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ANOTACE 

Cílem práce je ocenění jmění veřejné obchodní společnosti a zjištění 

hodnoty čistého obchodního majetku v aktuálním roce 2011, jehož výše bude 

základem pro stanovení maximální možné hodnoty základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným, která by vznikla přeměnou z veřejné 

obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným.  

V první polovině diplomové práce je popsán historický vývoj společnosti a 

komplexní nabídka projektových, inženýrských a realizačních služeb.  

Ve druhé polovině práce je provedeno ocenění jmění společnosti v letech 

2007 - 2011 pro posouzení vývoje společnosti a dále výhled, kam společnost 

ekonomicky a tržně směřuje. 

 

Klíčová slova:  Jmění společnosti, veřejná obchodní společnost,  

   společnost s ručením omezeným,  

MM Projekt Litvínov v.o.s., ocenění majetku. 

ANNOTATION 

The aim of this work is to evaluate the equity of a general partnership 

and assess the value of net assets in a current year 2011. The value of the net 

assets will represent a basis for estimation of a maximum possible value of 

share capital of a limited liability company that would be created after the 

transformation of the general partnership. 

The first half of the diploma thesis contains a description of historical 

development of the company and a complex offer of project, engineering and 

execution services. 

The second part of the thesis provides a valuation of the equity of the 

company in 2007 - 2011 in order to assess the advancement of the company 

and its economic and market progress. 

Keywords:  equity of company, general partnership, limited liability 

company, MM Project Litvinov unlimited partnership, 

evaluation of assets.
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

a.s.  -  akciová společnost 

ČNB  - Česká národní banka 

DHM  - dlouhodobý hmotný majetek 

DJIA  - jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na 

     americkém akciovém trhu (z anglického Dow Jones  

     Industrial Average)  

EIA   -  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

(z anglického Environmental Impact Assessment) 

ISIN   -  mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (z  

anglického International Securities Identification 

Number) 

mil.   -  milion 

MMP  - MM Projekt Litvínov v.o.s. 

komer.  - komerční 

p.a.  - ročně nebo za rok, (z latinského Per annum) 

například u úrokové míry 

s.r.o.  - společnost s ručením omezeným 

v.o.s.   - veřejná obchodní společnost 

zdrav.   - zdravotní 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Podnikání je úzce spjato s řadou rizik, která se každý společník snaží co 

nejvíce eliminovat.  

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku.“ [1] 

Společnost MM Projekt na své podnikatelské cestě prošla řadou 

obchodních transformací. Z původně soukromé projektové kanceláře fyzické 

osoby, Ing. Arch. Pavla Břežanského, byla počátkem roku 1993 přeměněna na 

veřejnou obchodní společnost, mezi lety 1996 až 2001 podnikala jako akciová 

společnost. V roce 2002 se společníci rozhodli pro změnu právní formy zpět na 

veřejnou obchodní společnost. 

Od poslední změny právní formy podnikání, tj. od roku 2002, trh s realitami 

a veškerá investiční výstavba prošla a prochází velkými výkyvy. Z tohoto důvodu 

se společníci koncem roku 2012 rozhodli pro změnu právní formy podnikání 

společnosti na společnost s ručením omezeným. Při formě podnikání jako 

veřejná obchodní společnost jsou osobní rizika společníků značná, s dopadem i 

na jejich osobní majetek. Toto byl také důvod pro rozhodnutí o změně právní 

formy podnikání, a tím i eliminaci osobních rizik spojených s podnikatelskou 

činností. 

Předmětem a účelem diplomové práce je ocenění jmění uvedené 

společnosti MM Projekt Litvínov v.o.s. a zjištění hodnoty čistého obchodního 

majetku, jehož výše bude základem pro stanovení maximální možné hodnoty 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, vzniklé touto přeměnou. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

práce je popsána historie vybrané společnosti a charakteristika nabízených 

služeb. Dále jsou popsány metody používané při oceňování majetku. 

                                            
1
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2 [cit. 2013-01-18]. 

Dostupné na WWW:< http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ >.  

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
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V praktické části práce je provedeno samotné ocenění společnosti 

vybranými metodami a budoucí výhled společnosti. Metody použité při ocenění 

společnosti jsou substanční majetková metoda a výnosová metoda 

kapitalizovaných zisků.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Následující kapitoly popisují historii společnosti MM Projekt Litvínov v.o.s. 

(dále jen MMP) od jejího založení v roce 1990 do roku 2012 a zaměření 

společnosti. 

2.1 Historie společnosti 

Firma MM Projekt vznikla v roce 1990 jako soukromá projektová kancelář 

fyzické osoby. Počátkem roku 1993 byla firma přeměněna na veřejnou obchodní 

společnost s obchodním názvem MM Projekt Litvínov v.o.s., která se dále k     

01. 03. 1996 stala základem pro vznik akciové společnosti MM Projekt Litvínov 

a.s. V roce 2002 se firma vrací k původně osvědčené formě řízení, k veřejné 

obchodní společnosti.  

 Cílem společnosti MMP je nabídka komplexních služeb v oblasti investiční 

výstavby, tj. přípravy a realizace staveb. Zaměření firmy je směrováno na celou 

oblast pozemního stavitelství, tj. projektování, engineering případně i dodávku 

staveb. Z celkového objemu vykonávaných činností firmy, v oblasti investiční 

výstavby, činí:  

 bytové stavby 10 %; 

 občanská vybavenost 80 %; 

 průmyslové stavby 10 %. 

Komplexnost nabídky společnosti znamená pro zákazníka (investora) 

možnost volby mezi zajištěním výstavby „na klíč“ a možností využít určité 

vybrané části nabídky. Komplexní nabídka je zaměřena zejména na zákazníky, 

kteří se rozhodli tyto činnosti svěřit profesionálům a svůj čas věnovat vlastním 

pracovním a podnikatelským aktivitám. 

