor z rozsahu. Při 

větší produkci klesá procentuální zastoupení fixních nákladů na celkových 

nákladech, a tedy i riziko jejich nepokrytí. Náklady za pořízení a provoz výrobních 

kapacit jsou tedy snáze rozpuštěny v rámci výroby a nepředstavují takovou zátěž pro 

finanční chod společností. Vzrůstající význam pak připadá na variabilní náklady, jež 

jsou přímo úměrné s rozsahem výroby. Těmito náklady jsou typicky suroviny 

potřebné pro výrobu piva a s větší poptávkou po nich roste i vyjednávací pozice 

pivovaru, a tedy možnost vyjednat zvýhodněné podmínky. Z tohoto hlediska je trh 

poměrně atraktivní, neboť noví konkurenti v podobě mikropivovarů nemohou těchto 

úspor dosáhnout. 

Atraktivitu trhu zvyšuje i nutnost získat odběrný kanál pro vlastní produkci. 

V celorepublikovém měřítku jsou tímto odběratelem vedle obchodních řetězců i 

restaurační zařízení, která však již mají ve většině případů podepsané exkluzivní 

smlouvy s některým z výrobců na trhu již působících a nebudou mít motivaci měnit 

prověřeného dodavatele za nováčka na trhu, a riskovat tak odliv zákazníků. 

Určitou výhodu pak pro potenciální nové mikropivovary představuje již 

zmiňovaná nižší sazba spotřební daně, která představuje další pobídku pro nárůst 

jejich počtu a zvýšení agregované tržní síly. Tento faktor tedy atraktivitu trhu 

z hlediska rizika vstupu nových konkurentů snižuje. 

 

8.2.2.3. Substituce 

Riziko přechodu zákazníka k substitučnímu produktu koreluje s několika 

faktory. Nejprve je ale nutné rozlišit substituci mezi jednotlivými pivními produkty a 

substituci piva s jinými alkoholickými či nealkoholickými nápoji. Druhá jmenovaná 
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oblast souvisí s vymezením relevantního trhu, ale domnívám se, že pro pivovar 

Bernard nepředstavuje značné riziko. Z výše uvedených sociologických průzkumů 

vyplývá, že Češi mají k pivu dlouhodobě vřelý vztah a patří k jeho největším 

konzumentům. Nedá se tedy očekávat masivní odliv konzumentů k jinému 

alkoholickému nápoji, například vínu, či dokonce k nápojům nealkoholickým. Jde o 

vztah vzájemné komplementarity, nikoliv substituce. 

Pokud jde o náchylnost substituce přímo v segmentu piva, zde již riziko 

vzrůstá. Bez ohledu na kvalitu a diferenciaci produktů platí, že čím více producentů a 

značek na trhu působí, tím se zvyšuje pravděpodobnost přechodu zákazníka ke 

konkurenci. Předchozí analýza ukázala, že konkurenční prostředí v České republice 

je velmi silné a množství nabízených piv značné. To implikuje poměrně nízkou 

atraktivitu trhu, jelikož schopnost vytvořit dlouhodobý vztah se zákazníkem 

vyžaduje kvalitní produkt a značné marketingové úsilí. 

Vedle množství substitutů je však nutné zkoumat i míru jejich diferenciace. 

Zde pivovar Bernard nastolil správnou strategii a již od počátku klade důraz na výběr 

surovin, tradičnost výrobního procesu, a tedy i kvalitu výsledného produktu. 

Množství obdržených cen zmiňovaných v předchozí části hovoří za vše. K tomu je 

třeba připočíst snahu odlišovat se od konkurence šíří a obsahem své produktové 

škály a neustála snaha přicházet na trh s novými druhy a příchutěmi. Ve spojení s již 

probíranou neotřelou reklamní kampaní tak Bernard od počátku sází na určitou 

exkluzivitu a výběrovost svého produktu se snahou diferenciovat se od zbytku trhu. 

A to i za cenu vyšší ceny, což souvisí s nastolenou cenovou strategií. Pokud by se 

pivovar soustředil na minimalizaci nákladů a pustil do cenové války, rázem by se stal 

pouze jedním z mnoha nediferenciovaných substitutů na trhu a čelil by značné 

fluktuaci své zákaznické báze. Bernard se rozhodl jít cestou opačnou, což možná 

nejvíce potvrzuje jeho ostře se vymezující kampaň proti pivu v plastových lahvích. 

 

8.2.2.4. Dodavatelé 

Pro výrobu piva jsou potřebné čtyři základní suroviny: slad, chmel, kvasnice 

a voda.  
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Sladovnický ječmen pivovar odebírá z oblasti Brna a Vysočiny92 a následně 

ho sám zpracovává tradičním humnovým způsobem. Není tak odvislý od 

zpracovatelů sladu a v rámci dodavatelského řetězce jde přímo ke zdrojové surovině, 

ječmenu, jehož dodávky může v případě nutnosti nahradit jinde.  

Pokud jde o chmel, ten pivovar odebírá z Žatecké chmelařské oblasti, která se 

díky výjimečným vlastnostem své suroviny zařadila mezi regiony s chráněným 

označením původu.93 Z této oblasti odebírá chmel mnoho pivovarů jak z České 

republiky, tak zahraničí. Pakliže si pivovar Bernard zakládá na kvalitě svých surovin 

a finálního produktu, jeho manévrovací prostor je z tohoto hlediska omezen, jelikož 

chmel s podobnými vlastnostmi není snadné nahradit. Vyjednávací síla dodavatelů je 

tedy značná. 

Kvasnice používá pivovar vlastní a rovněž vodu čerpá z vlastních zdrojů na 

Vysočině94, expozice vůči dodavatelům je proto v tomto případně nulová. 

Pivovar se zjevně snaží snížit svoji expozici vůči dodavatelům na minimum, 

jediné riziko představují dodávky chmele. Ty se však dají řešit dlouhodobými 

kontrakty s dodavatelem a z toho důvodu lze hodnotit atraktivitu trhu jako 

průměrnou. 

 

8.2.2.5. Odběratelé 

Vyjednávací síla odběratelů v podobě malo a velkoobchodních řetězců a 

restauračních zařízení je značná, neboť šíře nabídky piva v České republice je velká. 

Pokud jde o prodejní řetězce, ty typicky nabízejí širokou paletu značek piva a nemají 

důvod uzavírat výhradní smlouvy s jedním výrobcem. Zde je tedy riziko na straně 

odběratelského řetězce nižší. Oproti tomu restaurační zařízení se vyznačují 

výhradním zastoupením jednoho pivovaru a vedle kvality piva budou v jejich 

rozhodování hrát roli i podmínky, za kterých je pivovar schopen pivo dodat. 

Vyznačují se tak značnou vyjednávací silou. Bernard již však má vytvořenou svoji 

distribuční síť po celé republice a nepotřebuje nutně získávat velké množství nových 

                                                 

92 Sladovna. Příběh. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/pribeh/sladovna.shtml 

93 Viz: http://www.zateckychmel.eu/index_cz.html 

94 Čím se odlišujeme. Pivo. [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://www.bernard.cz/cs/pivo/cim-se-odlisujeme.shtml 
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odběratelů. Svoji kvalitou by si pak měl udržet stávající. Navíc rozjel koncept 

Bernard Pub95, tedy síť vlastních restauračních zařízení na bázi franšízy, a získal tak 

další kanál směrem ke koncovému zákazníkovi. Z tohoto důvodu lze trh opět 

hodnotit jako středně atraktivní. 

 

8.2.2.6. Vyhodnocení Porterovy analýzy 

 Cílem Porterovy analýzy bylo vyhodnotit vnitřní kompetitivní sílu pivovaru 

Bernard na trhu výroby piva. Jinak řečeno, zda analyzované faktory nasvědčují tomu, 

že si pivovar udrží svou současnou pozici či bude dokonce pokračovat v nastoleném 

trendu navyšování svého tržního podílu, anebo lze očekávat podlehnutí 

kompetitivním tlaku a oslabení jeho pozice. 

Trh produkce piva je trh velice kompetitivní, avšak s vysokými bariérami 

vstupu pro větší hráče. Zkoumané faktory nasvědčují, že tržní strategie pivovaru 

Bernard zaměřená na kvalitu a diferenciaci produktu a budování exkluzivnějšího 

brandu je funkční a dostatečně vymezuje jeho produkci oproti konkurenčním 

středním a velkým pivovarům. Ohrožením může být pokračující trend dramatického 

nárůstu počtu lokálních mikropivovarů vyrábějících specializovaná piva, jež se svým 

diferenciovaným produktem podobají strategii pivovaru Bernard a ve svém souhrnu 

by mohly mírný odliv konzumentů. Nedá se ovšem předpokládat, že mikropivovary 

budou nadále vznikat takovým tempem, spíše dojde k určité konsolidaci, přirozené 

úmrtnosti a ustálení jejich počtu. 

Pivovar není významně závislý na žádném dodavateli, s výjimkou producentů 

žateckého chmele. Ani zde však nic nenasvědčuje riziku ztráty či zhoršení 

dodavatelských podmínek. Na straně odběratelů již má pivovar vytvořenou 

distribuční síť po celé republice i v zahraničí a není výrazně exponován vůči 

jednomu subjektu. Svým důrazem na kvalitu by se měl stávající odběratelskou síť 

udržet a naopak se může nadále soustředit na její rozšiřování na domácím i 

zahraničním trhu. 

Svým důrazem na inovace, schopností experimentovat a rozšiřovat svoji 

produktovou řadu by tak pivovar mohl pokračovat v nastoleném mírném tempu 

navyšování svého tržního podílu, v pesimistické variantě pak udržet jeho stávající 

úroveň. 

                                                 

95 Viz: http://bernardpub.cz/pub/ 
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8.2.3. Shrnutí strategické analýzy 

Strategická analýza byla provedena jako podklad pro následnou predikci 

výkonosti podniku a generování volného cash flow jako vstupu do valuačního 

modelu. Výstupem je zjištění, že celý trh výroby piva by v následujících letech 

neměl prodělat závratné změny ani jedním směrem a stagnovat svou velikosti na 

aktuální úrovni. Pivovar Bernard by pak v rámci tohoto tržního koláče měl mít 

vnitřní kompetitivní sílu mírně navyšovat svůj podíl a ukrojit si z koláče větší část. 

8.3. Finanční analýza 

8.3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

8.3.1.1. Vertikální analýza rozvahy 

V roce 2015 byla aktiva společnosti tvořena ze dvou třetin dlouhodobým 

majetkem, konkrétně 63 procenty. Oběžná aktiva se na celkové bilanci podíle 34 

procenty, zbylá 3 procenta zaujímá položka časové rozlišení.  

Vzhledem k charakteru podnikání společnosti je logické, že převážnou část 

dlouhodobého majetku tvoří majetek hmotný. Ten se dokonce podílí více jak 

z poloviny na celkových aktivech pivovaru. V absolutních číslech činí dlouhodobý 

hmotný majetek 466 milionů Kč, z čehož 327 milionů tvoří samostatné movité věci a 

107 milionů stavby jako největší položky. Dlouhodobý finanční majetek v roce 2015 

činil 50 milionů, přičemž se jedná o podíly v ovládaných a řízených osobách. 

Při bližší analýze posledních pěti let je zřejmé, že dlouhodobý majetek prošel 

poměrně výraznou kolísavostí. Z 52 procent celkových aktiv v roce 2010 klesl až 

k 43 procentům v roce 2013 a od tohoto roku neustále roste až k aktuálním 63 

procentům. Dlouhodobý finanční majetek po celé sledované období stabilně rostl, 

příčinou výkyvu je majetek hmotný. Během pětileté periody byl postupně odpisován 

oceňovací rozdíl k nabytému majetku, hlavním hybatelem celkové sumy však byly 

samostatné movité věci, jež se z 26 procent celkových aktiv v roce 2010 propadly na 

20 procent v roce 2013 a od tohoto roku zaznamenávají strmý růst až k aktuálním 40 

procentům. Pivovar tedy zjevně zahájil razantnější investice, například ve výroční 

zprávě z roku 2013 jsou specificky zmiňovány investice do nových sudů, výčepních 

technologií, vozového parku, chladiče mladiny, přetlačných tanků a chlazení, což 
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souvisí se snahou pivovaru investovat do své výroby a neustále inovovat.96 Od roku 

2014 lze navíc pozorovat nárůst staveb, které se během 3 let vyšplhaly z hodnoty 59 

milionů až k současným 107 miliónům Kč.  

Oběžná aktiva jsou ve svém součtu 275 miliónů Kč tvořena z téměř poloviny 

krátkodobými pohledávkami, které doplňuje krátkodobý finanční majetek a zásoby. 

Společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky.  

Zásoby jsou tvořeny z největší části materiálem, doplněné polotovary a 

výrobky, což koresponduje s tím, že se jedná o výrobce piva, který k procesu 

zhotovení finálního výrobku potřebuje skladovat dříve zmiňované suroviny.  

Krátkodobé pohledávky představují primárně pohledávky z obchodních 

vztahů, jež v roce 2015 dosahovaly výše 76 miliónů Kč. Důležité je uvést, že 

pohledávky více jako 180 dní po lhůtě své splatnosti činí 45 milionů z celkové sumy. 

To by se na první pohled mohlo jevit jako problém s platební morálkou odběratelů, 

nicméně v předchozích letech je výše pohledávek s více jak 180 dny po splatnosti 

v podstatě naprosto totožná. Jinak řečeno, pohledávky po splatnosti kumulativně 

nerostou, nýbrž se cyklicky obměňuji, a bude se tedy jednat spíše o dané nastavení 

podmínek splatnosti s dodavateli. 

Ve stejném roce tvořily krátkodobý finanční majetek peníze na účtu 

v bankách a v pokladně, ale nebylo tomu tak vždy. V roce 2012 společnost držela 

160 miliónů Kč jako termínovaný vklad, kterého se ovšem v následujícím roce 

zbavila.97 

Časové rozlišení je tvořeno výhradně náklady příštích období, jeho podíl na 

celkových aktivech však v průběhu let klesá. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

96 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2013. s. 4. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 

97 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2013. s. 16-17. [online zdroj] 

[cit. 25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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Tabulka č. 2: Vertikální analýza aktiv   

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) vertikální analýza 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 519 548 577 594 690 818 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 272 254 249 336 418 518 52% 46% 43% 57% 61% 63% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 1 1 2 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 250 226 216 294 372 466 48% 41% 37% 50% 54% 57% 

Dlouhodobý finanční majetek 21 26 32 41 45 50 4% 5% 5% 7% 6% 6% 

Oběžná aktiva 202 256 294 227 245 275 39% 47% 51% 38% 35% 34% 

Zásoby 43 45 43 49 57 72 8% 8% 7% 8% 8% 9% 

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

Krátkodobé pohledávky 67 73 46 59 88 119 13% 13% 8% 10% 13% 15% 

Krátkodobý finanční majetek 92 138 205 119 99 83 18% 25% 36% 20% 14% 10% 

Časové rozlišení 45 38 34 30 27 27 9% 7% 6% 5% 4% 3% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Pasiva společnosti jsou v roce 2015 tvořena zhruba dvěma třetinami vlastním 

kapitálem a jednu třetinou cizími zdroji, doplněné časovým rozlišením. Tento poměr 

je možné pozorovat po celou dobu pětileté periody a naznačuje nízké riziko 

nesolventnosti, neboť podnik je financován z větší části vlastními zdroji. 

Základní kapitál zůstal po celou periodu konstantní ve výši 260 miliónů Kč a 

představuje nejvýznamnější položku vlastního kapitálu. Výše hodnoty kapitálových 

fondů pak stabilně roste až k aktuálním 49 milionům Kč, stejně tak jako rezervní 

fondy, jež v roce 2015 dosáhly výše 18 milionů Kč. Výsledek hospodaření minulých 

let má výrazně rostoucí tendenci, aktuálně tvoří 18 procent celkových pasiv. Tento 

nárůst souvisí se kladným výsledkem hospodaření, jenž společnost ve sledovaném 

období pravidelně generuje, a valná hromada tak každoročně rozhoduje o jeho 

přídělu do kapitálových a rezervních fondů a převedení zbytku do nerozděleného 

zisku minulých let. V žádném roce ve zkoumané periodě nebyl kladný výsledek 

hospodaření použit pro navýšení základního kapitálu ani pro vyplacení společníkům. 

Cizí zdroje jsou z největší části tvořeny krátkodobými závazky, které 

představují čtvrtinu celkových pasiv. Konkrétně se jedná o krátkodobé závazky 

z obchodního styku a přijaté zálohy. Závazky z obchodního styku činí 50 milionů 

Kč, z nichž pouze 1,13 milionů Kč je po splatnosti více jak 180 dní.98 V kontextu 

celkové výše závazku a sumy nesplacených pohledávek se tedy jeví platební morálka 

společnosti jako vyhovující. Vezmeme-li však v potaz, že v předchozích dvou letech 

                                                 

98 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 13. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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činily závazky po splatnosti více jak 180 dní 0,77, resp. 0,22 milionu Kč99, mohl by 

tento nárůst implikovat vzrůstající trend opožděných plateb vůči dodavatelům. 

Jelikož však společnost každoročně vygeneruje kladný hospodářský výsledek a 

disponuje značnými disponibilními finančními zdroji, půjde spíše, stejně jako 

v případě pohledávek po splatnosti více jak 180 dní, o smluvní ujednání. Pokud jde o 

přijaté zálohy, zde se jedná o zálohy za sudy dodané zákazníkům ve výši 62 milionů 

Kč a zálohy za přepravky ve výši 50 miliónů Kč, tedy o položky související 

s charakterem podnikání a každoročně se opakující. U obou položek, závazků 

z obchodních vztahů a přijatých záloh, lze pozorovat rostoucí trend, jenž přímo 

souvisí s růstem byznysu jako celku. 

Dlouhodobé závazky téměř výhradně tvoří závazek z odložené daně z příjmu 

právnických osob.100 Společnost nemá žádné bankovní úvěry ani jiné dlouhodobé 

závazky vůči cizím subjektům, což poukazuje na vynikající finanční kondici a zcela 

eliminuje otázku solventnosti, zároveň ovšem implikuje kapitálovou neefektivitu při 

nevyužití levnějších cizích zdrojů. 

Časové rozlišení pasivní převážně zahrnuje očekávané výnosy z propagačních 

smluv.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

99 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2014. s. 13. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 

100 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 13. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 

101 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 14. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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Tabulka č. 3: Vertikální analýza pasiv 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) vertikální analýza 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 519 548 577 594 690 818 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 349 380 418 408 468 568 67% 69% 72% 69% 68% 69% 

Základní kapitál 260 260 260 260 260 260 50% 47% 45% 44% 38% 32% 

Kapitálové fondy 20 25 30 39 44 49 4% 5% 5% 7% 6% 6% 

Rezervní fondy, ostatní fondy 5 7 9 12 15 18 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

VH minulých let 18 42 66 36 84 146 4% 8% 11% 6% 12% 18% 

VH běžného účetního období 46 46 53 61 65 65 9% 8% 9% 10% 9% 8% 

Cizí zdroje 135 133 125 152 180 217 26% 24% 22% 26% 26% 27% 

Rezervy 16 16 2 4 0 6 3% 3% 0% 1% 0% 1% 

Dlouhodobé závazky 7 7 6 5 10 15 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

Krátkodobé závazky 111 110 118 142 169 197 21% 20% 20% 24% 25% 24% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení 36 35 34 34 42 33 7% 6% 6% 6% 6% 4% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

8.3.1.2. Horizontální analýza rozvahy 

Hodnota celkových aktiv po celé sledované období stabilně rostla. 

V absolutních číslech o 299 milionů Kč, což představuje nárůst o 58 procent. 

Největší meziroční nárůst pak bilanční suma společnosti zaznamenala v posledním 

zkoumaném roce, kdy oproti roku 2014 stoupla o 128 milionů Kč. 

Dlouhodobý majetek má na nárůstu výše aktiv nejvýraznější podíl, od roku 

2010 se téměř zdvojnásobil. A to přes prvotní pokles o 8 procent, který by zvrácen 

teprve v roce 2013. Příčiny již byly analyzovány ve vertikální analýze, zatímco 

dlouhodobý finanční i nehmotný majetek po celé období stabilně rostl, hmotný 

majetek, konkrétně položka samostatné movité věci, značně osciloval. 

Rovněž oběžná aktiva prodělala během sledovaného období výkyvy. Celkově 

za 5 let vzrostla o 36 procent, v absolutních číslech o 73 milionů Kč, ovšem již 

v roce 2012 zde byl nárůst o 45 procent oproti bazickému roku, po kterém hned 

v následujícím roce následoval strmý pokles a poté opětovný růst. Pokusíme-li se 

nalézt příčiny, je nezbytné analyzovat jednotlivé položky. Zásoby se až do roku 2012 

držely na úrovni kolem 45 milionů Kč, od roku 2013 pak počaly výrazněji růst. Což 

koresponduje s celkovým růstem byznysu, neboť do roku 2013 rostly tržby 

společnosti průměrně okolo 7 procent, nicméně v roce 2014 a 2015 přišel nárůst o 

20, resp. 17 procent. Korelace mezi tržbami a stavem zásob je tedy zjevná a logická. 

To stejné se dá říci i o krátkodobých pohledávkách, tvořený zejména pohledávkami 

z obchodních vztahů, které se do roku 2013 pohybovaly na úrovni kolem 50 milionů 
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Kč, nicméně v posledních dvou letech se přiblížily k úrovni 75 milionů Kč. V roce 

2015 navíc doplněné nárůstem položky „Jiné pohledávky“ z 3 na 34 milionů Kč. 

Největší podíl na oscilaci oběžných aktiv pak měl krátkodobý finanční majetek, jež 

se v roce 2012 oproti bazickému roku více než zdvojnásobil, v absolutních číslech 

vzrostl o 113 milionů Kč, nicméně v následujících letech výrazně klesal až 

k aktuálním 83 milionům Kč. Nárůst v letech 2011 a 2012 byl zapříčiněn nákupem 

depozitních směnek, nicméně platí, že stav peněz uložených na účtu se od roku 2013 

snižuje, což souvisí s investiční aktivitou společnosti do vlastní modernizace. 

Položka časového rozlišení pak kontinuálně od roku 2010 klesá. 

 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) horizontální analýza 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 519 548 577 594 690 818 100% 6% 11% 14% 33% 58% 

Dlouhodobý majetek 272 254 249 336 418 518 100% -7% -8% 24% 54% 91% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 1 1 2 2 2 100% 44% 51% 67% 61% 97% 

Dlouhodobý hmotný majetek 250 226 216 294 372 466 100% -9% -13% 18% 49% 87% 

Dlouhodobý finanční majetek 21 26 32 41 45 50 100% 24% 50% 93% 113% 137% 

Oběžná aktiva 202 256 294 227 245 275 100% 27% 45% 12% 21% 36% 

Zásoby 43 45 43 49 57 72 100% 3% -1% 13% 32% 66% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Krátkodobé pohledávky 67 73 46 59 88 119 100% 9% -32% -12% 32% 78% 

Krátkodobý finanční majetek 92 138 205 119 99 83 100% 51% 124% 30% 8% -9% 

Časové rozlišení 45 38 34 30 27 27 100% -15% -25% -34% -40% -40% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Vlastní kapitál zaznamenal za pětileté zkoumané období nárůst o 63 procent a 

až na mírný pokles v roce 2013 meziročně kontinuálně rostl. Cizí zdroje v letech 

2012 a 2013 zaznamenaly mírný pokles, ovšem v následujících letech v podstatě 

kopírují nárůst vlastního kapitálu a udržují poměr vlastních a cizích zdrojů na úrovni 

dvě ku jedné.  

Jak již bylo zmiňováno, základní kapitál zůstal po celé období nezměněn, 

nicméně kapitálové a rezervní fondy meziročně neustále rostly a dospěly na více než 

dvojnásobnou, resp. trojnásobnou hodnotu v porovnání s bazickým rokem. Výsledek 

hospodaření minulých let narostl o úctyhodných 128 milionů Kč, což souvisí 

s rostoucím výsledkem hospodaření běžného období. 

Pokud jde o cizí zdroje, ty jsou nejvýznamněji zastoupeny krátkodobými 

závazky, které zaznamenaly výraznější nárůst v posledních třech letech. Jak závazky 

z obchodních vztahů, tak přijaté zálohy jsou totiž úzce spjaty s výkonností podniku a 
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stejně jako v případě krátkodobých pohledávek korelují s výrazným nárůstem tržeb 

v posledních dvou letech. Provedeme-li komparaci nárůst krátkodobých pohledávek 

a závazků, zjistíme, že narostly téměř shodně o 78, resp. 77 procent. Tato skutečnost 

implikuje, že si společnost i s nárůstem tržeb zachovala podobnou schopnost 

vymáhat pohledávky od odběratelů, resp. platit závazky svým dodavatelům. 

Časové rozlišení pasivní se v analyzovaném období pohybuje zhruba na 

stejné úrovni. 

 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) horizontální analýza 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 519 548 577 594 690 818 100% 6% 11% 14% 33% 58% 

Vlastní kapitál 349 380 418 408 468 568 100% 9% 20% 17% 34% 63% 

Základní kapitál 260 260 260 260 260 260 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kapitálové fondy 20 25 30 39 44 49 100% 25% 53% 98% 119% 146% 

Rezervní fondy, ostatní fondy 5 7 9 12 15 18 100% 50% 101% 158% 225% 293% 

VH minulých let 18 42 66 36 84 146 100% 129% 260% 96% 358% 697% 

VH běžného účetního období 46 46 53 61 65 65 100% 1% 14% 33% 42% 41% 

Cizí zdroje 135 133 125 152 180 217 100% -1% -7% 13% 34% 61% 

Rezervy 16 16 2 4 0 6 100% 0% -90% -73% -97% -63% 

Dlouhodobé závazky 7 7 6 5 10 15 100% -6% -14% -27% 48% 117% 

Krátkodobé závazky 111 110 118 142 169 197 100% -1% 6% 28% 52% 77% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Časové rozlišení 36 35 34 34 42 33 100% -2% -5% -5% 19% -7% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

8.3.1.3. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát byl pro účely vertikální analýzy převeden ze své 

standardní účetní struktury převeden do manažerské podoby standardně používané 

v oceňovací praxi, jež zobrazuje veškeré potřebné informace v přehlednější formě a 

lépe slouží účelům modelování následujících let. Již na první pohled je zřejmé, že 

společnost si s drobnými odchylkami drží proporčně stejnou výši marží ve smyslu 

procentuálního podílu jednotlivých položek na tržbách. A to při celkovém růstu, jak 

se ukáže při následné analýze horizontální. Hrubá marže, tedy tržby očištěné o 

náklady na prodané výrobky, zboží a služby (COGS), se v posledních dvou letech 

drží na 49 procentech, tedy na stejné hodnotě, na které byla na začátku analyzované 

periody. V letech 2011 až 2013 došlo k drobnému zhoršení, neboť se více než 

proporcionálně k růstu tržeb zvýšil COGS. Ve standardním výkazu je tato položka 
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zastoupena položkou výkonová spotřeba, jejíž nárůst zapříčinil vzrůst spotřeby 

materiálu a energie. 

Operativní náklady, které přímo nesouvisí s prodaným zbožím, tzv. OPEX, je 

ve zkoumané periodě opět proporčně navázán na tržby společnosti na úrovni 21 

procent. Výjimkou je rok 2012, kdy došlo k nárůstu na 25 procent. Nejvýznamnější 

položkou opexových nákladů tvoří osobní náklady, jež se pohybují na úrovni 18 

procent tržeb. Za neproporcionální nárůst v roce 2012 tak může navýšení položka 

ostatní provozní náklady, jež meziročně narostla z 11 na 27 milionů Kč.  

EBITDA, tedy zisk společnosti před odpisy, úroky a zdaněním, je parametr 

nejlépe vyjadřující schopnost pivovaru vytvářet hodnotu a generovat příjmy. Do roku 

2013 je možné v absolutních číslech pozorovat určitou stagnaci či dokonce lehký 

pokles zapříčiněný výše diskutovaným nárůstem COGS či OPEX, ovšem 

v posledních dvou letech se již společnost navrátila na svoji původní EBITDA marži 

na úrovni 28 procent. Pivovar je schopen proměnit více jak čtvrtinu tržeb 

v neočištěný zisk, což je velmi pozitivní. I v prvotních letech vždy vygeneroval 

EBITDA vyšší než 100 milionů Kč, v posledním roce již téměř dvojnásobek, což je 

úctyhodné číslo a značí dobrou provozní kondici.  

Odpisy pohybující se na úrovni 50 milionů Kč souvisí s investiční aktivitou 

společnosti. Většina dlouhodobých investic do výrobních zařízení, tzv. CAPEX, není 

zanesena do výkazů zisků a ztrát jako přímý náklad, nýbrž se promítne do rozvahy 

nárůstem dlouhodobého majetku, který je v průběhu let odpisován. Výrazné 

jednorázové náklady jsou tedy rozpouštěny v čase po dobu životnosti daného 

zakoupeného majetku, což lépe zobrazuje faktický stav. Pro účely ocenění je však 

nezbytné zmínit, že jde o nepeněžní položku, o kterou je výše volných peněžních 

toků, jež společnosti vygeneruje, očištěna. Nákladové a výnosové úroky jsou 

marginální, daňová zátěž se pohybuje na pomezí 3 a 4 procent ku tržbám. Výsledek 

hospodaření se pak s výjimkou roku 2012 vždy držel nad úrovní 11 procent, v roce 

2014 dokonce vyskočil na 15 procent.  
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza výsledovky 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) vertikální analýza 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby 382,6 399,1 417,8 451,4 546,4 635,0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
COGS -195,7 -204,9 -219,4 -234,3 -303,2 -322,0 -51% -53% -52% -55% -51% -51% 

Hrubá marže 186,9 194,2 198,4 217,1 243,2 313,0 49% 47% 48% 45% 49% 49% 
OPEX -71 -82 -82 -114 -114 -131 -21% -20% -25% -21% -21% -21% 
EBITDA 115,5 112,1 116,4 103,0 129,4 182,0 28% 28% 23% 24% 29% 28% 

Odpisy -51,9 -54,3 -50,5 -49,6 -49,7 -60,0 -14% -12% -11% -9% -9% -14% 
EBIT 63,5 57,7 65,9 53,4 79,7 122,0 14% 16% 12% 15% 19% 14% 

Úroky 0,5 1,1 1,8 1,2 0,2 0,0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
EBT 64,0 58,8 67,6 54,6 79,9 122,0 15% 16% 12% 15% 19% 15% 

Daň z příjmu -14,9 -13,6 -15,5 -17,1 -18,6 -26,0 -3% -4% -4% -3% -4% -3% 
VH za účetní období 49,1 45,3 52,1 37,5 61,4 96,0 11% 12% 8% 11% 15% 11% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

8.3.1.4. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tržby společnosti po celou pětiletou periodu rostly, což je pozitivní, zejména 

vezmeme-li v potaz poznatky ze strategické analýzy, jež poukázaly na stagnaci 

většiny konkurentů a trhu jako celku. Meziroční nárůst byl zaznamenán v každém 

roce, přičemž tempo růst se neustále zvyšovalo. Zatímco v prvních letech se nárůst 

pohyboval kolem úrovně 5 procent bazického roku, v posledních dvou letech již 

dosahoval téměř 25 procent. V absolutních číslech byly tržby v aktuálním roce o 253 

milionů vyšší oproti roku 2010. 

Růst hrubé marže víceméně kopíroval růst tržeb. Jak již bylo diskutováno, 

COGS se s drobnými odchylkami proporciálně držel růstu tržeb, jakožto variabilní 

náklad přímo spojený s množstvím prodaného zboží. To stejné ovšem platí pro 

OPEX, kde už by však přímá úměra platit neměla. Se zvyšujícími se tržbami by měl 

procentuální poměr opexových nákladů klesat a těžit tak z úspor z rozsahu. To se 

však v případě osobních nákladů a ostatních provozních nákladů, jež OPEX tvoří, 

nestalo a jejich poměr k tržbám zůstal po celou dobu růstu zachován. Tento fakt 

může souviset s výrobním charakterem společnosti, kde většinu osobních nákladů 

tvoří zaměstnanci přímo se podílející na výrobě, a se zvyšujícím se výstupem je tak 

potřeba více pracovní síly. Podíl zaměstnanců ne přímo zapojených do výrobního 

procesu, příkladem může být marketingové či finanční oddělení, bude zanedbatelný, 

a přestože tuto část pracovní síly není třeba s růstem společnosti navyšovat, 

v celkových nákladech se tato úspora ztratí. 
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Již v horizontální analýze byla analyzována počáteční stagnace EBITDA na 

úrovni kolem 115 milionů Kč, nicméně v posledních dvou letech lze pozorovat 

výrazný nárůst o 26, resp. 53 milionů Kč. Výsledek hospodaření po zdanění se pak 

za sledované období téměř zdvojnásobil a aktuálně atakuje hranici 100 milionů Kč. 