 Firma disponuje stálým týmem pracovníků pro komplexní zajištění 

výstavby. 

   Kromě projektových a inženýrských činností, které tvoří hlavní náplň firmy, 

nabízí společnost též služby realitní kanceláře s hlavním zaměřením opět na 

činnosti související s výstavbou tj. zejména vytipování vhodných pozemků pro 

výstavbu, zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí, zastupování v 

majetkoprávních vypořádáních při přípravě a realizaci staveb. 
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Doplňkovou činností firmy je též návrh a zajištění projekce a dodávky 

interiérů pro objekty libovolného účelu. 

2.2 Komplexní nabídka společnosti MMP, cenové a obchodní 

podmínky 

Společnost MMP nabízí a realizuje tyto činnosti [2]: 

a) Příprava zakázky a zabezpečení vstupních podkladů: 

 Analýza a objasnění zakázky; 

 zajištění základních mapových podkladů; 

 analýza staveniště (prohlídka místa stavby, zjištění možného zázemí 

stavby, možnost napojení na infrastrukturu aj.); 

 ověření únosnosti záměru investora pro dané území. 

b) Realitní činnosti: 

 Spolupráce při specifikaci požadavků zákazníka; 

 vytipování vhodných nemovitostí pro záměr zákazníka; 

 zajištění činností směřujících ke koupi nebo pronájmu pozemků a 

objektů v souladu se záměrem zákazníka včetně komplexního 

právního a technického servisu. 

c) Geodetické práce: 

 Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území a 

vypracování mapového podkladu ve výkresové nebo digitální podobě; 

 ověření inženýrských sítí v předmětném území; 

 zajištění odpovědného geodeta investora. 

d) Dokumentace stávajícího stavu objektů: 

 Zaměření stávajícího stavu objektů; 

 vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů. 

e) Průzkumy a posudky: 

 Stavebně technický průzkum objektů; 

 zajištění hydrometeorologického průzkumu; 

 zajištění hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu; 

                                            
2
 Historické, vnitropodnikové a interní dokumenty společnosti.  
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 zajištění radonového průzkumu; 

 zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (projekt EIA); 

 zajištění posouzení vlivu důlních činností na stavbu (báňský posudek) 

atd. 

f) Studie, územní plány a návrhy staveb: 

 Zajištění a vypracování potřebných studií (zastavovacích, objemových 

a dispozičních, technologických a technicko-ekonomických, atd.), 

podnikatelských záměrů jako podkladu pro další činnosti; 

 zajištění a vypracování průzkumů a rozborů, konceptů a po 

veřejnoprávním projednání čistopisů územních plánů; 

 konzultace, vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ 

s investorem. 

g) Dokumentace a inženýrské činnosti k územnímu řízení: 

 Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního 

rozhodnutí respektive rozhodnutí o umístění stavby dle požadavků 

příslušného stavebního úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených 

Stavebním zákonem a vyhláškou č. 85/1976 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (úměrné místu, druhu, rozsahu a předpokládaným účinkům 

stavby) [3]; 

 zajištění a výkon činnosti generálního projektanta a koordinace 

veškerých projektových činností; 

 předběžná jednání s úřady a dotčenými osobami a organizacemi za 

účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě; 

 koordinace činností spojených s vypracováním dokumentace k 

územnímu řízení; 

 obstarání dokladů a stanovisek účastníků výstavby; 

 podání návrhu (včetně všech požadovaných náležitostí) na zahájení 

územního řízení a součinnost s příslušnými orgány státní správy 

                                            
3
 Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, [cit. 2013-01-18]. Dostupné na WWW:< 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=85&r=1976 >.  

 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=85&r=1976
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směřující k vydání Rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 32 a 

následujících, zákona č. 50/1976 Sb. [4] 

h) Dokumentace a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení: 

 Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního 

povolení stavby, dle požadavků příslušného stavebního úřadu, v 

rozsahu a za podmínek stanovených Stavebním zákonem a vyhláškou 

č. 85/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úměrné místu, druhu, 

rozsahu a předpokládaným účinkům stavby); 

 zajištění a výkon činnosti generálního projektanta a koordinace 

veškerých projektových činností; 

 zabezpečení podkladů pro vypracování projektové dokumentace s 

ohledem na podmínky územního rozhodnutí; 

 koordinace činností spojených s vypracováním dokumentace ke 

stavebnímu povolení; 

 obstarání dokladů a stanovisek účastníků výstavby; 

 podání návrhu  včetně všech požadovaných náležitostí) na zahájení 

stavebního řízení a součinnost s příslušnými orgány státní správy, 

směřující k vydání Stavebního povolení stavby ve smyslu § 54 a 

následujících zákona č. 50/1976 Sb. 

i) Dokumentace pro provedení stavby: 

 Vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším 

propracováním projektu pro stavební povolení včetně zohlednění 

podmínek stavebního povolení. Součástí projektu pro provedení stavby 

je též položkový rozpočet stavby. 

j) Spolupráce při zadávání realizace stavby: 

 Příprava zadávacích podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby; 

 příprava a organizace a účast na výběru zhotovitele dle podmínek 

stanovených investorem; 

                                            
4
 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, [cit. 2013-01-18]. Dostupné na WWW:< 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni-1976-50/ >.  

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni-1976-50/
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 příprava a uzavírání smluv o dílo na dodávku stavby s vybraným 

zhotovitelem stavby. 

k) Inženýrská činnost při realizaci stavby: 

 Odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do 

stavebního deníku; 

 protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení 

stavby zhotoviteli stavby (zabezpečení funkce odpovědného geodeta 

investora při realizaci stavby); 

 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 

prací; 

 dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního dohledu po 

dobu realizace stavby; 

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba 

realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby; 

 projednání dodatků a změn projektu; 

 kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad s podmínkami smluv o dílo a jejich předkládání k 

likvidaci investorovi. Kontrola čerpání nákladů; 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými; 

 spolupráci s pracovníky generálního projektanta vykonávajícími autorský 

dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s 

projektem; 

 sleduje, jestli dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 

prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly a pod.); 

 sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 

smluv o dílo; 

 hlášení archeologických nálezů; 

 spolupráce s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

 koordinace prací a dodávek přímých dodavatelů stavby. Kontrola postup 

prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo; 
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 organizační zabezpečení povinnosti investora při individuálním a 

komplexním vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto 

zkouškách; 

 přípravu podkladů a účast na odevzdání a převzetí stavby nebo jejích 

částí; 

 kontrolu odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání v 

dohodnutých termínech; 

 zabezpečení přejímacího řízení hotového díla; 

 příprava a účast na kolaudačním řízení; 

 zabezpečení kolaudačního rozhodnutí; 

 dohled nad odstraňováním kolaudačních závad; 

 kontrola vyklizení staveniště dodavatelem; 

 závěrečné vyúčtování stavby; 

 uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 

inženýrské činnosti, včetně zastupování ve sporech. 

l) Výkony autorského dozoru generálního projektanta stavby: 

 Účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby; 

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro realizaci 

a plynulost výstavby; 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby a objednatele na změny a odchylky 

proti projektu v dodavatelské dokumentaci a při realizaci stavby; 

 vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti 

schválené dokumentaci; 

 sledování postupu výstavby z technického hlediska; 

 účast na kontrolních poradách stavby; 

 účast na jednáních k upřesnění postupu výstavby, které mají vazbu na 

činnost projektanta; 

 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení; 

 účast na kolaudačním řízení stavby. 

m) Komplexní dodávka stavby. 
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2.2.1 Cena, časová nabídka a obchodně závazkové vztahy 

Cena za služby je společností sjednávána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. 

o cenách, jako pevná smluvní. Obecně při navrhování nabídkových cen 

projektových prací a inženýrských činností společnost vychází z Výkonového a 

honorářového řádu České Komory Architektů, případně sazebníku UNIKA 

(Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 

činností). 

      Základem pro stanovení ceny je odhad resp. propočet nákladů na 

stavební část stavby a provozní soubory, odsouhlasený jako cenová základna 

oběma stranami. Cena se pohybuje v rozmezí minimálních a maximálních sazeb 

dle výše uvedených sazebníků. 

     Stanovení časové nabídky vychází z konkrétních podmínek daných 

rozsahem činností. U komplexních zakázek je postupováno v rámci nabídky, kde 

je vždy vypracován předběžný harmonogram posloupnosti a návaznosti 

projektových, inženýrských a stavebních činností, který zohledňuje jak legislativní 

podmínky dané stavebním zákonem, respektive správním řádem, tak reálné 

dodavatelské možnosti. 

     Při uzavírání obchodně závazkových vztahů vychází společnost MMP 

důsledně z obchodního zákoníku. Projektové a dodavatelské práce jsou 

zajišťovány smlouvami o dílo (§ 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb.), 

inženýrské a realitní činnosti přednostně smlouvou mandátní (§ 566 a 

následujících dle zákona č. 513/1991 Sb.). 

2.3 Reference společnosti 

Referenční zakázky realizované společností MMP jsou součástí diplomové 

práce jako příloha č. 1. 

Mezi největší úspěchy společnosti MMP patří zakázka na Projektovou 

dokumentaci Koldům Litvínov, která získala 1. místo v soutěži „Fasáda roku 

2004“ a zakázka na stavbu Obchodního a servisního střediska Phoenix Zeppelin 

Most, která získala 5. místo v soutěži „Stavba desetiletí Ústeckého kraje“. Na 

obrázku 1 můžeme vidět vizualizaci z projektové dokumentace Obchodního a 

servisního střediska Phoenix Zeppelin Most a na obrázku 2 jsou fotografie této 

stavby.  
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Obrázek 1 – Oceněná stavba desetiletí Ústeckého kraje, Obchodní a servisní středisko Phoenix 

Zeppelin Most (projektová dokumentace) 

 
Pramen [Interní dokumenty společnosti] 

Obrázek 2 – Oceněná stavba desetiletí Ústeckého kraje, Obchodní a servisní středisko Phoenix 

Zeppelin Most (skutečnost) 

 

Pramen [Interní dokumenty společnosti]  
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3 OCENĚNÍ MAJETKU VEŘEJNÉ OBCHODNÍ 

SPOLEČNOSTI 

Při prodeji podniku, fúzi či akvizici (právní i ekonomické spojení, převzetí) 

vznikne potřeba stanovit hodnotu aktiv, která slouží jako podklad k určení ceny 

společnosti. 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje v § 2, odst. 1 že „Majetek a služba se oceňují cenou obvyklou (pokud 

zákon nestanoví jiný způsob ocenění).  

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 

obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom 

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 

nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.  

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 

prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 

poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy 

mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ [5] 

V této kapitole popíšu metody, které se používají při oceňování podniku. 

Dvě vybrané metody ocenění majetku aplikuji na oceňovanou veřejnou obchodní 

společnost. 

3.1 Metody ocenění a jejich aplikace 

Jako jiné způsoby oceňování stanovuje tento zákon následující metody: 

a) „nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno 

vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho 

stavu ke dni ocenění; 

                                            
5
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, [cit. 2013-01-18]. 

Dostupné na WWW:< http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ocenovani-majetku/ >.  