 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza výsledovky 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) horizontální analýza 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby 382,6 399,1 417,8 451,4 546,4 635,0 100% 104% 109% 118% 143% 166% 
COGS -195,7 -204,9 -219,4 -234,3 -303,2 -322,0 100% 105% 112% 120% 155% 165% 

Hrubá marže 186,9 194,2 198,4 217,1 243,2 313,0 100% 104% 106% 116% 130% 167% 
OPEX -71 -82 -82 -114 -114 -131 100% 115% 115% 160% 159% 183% 
EBITDA 115,5 112,1 116,4 103,0 129,4 182,0 100% 97% 101% 89% 112% 158% 

Odpisy -51,9 -54,3 -50,5 -49,6 -49,7 -60,0 100% 105% 97% 95% 96% 116% 
EBIT 63,5 57,7 65,9 53,4 79,7 122,0 100% 91% 104% 84% 125% 192% 

Úroky 0,5 1,1 1,8 1,2 0,2 0,0 100% 240% 386% 252% 49% 0% 
EBT 64,0 58,8 67,6 54,6 79,9 122,0 100% 92% 106% 85% 125% 191% 

Daň z příjmu -14,9 -13,6 -15,5 -17,1 -18,6 -26,0 100% 91% 104% 115% 125% 175% 
VH za účetní období 49,1 45,3 52,1 37,5 61,4 96,0 100% 92% 106% 76% 125% 195% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

8.3.1.5. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je po celé analyzované období kladný. Krátkodobá 

aktiva tedy převyšují krátkodobá pasiva, což značí stabilní rychlou likviditu. Na 

druhou stranu, tento fakt rovněž implikuje financování části oběžných aktiv, tedy 

operativního majetku určeného k provozu, z dlouhodobých pasiv. V případě 

pivovaru Bernard tak půjde o financování z vlastního kapitálu, jehož požadavky na 

výnosnost jsou v porovnání s krátkodobým cizím kapitálem výrazně vyšší. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu však v průběhu zkoumaných let výrazně 

kolísala. V prvních třech letech došlo k výraznému nárůstu, po kterém následoval 

ostrý propad v roce 2013 a následná stagnace na úrovni kolem 70 milionů Kč. 

K vysvětlení tohoto vývoje je třeba rozebrat jednotlivé položky. Zásoby se držely 

pod úrovní 50 milionů Kč, až v posledních dvou letech z důvodu růstu tržeb 

zaznamenaly nárůst a pohybovaly se tedy v opačném trendu než čistý pracovní 

kapitál. Vývoj krátkodobých pohledávek i závazků již byl podrobně diskutován 

v předchozí kapitole. V relativní rovině oproti bazickému roku vzrostly obě položky 

zhruba stejně, ovšem krátkodobé závazky rostly z větší základny, v absolutních 

číslech tedy svým nárůstem převýšily nárůst krátkodobých pohledávek. Navíc rostly 
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stabilně po celé období, kdežto krátkodobé pohledávky až v posledních dvou letech. 

Zde je tedy první příčina poklesu čistého pracovního kapitálu, nejmarkantnější rozdíl 

je vidět v roce 2013, kdy rozdíl činil 83 milionů Kč.  Časové rozlišení aktivní lehce 

pokleslo, zatímco pasivní se vyvíjelo stabilně, což představuje druhý, ač marginální, 

činitel poklesu. Nejvýrazněji však s hodnotou čistého pracovního kapitálu zahýbal 

krátkodobý finanční majetek, jenž po výrazném rostoucím trendu zaznamenal v roce 

2013 prudký pokles a od té doby se dále snižuje. Důvody již byly diskutovány 

v analýze rozvahy.  

Hodnota čistého pracovního kapitálu se tak aktuálně pohybuje na úrovní 11 

procent tržeb, v porovnání s 42 procenty v roce 2013, což značí štíhlejší a 

efektivnější financování provozu. Investiční činnost společnosti, která primárně stojí 

za snižováním krátkodobého finančního majetku, by se měla poměrově ustálit 

vzhledem k výsledkům hospodaření, stejně tak jako vývoj krátkodobých pohledávek 

a závazků v poměru k tržbám, aby v budoucnu nedocházelo k dalšímu poklesu 

čistého pracovního kapitálu až do záporných hodnot, nýbrž aby se držel na podobné 

úrovni 11 procent vůči tržbám, jako tomu bylo v posledních dvou letech. 

 

Tabulka č. 8: Čistý pracovní kapitál 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby 43 45 43 49 57 72 

Krátkodobé pohledávky 67 73 46 59 88 119 

Krátkodobý finanční majetek 92 138 205 119 99 83 

Časové rozlišení aktivní 45 38 34 30 27 27 

Krátkodobé závazky -111 -110 -118 -142 -169 -197 

Časové rozlišení pasivní -36 -35 -34 -34 -42 -33 

Čistý pracovní kapitál 100 149 176 81 60 71 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

8.3.1.6. Bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo uvádí, že dlouhodobý majetek by měl být financován 

dlouhodobými pasivy, jinak řečeno vlastním kapitálem a dlouhodobými cizími 

závazky. Společnost toto pravidlo dodržovala ve všech analyzovaných letech. 

Dlouhodobý hmotný majetek narůstal v důsledku investic pivovaru do výrobních 

zařízení, rostl navíc i dlouhodobý finanční majetek. Vývoj vlastního kapitálu však 

zejména díky hospodářským výsledkům zaznamenal rovněž rostoucí trend a pokryl 

nárůst majetku. Tento fakt ukazuje zdravou finanční kondici, společnost nefinancuje 
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svůj dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji, a nemůže se tak dostat do 

nesolventnosti z důvodu jejich náhlého poklesu. 

 

Tabulka č. 9: Zlaté bilanční pravidlo 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý majetek 272 254 249 336 418 518 

Dlouhodobý kapitál 356 387 424 413 478 583 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika uvádí, že poměr vlastních a cizích zdrojů by 

měl být stejný. Vlastní kapitál pivovaru Bernard však stabilně převyšuje cizí zdroje 

v poměru tři ku jedné. Tento fakt výrazně snižuje riziko, ovšem zároveň prodražuje 

financování společnosti. Společnost by mohla více využívat levnějších cizích zdrojů 

financování a pro rozvoj podnikání aplikovat pákový efekt. 

 

Tabulka č. 10: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 72% 74% 77% 73% 72% 72% 

Cizí zdroje 28% 26% 23% 27% 28% 28% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

Zlaté pari pravidlo je obdobou zlatého bilančního pravidla a vztahuje k sobě 

dlouhodobý majetek a vlastní kapitál. Vzhledem k faktu, že společnost nečerpá žádné 

bankovní úvěry a úroveň dlouhodobých závazků je marginální v porovnání 

s vlastním kapitálem, platí pro toto pravidlo stejná tvrzení jako u zlatého bilančního 

pravidla. Vlastní kapitál po celé období pokrývá dlouhodobý majetek, ten tak není 

financován z krátkodobých zdrojů, čímž se minimalizuje riziko chybějící likvidity.  

 

Tabulka č. 11: Zlaté pari pravidlo  

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dlouhodobý majetek 272 254 249 336 418 518 

Vlastní kapitál 349 380 418 408 468 568 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

Dle zlatého růstového pravidla by tempo růstu investic nemělo převyšovat 

tempo růstu tržeb. Přírůstek investic získáme jako rozdíl dlouhodobého majetku 
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aktuálního roku, navýšeného o odpisy, a dlouhodobého majetku roku předchozího. 

Na první pohled je zřejmé, že pivovar se tohoto pravidla nedrží a procentuální nárůst 

investic výrazně převyšuje růst tržeb. Jak již bylo zmiňováno v předchozích 

kapitolách, pivovar v posledních letech mohutně investoval do nových výrobních 

zařízení i modernizace stávajících, aby byl schopen efektivně uspokojit nárůst 

poptávky při zachování mimořádné kvality piva. Zlatého růstového pravidla se nelze 

dogmaticky držet a vyhodnotit jeho porušení jako negativní. Pivovar je finančně 

zdravý a svým důrazem na kvalitu a schopností inovovat se snaží vydobýt si svůj 

tržní díl. Že je tato strategie úspěšná, ukázala strategická analýza, kdy i přes 

celkovou stagnaci trhu Bernard v podstatě jako jediný z větších hráčů rostl. 

Pokračování v nastoleném trendu a značné investice do výrobního procesu se proto 

dají očekávat i v následujících letech.102 

 

Tabulka č. 12: Zlaté růstové pravidlo  

  meziroční nárůst 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Tempo růstu tržeb 4,3% 4,7% 8,0% 21,0% 16,2% 

Tempo růstu investic 13,3% 18,3% 54,8% 39,1% 38,2% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

8.3.2. Analýza poměrových ukazatelů 

8.3.2.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita aktiv (ROA) ve sledovaném období oscilovala mezi 10 až 12 

procenty, s výjimkou poklesu v roce 2013 a naopak výrazného nárůstu v roce 2015. 

Jelikož aktiva po celou dobu stabilně rostla, pokles v roce 2013 byl způsoben nižším 

EBIT, jež v porovnání s předchozím rokem pokles o 12 milionů Kč. V roce 2015 

naopak EBIT vzrostl o 53 procent a jenom utvrzuje vzrůstající tendenci ROA 

posledních tří let. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v hrubých rysech kopíruje vývoj ROA, 

ovšem výkyvy jsou výraznější. Z úrovně 14 procent v roce 2010 poklesla až k 9 

procentům ve zmiňovaném roce. Protože i vlastní kapitál víceméně stabilně rostl, 

                                                 

102 E15.CZ. Pivovar Bernard do roku 2018 investuje až miliardu [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/pivovar-bernard-do-roku-

2018-investuje-az-miliardu-1013645 
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příčinou je pokles výsledku hospodaření ze 49 milionů Kč až na úroveň 37 milionů. 

Poslední dva sledované roky je však možné pozorovat výrazný nárůst rentability až 

téměř k 17 procentům. 

Rovněž zisková marže (PM) se poměrně stabilně pohybovala kolem 12 

procent, aby v roce 2009 poklesla k 8 procentům a následně vzrostla až k aktuálním 

15 procentům. Znamená to, že společnost funguje efektivněji a z každé utržené 

koruny dokáže proměnit větší část v zisk. Udržet si tuto efektivitou bude klíčové, 

neboť tržby pivovaru každoročně rostou a vše nasvědčuje tomu, že by tento nárůst 

měl pokračovat i v následujících letech. Úměrně tomu pak musí růst i výsledek 

hospodaření, v opačném případě by pivovar nedokázal být nákladově efektivní při 

nárůstu objemu výroby. 

 

Graf č. 6: Ukazatele rentability 
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Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, v případě poměrových ukazatelé není 

ani tak důležité výsledné číslo, nýbrž jeho komparace s konkurenčními společnostmi. 

Pro tyto účely byly zvoleny Pivovary Lobkowicz Group a Budějovický Budvar. Jde 

o společnosti, které jsou z hlediska tržního podílu před pivovarem Bernard. 

Lobkowicz má 2,7 procenta trhu, zatímco Budvar 4,2 procenta (poslední dostupná 

data z roku 2014). K pivovaru Bernard, jemuž náleží 1,3 procenta produkce, by měly 

matematicky blíže pivovary v žebříčku za ním. Ovšem Bernard je svoji tržní pozicí 
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poměrně unikátní, již nespadá mezi množství malých pivovarů, zároveň však ještě 

nedosahuje na ty velké. Budvar a Lobkowicz se rovněž řadí mezi tyto 

„pronásledovatele“ první trojky, jež si ovšem stále zachovávají náležitý odstup. 

Pivovar Heineken, který je před nimi, totiž vyrábí 12,2 procent celkové produkce. 

Pokud jde o ukazatel ROA, z grafu č. 7 je vidět, že přestože si Bernard prošel 

určitými oscilacemi, po celou dobu měl výrazně vyšší rentabilitu aktiv v porovnání 

s konkurenty. Budvar se v posledních letech vyšplhal ze 4 procent na 8, v roce 2015 

byl jeho EBIT zhruba trojnásobně větší, ovšem jeho aktiva atakují hranici 5 miliard, 

v porovnání s 800 miliony, jimiž disponuje Bernard. Pokud jde o Pivovary 

Lobkowicz, ty měly v letech 2013 a 2014, kdy jsou dostupná data, rentabilitu aktiv 

ještě nižší, pohybující se nad 2 procenty.  

 

Graf č. 7: ROA 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Rovněž v případě rentability vlastního kapitálu je Bernard efektivnější 

v porovnání s konkurenty. Budějovický Budvar se pohybuje kolem hranice 5 

procent, s výsledkem hospodaření přes 300 milionů Kč a vlastním kapitálem 

převyšujícím 4 miliardy Kč. Na příkladu Pivovarů Lobkowicz je pak vidět určitá 

limitace poměrových ukazatelů, neboť společnost měla až do roku 2013 záporný 

vlastní kapitál. Společně se záporným výsledkem hospodaření by pak ukazatel 

zobrazoval kladnou, ovšem nesmyslnou hodnotu. I v posledních dvou letech skončila 

společnost s mírně negativním výsledkem hospodaření, což se promítnulo do 

negativního ROE. 
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Graf č. 8: ROE 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

V případě ziskové marže již není rozdíl tak markantní, přesto Bernard až na 

horší rok 2013 předčil oba své konkurenty. Buďějovický Budvar se pohybuje na 

prakticky totožných hodnotách, negativní výsledek hospodaření Pivovarů Lobkowicz 

již byl diskutován výše. 

 

Graf č. 9: ROA 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 
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8.3.2.2. Ukazatele aktivity 

Obrat aktiv se se poměrně stabilně drží kolem hodnoty 0,75. Znamená to, že 

aktiva se v tržby neobrátí ani jednou za rok, což v obecných měřítcích neznačí příliš 

příznivý obrázek o fungování společnosti. Výroba nápojů je však specifické odvětví 

vyžadující značné výrobní kapacity, absolutní číslo ukazatele tedy nebude mít 

vypovídající hodnotu v komparaci s obecnými poučkami o jeho správné velikosti, 

nýbrž je nezbytné porovnat jeho hodnoty s konkurenty operujícím ve stejném 

odvětví. 

Doba obratu zásob se bez větších výkyvů pohybuje na úrovni 40 dnů. Za 

takové období tedy společnost v průměru promění zásoby v peníze. Z tohoto faktu 

vyplývá, že společnosti si při rostoucích tržbách zachovává stejnou provozní 

efektivitu při práci se stavem zásob.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek se na začátku i konci sledovaného 

období pohybovala mezi 60 a 70 dny. V roce 2012 došlo k poklesu až ke 40 dnům, 

společnost tedy v průměru od svých odběratelů inkasovala peníze rychleji. Od tohoto 

roku však doba obratu narůstá a v roce 2015 již překonala hodnotu z roku 2010. 

Tento fakt bude souviset s výrazným růstem tržeb v posledních letech, ovšem je 

nezbytné, aby se tento trend stabilizoval a nepokračoval ve výrazném nárůstu. 

Doba obratu krátkodobých závazků se pak po celé sledované období 

pohybuje na úrovní 100 dnů, v posledních třech letech s mírným navýšením k hranici 

115 dnů. Z grafu je však zcela zjevně vidět, že společnost inkasuje své pohledávky 

od odběratelů zhruba o polovinu rychleji, než hradí závazky vůči dodavatelům. Tento 

fakt pozitivně ovlivňuje provozní cash flow a společnost v podstatě využívá 

bezúročného financování svého provozu na úkor dodavatelů. Příliš dlouhá doba by 

však mohla znamenat problémy se splácením, ovšem vzhledem ke stabilní úrovni a 

finanční situaci společnosti to není pravděpodobné. Důležitou informaci tak poskytne 

komparace s konkurenty. 
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Graf č. 10: Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Z grafu č. 10 je vidět, že přestože v obecné rovině není obrat aktiv pivovaru 

Bernard příznivý, při porovnání s konkurenty se naopak ukazuje, že pivovar pracuje 

se svými aktivy efektivně. Pivovary Lobkowicz se z úrovně 0,5 v posledním roce 

přiblížili k hodnotě 0,7, Budějovický Budvar se až na rok 2015 dokonce držel pod 

úrovní 0,5. 