 

http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ocenovani-majetku/
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b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění 

skutečně dosahovaného z výnosu, který lze z předmětu ocenění za 

daných podmínek obvykle získat, a z kapitulace tohoto výnosu (úrokové 

míry); 

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se 

stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; 

je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci; 

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou 

předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá; 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování 

stanovených na základě předpisů o účetnictví; 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu 

ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu; 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění 

sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných 

cen.“ [6]
 

Aplikace metod dle Zákona o oceňování majetku: 

 podnik nebo jeho část se oceňují součtem cen jednotlivých druhů majetků 

ponížené o ceny závazků; 

 podnik se oceňuje výnosovým způsobem, popřípadě jeho kombinací, dle 

předchozí věty; 

 ocenění výnosovým způsobem se zjistí jako součet diskontovaných 

budoucích čistých ročních výnosů podniku; 

 pokud je při prodeji podniku cena sjednaná vyšší než cena zjištěná 

oceněním, ocení se podnik sjednanou cenou. Vzniklý rozdíl, mezi cenou 

sjednanou a cenou zjištěnou oceněním, je považován za cenu dobré 

pověsti podniku. 

  

                                            
6
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, [cit. 2013-01-18]. 

Dostupné na WWW:< http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ocenovani-majetku/ >.  

 

http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ocenovani-majetku/
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Pro stanovení hodnoty podniku jsou standardně používány následující metody: 

3.1.1 Výnosové metody 

Výnosové metody vychází z toho, že hodnota podniku je dána současnou 

hodnotou budoucích výnosů. V první řadě je potřeba stanovit volné peněžní toky, 

které podnik generuje pro vlastníky a věřitele. 

Výnosové metody jsou tyto: 

 diskontované peněžní toky; 

 kapitalizované čisté výnosy; 

 kombinované výnosové metody. 

3.1.2 Tržní metody  

Tržní metody se aplikují v prostředí, kde existuje aktivní a rozvinutý trh, 

který zajistí dostatečné množství důvěryhodných údajů, jež jsou potřebné ke 

srovnávací analýze. Při oceňování majetku je hodnota podniku stanovena na 

základě srovnání s obdobnými subjekty, které byly v nedávném období prodány 

nebo nabídnuty k prodeji. Při analýze je vycházeno z tržních poměrových 

ukazatelů. Dále je ale nutné brát v úvahu odvětví, zaměření podniku apod.  

Tržní metody jsou na základě: 

 tržní kapitalizace; 

 srovnatelných podniků; 

 srovnatelných transakcí. 

3.1.3 Majetkové metody 

Majetkové metody odvozují hodnotu podniku od celkové hodnoty 

aktiv. Každá složka aktiv je oceněna, čímž se získá souhrnné ocenění aktiv 

podniku. Od těchto aktiv je ještě nutno odečíst veškeré dluhy a závazky. 

Jednou z možností je vycházet z účetních hodnot. Vypočtený vlastní 

kapitál je pak v tomto případě rozdílem mezi účetní hodnotou aktiv a cizích 

zdrojů. Použitím účetní hodnoty může ale dojít ke značnému zkreslení, reálná 

hodnota některých aktiv se od té účetní může výrazně lišit. 

Při reálném ocenění aktiv je použita tzv. substanční metoda. Jedná se o 

určení ceny, kterou by bylo nutné vynaložit ke znovupořízení daného aktiva. 

Vychází se z předpokladu, že podnik bude i nadále pokračovat. 
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Pokud tento předpoklad nebude platit a podnik by měl ukončit své aktivity, 

určuje se tzv. likvidační hodnota aktiv. Jedná se o sumu, která by se dala získat 

prodejem jednotlivých aktiv v daném období a v daných tržních podmínkách. 

Typy majetkových metod: 

 vlastní jmění; 

 likvidační hodnota; 

 substanční hodnota. 

3.2 Metody použité při ocenění majetku veřejné obchodní 

společnosti 

Pro vlastní posouzení oceňované veřejné obchodní společnosti použiji 

majetkovou metodu – substanční hodnotu a výnosovou metodu – 

kapitalizovaných čistých zisků. Důvody pro použití těchto metod dále vysvětluji 

v praktické části diplomové práce, v kapitole 4.  

3.2.1 Majetková metoda – substanční hodnota 

„Metoda substanční, věcné hodnoty, má bohatou tradici. Patří k prvním 

z přístupů, které se v minulosti pro stanovení tržní hodnoty podniku používaly a 

v praxi mají své opodstatnění dodnes, zvláště v ekonomikách, kde je míra inflace 

dlouhodobě relativně nízká. 

Jedná se o metodu investory ve střední Evropě velmi oblíbenou, neboť 

poskytuje velmi věrohodně, snadno kontrolovatelné výsledky. Kromě toho dává 

investorovi aktuální informace o finanční situaci a event. rizicích spojených 

s provozováním daného podniku. 

Těžiště metody substanční spočívá v části aktiv, která nazýváme stálá, 

věcná nebo fixní. Jedná se o majetkové části, které jsou v podniku dlouhodobě 

vázány a vytváří kapacitu, která je základem tvorby užitných hodnot. 

Druhou složku pak tvoří oběžná aktiva, u nichž se nejedná o náklady 

znovupořízení, resp. reprodukční náklady, nebo čisté reprodukční náklady. 
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Součástí práce odhadce je však nejen práce s aktivy, ale i s pasivy. Jde 

především o reálné vyjádření závazků, které z fungování podniku jako takového 

vyplývá.“ [7] 

Jedná se o nepřímou metodu určení hodnoty podniku, metodu ocenění 

aktiv. Hodnoty všech aktiv podniku jsou určeny odděleně s ohledem na jejich 

hodnotu (účetní, zůstatkovou, případně na základě skutečného opotřebení). 

Touto metodou se určí hodnota každé z níže uvedených kategorií aktiv a 

sečtením hodnot jednotlivých kategorií se získá výsledná hodnota všech aktiv 

podniku.  

Oddělené ocenění kategorií aktiv: 

 běžná aktiva (hotovosti, ceniny, pohledávky, zásoby, náklady příštích 

období aj.); 

 hmotná aktiva (pozemky a budovy, inventář a vybavení, stroje, nástroje a 

zařízení); 

 nehmotná aktiva (hodnota trvale fungujícího podniku, zákaznické kontakty, 

kvalifikovaná pracovní síla, ochranná známka, patenty a technologické 

postupy). 

Dále je z účetnictví určena aktuální hodnota všech závazků (krátkodobých 

i dlouhodobých) a jejich sečtením se získá výsledná hodnota závazků podniku. 

Výsledná hodnota všech závazků se odečte od výsledné hodnoty všech aktiv, dle 

vzorce (1) a rozdíl vyjadřuje hodnotu majetku společnosti, určenou metodou 

ocenění aktiv. 

              (1) 

VKTH   vlastní kapitál v tržní hodnotě; 

AV  vybraná aktiva (stálá a oběžná); 

CZ  cizí zdroje (krátkodobé a dlouhodobé závazky, případně také 

rezervy). 

                                            

7 KISLINGEROVÁ, Eva. Ocenování podniku, strana 102 a 103, 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999, 

ISBN 80-7179-227-6, xvi, 304 stran 
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3.2.2 Výnosová metoda – kapitalizované čisté výnosy (zisky) 

„Model kapitalizace zisku představuje nejjednodušší a základní model, 

prostřednictvím kterého lze přímo stanovit hodnotu podniku. 

 Metoda kapitalizace zisku je založena především na minulé výkonnosti 

podniku, tj. na historické úrovni zisku. 

Základní myšlenkou je, že hodnotu podniku lze odvodit právě od hodnoty 

tzv. trvale udržitelné úrovně zisku podniku.“ [8] 

Výnosová metoda je metodou ocenění, kdy je hodnota podniku stanovena 

buď na základě očekávaných budoucích výnosů (zisků), nebo na základě 

minulých výsledků hospodaření. Jedná se o výkonnost podniku v minulých 

letech, nebo v letech budoucích (očekávané zisky), zpravidla 3 - 5 let. 

V případě, kdy oceňujeme majetek společnosti na základě výsledků let 

minulých, vypočítáme hodnotu společnosti podle vzorce (2): 

      
   

 
 (2) 

kde  HP   hodnota společnosti; 

TDV  trvale dosažitelný výnos; 

r  míra kapitalizace (náklady vlastního kapitálu minus tempo 

růstu trvale dosažitelného zisku (dále jen TDZ)). 

Trvale dosažitelný výnos je odvozen od zisku dosaženého v minulých 

(sledovaných) letech. Je přitom nutno zohlednit mimořádné náklady a výnosy, 

které na hospodářský výsledek let minulých měly vliv a u kterých lze 

předpokládat, že se v budoucím období nebudou opakovat.  

Při oceňování majetku veřejné obchodní společnosti postupuji v tomto pořadí: 

1) Z výkazů zisku a ztráty za sledovaná období získám hospodářský výsledek, 

který upravím o mimořádné náklady a výnosy. 

2) Průměrný upravený hospodářský výsledek získám váženým aritmetickým 

průměrem uvedených výsledků. Vypočítám jej dle následujícího vzorce (3).  

Hodnotám bližším datu ocenění je přiřazován větší význam. 

                                            

8 KISLINGEROVÁ, Eva. Ocenování podniku, strana 127 a 128, 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999, 

ISBN 80-7179-227-6, xvi, 304 stran 
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 (3) 

kde TDZ  je trvale dosažitelný zisk, 

Zi   velikost zisku v období i, 

qi   váha v období i, 

i  počet období. 

3) Zjištěný hospodářský výsledek je nutné dále upravit dle vzorce (4)               

o příslušnou míru zdanění (daň z příjmu právnických osob) ve sledovaném 

roce. Sazbu daně z příjmů právnických osob upravuje § 21 zákona číslo 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

             
     

   
  (4) 

kde  TDV  je trvale dosažitelný výnos, 

 DPPOn  daň z příjmu právnických osob ve sledovaném roce. 

4) Charakteristickým rysem tohoto principu oceňování je primární určení 

hodnoty aktiv sloužících k výdělečné činnosti společnosti. Výsledkem je 

ocenění provozní hodnoty firmy, které se stanoví jako součet provozní 

hodnoty a ocenění neprovozních aktiv. Obvyklými neprovozními aktivy 

mohou být finanční investice, vyšší hodnoty finančních prostředků na 

bankovních účtech, případně jiný majetek určený k prodeji. Jsou to aktiva, 

která mohou být ze společnosti odčerpána, aniž by mohlo být negativně 

ovlivněno provozní financování. Pokud má společnost v majetku neprovozní 

aktiva, je nutné je do oceňování započítat. 

5) „Metoda kapitalizovaných čistých výnosů je metoda „netto“ („equity“), a 

proto kalkulovaná úroková míra u této metody představuje v principu 

náklady vlastního kapitálu. Kalkulovaná úroková míra má i zde jeden 

základní úkol – vyjádřit výnosnost alternativního použití kapitálu, kterou má 

investor k dispozici.“ [9] 

                                            

9 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a 

postupy, strana 268, 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 978-80-

86929-67-5, 494 stran. 
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Kalkulovaná úroková míra (diskontní sazba) by měla vycházet z výnosnosti 

alternativní investice, například investice do akcií. Výnosnost této investice 

je rozdělena na základní úrokovou míru a prémii za riziko. Diskontní sazba 

je jedním z nástrojů České národní banky (dále jen ČNB). Jedná se o úrok 

z diskontního úvěru. Banky mají možnost uložit přes noc u ČNB bez 

zajištění svoji přebytečnou likviditu. Minimální objem je 300 mil. Kč a dále 

celé násobky 100 mil. Kč. Takto uložená depozita jsou úročena diskontní 

sazbou, která obvykle představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých 

úrokových sazeb na peněžním trhu.  

Pokud společnost nemá úročeny cizí zdroje, stanovuje se diskontní sazba 

na úrovni nákladů vlastního kapitálu. Pro stanovení nákladů vlastního 

kapitálu použiji model oceňování aktiv CAPM, dle vzorce (5).  