 

Graf č. 11: Obrat aktiv 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Rovněž při práci se zásobami je Bernard efektivnější v porovnání 

s Budějovickým Budvarem, přestože rozdíl není dramatický. Pivovary Lobkowicz od 

roku 2013 zeštíhlují své provozní zásoby a v poslední roce se dostaly až k době 

obratu 30 dní.  
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Graf č. 12: Doba obratu zásob 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Pokud jde o dobu obratu pohledávek, pivovar Bernard byl dlouho 

nejúspěšnější v kolekci svých pohledávek u odběratelů. V posledních letech se však 

všichni konkurenti shodně pohybují nad úrovní 60 dnů. 

 

Graf č. 13: Doba obratu kr. pohledávek 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Zajímavé je porovnání doby obratu závazků. Budějovický Budvar totiž 

průměrně hradí svým dodavatelům dříve než Bernard a jeho doba obratu závazků je 

dokonce nižší než pohledávek. Nachází se tedy v opačné situaci, jež se negativně 

promítá do jeho provozního cash flow. Pivovary Lobkowicz v roce 2013 
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zaznamenaly významný nárůst průměrné doby splacení, jež by mohla značit určité 

problémy s rychlou likviditou. V posledních dvou letech však doba obratu poklesla 

pod úroveň pivovaru Bernard a pohybuje se zhruba na úrovní doby obraty 

pohledávek.  

Ze všech těchto faktorů lze usuzovat, že jde o konkurenční výhodu pivovaru. 

Své závazky v průměru splácí později než konkurenti, vzhledem k poměrně stabilní 

hodnotě doby obratu závazků nelze usuzovat na prodlevy se splácením, nýbrž na 

výhodně dojednané podmínky splatnosti s dodavateli. 

 

Graf č. 14: Doba obratu kr. závazků 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

8.3.2.3. Ukazatele likvidity 

Všechny tři ukazatele likvidity, tedy likvidita běžná, pohotová a okamžitá, 

zaznamenaly v analyzovaném období shodný vývoj. V letech 2010 až 2012 jejich 

hodnota rostla, na což navázal významný pokles v roce 2013, jenž v mírnějším 

tempu pokračoval i v dalších letech. Jmenovatel všech tří ukazatelů, krátkodobé 

závazky, po celé pětileté období se zvyšujícím se tempem rostly. Zásoby a 

krátkodobé pohledávky zaznamenaly nárůst až v posledních dvou letech. Klíčovou 

položkou všech tři ukazatelů je tak krátkodobý finanční majetek, jehož dramatický 

nárůst do roku 2012, následovaný významným poklesem pokračujícím v menším 

rozsahu i v posledních dvou letech, prakticky určuje vývoj těchto poměrových 

ukazatelů. 
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Pokud jde o běžnou likviditu, poměr oběžných aktiv ku krátkodobým 

závazkům se až do roku 2013 pohyboval nad doporučovanou dolní hranicí 1,5, 

v letech 2011 a 2012 dokonce překračoval horní rozmezí 2,0. V posledních dvou 

letech se však ukazatel dostal na hodnotu 1,44, resp. 1,39.  

Pohotová likvidita rovněž překračovala doporučenou úroveň 1,1 s nárůstem 

až nad horní rozmezí. V roce 2015 se však i ona dostala těsně pod tuto hranici na 

hodnotu 1,02. 

Okamžitá likvidita, s výjimkou let 2011 a 2012, nepřekračovala doporučenou 

hodnotu 0,9, v roce 2015 se dokonce dostala až k hodnotě 0,4.  

V posledních třech letech je tedy možné pozorovat pokles likvidních aktiv 

v porovnání s rostoucími krátkodobými závazky. Bude důležité, zda pivovar trend 

stabilizuje, nebo bude pokračovat v sestupném trendu. Je však třeba zmínit, že 

pivovar v posledních letech mohutně investoval do zvýšení své výrobní kvality a 

připravoval se na nárůst produkce. Bez těchto investic by se nepochybně pohyboval 

nad doporučovanými hranicemi. Navíc je znovu nezbytné zdůraznit, že jde pouze o 

obecně doporučované rozmezí hodnot, ve kterých by se společnost měla pohybovat. 

Důležitou informaci tak poskytne porovnání hodnot s konkurenty ze stejného 

odvětví. 

 

Graf č. 15: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

Z grafů porovnávajících všechny tři ukazatele likvidity vyplývá stejná 

informace. Pivovary Lobkowicz se pohybují na podobných hodnotách jako pivovar 

Bernard, v prvotních letech mírně horších, ovšem v posledních třech letech dochází 

k jejich nárůstu, v porovnání s poklesem likvidity u Bernardu. To jen podporuje tezi, 

že je důležité, aby pivovar zastavil sestupný trend a jeho krátkodobé závazky rostly 
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úměrně oběžným aktivům. Budějovický Budvar se potom pohybuje v úplně jiných 

dimenzích, které na jednu stranu ukazují obrovskou likviditu, na druhou však značně 

neefektivní práci s pracovním kapitálem. 

 

Graf č. 16: Běžná likvidita 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Graf č. 17: Pohotová likvidita 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 
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Graf č. 18: Okamžitá likvidita 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

8.3.2.4. Ukazatele zadluženosti 

Debt ratio, neboli podíl cizích zdrojů na pasivech společnosti, se u pivovaru 

Bernard s menšími výkyvy pohyboval na úrovni 26 procent. Znamená to, že téměř tři 

čtvrtiny aktiv pochází z vlastních zdrojů financování, což je z hlediska solventnosti 

společnosti pozitivní. Na druhou stranu, při mohutné investiční aktivitě, jíž pivovar 

v posledních letech prochází, by se při tak nízkém zastoupení cizích zdrojů nabízelo 

využití v porovnání s vlastním kapitálem levnějšího bankovního financování, kterého 

pivovar aktuálně vůbec nevyužívá. Z pohledu výnosnosti tedy nelze označit situaci 

za efektivní. 

Porovnáme-li ukazatel s konkurenty, zjistíme, že pivovar se pohybuje na 

podobné úrovni jako Pivovary Lobkowicz, jejíž zastoupení cizích zdrojů 

v posledních dvou letech lehce převýšilo 30 procent. V předchozích letech měla 

společnost záporný vlastní kapitál, ukazatel tedy nebyl příliš vypovídající. 

Budějovický Budvar se pak pohybuje na úrovni 10 procent cizích zdrojů, vlastní 

kapitál tak dominantně tvoří pasiva společnosti. 
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Graf č. 19: Debt ratio 

 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. a Budějovického Budvaru n.p. za 

roky 2010-2015; Konsolidované výroční zprávy Pivovarů Lobkowicz Group a.s za roky 2013-2015; 

vlastní výpočty autora 

 

Dalším často analyzovaným ukazatelem je úrokové krytí, neboli kolikrát 

vygenerovaný EBIT pokryje nákladové úroky. Jak již však bylo zmíněno, Bernard 

nevyužívá bankovního financování a žádnou dluhovou službu tedy nesplácí. 

8.4. Finanční plán 

8.4.1. Vyčlenění provozně nepotřebných aktiv 

V položce dlouhodobého nehmotného majetku je zahrnut pouze software 

v hodnotě 2 milionů Kč, jež bude nepochybně souviset s řízením provozu a nebude 

z aktiv vyčleněn. 

Pokud jde o dlouhodobý hmotný majetek, ani zde nebude provedena žádná 

eliminace. V této účetní kategorii jsou zahrnuty pozemky v hodnotě 5 milionů Kč a 

zejména stavby a samostatné movité věci v hodnotě 107, resp. 327 milionů Kč. 

Jelikož v žádných dokumentech není zmínka o tom, že by společnost vlastnila jiný 

majetek než továrny, stroje a další výrobní či odbytové kapacity, bude položka v plné 

výši ponechána. A to včetně položky nedokončeného majetku a poskytnutých záloh 

na tento majetek, v souhrnné hodnotě 27 milionů Kč, jež s výše uvedeným zjevně 

souvisí. 

Kategorie dlouhodobého finančního majetku zahrnuje jedinou položku, 

podíly v ovládaných a řízených osobách. Ani zde nebudou provedeny úpravy, neboť 
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se jedná o 100 procentní vlastnický podíl ve společnosti Sladovna Bernard, a.s.103 

Sladovna tvoří pro pivovar klíčovou součást výrobního řetězce, a zjevně se tedy 

podílí na tvorbě hodnoty a musí být proto zahrnuta přímo v primárním ocenění. 

Pokud jde o oběžná aktiva, zde je velmi náročné určit provozně nezbytnou 

hodnotu. Zásoby pivovaru v letech 2010 až 2012 stagnovaly a počaly růst až od roku 

2013, což souvisí s růstem tržeb v těchto letech. Z toho tedy lze usuzovat, že 

společnost pracuje se svými zásobami štíhlým způsobem a nedisponuje přebytečným 

množstvím. Zásoby proto budou v plné výši ponechány jako provozně potřebné. 

Dlouhodobé pohledávky společnost nemá, pokud jde o ty krátkodobé, ty jsou 

majoritně tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů, které jsou nepochybně 

provozně potřebné. Dále jsou v kategorii zahrnuty pohledávky vůči ovládajícím a 

řídícím osobám, tedy Sladovně Bernard, jež jsou opět provozního charakteru. V roce 

2015 však byla poskytnuta zápůjčka ve výši 32 milionů Kč společnosti BHV real 

s.r.o.104, jež nevykazuje souvislost s výrobou či odbytem pivovaru a jako taková je 

vyhodnocena jako neprovozní. 

Krátkodobý finanční majetek je tvořen penězi a, majoritně, účty v bankách. 

Pro určení provozně nutné hladiny bude použit ukazatel okamžité likvidity na úrovni 

20 procent. Tímto způsobem byla určený provozně potřebný stav peněz na úrovni 39 

milionů Kč, zbylých 44 milionů Kč tedy bude vyčleněno a k výsledné hodnotě 

ocenění přičteno následně. 

8.4.2. Korigovaná EBITDA 

Výnosy či náklady mající původ v majetku v předchozí kapitole vyčleněném 

jako provozně nepotřebný musí být očištěny ve výsledovce. Půjčka vůči BHV real 

s.r.o. by mohla nést plody v podobě úroků. Ve výroční zprávě ani jiných podkladech 

však není uvedeno, zda se jednalo o půjčku bezúročnou či úročenou, případně jakou 

úrokovou měrou. Vzhledem k tomu, že byla půjčka poskytnuta teprve ve 2015, 

případné úroky by byly zanedbatelné, pro účely ocenění proto bude považována za 

bezúročnou. Rovněž krátkodobý finanční majetek, majoritně zastoupený účty 

                                                 

103 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 6. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 

104 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 13. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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v bankách, s sebou nese jisté výnosy. Ovšem celkové výnosové úroky pivovaru 

v posledních dvou letech se rovnaly 229 tisícům Kč, v celkovém kontextu jde o 

zanedbatelnou částku, jež může bez ztráty na přesnosti zůstat v celé své hodnotě ve 

výkazu. Výnosy dlouhodobého finančního majetku budou ve výsledovce zachovány, 

neboť jak již bylo zmíněno, jde o Sladovnu Bernard. V posledních letech jsou navíc 

stejně nulové.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části, vedle výnosů a nákladů plynoucích 

z provozně nepotřebných aktiv je nezbytné ukazatel EBITDA očistit o finančních 

výnosů a nákladů neprovozního charakteru, jelikož finanční výsledek hospodaření je 

v EBITDA, na rozdíl od provozního výsledku hospodaření, obsažen. Pivovar 

Bernard však ve finanční části výsledku vykazuje vedle úroků, které jsou pod 

EBITDA, pouze ostatní finanční výnosy a náklady. Ty jsou dle výroční zprávy 

primárně tvořeny kurzovými zisky a ztrátami105 a jako takové mají provozní 

charakter. 

Mimořádný výsledek hospodaření jako položka výkazu zisku a ztrát je 

v případě pivovaru Bernard nulová, není tedy nutné EBITDA očistit. Kromě této 

položky je však nutné EBITDA opravit o jednorázové výnosy či náklady, jež nemají 

přímou souvislost s výrobou piva, a není předpoklad jejich budoucího pravidelného 

opakování. Z tohoto důvodu je EBITDA ponížena o položku tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, očištěnou o zůstatkovou cenu prodaného 

dlouhodobého majetku, tedy jeho pořizovací ceny snížené a kumulované odpisy. Jak 

je ovšem vidět v tabulce X, korigovaná EBITDA se od původní EBITDA liší 

minimálně. 

 

Tabulka č. 14: Korigovaná EBITDA 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBITDA 115,5 112,1 116,4 103,0 129,4 182,0 

kor. EBITDA 115,0 110,3 115,2 102,5 128,2 182,0 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

                                                 

105 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2015. s. 18. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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8.4.3. Generátory hodnoty 

8.4.3.1. Prognóza tržeb 

Pivovaru Bernard se optikou tržeb podařilo v každém roce analyzovaného 

pětiletého období meziročně růst. V letech 2011 až 2014 navíc tržby rostly neustále 

se zvyšujícím tempem, s absolutním nárůstem o 16,7 procentního bodu. Meziroční 

nárůst o více jak pětinu v roce 2014 pak byl mírně korigován v roce následujícím, 

ovšem i 16,2 procenta je úctyhodný výkon. 

 

Tabulka č. 15: Tržby 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 383 399 418 451 546 635 

…meziroční růst   4,3% 4,7% 8,0% 21,0% 16,2% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 

 

První metodou k predikci tržeb bude extrapolace historického tempa růstu. 

Aby bylo zabráněno prostému protažení jednorázových výkyvů, jako tempo 

následujících let byl zvolen průměr posledních čtyř let, které zachycují rostoucí 

trajektorii výkonnosti společnosti. Výsledné tempo růstu, 12,5 procenta, tak 

vzhledem k posledním dvěma letům může působit konzervativně, ovšem v predikci 

je třeba zohlednit fakt, že ne všechny hospodářské roky musí být úspěšné. Optikou 

absolutních čísel pak tržby rostou rychleji než lineárně, neboť meziroční procentuální 

nárůst vychází ze stále se zvyšující základny. 

Každoroční nárůst tržeb o 100 milionů Kč je naopak poměrně ambiciózní 

plán, ovšem nikoliv nesplnitelný. Společnost v posledních letech mohutně 

investovala do modernizace a navýšení výrobních kapacit, měla by tedy být na nárůst 

objemu připravena. Svoji unikátní marketingovou strategií, důrazem na kvalitu 

každoročně potvrzenou množstvím obdržených cen a neustálým hledáním nových 

odbytových kanálů typu franšízy Bernard Pub by si pak měla být schopna zajistit 

potřebnou poptávku. Výstupy analýzy vnitřní kompetitivní síly společnosti toto 

tvrzení potvrzují.   
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Tabulka č. 16: Prognóza tržeb zdola 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby  714 804 904 1 017 1 144 

…meziroční růst 12,5%  12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

Druhou metodou je odvození budoucích tržeb společnosti od vývoje celého 

trhu. Analýza Euromonitor106 ve své predikci učiněné do roku 2019 předvídá 

stagnaci trhu prodaného piva v České republice. Přidržíme-li se tohoto 

konzervativního výhledu, je klíčové správně predikovat tržní podíl pivovaru Bernard. 

Ten se dle stejné analýzy v roce 2014 pohyboval na úrovni 1,3 procenta. Společnost 

si však jako jediná dokázala svůj tržní podíl nejen udržet, ale od roku 2012 dokonce 

pravidelně navyšovat o desetinu procentního bodu. Přidržíme-li se výstupu vnější 

kompetitivní síly, společnost by měla být schopna tento podíl udržet a spíše ho ještě 

dále navyšovat. Pro účely predikce tržeb tak byl od roku 2016 ponechán historicky 

růst o desetinu procentního bodu. Ani s tržním podílem 1,8 procenta by se však 

společnost neblížila podílu svého nejbližšího konkurenta, jenž v roce 2014 činil 2,7 

procenta. V tomto typu predikce navíc není zahrnut potenciál exportu produktů 

společnosti do zahraničí. Jak bylo diskutováno ve strategické analýze, zatímco 

import piva do ČR každoročně klesá, jeho odbyt do zahraničí naopak roste. 