„Matematický model pro vztah CAPM je následující: 

 
                         (5) 

kde E(ri)  je očekávaná výnosová míra (diskontní sazba) –  

  náklady vlastního kapitálu, 

rf   bezriziková výnosová míra, často braná jako výnosová míra 

státních pokladničních poukázek, 

β  faktor představující veličinu, pomocí které se měří 

systematické riziko daného aktiva (číslo β=5 znamená, že 

dané aktivum je pětkrát rizikovější než tržní průměr) 

E(rm)  představuje očekávanou výnosovou míru trhu. Za E(rm) se 

velmi často bere některý roční průměr tržního indexu, 

např. DJIA [10],  

(E(rm) - rf) prémie za tržní riziko (riziková prémie trhu).  

Tento vztah se dá interpretovat následovně: výnosová míra investora je 

složená z bezrizikové míry a prémie, tj. odměny investora za to, že na 

sebe vzal riziko.“ [11] 

                                            

10 DJIA (Dow Jones Industrial Average), v Evropě označován jako Dow Jonesův index. Jeden z 

nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu.  
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 Jelikož akciové trhy České republiky jsou poměrně mladé, není možné  

 použít jako základ pro výpočet data z delšího časového období, přiklání se 

odborná literatura [12] k použití dat světového, nebo nejlépe amerického  

kapitálového trhu, vzhledem k jeho historii. Z tohoto důvodu je pro 

oceňování vhodné použít vzorec (6). 

  
                                  (6) 

kde rf  je bezriziková výnosová míra, 

β koeficient beta (faktor, který se váže k danému podniku), 

RPT  riziková prémie kapitálového trhu USA,  

RPZ  riziková prémie země - České republiky, 

R1  přirážka pro malé společnosti, 

R2  přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností, 

R3  přirážka za nižší likviditu oceňovaných společností. 

5a)  Pro stanovení bezrizikové výnosové míry (rf) je možné použít přístup 

vycházející z aktuální výnosnosti státních dluhopisů, nebo přístupy, které 

využívají delší časové řady výnosnosti státních dluhopisů. Pro účely ocenění 

jsem použila reálnou hodnotu bezrizikového výnosu. Nominálního hodnotu 

bezrizikového výnosu stanovím váženým aritmetickým průměrem (dle vzorce 7) 

průměrné výnosnosti státních dluhopisů s dobou splatnosti vyšší než 10 let, 

dosažené při aukci státních dluhopisů. Jako váhy pro stanovení průměru 

používám objem finančních prostředků získaných prodejem státních dluhopisů. 

 

    
                       

               
 

 

(7) 

kde  w  je objem finančních prostředků nabízených do aukce, 

 x  průměrný výnos státních dluhopisů. 

                                                                                                                                  

11 [online] Wikipedie otevřená encyklopedie [cit. 2013-03-20]. Dostupné na WWW:< 

http://cs.wikipedia.org/wiki/CAPM >. 

12 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a 

postupy, strana 219 až 222, dále strana 233 a vzorec na straně 234, 3. upravené a rozšířené 

vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 978-80-86929-67-5, 494 stran. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/CAPM
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Reálnou hodnotu bezrizikového výnosu (rf) získám odečtením míry inflace od 

vypočtené nominální hodnoty bezrizikového výnosu. 

5b)  Koeficient beta (β) lze odhadnout: [13] 

- z minulého vývoje, tzv. historické β (aplikace na akciové společnosti); 

- metodou analogie (podobné podniky, které jsou obchodovány). Je ale 

nutné vzít v úvahu vliv případných odlišností v obchodním i finančním 

riziku; 

- na základě analýzy působících faktorů. 

Variantou metody analogie, kterou jsem použila při odhadu koeficientu β, je 

využití průměrných údajů za určitý obor nebo odvětví. Výhodou této metody je 

větší statistická spolehlivost. 

5c)  Riziková prémie představuje očekávanou výnosnost tržního portfolia s 

ohledem na jeho riziko. Vzhledem k malé využitelnosti a spolehlivosti dat 

z tuzemského kapitálového trhu je vhodné použít data kapitálového trhu USA. 

Pro stanovení rizikové prémie kapitálového trhu USA (RPT) jsem použila data 

profesora Damodarana [14], která jsou ke stažení na jeho internetových 

stránkách. Tato data vycházejí z amerického akciového indexu, který je 

zveřejňován již od roku 1926. Historickou výnosnost je možné brát za různě 

dlouhá časová období. Delší časové období umožňuje vyloučit specifické výkyvy 

a získat spolehlivější údaje. Odborná literatura doporučuje používat co nejdelší 

časovou řadu. 

5d)  Pro stanovení rizikové prémie České republiky (RPZ) jsem opět použila 

data profesora Damodarana. Jedná se o součin rizika selhání a poměru volatility 

(faktor, který udává jak živý a rychlý je daný trh) akciového trhu a státních 

dluhopisů (což je násobek rizika selhání země). Riziko selhání země je riziko 

ztráty (v této souvislosti ekonomické), které je přímo odvislé od selhání subjektů 

v dané zemi. Země není schopna plnit své závazky z ekonomických či politických 

důvodů. „Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové 

                                            

13 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a 

postupy, strana 223 až 227, 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 

978-80-86929-67-5, 494 stran. 

14 RPT i RPZ, ke stažení z internetových stránek profesora Damodarana. Dostupné na WWW:< 

www.damodaran.com >, sekce Updated Data. 

http://www.damodaran.com/
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míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového 

úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se 

přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či 

relativně. U finančních instrumentů roste volatilita s odmocninou časového 

úseku, na němž je měřena.“ [15] 

5e)  V poslední řadě je potřeba definovat přirážky: [16] 

- R1 přirážka pro malé společnosti (orientačně do 3%). Investice do menší 

společnosti představují pro investora (společníka) obecně větší riziko 

(ekonomické ztráty, nenaplnění očekávaných zisků, prestiže aj.) než 

investice do velké společnosti, kde je očekávána větší odměna za 

podstupující riziko; 

- R2 přirážka pro společnosti s nejasnou budoucností (přirážka do 3%), 

které se vyznačují vysokým podílem tržní a účetní hodnoty vlastního 

kapitálu; 

- R3 přirážka za nižší likviditu oceňovaných vlastnických podílů. 