Vzhledem k tomu, že export pivovaru aktuálně trží pětinu tržeb, je zde výrazný 

potenciál pro navýšení odbytu na současných zahraničních trzích a vstupu na trhy 

nové. Pivovar každoročně získává několik mezinárodních cen za kvalitu svých 

produktů, jeho produkt tedy není lokálního charakteru. V kontextu výše uvedeného 

se tedy absolutní hodnoty tržeb získané růstem tržního podílu jeví jako reálné. 

 

Tabulka č. 17: Prognóza tržeb shora 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Trh celkem 60 381 60 292 60 332 60 245 60 245 

…tržní podíl 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 

Tržby 845 904 965 1 024 1 084 

Zdroj: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). 

Table 19 Forecast Sales of Beer by Category: Total Value 2014-2019; vlastní výpočty autora 

 

                                                 

106 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Beer in the Czech Republic (12 Aug 2015). Table 

19 Forecast Sales of Beer by Category: Total Value 2014-2019 
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Jako výsledná predikce tržeb bude použit průměr předchozích dvou metod. 

Tímto způsobem by měly být korigovány výraznější odchylky oběma směry 

zapříčiněné metodickou aproximací. Výsledná predikce tržeb zachovává v roce 2016 

poměrně agresivní růst posledních let, ovšem v následném období vykazuje 

konzervativní meziroční změnu na úrovni 9 procent. V provedené strategické analýze 

nebyl identifikován žádný makroekonomický faktor, jenž by měl výrazně negativně 

ovlivnit trh výroby piva jako celek, uvedená prognóza by proto neměla být narušena 

ekonomickým prostředím. 

 

Tabulka č. 18: Prognóza tržeb  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Extrapolace 714 804 904 1 017 1 144 

Podíl na trhu 845 904 965 1 024 1 084 

Tržby 780 854 935 1 021 1 114 

…meziroční nárůst 22,8% 9,5% 9,4% 9,2% 9,2% 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.4.3.2. Prognóza EBITDA marže 

V následujících kapitolách bude ukazatelem EBITDA označován ve své 

korigované podobě, tedy očištěný o výnosy a náklady z provozně nepotřebných aktiv 

a jednorázových aktivit. EBITDA marže, tedy procentuální podíl EBITDA na 

tržbách, se v posledních letech pohyboval kolem úrovně 28 procent. Lehce vyšší 

marži je možné pozorovat v roce 2010, naopak propad k úrovni 23 procent v letech 

2013 a 2014. V posledním roce se však opět marže dostala nad úroveň 28 procent. 

Návrat k této úrovni je významný z hlediska extrapolace marže do budoucna. Od 

roku 2013 totiž společnost výrazně rostla v tržbách a snížená EBITDA marže by 

implikovala nákladovou neefektivitu a neschopnost proměnit růst objemu ve vyšší 

provozní zisk. Návrat k vyšší EBITDA marži tak naznačuje, že se společnost 

s nárůstem objemu dokáže vypořádat a přetransformovat ji v zisk. 

 

Tabulka č. 19: EBITDA marže 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EBITDA 115,0 110,3 115,2 102,5 128,2 182,0 

…EBITDA marže 30,1% 27,6% 27,6% 22,7% 23,5% 28,7% 

Zdroj: Výroční zprávy Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2010-2015; vlastní výpočty 

autora 
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Predikce EBITDA marže bude opět provedena dvěma metodami. Metoda 

shora znamená odhad EBITDA marže z jejich historických hodnot. V případě 

pivovaru Bernard jde poměrně o stabilní veličinu, ovšem aby byly zohledněny i 

poklesy v letech 2013 a 2014, bude extrapolace provedena pomocí průměrné marže 

od roku 2010, jež činí 26,7 procent. V takovém případě by společnost přímo úměrně 

svému růstu navyšovala svůj provozní zisk před zdaněním, úroky a odpisy. 

 

Tabulka č. 20: Prognóza EBITDA marže shora 

Extrapolace 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA 208,1 227,8 249,4 272,3 297,3 

…EBITDA marže 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

Metoda zdola představuje detailnější způsob stanovení budoucí EBITDA 

marže. Spočívá v predikci vývoje všech relevantních položek, jež marži ovlivňují. 

Tržby společnosti již byly predikovány v předchozí kapitole, půjde tedy zejména o 

nákladové položky. 

Pro predikci COGS, tedy v účetní terminologii nákladů vynaložených na 

prodané zboží a výkonové spotřeby, bude využit historický procentuální poměr 

tohoto ukazatele vůči tržbám. Jedná se o variabilní náklady přímo úměrné 

prodanému zboží, vlastním výrobkům a službám, jež by měl v ideálním případě růst 

přímo úměrně růst tržeb. Až na mírnou odchylku v roce 2013 se COGS stabilně 

pohyboval v intervalu 50 až 53 procent tržeb. Extrapolace průměrného poměru vůči 

tržbám, jež činí 52,2 procenta, je tedy kredibilní způsob prognózy. 

Pokud jde o OPEX, zde je nutné přistoupit ke každé jednotlivé nákladové 

položce zvlášť. Stěžejní položkou z hlediska absolutních čísel jsou osobní náklady. 

Přestože byl poměr osobních nákladů vůči tržbám v minulých letech poměrně 

stabilní s průměrem 17,7 procenta, v případě predikce nebude použit. Osobní 

náklady jsou navázané na objem tržeb a tedy výroby, ovšem ne přímo úměrně. 

S rostoucím objemem by měla společnost těžit z výnosů z rozsahu a vyšší efektivity, 

navíc podpořené modernizací výrobních kapacit, do nichž neustále investuje. Přímé 

navázání osobních nákladů by rovněž znamenalo jejich oscilaci na vývoji tržeb, 

ovšem navýšení či ponížení pracovní síly je spíše postupný proces. Z tohoto důvodu 

byl pro rok 2016 použit průměrný procentuální meziroční nárůst a pro roky 

následující predikované procentuální tempo tržeb. Tím poměr osobních nákladů vůči 

tržbám poklesl na 15,1 procenta, v čemž jsou odraženy výše diskutované faktory. 
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Ostatní provozní výnosy byly stanoveny fixně na 6,2 milionů Kč. Jde o 

průměrnou hodnotu ostatních provozních výnosů minulých let očištěných o provozně 

nepotřebné a jednorázové položky, konkrétně o tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a změny stavu rezerv a opravných položek, jejichž delta je predikována jako 

nulová. Tato položka v minulých letech vykazovala stabilní absolutní hodnotu, 

nezávislou na vývoji tržeb. 

Ostatní provozní náklady, ve své provozní podobě očištěné o zůstatkovou 

cenu prodaného dlouhodobého majetku, naopak vykazují zřetelnou poměrovou 

souvztažnost k tržbám, proto k nim byly ukotveny průměrným procentuálním 

poměrem minulých let, jež činí 4 procenta. 

Finanční výnosy byly očištěny o výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

v roce 2010 v hodnotě 5 milionů Kč a vykazovaly v průběhu let stabilní absolutní 

hodnotu. Z tohoto důvodu byla pro predikci opět použita průměrná absolutní výše 

v hodnotě 3,2 miliony Kč. 

U finančních nákladů, sestávající z daní, poplatků a ostatních finančních 

výnosů, platí to stejné, proto jsou predikovány v průměrné hodnotě minulých let 

činící 6,7 milionů Kč. 

Jak je vidět z tabulky č. 21, výsledná marže získaná pomocí prognózy zdola 

se pohybuje stabilně na úrovni 29 procent.  

 

Tabulka č. 21: Prognóza EBITDA marže zdola 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby 779,8 854,0 934,7 1 020,6 1 114,3 

COGS -407,1 -445,8 -487,9 -532,8 -581,7 

OPEX -146,0 -160,1 -175,4 -191,8 -209,7 

Osobní náklady -117,5 -128,6 -140,7 -153,7 -167,8 

Ostatní provozní výnosy 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Ostatní provozní náklady -31,2 -34,2 -37,4 -40,8 -44,6 

Finanční výnosy 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Finanční náklady -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 

EBITDA 226,8 248,1 271,4 296,1 323,0 

…EBITDA marže 29,1% 29,1% 29,0% 29,0% 29,0% 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

Pro účely finančního plánu a ocenění pak opět bude použit průměr obou 

metod, který by měl podchytit možné odchylky zapříčiněné metodickou aproximací. 

Finální EBITDA marže se tak pohybuje těsně pod úrovní 28 procent.  
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Tabulka č. 22: Prognóza EBITDA marže 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Metoda shora 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 

Metoda zdola 29,1% 29,1% 29,0% 29,0% 29,0% 

EBITDA marže 27,9% 27,9% 27,9% 27,8% 27,8% 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.4.3.3. Prognóza pracovního kapitálu 

Jednotlivé položky pracovního kapitálu budou predikovány na základě 

historických hodnot, případně vztahů s ostatními účetními položkami. Jednotlivé 

položky pracovního kapitálu již budou zobrazeny ve své provozně nutné výši. 

Zásoby sice v minulém období v absolutních číslech rostly, ovšem jejich doba 

obratu byla poměrně stabilní. To implikuje jejich přímé napojení na výši tržeb, doba 

obratu proto bude vhodný činitel predikce. Pro účely finančního plánu byl použit 

průměr uplynulých šesti let, jenž se rovná 39,8 dnů. Tato hodnota byla vynásobena 

průměrnými denními tržbami daného roku, tedy výše predikovaných tržeb 

podělených 365 dny.  

Rovněž krátkodobé pohledávky a závazky byly predikovány pomocí jejich 

průměrné doby obratu. V případě pohledávek jde o hodnotu 50,8. Rozptyl 

historických hodnot byl vyšší, s maximem v roce 2011 na úrovni 61 dnů 

následovaným poklesem na 37 dnů v roce 2012 a kontinuálním nárůstem na 57 dnů 

v roce 2014. Tento trend byl korigován v roce 2015 úrovní 49 dnů, průměr na úrovni 

50,8 dnů se proto jeví jako prediktor.  

Na úrovni krátkodobých závazků nebyly identifikovány provozně nepotřebné 

položky. Účetní kategorie je majoritně tvořena závazky z obchodních vztahů a 

krátkodobými přijatými zálohami, což souvisí s charakterem činnosti. Minoritně jsou 

zde zastoupeny závazky vůči zaměstnancům či státním institucím, opět související 

s činností pivovaru. Položka „Jiné závazky“ zahrnuje úrokové zajištění na období 

2008 až 2018, jež společnost uzavřela s ČSOB Praha a.s. na objem 30 milionů Kč107. 

Úrokové zajištění společnost každoročně přeceňuje. Ani tato položka nebyla 

vyhodnocena jako provozně nepotřebná, navíc je ve své výši marginální k celkovým 

krátkodobým závazkům. Doba obratu krátkodobých závazků se pohybovala nad 

úrovní 100 dnů, v posledních třech letech nad úrovní 113 dnů. Průměr 108,5 dne 

                                                 

107 Výroční zpráva Rodinného pivovaru BERNARD a.s. za rok 2011. s. 11. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=532303 
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užitý do predikce tedy předpokládá zachování výhodných smluvních podmínek 

s dodavateli, neboť je vyšší než v případě analyzovaných konkurenčních společností. 

Pro stanovení budoucího provozně nutného krátkodobého finančního majetku 

byla opět použita hodnota 0,2 ukazatele okamžité likvidity. V praxi to tedy znamená, 

že jako provozně nutná likvidita bude použita hodnota 20 procent predikované výše 

krátkodobých závazků. 

Pokud jde o časové rozlišení aktivní a pasivní, absolutní výše obou ukazatelů 

se přes růst tržeb výrazně neměnila a neprokázala tedy spojitost. Proto byl pro 

predikci použit průměr jejich absolutních hodnot. 

Čistý pracovní kapitál v historickém období značně kolísal. V prvních dvou 

letech se pohyboval nad 20 miliony Kč, v následujících letech se naopak propadl 

lehce do záporných hodnot, od roku 2013 s lehce vzestupným trendem z minus 12,8 

milionů Kč na -6,6 milionů Kč v roce 2015. Tento růst je zachován i v prvním roce 

predikce, od roku 2017 se čistý pracovní kapitál vrací do kladných čísel a dále roste. 

Stabilní růst v následujících letech je v souladu s hypotézou, že společnost v růstové 

fázi vyžaduje investice do pracovního kapitálu. 

 

Tabulka č. 22: Prognóza čistého pracovního kapitálu  

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Zásoby 85,0 93,1 101,9 111,3 121,5 

Krátkodobé pohledávky 108,5 118,8 130,0 142,0 155,0 

Krátkodobý finanční majetek 46,4 50,8 55,6 60,7 66,2 

Časové rozlišení aktivní 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 

Krátkodobé závazky -231,8 -253,9 -277,9 -303,4 -331,2 

Časové rozlišení pasivní -35,6 -35,6 -35,6 -35,6 -35,6 

Čistý pracovní kapitál -0,5 1,2 3,1 4,9 6,9 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.4.3.4. CAPEX  

Investice do dlouhodobého majetku, neboli CAPEX, představují výdaje 

společnosti, které se ovšem ve výsledovce v daném období nepromítnou v plné výši, 

nýbrž jsou pomocí odpisů rozpouštěny v delším časovém horizontu dle doby užití 

daného aktiva. Predikce CAPEX tedy bude jednak vycházet z jednotlivých položek 

dlouhodobého majetku, jednak z odhadované výše budoucích odpisů. 

K predikci jednotlivých položek nezbytných pro výpočet CAPEX bude použit 

jejich vztah k tržbám. Nebude však užit koeficient náročnosti tržeb na investice 
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brutto ani netto, nejstabilnější korelaci prokázal prostý poměr daných položek na 

tržbách. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je ve své absolutní výši zanedbatelný, 

stabilně se pohybující na úrovni 0,3 procenta tržeb. V této výši proto bude rovněž 

predikován. Dlouhodobý nehmotný majetek má větší rozptyl, pokud jde o 

procentuální vyjádření vůči tržbám, s již diskutovaným poklesem v letech 2011 a 

2012 a následným růstem spojeným s mohutnou investiční politikou společnosti. 

V posledních třech letech vzrostl poměr k tržbám z 65 na 73 procent, pro prognózu 

let následujících tedy bude použit průměr těchto hodnot na úrovni 68,9 procenta, 

který stabilizuje tempo růstu investic do dlouhodobého hmotného majetku přímo 

úměrně růstu tržeb, a zajišťuje tak jeho dostatečnou výši úrovně výrobních kapacit 

potřebných pro vzrůstající objem výroby. Dlouhodobý finanční majetek v průběhu 

minulých let pozvolna rostl, jelikož se však jedná o sladovnu Bernard, byla tato 

položka ponechána na úrovni 50 milionů Kč z roku 2015. 

Poměr odpisů vůči tržbám v uplynulém období mírně klesal, v posledních 

třech letech se ovšem pohyboval stabilně kolem 10 procent, v této průměrně hodnotě 

jsou proto odpisy predikovány i v následujícím období. 

Celková výše dlouhodobého majetku tak roste tempem 9 procent, podobně 

jako samotné tržby, v absolutních číslech průměrně o 60 milionů Kč ročně. CAPEX 

společnosti však bude vyšší, neboť je třeba zohlednit, že jde již o netto hodnoty, tedy 

ponížené o odpisy. Ty se postupným tempem dostávají až na úroveň 100 milionů Kč 

ročně.  

Průměrný roční CAPEX v predikovaném období činí 153 milionů Kč a 

pohybuje se na úrovni 16 procent tržeb. Přestože se v posledních třech letech 

historického období pohyboval průměrně na úrovni 26 procent, průměr všech 6 

uplynulých let činí 20 procent, v absolutních číslech 143 milionů Kč. Prognóza se 

tedy jeví jako reálná, neboť přes 19 procent v roce 2016 se poměr vůči tržbám 

stabilizuje na úrovni 16 procent. V letech 2016 a 2017 se CAPEX v absolutních 

hodnotách pohybuje kolem průměru hodnot předchozích tří let, přičemž 

v následujících letech poté stabilně roste v souladu s růstem společnosti. 
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Tabulka č. 23: Prognóza CAPEX  

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

DM 590 641 697 756 821 

DNM 2 3 3 3 3 

DHM 537 588 644 703 768 

DFM 50 50 50 50 50 

Odpisy -77 -84 -92 -100 -110 

CAPEX -149 -135 -148 -160 -175 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

8.4.4. Plánované výkazy 

8.4.4.1. Výkaz zisku a ztrát 

Některé z položek tvořících výkaz zisku ztrát již byly predikovány v rámci 

předchozích kapitol jako generátory hodnoty. Konkrétně se jedná o tržby, EBITDA 

marži a výši odpisů. EBITDA ve své absolutní výši bude snadno získána vynásobení 

stanovené marže predikovanými tržbami. Prognóza ostatních položek výsledovky 

musí být k úplnosti výkazu doplněna a bude vycházet z napojení na výše uvedené 

generátory hodnoty. 

COGS bude predikován pomocí své marže, tedy poměru vůči tržbám. 

Analýza této marže již byla provedena v souvislosti se stanovení EBITDA marže 

metodou zdola a bude ponechána ve stejné výši, 52,2 procenta, což je průměr 

předchozích 6 let. OPEX je pak ve svém souhrnné výši tvořen rozdílem mezi hrubou 

marží ve svém absolutní vyjádření a EBITDA. Úroky jsou v porovnání s ostatními 

položkami marginální a poměrně stabilní, jejich prognóza tedy vychází z průměru 

absolutních hodnot předchozích let. Daň z příjmu činí 19 procent z EBT, tedy 

výsledku hospodaření před zdaněním. 

 

Tabulka č. 24: Plánovaná výsledovka 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby 779,8 854,0 934,7 1 020,6 1 114,3 

COGS -407,1 -445,8 -487,9 -532,8 -581,7 

OPEX -155,3 -170,2 -186,4 -203,7 -222,5 

EBITDA 217,4 238,0 260,4 284,2 310,1 

Odpisy -76,8 -84,1 -92,0 -100,5 -109,7 

EBIT 140,7 153,9 168,4 183,7 200,4 

Úroky 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

EBT 141,5 154,8 169,2 184,6 201,3 

Daň z příjmu -26,9 -29,4 -32,1 -35,1 -38,2 

VH za účetní období 114,6 125,4 137,1 149,5 163,0 

Zdroj: vlastní výpočty autora 
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8.4.4.2. Rozvaha 

Pokud jde o plánovaná aktiva, většina položek již byla predikována 

v předchozích kapitolách. Dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční majetek byl 

určen v předchozí prognóze capexových výdajů. Zásoby, krátkodobé pohledávky a 

časové rozlišení aktivní zase v prognóze pracovního kapitálu. Dlouhodobé 

pohledávky se historicky pohybovaly na nulové hodnotě a byl tak ponechány i letech 

následujících. Krátkodobý finanční majetek je pak predikován samostatně v rámci 

výkazu cash flow v následující kapitole. 

Pasivní položky byly povětšinou prognózovány extrapolací předchozích let. 

Základní kapitál a kapitálové fondy se v průběhu historického období neměnily, a 

byly proto ponechány na aktuální hodnotě. Rezervní fondy každoročně narůstaly o 3 

miliony Kč a v tomto růstu jsou predikovány i dále. VH hospodaření minulých let a 

běžného účetního období pak plynou z výsledovky. Rezervy a dlouhodobé závazky 

byly ponechány na úrovni roku 2015, bankovní úvěry společnosti nečerpala a nic 

nenasvědčuje tomu, že by měla začít. Krátkodobé závazky a časově rozlišení pasivní 

pak opět vychází z prognózy pracovního kapitálu. 

 

Tabulka č. 25: Plánovaná rozvaha 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 944 1 094 1 258 1 437 1 630 

Dlouhodobý majetek 590 641 697 756 821 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 3 3 3 3 

Dlouhodobý hmotný majetek 537 588 644 703 768 

Dlouhodobý finanční majetek 50 50 50 50 50 

Oběžná aktiva 327 426 533 650 778 

Zásoby 85 93 102 111 122 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 123 135 148 161 176 

Krátkodobý finanční majetek 119 198 283 378 481 

Časové rozlišení 27 28 29 30 31 

Pasiva celkem 944 1 094 1 258 1 437 1 630 

Vlastní kapitál 656 784 924 1 077 1 243 

Základní kapitál 260 260 260 260 260 

Kapitálové fondy 49 49 49 49 49 

Rezervní fondy, ostatní fondy 21 24 27 30 33 

VH minulých let 211 326 451 588 738 

VH běžného účetního období 115 125 137 149 163 

Cizí zdroje 253 275 299 324 352 

Rezervy 6 6 6 6 6 

Dlouhodobé závazky 15 15 15 15 15 

Krátkodobé závazky 232 254 278 303 331 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 36 36 36 36 36 

Zdroj: vlastní výpočty autora 
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8.4.4.3. Cash flow 

Cash flow společnosti bylo vypracováno pomocí nepřímé metody užitím 

položek rozvahy a výsledovky, jejichž prognóza již byla provedena. EBITDA 

daného období, stejně tak jako výše daní z příjmů, byly bez dalšího převzaty 

z výsledovky. Kladná delta aktivních položek pracovního kapitálu znamená 

z hlediska peněžních toků odliv, jež není zachycen v EBITDA, a je tedy nutné ji do 

výkazu zaznamenat s negativním znaménkem. Naopak kladná delta pasivních 

položek má na cash flow pozitivní vliv, neboť náklady snižující EBITDA 

neznamenaly výdaj a odliv peněz, pouze navýšení hodnoty závazků či položek 

časového rozlišení. 

Delta dlouhodobého majetku, očištěná o odpisy, pak představuje capexové 

výdaje daného roku. Jde o stejnou operaci, jež byla učiněna v prognóze CAPEX jako 

generátoru hodnoty.  

Delta dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů či základního kapitálu a 

kapitálových fondu ve své kladné hodnotě představuje příliv peněz do společnosti a 

je subsumována pod finanční majetek. 

Při analýze výkazu je vidět, že společnost vygeneruje značné množství 

provozních peněz, každoročně nad 200 milionů Kč, v posledních třech letech 

s nárůstem 9 procent v souladu s tržbami. V průměru 64 procent provozních 

peněžních toků je pak zainvestováno, což je méně v porovnání s průměrem 

historického období, jež činí 91 procent. V letech 2013 až 2015 byly dokonce 

investiční odliv peněz vyšší než provozní příliv, což vyústilo v celkově záporné cash 

flow. Plánované capexové výdaje jsou tedy v relativním měřítku spíše 

konzervativnějšího charakteru, v absolutních číslech však na úrovni průměru 

posledních 3 investičně vydatných let.  

Jelikož finanční peněžní toky jsou v porovnání s ostatními marginální, je 

celkové cash flow určeno provozní a investiční částí. Jak bylo zmiňováno, celkové 

cash flow bylo od roku 2013 záporné, vygenerovaných 81 milionů Kč tak vrací 

peněžní toky do kladných čísel lehce pod úroveň roku 2012. Od roku 2017 pak 

následuje stabilní růst tempem zhruba 9 procent, v absolutních číslech zhruba 10 

miliony Kč ročně. 
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Tabulka č. 26: Plánované cash flow 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA 217 238 260 284 310 

daně -27 -29 -32 -35 -38 

∆ Zásoby -13 -8 -9 -9 -10 

∆ Krátkodobé pohlédávky 11 -10 -11 -12 -13 

∆ Krátkodobé závazky 35 22 24 26 28 

∆ Časové rozlišení 3 -1 -1 -1 -1 

Provozní CF 225 211 231 252 275 

  
    

  

∆ Dlouhodobý majetek -72 -51 -56 -59 -65 

Odpisy -77 -84 -92 -100 -110 

Investment CF (Capex) -148 -135 -148 -160 -175 

  
    

  

∆ Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

∆ Bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

Úroky 1 1 1 1 1 

∆ Rezervy 0 0 0 0 0 
∆ Základní kapitál, kap.  a ost. 
fondy 3 3 3 3 3 

Financial CF 4 4 4 4 4 

  
    

  

Total CF 81 80 87 96 105 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

8.5. Ocenění  

8.5.1. Metoda DCF 

8.5.1.1. Diskontní míra  

Diskontní míra je pro účely DCF valuace určena jako vážený průměr nákladů 

na vlastní a cizí kapitál (WACC). Kapitálová struktura pivovaru Bernard ovšem 

atypicky neobsahuje žádný úročený cizí kapitál, výpočet WACC se tedy zjednoduší 

na určení nákladů na vlastní kapitál, který ve váženém průměru zabírá 100 procent. 

Pro stavení nákladů na vlastní kapitál bude použit model oceňování 

kapitálových aktiv, tzv. CAPM.  K získání bezrizikové úrokové míry bude jako 

aproximace sloužit průměrná měsíční výnosnost koše státních dluhopisů s průměrnou 

zbytkovou splatností 10 let. Konkrétně bude využit průměr prvních 8 měsíců roku 

2016 z dat České národní banky108, jenž činí 0,43 procent. 

 

                                                 

108 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) 

[online zdroj] [cit. 25.9.2016]  Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=

22049&p_uka=3&p_strid=AEBA&p_od=201601&p_do=201608&p_lang=CS&p_format=0&p_decs

ep=%2C 
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Tabulka č. 27: Výnos koše státních dluhopisů 

  
Výnos koše státních 

dluhopisů s průměrnou 
zbytkovou splatností 10 let 

31.8.2016 0,29 

31.7.2016 0,37 

30.6.2016 0,45 

31.5.2016 0,46 

30.4.2016 0,43 

31.3.2016 0,35 

29.2.2016 0,46 

31.1.2016 0,62 

Průměr 0,43 
Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční 

průměr); vlastní výpočty autora 

 

K získání prémie za tržní riziko pak bude využita databáze Aswatha 

Damodarana, profesora vyučujícího finance na Stern School of Businees v New 

Yorku, jež je v oceňovací praxi velmi využívána. Pro účely výpočtu WACC bude 

použita prémie vyspělého kapitálového trhu, konkrétně USA, jež k červenci 2016 

činila 6,25 procenta.109 

Rovněž hodnota koeficientu beta bude převzata z výše uvedeného databáze. 

Konkrétně půjde o koeficient za segment alkoholických nápojů. Vzhledem ke 

kapitálové struktuře pivovaru postačuje výše nezadlužené bety, jež činí 0,81.110 

Po získání diskontní sazby pro podnik působící v segmentu alkoholických 

nápojů na vyspělém kapitálovém trhu je ještě potřeba zohlednit riziko plynoucí ze 

země, v níž pivovar vykonává svoji činnost. V databázi profesora Damodarana je 

riziková přirážka pro Českou republiku kalkulována na úrovni 1,11 procenta111, tuto 

                                                                                                                                          

 

109 DAMODARAN, Aswath. Country Default Spreads and Risk Premiums. [online zdroj] 

[cit. 25.9.2016] Dostupný z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

110 DAMODARAN, Aswath. Betas by Sector (US). [online zdroj] [cit. 25.9.2016] Dostupný 

z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

111 DAMODARAN, Aswath. Country Default Spreads and Risk Premiums. [online zdroj] [cit. 

25.9.2016] Dostupný z: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
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sazbu je tedy nutné k celkové diskontní míře přičíst. Výsledná diskontní míra tedy 

činí 6,6 procenta. 

 

Tabulka č. 28: Náklady vlastního kapitálu 

Bezriziková úroková míra 0,43 % 

Prémie za tržní riziko 6,25 % 

Beta (nezadlužená) 0,81   

Riziková prémie - země 1,11 % 

Náklady vlastního kapitálu 6,60 % 

Zdroj: DAMODARAN, Aswath. Country Default Spreads and Risk Premiums; 

DAMODARAN, Aswath. Betas by Sector (US); DAMODARAN, Aswath. Country Default Spreads and 

Risk Premiums.; vlastní výpočty autora 

 

8.5.1.2. Explicitní fáze 

V explicitní pětileté fázi bude predikce finančních toků založena na detailně 

vypracovaném finančním plánu. Pro DCF metodu je nezbytné určit budoucí volné 

cash flow, neboli peněžní toky, které je společnost schopna vygenerovat pro své 

vlastníky v podobě dividend a věřitele v podobě splatných jistin a úroků. V případě 

pivovaru Bernard tedy logicky půjde pouze o toky pro vlastníky, jelikož cizím 

úročeným kapitálem nedisponuje a ve finančním plánu s ním rovněž není počítáno. 

Výpočet volných cash flow (FCFF) vychází z EBIT. Důležité je poznamenat, 

že se jedná korigovaný EBIT očištěný o výnosy a náklady z provozně nepotřebných 

aktiv a mimořádné výnosy či náklady. Rovněž finanční výsledek hospodaření byl 

v předchozí finanční analýze klasifikován jako provozně nezbytný, byť v marginální 

výši k celku, a je v EBIT zahrnutý. Z těchto důvodů je EBIT shodný s v teoretických 

materiálech uváděným korigovaným provozním výsledkem hospodaření. V praxi se 

využívá EBIT ve své očištěné podobě, jelikož finanční plány společnosti nejsou 

predikovány v statutární podobě českých výkazů, nýbrž v manažerské podobě, do 

které byly v této práci výkazy převedeny a ve které byl rovněž predikován finanční 

plán. 

Korigovaný EBIT je posléze zdaněn sazbou 19 procent. Nejde tedy o 

totožnou výši daně z příjmu jako v případě výsledovky, jelikož v případě výpočtu 

FCFF daň neodráží daňovou výhodu z nákladových úroků (jež ovšem pivovar 
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Bernard nemá) ani daň z finančních výnosů umístěných pod EBIT, tedy v případě 

pivovaru Bernard o výnosové úroky. Jelikož je tato položka marginální, výsledná daň 

z příjmu je téměř totožná. 

Zdaněný EBIT musí být dále ponížen o investice do CAPEX, které v něm 

nejsou zachyceny. Zde se opět musí jednat pouze o investice do provozně nutného 

dlouhodobého majetku. Predikovaný CAPEX v předchozích kapitolách je 

koncipován pouze jako provozně nutný, a je tedy možné použít ho ve 

vykalkulovaných hodnotách z předchozích kapitol. 

Do výsledné hodnoty je naopak nutné zpětně přičíst výši odpisů, jelikož se 

jedná o nepeněžní položku. Výše odpisů je převzata z finančního plánu. Ve 

finančním plánu byl rovněž jako generátor hodnoty predikován čistý pracovní kapitál 

ve své provozní hodnotě. V praxi to znamená, že krátkodobý finanční majetek není 

použit ve své plné výši na základě výkazu cash flow, nýbrž pouze jeho provozně 

nutná část stanovená pomocí běžné likvidity. Kladná delta čistého pracovního 

kapitálu znamená odliv peněz, musí být proto jako provozní položka odečtena. 

Vygenerované volné peněžní toky v průběhu explicitní fáze trvale rostou, od 

roku 2018 mírně klesajícím tempem, v průměru se pohybují na úrovni 8 procent 

tržeb. 

 

Tabulka č. 29: FCFF 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBIT 141 154 168 184 200 

Daně -27 -29 -32 -35 -38 

CAPEX -149 -135 -148 -160 -175 

Odpisy 77 84 92 100 110 

∆ WC -6 -2 -2 -2 -2 

FCFF 36 72 79 87 96 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

Pro získání hodnoty explicitní fáze je nutné vygenerované volné peněžní toky 

diskontovat k datu ocenění. Diskontní míra ve formě WACC, jež byla stanovena 

v předchozí kapitole, tvoří základ diskontního faktoru, kterým je hodnota FCFF 

násobena. Diskontní faktor 1 / (1 + WACC)^n se v průběhu explicitního období 

snižuje v souladu s klesající současnou hodnotou budoucích peněz. 