5f)  Zjištěná data dosadím do vzorce (6) a vypočítám diskontní sazbu, 

respektive náklady vlastního kapitálu. 

6) Pro výpočet výnosové hodnoty metodou kapitalizovaných čistých výnosů 

již mám veškerá data. Vypočtenou diskontní sazbu je před dosazením do vzorce 

(2) nutno upravit na setinné vyjádření (výpočet diskontní sazby byl proveden      

v %). Dosazením do jmenovaného vzorce dostanu ocenění majetku uvedenou 

metodou. 

                                            

15 [online] Wikipedie otevřená encyklopedie [cit. 2013-04-10]. Dostupné na WWW:< 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Volatilita >. 

16 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a 

postupy, strana 234, 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 978-80-

86929-67-5, 494 stran. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Volatilita
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4 OCENĚNÍ MAJETKU V SOUVISLOSTI 

S PLÁNOVANOU ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY 

PODNIKÁNÍ, VČETNĚ VÝHLEDU DO BUDOUCNOSTI  

Při oceňování majetku společnosti MMP jsem se rozhodla pro ocenění 

substanční majetkovou metodou a výnosovou metodou kapitalizovaných 

čistých zisků. 

Pro oceňování uvedenými metodami jsem se rozhodla z důvodu, že jak pro 

majetkovou, tak pro výnosovou metodu a vybraný typ mám dostatek relevantních 

informací. 

Při oceňování pomocí tržních metod nejsou dostupné žádné informace       

o srovnatelných společnostech, případně srovnatelných transakcích od 

konkurenčních společností (obchodní tajemství jednotlivých společností). 

4.1 Ocenění MMP substanční majetkovou metodou 

Pro účely ocenění slouží účetní závěrka společnosti MMP k datu              

31. prosince 2011. Rok 2012 nelze v tuto chvíli posuzovat, protože v době 

zpracování diplomové práce nebyla dostupná veškerá data. 

4.1.1 Majetek 

a) Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

Společnost ve svých aktivech eviduje pohledávky za upsaný vlastní kapitál 

ve výši 238 814 Kč (viz tabulka 1). Nezjistila jsem žádnou skutečnost, která by 

zvyšovala nebo snižovala hodnotu této pohledávky. Oceňuji tuto položku v její 

plné účetní hodnotě. 

Tabulka 1 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 238 814 238 814 

Celkem 238 814 238 814 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 
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b) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Společnost MMP v položce dlouhodobého nehmotného majetku eviduje 

pouze softwarové programy v celkové pořizovací hodnotě 286 289 Kč, které jsou 

ale již zcela účetně odepsané. Jedná se o softwarové programy, které společnost 

nezbytně potřebuje ke své náplni práce, bez těchto programů by společnost 

nemohla vykonávat svou základní funkci – projektování. Jedná se zejména o 

program Microstation 5.0, který je ve společnosti MMP využíván k projektování 

studií využitelnosti území, k projektům k územnímu řízení, vizualizaci aj. Dále se 

jedná o program ArchiCAD 8.1., který využívá architekt a spolumajitel společnosti 

k samotnému navrhování budov. Tento program usnadňuje práci architekta i 

projektanta díky možnostem tzv. virtuálního 3D modelu budovy a vkládání 

parametrických objektů, a to ve spolupráci s jednotlivými profesemi (projektanti 

elektro, technických zabezpečení budov aj.). Každoročně je u těchto programů 

prodlužována licence (zaplacením licenčních poplatků) a je předpoklad, že budou 

využívány i nadále. Náklady na pořízení nových programů by v dnešní době 

mnohonásobně přesáhly pořizovací náklady stávajících programů. Z tohoto 

důvodu jsem tento majetek ocenila částkou rovnající se 10% z pořizovací ceny. 

Po zaokrouhlení na celé tisíce je to částka ve výši 29 000 Kč (viz tabulka 2). 

Tabulka 2 – Dlouhodobý nehmotný majetek. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Software 0 29 000 

Celkem 0 29 000 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

c) Dlouhodobý hmotný majetek 

V dlouhodobém hmotném majetku (dále jen DHM) společnost eviduje 

majetek v celkové pořizovací hodnotě 2 449 378 Kč se zůstatkovou účetní 

hodnotou 88 020 Kč (viz tabulka 3). Jde o položku samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí, kterou představují dopravní prostředky a kancelářské 

vybavení (29 020 Kč) a jiný dlouhodobý hmotný majetek ve formě uměleckých 

děl (59 000 Kč). 

Tento majetek je odepisován dle platné legislativy (účetní i daňové – po 

stejnou dobu). Výše odpisů dostatečným způsobem odráží míru fyzického 
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opotřebení a morálního zastarávání majetku. Z tohoto důvodu oceňuji v plné 

účetní hodnotě tohoto majetku. 

Tabulka 3 – Dlouhodobý hmotný majetek. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 29 020 29 020 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 59 000 59 000 

Celkem 88 020 88 020 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

d) Zásoby 

V zásobách společnost MMP eviduje pouze skladové zásoby materiálu 

(jedná se zejména o plotrový papír v rolích, fotopapír v rolích a kancelářské 

zboží) v účetní hodnotě 107 200 Kč (viz tabulka 4). Není známa žádná 

skutečnost, která by hodnotu tohoto materiálu snižovala nebo zvyšovala. Oceňuji 

tuto položku plnou účetní hodnotou. 