Součtem diskontovaných FCFF pak získáme hodnotu explicitní fáze, která 

činí 299 milionů Kč. 
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Tabulka č. 30: DCF explicitní fáze 

  2016 2017 2018 2019 2020 

FCFF 36 72 79 87 96 

WACC 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 

Exponent 1 2 3 4 5 

Diskontní faktor 0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 

Diskontovaný FCFF 34 63 65 68 69 

Hodnota explicitní fáze 299 
    Zdroj: vlastní výpočty autora 

  

8.5.1.3. Terminální fáze 

Explicitní fáze, tedy detailní predikce finanční výkonnosti společnosti, byla 

provedena pro pětileté období. Tato perioda je v oceňovací praxi nejtypičtější, jelikož 

společnosti jsou většinou schopné s určitou relevancí vytvořit maximálně dvou až 

tříleté byznys plány. Ty zohledňují jak existující kontrakty se stávající zákazníky a 

možnosti jejich prodloužení, tak plán akvizice nových klientů pomocí obchodních a 

marketingových nástrojů. K nimž je poté doplněna nákladová struktura. Následující 

2 až 3 roky jsou následně domodelovány stejným způsobem, kterým byl modelován 

finanční plán pivovaru Bernard v této práci. Nic ovšem nebrání tomu, aby explicitní 

fáze zahrnovala kratší nebo naopak delší období. Délka by se měla primárně odvíjet 

od cyklu společnosti. Jelikož terminální fáze je vždy určitá aproximace, její použití 

vyžaduje určitou stabilizaci společnosti a pozvolný růst. Jinak řečeno, pokud by měl 

být podnik i po 5 letech ve výrazně růstové fázi, je nutné explicitní fázi prodloužit, 

případně mezi explicitní a terminální fázi vložit ještě stabilizační období.  

Pivovar Bernard se řadí mezi menší až střední pivovary, ovšem vzhledem 

k charakteru výrobního odvětví se po pětileté explicitní periodě nedá očekávat 

překotný růst. Pětiletý horizont se proto jeví jako dostatečný a je možné přikročit ke 

stanovení pokračující hodnoty. Ta bude stanovena za pomoci Gordonova vzorce, jež 

je opět v oceňovací praxi nejpoužívanější metodou: 

 

Hodnota terminální fáze = FCFFt+1 / (WACC – g) 

 

Klíčovým vstupem Gordonova vzorce je parametr g, tedy předpokládané 

tempo růstu vygenerovaných volných peněžních toků během terminální fáze, jinak 

řečeno do nekonečna. Parametr g je faktorem, který ze všech předpokladů použitých 

při ocenění společnosti DCF metodou nejvýrazněji ovlivní výslednou hodnotu, jeho 
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stanovení by tedy mělo být založeno na důkladné analýze. Základním pravidlem je, 

že tempo růstu g nemůže být vyšší než tempo růstu HDP dané země. Česká republika 

v posledních letech prošla z hlediska růstu HDP značnou oscilaci, predikce 

Ministerstva financí, jež byla zmiňována ve strategické analýze, však hovoří o růstu 

2,6 procenta v roce 2016, resp. 2,7 procenta v roce 2017. Těžko odhadovat tempo 

růst v horizontu pěti let a dále, tato hranice tedy bude použita jako horní limit. Do 

tempa růstu g by mohla výrazně promluvit i nadměrná inflace, ovšem tak je ČNB 

cílována na úroveň 2 procent a aktuálně nedosahuje ani této úrovně, faktor g tedy 

není nutné z inflačních důvodů navyšovat. 

Případné snížení parametru g pak závisí na dalších faktorech. Prvním je délka 

explicitní fáze a hospodářský cyklus společnosti. Jak již bylo zmiňováno, pětiletá 

explicitní perioda se jeví pro pivovar jako dostatečná a pivovar by se měl nacházet ve 

fázi mírného, avšak stabilního růstu. Menší a střední společnosti, mezi něž se 

Bernard řadí, pak s větší pravděpodobností mohou udržet trvalý růst, jelikož na 

rozdíl o velkých a zavedených firem ještě nevyčerpaly svůj potenciál. Bernard by 

svým přístupem k výrobě piva měl být schopný udržet kompetitivní výhodu, na které 

je založen jeho aktuální výrazný růst. Spotřeba piva se jeví jako stabilní trh se silnou 

poptávkou, jež by v budoucnu neměl zaznamenat dramatické turbulence. Žádný 

z těchto analyzovaných faktorů neimplikuje potřebu parametr g snížit, pro účely 

ocenění tedy bude ponechán na svém horním limitu v hodnotě 2,7 procenta. 

Druhým vstupem je výše vygenerovaného volného cash flow v roce 2021, 

tedy prvním roce terminální fáze. Ta je standardně získávána vynásobení FCFF 

posledního roku explicitní fáze zvoleným koeficientem růstu (1+g). Jelikož 

Gordonovým vzorcem dostaneme hodnotu nekonečné řady rostoucích FCFF 

určeným tempem g, FCFFt+1 jakožto vstupní parametr výrazně určuje finální hodnotu 

a tvoří počáteční bod, ze kterého nekonečná řada zvoleným tempem roste. Z tohoto 

důvodu je nezbytné, aby FCFFt+1 vyjadřovalo reprezentativní základ vhodný pro 

následnou projekci. Hodnotu FCFF posledního roku explicitní fáze, jejímž 

vynásobením koeficientem (1+g) získáme FCFFt+1, je proto nutné očistit o všechny 

případné jednorázové vlivy. Typicky jde o případy, kdy by byly v daném roce 

plánovány jednorázové capexové výdaje či došlo k výrazné meziroční změně 

pracovního kapitálu, např. z důvodu mimořádného nárůstu zásob. FCFF byl však 

kalkulován ve svém provozní kontinuální výši, z tohoto důvodu je možné jej 

jednoduše vynásobit koeficientem (1+g). FCFF t+1 tak činí 98 milionů Kč. Dosadíme-
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li všechny veličiny do Gordonova vzorce, získáme hodnotu ve výši 2 515 milionů 

Kč. Tu je ještě nutné diskontovat na současnou hodnotu pomocí diskontního faktoru, 

hodnota terminální fáze tak činí 1 827 milionů Kč. 

 

Tabulka č. 31: DCF terminální fáze 

    

FCFFt 96 

g 2,7% 

FCFFt+1 98 

WACC 6,6% 

Diskontní faktor 0,73 

Hodnota terminální fáze 1 827 

 Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.5.1.4. Stanovení hodnoty společnosti 

Součtem hodnoty explicitní a terminální fáze získáme 2 126 milionů Kč, což 

představuje entreprise hodnotu společnosti Rodinný pivovar Bernard. Tuto hodnotu 

je nezbytné očistit o čistý dluh k datu ocenění a přičíst hodnotu provozně 

nepotřebných aktiv, čímž získáme ekvity hodnotu společnosti. 

Čistý dluh představují cizí úročené zdroje očištěné o neprovozní, 

nadbytečnou, výši krátkodobého finančního majetku. Jelikož společnost cizí zdroje 

kapitálu nevyužívá, bude čistý dluh záporný. Jinak řečeno, bude odečtena negativní 

hodnotě ve výši neprovozního krátkodobého finančního majetku. 

Jako provozně nepotřebná aktiva byla vyhodnocena pouze položka jiné 

pohledávky, jež zahrnuje pohledávku vůči společnosti BHV Real s.r.o. ve výši 34 

milionů Kč. Tato hodnota tedy musí být přičtena. 

Ocenění Rodinného pivovaru Bernard metodou diskontovaných peněžních 

toků tak činí 2 204 milionů Kč. 

 

Tabulka č. 32: DCF ekvity hodnota 

    

Entreprise hodnota 2 126 

Čistý dluh -44 

 cizí zdroje 0 

neprovozní KFM -44 

Neprovozní aktiva 34 

pohledávka BHV Real 34 

Equity hodnota 2 204 

Zdroj: vlastní výpočty autora 
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8.5.2. Metoda EVA 

8.5.2.1. Explicitní fáze 

Pro výpočet ocenění pivovaru Bernard je nezbytné kvantifikovat dvě veličiny, 

NOPAT, neboli čistý zisk z operační činnosti společnosti po dani, a NOA, čistá 

operační aktiva. 

NOA, rovněž označovaný jako provozně nutný investovaný kapitál, se skládá 

z provozně nutného dlouhodobého majetku a provozně nutné čistého pracovního 

kapitulu. Klasifikace aktiv a vyřazení provozně nepotřebných položek již byla 

provedena v předchozích kapitolách a predikovaný dlouhodobý nehmotný, hmotný i 

finanční majetek je koncipován jako provozní ve své plné výši. Rovněž stanovení 

provozně nutného pracovního kapitálu již bylo provedeno v rámci kapitoly o 

generátorech hodnoty, hodnotu NOA jednotlivých let tak získáme prostým součtem 

těchto dvou položek.  

Z tabulky č. 33 je vidět, že dlouhodobý majetek tvoří drtivou většinu hodnoty 

NOA, vzhledem k charakteru společnosti jako výrobního podniku, v prvních dvou 

letech jsou dokonce položky čistého pracovního kapitálu záporné, a mírně tak snižují 

celkovou výši provozně nutného investovaného kapitálu. V tabulce je uveden i NOA 

za již uplynulý rok 2015, neboť náklady investovaného kapitálu, o něž je NOPAT 

ponižován, jsou kalkulovány z koncových hodnot předchozího roku. Jinak řečeno, 

pro výpočet hodnota EVA v roce 2016 jsou relevantní čistá operační aktiva roku 

2015. 

 

Tabulka č. 33: NOA 

    absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Provozně nutný DM 518 590 641 697 756 821 

Provozně nutný NWC -7 -1 1 3 5 7 

NOA 511 589 642 700 761 828 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

Výpočet NOPAT by měl kopírovat metodiku stanovení NOA. Výnosy a 

náklady plynoucí z aktiv, jež byly z NOA vyřazeny, by měly být eliminovány i 

v rámci tohoto provozního zisku. Jelikož byl EBIT v rámci finanční analýzy 

kalkulován čistě z provozně potřebných aktiv, NOPAT získáme bez dalších úprav 

aplikací následujícího vzorce. 
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NOPAT = EBIT * (1 – daň) 

 

Daňové zatížení ve své absolutní výši, totožně jako v případě DCF modelu, 

přímo nekoresponduje s výsledovkou, jelikož nepokrývá daňový štít plynoucí 

z úrokových položek. 

Výsledný NOPAT v roce 2016 činí 114 milionů Kč a v souladu 

s predikovaným růstem společnosti je meziročně navyšován tempem 9 procent. 

 

Tabulka č. 34: NOPAT 

  absolutní hodnoty (v milionech Kč) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EBIT 141 154 168 184 200 

daň -27 -29 -32 -35 -38 

NOPAT 114 125 136 149 162 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

Hodnota WACC již byla kalkulována v kapitole o ocenění pomocí DCF 

metody, pro účely ocenění EVA není třeba veličinu upravovat a bude proto použita 

ve své stanovené výši 6,6 procenta. EVA daného roku tak získáme aplikací vzorce 

 

EVAt = NOPATt – (NOAt-1 * WACC) 

 

Z tabulky č. 35 je vidět, že pivovar Bernard v predikované explicitní fázi 

dosahuje výrazného ekonomického zisku a svými finančními výsledky je schopen 

pokrýt nejen účetní náklady, nýbrž i implicitní náklady vlastního kapitálu. 

Pronásobením diskontním faktorem získáme současnou hodnotu ekonomické přidané 

hodnoty, jež se pohybuje v mírně rostoucím tempu v rozmezí 75 až 81 milionů Kč 

ročně. Hodnota explicitní fáze získána kumulací diskontovaných ročních hodnot tak 

činí 389 milionů Kč. Při komparaci s DCF metodou tak metoda EVA stanovuje 

hodnotu explicitní fáze o 90 milionů Kč vyšší. 
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Tabulka č. 35: EVA explicitní fáze 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NOPAT   114 125 136 149 162 

NOA 511 589 642 700 761 828 

WACC   6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 

WACC*NOA t-1   34 39 42 46 50 

EVA   80 86 94 103 112 

Diskontní faktor   0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 

Diskontovaná EVA   75 75 78 79 81 

Hodnota explicitní fáze 389 
    Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.5.2.2. Terminální fáze 

Hodnota terminální fáze v případě metody EVA stojí na stejném principu 

jako v případě modelu DCF, využit bude opět Gordonův vzorec stanovující hodnotu 

perpetuity za předpoklad stabilního růstu. Zatímco parametry WACC a g zůstanou 

totožné jako v případě DCF, namísto FCFFt+1 bude do vzorce vstupovat EVAt+1. Tu 

získáme aplikací následujícího vzorce 

 

EVAt+1 = ( NOPATt * g ) – ( WACC * NOAt ) 

 

Jak je vidět z tabulky X, EVA vygenerovaná v roce 2021 činí 112 milionů Kč 

a aplikací vzorce získáme hodnotu terminální fáze ve výši 2 087 milionů Kč. 

 

Tabulka č. 36: Terminální fáze 

    

NOPATt 162 

g 2,7% 

NOPATt+1 167 

WACC*NOAt 55 

EVAt+1 112 

Diskontní faktor 0,73 

Hodnota terminální fáze 2 087 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 

8.5.2.3. Stanovení hodnoty společnosti 

Součtem hodnoty explicitní a terminální fáze získáme hodnotu MVA ve výši 

2 476 milionů Kč. K té je potřeba přičíst aktuální výši NOA, jež činí 511 milionů Kč, 

čímž se dostaneme na entreprise hodnotu 2 988 milionů Kč. Očištěním o čistý dluh a 

přičtením hodnoty neprovozních aktiv ji stejně jako u DCF metody převedeme na 

ekvity hodnotu, která tak činí 3 065 milionů Kč. 
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Tabulka č. 37: EVA ekvity hodnota 

    

MVA 2 476 

NOA 31.12.2015 511 

Entreprise hodnota 2 988 

Čistý dluh -44 

 cizí zdroje 0 

neprovozní KFM -44 

Neprovozní aktiva 34 

pohledávka BHV Real 34 

Equity hodnota 3 065 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

8.5.3. Ocenění na základě tržních násobků 

V praxi nejužívanějšími tržními metrikami sloužícími ke stanovení hodnoty 

nekótované společnosti jsou násobky tržeb a EBITDA, neboli podíl entreprise 

hodnoty společnosti a obratu či EBITDA dosaženého za posledních 12 měsíců. 

Akcie pivovaru Bernard nejsou veřejně obchodovány na burze cenných papírů, jeho 

tržní ocenění tedy bude vycházet z výše zmiňovaných metrik. Vhodnost volby 

násobku EBITDA či tržeb se odvíjí od charakteru podnikání a růstové fázi. 

Společnost, jež prochází agresivním růstem na úkor ziskovosti, nemůže být 

ohodnocena násobkem EBITDA. Hodnota společnosti s rostoucím obratem, 

avšak nízkou ziskovou marží by mohla být násobkem tržeb nadhodnocena. Pivovar 

Bernard nespadá ani pod jednu z těchto kategorií, řadí se mezi stabilně rostoucí 

společnosti se stabilní profitabilitou. Jako metrika byla přesto zvolena EBITDA, a to 

z důvodu větší dostupnosti dat. 

Tabulka č. 38 zobrazuje 53 společností, jejichž EBITDA násobek je veřejně 

dostupnou informací. Jedná se buď o společnosti kótované na burze, jejichž aktuální 

entreprise hodnota je poměřována vůči EBITDA vygenerované za období posledních 

12 měsíců, nebo, a to ve většině případů, o pivovary akvírované od roku 1999 a dále, 

kdy násobek představuje podíl entreprise hodnoty nad EBITDA posledních 12 

měsíců předcházejících datu akvizice, neboli za násobek EBITDA, za nějž transakce 

proběhla. 

Průměrný násobek činí 12,5, zatímco medián 11,7. Malý rozdíl těchto dvou 

hodnot implikuje nízký rozptyl jednotlivých násobků a absenci výrazně krajních 

hodnot, které by zkreslovaly hodnotu průměru směr nahoru či dolů. Tento fakt 

zvyšuje kredibilitu této metriky. 
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Tabulka č. 38: Tržní násobky 

  
EBITDA 
násobek 

Tržní / 
Transakční Zdroj 

Boston Beer Co., Inc 11,1 Tržní * 

Craft Brew Alliance 12,7 Tržní * 

Oskar Blues Brewery 20,0 Transakční ** 

Anheuser-Busch InBev SA  13,4 Tržní ** 

Heineken NV 12,5 Tržní ** 

Grupo Modelo 11,7 Transakční *** 

Crown Imports 9,3 Transakční *** 

Asia Pacific Breweries 17,1 Transakční *** 

CND 13,1 Transakční *** 

Anadolu Efes 12,8 Transakční *** 

Foster's 13,1 Transakční *** 

Schincariol 15,7 Transakční *** 

Hite Brewery 8,1 Transakční *** 

Fraser & Neave 11,4 Transakční *** 

Chongquing Brewery 45,0 Transakční *** 

Efes Breweries 7,3 Transakční *** 

FEMSA 11,2 Transakční *** 

Tennent’s 8,3 Transakční *** 

Oriental Brewery 8,6 Transakční *** 

Lion Nathan 12,5 Transakční *** 

Anheuser-Busch 12,4 Transakční *** 

Grupo Modelo 12,1 Transakční *** 

Scottish & Newcastle 15,3 Transakční *** 

Grolsch 14,6 Transakční *** 

Sleeman Breweries 15,1 Transakční *** 

Fujian Sedrin 12,8 Transakční *** 

PIT Ivan Taranov Breweries 18,7 Transakční *** 

Empresarial Bavaria 10,1 Transakční *** 

Molson 10,4 Transakční *** 

Harbin 18,9 Transakční *** 

AmBev 11,7 Transakční *** 

Interbrew (Labatt assets) 10,8 Transakční *** 

Holsten-Braueri AG 11,0 Transakční *** 

Spaten 8,9 Transakční *** 

Birra Peroni SpA 12,6 Transakční *** 

Central de Cervejas 9,6 Transakční *** 

BBAG (Brau Union) 10,2 Transakční *** 

Brauergilde Hannover 8,6 Transakční *** 

Miller 9,3 Transakční *** 

Kaiser 12,8 Transakční *** 

Hartwall 10,1 Transakční *** 

Bravo 13,0 Transakční *** 

Carling Brewers 9,0 Transakční *** 

Cerveceria Hondurena 8,8 Transakční *** 

Beck’s 12,4 Transakční *** 

AS Feldschlosschen 6,9 Transakční *** 

Bass 9,7 Transakční *** 

Whitbread 9,7 Transakční *** 

Kronenbourg 11,4 Transakční *** 

Sun Interbrew 10,3 Transakční *** 

Pilsner Urquell/Radegast 13,9 Transakční *** 

Antartica 8,3 Transakční *** 

Cruzcampo 16,3 Transakční *** 

Průměr 12,5 
  Medián 11,7 
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Zdroj: * 112; vlastní výpočty autora 

 

Pro účely ocenění bude použit medián násobku, jehož vynásobení tržeb za 

rok 2015 získáme entreprise hodnotu ve výši 2 129 milionů Kč. Tuto hodnotu opět 

pomocí převodního můstku převedeme na ekvity hodnotu, jež činí 2 207 milionů Kč. 

 

Tabulka č. 39: Tržní ekvity hodnota 

    

Entreprise hodnota 2 129 

Čistý dluh -44 

 cizí zdroje 0 

neprovozní KFM -44 

Neprovozní aktiva 34 

pohledávka BHV Real 34 

Equity hodnota 2 207 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

8.5.4. Účetní hodnota 

Pouze jako doplněk k výnosovým a tržním metodám bude uvedena i účetní 

hodnota společnosti jako dolní mez valuace. Ta spočívá v agregaci jednotlivých 

majetkových položek, jež jsou vzhledem k účetním principům vedeny 

v pořizovacích, tedy historických cenách. Ekvity hodnota společnosti se v tomto 

případě rovná hodnotě vlastního kapitálu k datu ocenění, jež činí 568 milionů Kč.  

 

8.5.5. Diskuze výstupu procesu ocenění 

Trh výroby piva jako celek je poměrně stabilní odvětví, které by v budoucnu 

nemělo jako celek prodělat výraznější šoky. Pivovar Bernard je rostoucí, ale 

stabilizovaná společnost, jež každoročně vygeneruje značné volné cash flow. 

Pokračování podnikání společnosti by dle provedené strategické analýzy nemělo 

významně ohrozit žádné rizikové faktory, a pivovar tak nepochybně splňuje 

podmínky principu going concern. Zároveň se nachází ve fázi, kde již lze z hlediska 

finanční výkonosti vypozorovat stabilní trendy, a přenést je do finančního plánu. Ten 

                                                 

112  

* http://www.bakertilly.com/insights/craft-brewery-ma-update-fourth-quarter-2015/ 

** http://www.reuters.com/article/us-craftbrewers-equityraise-insight-idUSKCN0QO0BB20150819 
*** http://www.just-drinks.com/analysis/just-the-facts-beer-acquisition-multiples-1999-to-present-day_id112531.aspx 
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tak lze považovat za kredibilní zdroj vstupních dat do finálního valuačního modelu. 

Ze všech těchto důvodů je pivovar Bernard vhodnou společností pro použití 

výnosových metod ocenění založených na volných peněžních tocích. Jelikož DCF 

metoda je v oceňovací praxi zdaleka nejrozšířenější metodou, bude upřednostněna na 

úkor EVA, která je stále spíše doplňkovou metodou poskytující jiný pohled na 

budoucí tvorbu hodnoty. 

Pivovar zároveň generuje dostatečně vysoké tržby a EBITDA, aby u něj šlo 

přikročit k ocenění pomocí tržních násobků. V posledních třech letech prodělal 

dramatický nárůst, což se projevilo i v jeho finanční výkonosti, a pokud by si tento 

překotný růst uchoval i v následujících letech, násobek EBIDTA získaný z tržních a 

transakčních dat by nemusel plně odrážet potenciál pivovaru na trhu výrobců piva 

jak v České republice, tak na ostatních evropských trzích. Je však pravděpodobnější, 

že růst pivovaru se stabilizuje, ostatně jde o presumpci finančního plánu užitého 

v rámci DCF modelu. Použití násobku EBITDA jako zdroje hodnoty navíc podporují 

zdrojová data s velmi nízkým rozptylem vyúsťujícím v téměř totožný průměr i 

medián. Ocenění na základě násobku EBITDA tedy lze vedle DCF modelu 

považovat za druhou vhodnou volbu. 

Majetkové metody ocenění se vzhledem k nastolené výkonnosti pivovaru jeví 

jako naprosto nevhodné a neodrážející realitu. Metoda reprodukčních cen je 

v teoretické rovině nejpřesnější metodou stanovující objektivizovanou hodnotu 

vytvořením naprosto totožné společnosti, ovšem v praktické rovině je z důvodu své 

pracnosti a obtížnosti nalézt skutečnou reprodukční hodnotu u množství majetkových 

položek těžko použitelná. Účetní hodnota společnosti naprosto neodráží její budoucí 

potenciál a může být vnímána pouze jako doplněk. Likvidační metoda by byla 

metodologicky chybnou volbou, jelikož pivovaru zcela zjevně nehrozí ukončení své 

podnikatelské činnosti. 

Vhodnost použití DCF metody i metody násobku ukazatele EBITDA 

v případě pivovaru Bernard navíc podporuje i prakticky totožná ekvity hodnota, která 

z obou případů vzešla. V případě DCF modelu se jedná o 2 204 milionů Kč, 

v případě tržního násobku o 2 207 milionů Kč. Jako finální výstup ocenění 

společnosti Rodinný pivovar Bernard a.s. tedy bude použit průměr obou hodnot, jež 

činí 2 205 milionů Kč.  
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl komplexním způsobem popsat proces ocenění 

společnosti, detailně analyzovat všechny jeho fáze a poukázat na výhody a úskalí 

jednotlivých valuačních metod. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou.  

Metodologická teorie není v prostředí právního řádu České republiky až na 

dílčí výjimky závazně zakotvena, kvalitu výstupu lze proto podložit pouze 

ekonomickou stránkou věci a argumentační silou provedených analýz, nikoliv 

odkazem na právní ustanovení. Teoretická část práce se proto nejprve zabývala 

chronologickým rozborem jednotlivých valuačních fází a jejich dopadem na 

výslednou hodnotu, a to za využití odborných publikací i autorových vlastních 

oceňovacích zkušeností. Proces ocenění musí nezbytně začít u strategické analýzy, 

jejíž výstupy dramaticky předurčují finanční plán. Ten je založen na finanční analýze 

historického období a pomocí vybraných generátorů hodnoty za využití korektivu 

strategické analýzy vhodným způsobem extrapolován. Finanční plán je následně 

základem pro výnosové techniky ocenění. 

Výnosové metody jsou založeny na diskontované hodnotě, jež společnost 

vygeneruje v budoucím období. V případě metody DCF se jedná o vygenerované 

volné peněžní toky, v případě metody EVA o ekonomickou přidanou hodnotu. Pro 

obě metody platí, že jsou tak kvalitní, jak kvalitní je predikovaný finanční plán. Ten 

je přímým vstupem v rámci explicitní fáze, pro kterou byl vytvořen, a vedle 

parametru růstu a diskontní míry tvoří rovněž základ pro výpočet hodnoty perpetuity 

za terminální fázi. 

Závislost výnosových metod na predikovaném budoucí finanční výkonnosti 

společnosti je důvodem, proč je vhodné u určitých typů společnosti přistoupit 

k ocenění založeném na tržních násobcích. U nekótovaných společností jsou tímto 

parametrem tržního násobku zejména tržby a EBITDA. Tržní ocenění je založené na 

již vygenerovaných hodnotách a vychází z násobků historických transakcí či 

aktuálních hodnot kótovaných společností v podobné fázi růstu a v rámci daného 

odvětví. Tím se eliminuje subjektivní riziko, nezbytně přítomné u metod 

výnosových. Majetkové metody jsou poté vhodné pouze pro specifické druhy 

ocenění, zejména pro případy, kdy podnik nenaplňuje podmínky principu going 

concern. 
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V případě oceňování inovativních startupů s globálním ambicí v sobě 

valuační proces nese řadu specifik. Prakticky neomezitelná škálovatelnost produktu a 

snadná aplikovatelnost u cílového zákazníka bez ohledu na jeho lokaci stírají 

geografické vymezení a možnost makroekonomického vymezení trhu. Rovněž jeho 

vymezení v rámci tržních kompetitivních sil je vzhledem k inovativnosti služby či 

produktu komplikovaná, jelikož statek mnohdy leží na pomezí několika tradičních 

odvětví, případně vytváří trh zcela nový, a oceňovatel se tak musí uchýlit k expertní 

analýze trendů. Krátká či žádná finanční historie takových společností implikuje 

nemožnost korekce finančního plánu historickými trendy. Ten je tak postaven 

výhradně na základě byznys plánu, jež v sobě skýtá značný prostor pro subjektivní 

odchýlení, což má významné konsekvence do relevance výnosových metod. 

Nejkredibilnější metodou je proto u těchto specifických tržních subjektů metoda 

tržních násobků, ovšem i ta naráží na mnohá omezení, zejména na správné 

vydefinování vzorku společností s podobným profilem a dostupnost dat. 

V praktické části práce byl celý proces ocenění demonstrován na případu 

Rodinného pivovaru Bernard a.s., který se svým výstavem 231 tisíc hektolitrů 

dosaženým v roce 2014 tvořil 1,3 procenta trhu výrobců piva. V žebříčku založeném 

na vyprodukovaném výstavu se pohybuje na sedmém místě a zaobírá unikátní 

kompetitivní pozici mezi trojicí velkých hráčů a množstvím malých a mikro 

pivovarů. 

Trh piva jako celek v historickém období kolísal v úzkém napojení na 

výkonnost celé ekonomiky, v následujících letech je však predikována jeho 

stabilizace na aktuální úrovni. Pivovar Bernard jako jediný dokázal v posledních 

letech navyšovat svůj tržní koláč a provedená vnitřní kompetitivní analýza naznačila, 

že by měl v tomto růstu pokračovat. Důvodem je jeho strategie založená na kvalitě, 

častých produktových inovacích a neotřelé marketingové kampani. 

Finanční analýza prokázala, že je pivovar v dobré finanční kondici, a 

naznačila růstové trendy, které lze s přihlédnutím ke strategické analýze extrapolovat 

v rámci finančního plánu. Jako klíčové generátory hodnoty tvořící základ plánu byly 

predikovány tržby, EBITDA marže, CAPEX a pracovní kapitál. V návaznosti na tyto 

veličiny byla dopracována kompletní výsledovka, rozvaha a cash flow. 

Finanční plán byl predikován na období pěti let, což předurčilo délku 

explicitní fáze u výnosových metod. Diskontní míra byla kalkulována jako WACC, 

přičemž náklady vlastního kapitálu byly stanoveny pomocí CAPM metody. Pro účely 
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stanovení hodnoty terminální fáze byl použit Gordonův vzorec s tempem růstu 2,7 

procenta, což je prognóza růstu HDP v České republice.  

Metoda DCF vykázala hodnotu společnosti na prakticky totožné úrovni jako 

metoda tržních násobků založených zejména na transakčních násobcích EBITDA, 

což jen zvyšuje kredibilitu výsledku a vhodnost jejich použití. Pivovar již generuje 

dostatečné finanční výsledky pro užití násobků, které navíc vykazovaly nízký 

rozptyl, zároveň se jeví jako dostatečně stabilní z hlediska predikovatelnosti jeho 

budoucí výkonnosti. Výsledná hodnota pivovaru proto byla stanovena jako průměr 

výsledků obou metod a činí 2 205 milionů Kč.  
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Abstrakt 

 Tato diplomová práce si kladla za cíl komplexním způsobem popsat proces 

ocenění společnosti, vyzdvihnout význam jednotlivých fází a upozornit na jejich 

možná úskalí. Metodologická valuační teorie není v prostředí České republiky až na 

drobné výjimky právně zakotvena, kredibilita výsledné hodnoty tedy závisí na 

ekonomické kvalitě provedeného procesu. Vlastní metodologii ocenění vždy 

nezbytně předchází strategická a finanční analýza poskytující vstupy do valuačních 

modelů. Strategická analýza vyšetřuje jednak obecné makroekonomické podmínky, 

jež by mohly ovlivnit budoucí výkonnost společnosti, jednak relevantní trh, na 

kterém oceňovaná společnost vykonává svou činnost v rámci kompetitivního 

rozložení sil. Výstupy strategické analýzy jsou posléze vstupem i korektivem tvorby 

finančního plánu, vycházejícího primárně z analýzy historické finanční výkonnosti 

společnosti. V práci byly diskutovány výnosové metody ocenění, metoda tržních 

násobků a jako doplněk rovněž metody majetkové. Výnosové metody, tedy DCF a 

EVA, jsou založené na diskontované budoucí hodnotě, kterou společnost vygeneruje. 

To předurčuje i vhodnost jejich použití pouze u společností, u kterých lze relevantně 

predikovat finanční plán. Půjde tedy spíše o dospělé společnosti se stabilní finanční 

historií, pro účely ocenění mladých inovativních startupů jsou naopak zcela 

nevhodné, jelikož jejich finanční plán může být postaven čistě na subjektivním 

byznys plánu. Pro takové společnosti je vhodná v investiční praxi druhá 

nejpoužívanější metoda, a sice metoda násobků tržeb či ukazatele EBITDA. Tržní 

násobky lze získat u kótovaných společností, případně dříve akvírovaných 

společností, vždy je však nutné vydefinovat relevantní vzorek s podobným profilem. 

Majetkové metody jsou užívány u specifických účelů ocenění, zejména pokud daná 

společnosti nesplňuje princip going concern. Celý valuační proces byl v této práci 

názorně aplikován na případové studii.   
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Abstract (Company valuation) 

The aim of this thesis was to comprehensively describe the valuation process, 

emphasize the significance of each part and point out possible pitfalls. The 

methodological valuation theory is not regulated in the Czech Republic, with a few 

exceptions, thus the credibility of the final value depends on the economic quality of 

applied process. Before the valuation methodology itself is applied, there has to be 

carried out both strategic and financial analysis providing the inputs for the applied 

models. Strategic analysis examines both general macroeconomic conditions, which 

could affect future performance of the company, and relevant market the company 

operates on within the competitive landscape. Strategic analysis provides the inputs 

into subsequent financial plan, primarily based on historical financial performance of 

the company, and serve as its corrective. In this thesis there were analyzed yield-

based and market multiples methods, complemented by asset-based approach. Yield-

based methods, i.e. DCF and EVA, are based on discounted future value which will 

the company generate. That implicates the suitability of its application for the 

companies with predictable financial plan. That means mostly companies with stable 

financial history, in case of young innovative startup the usage of such a method 

could be inappropriate, because its financial plan is based solely on subjective 

business plan. Market multiples are used in practice for such companies, specifically 

multiples of revenues or EBITDA. Those multiples can be found by quoted or 

previously privately acquired companies, however it is necessary to determine the 

right sample of companies with similar profile. Asset-based methods are used for 

special purpose valuations, especially if the company does not comply with going 

concern principle. The whole valuation process is illustratively applied in the case 

study. 
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