Tabulka 4 – Zásoby. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Materiál 107 200 107 200 

Celkem 107 200 107 200 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

e) Krátkodobé pohledávky 

V evidenci krátkodobých pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku 

ve výši 588 848 Kč. K původně problematické pohledávce byla vytvořena účetní 

opravná položka ve výši 1 000 000 Kč. Jedná se o pohledávku z obchodního 

styku, která byla řešena soudním sporem. Tuto problematickou pohledávku více 

rozepisuji v kapitole 4.5 Budoucí výhled. Tento soudní spor byl na základě 

dovolání k Nejvyššímu soudu v roce 2012 vyhrán, a částka byla připsána na 

účet. Opravná položka byla z účetnictví společnosti v roce 2012 vymazána. 

Zůstatková účetní hodnota pohledávek z obchodního styku je ve výši –411 152 

Kč. Společnost také v pohledávkách eviduje pohledávky za společníky v účetní 

hodnotě 1 295 628 Kč. Jedná se o půjčky společnosti poskytnuté společníkům, 

které byly kompletně uhrazeny v březnu roku 2012. Položku krátkodobé 

pohledávky oceňuji plnou účetní hodnotou (viz tabulka 5). Vytvořená opravná 
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položka odráží v plné míře riziko spojené s inkasem evidované pohledávky 

(jednalo se zejména o riziko prohraného dovolání k Nejvyššímu soudu). 

Tabulka 5 – Krátkodobé pohledávky. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Pohledávky z obchodních vztahů -411 152 -411 152 

Pohledávky za společníky 1 295 628 1 295 628 

Celkem 884 476 884 476 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

f) Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří zůstatek pokladny a bankovních účtů 

společnosti MMP v celkové účetní hodnotě 483 787 Kč (viz tabulka 6). 

Tabulka 6 – Krátkodobý finanční majetek. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Peníze 6 122 6 122 

Účty v bankách 477 665 477 665 

Celkem 483 787 483 787 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

g) Časové rozlišení 

V časově rozlišených položkách má společnost v evidenci náklady příštích 

období v účetní hodnotě 43 888 Kč (viz tabulka 7). Jde zejména o předplacené a 

k datu ocenění nespotřebované pojistné. Jedná se o toto pojištění:  

 zákonné povinné ručení a havarijní pojištění dlouhodobého hmotného 

majetku - dopravní prostředky (osobní automobily a motocykly evidované 

v majetku společnosti); 

 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností společnosti.  

Uvedená pojištění nebyla uzavírána ke stejnému datu. Sjednaná pojištění 

jsou placena vždy na jeden rok dopředu dle předpisu plateb. Z tohoto důvodu je 

pojistné ke konci kalendářního roku částečně nespotřebované. Oceňuji plnou 

účetní hodnotou. 
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Tabulka 7 – Časové rozlišení. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Náklady příštích období 43 888 43 888 

Celkem 43 888 43 888 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

4.1.2 Závazky 

a) Krátkodobé závazky 

Mezi krátkodobými závazky (viz tabulka 8) společnost eviduje závazky 

z obchodních vztahů (1 411 900 Kč – jedná se o došlé a k datu 31. prosince 

2011 nezaplacené faktury), závazky ke společníkům (86 749 Kč – jde o část 

nevyplacených podílů na zisku let minulých), dále závazky k zaměstnancům 

(15 305 Kč – výplata mzdy zaměstnanců, účtovaná v měsíci prosinec 2011, 

splatná v lednu 2012), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (6 750 Kč – 

úhrada zákonného zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, účtované v 

měsíci prosinec 2011, splatné v lednu 2012) a daňové závazky za státem 

(87 707 Kč – vypočítaná daň z přidané hodnoty a daň ze závislé činnosti 

zaměstnanců, oboje účtované opět v měsíci prosinec 2011 a splatné v měsíci 

leden 2012). 

Tabulka 8 – Krátkodobé závazky. 

Položka Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

Závazky z obchodních vztahů 1 411 900 1 411 900 

Závazky ke společníkům 86 749 86 749 

Závazky k zaměstnancům 15 305 15 305 

Závazky ze sociálního a zdrav. pojištění 6 750 6 750 

Stát - daňové závazky 87 707 87 707 

Celkem 1 608 411 1 608 411 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

4.1.3 Rekapitulace ocenění majetku a závazku 

Na základě předchozího ocenění jednotlivých položek majetku a závazků 

uvádím v tabulce 9 rekapitulaci ocenění společnosti MMP substanční majetkovou 

metodou. Výpočet je proveden podle vzorce (1). 
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Tabulka 9 – Výsledek ocenění majetkovou metodou. 

Majetek Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

1. 
Pohledávka za upsaný vlastní 
kapitál 238 814 238 814 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 29 000 

3. Dlouhodobý hmotný majetek 88 020 88 020 

4. Zásoby 107 200 107 200 

5. Krátkodobé pohledávky 884 476 884 476 

6. Krátkodobý finanční majetek 483 787 483 787 

7. Časové rozlišení 43 888 43 888 

A. Majetek c e l k e m 1 846 185 1 875 185 

Závazky Účetní hodnota [Kč] Ocenění [Kč] 

1. Krátkodobé závazky 1 608 411 1 608 411 

B. Závazky c e l k e m 1 608 411 1 608 411 

  
   

C. Čistý obchodní majetek (A - B) 237 774 266 774 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

Z tabulky vyplývá, že tržní hodnota čistého obchodního majetku společnosti 

MMP, oceněná majetkovou substanční metodou k datu 31. prosince 2011, je 

stanovena ve výši 266 774 Kč. 

4.2 Ocenění MMP výnosovou metodou kapitalizovaných zisků 

Posuzovanými roky je časové období 2007 - 2011. Jak bylo uvedeno výše, 

rok 2012 je vyloučen z oceňování z důvodu nedostupnosti ucelených dat za dané 

časové období. 

4.2.1 Odnímatelný čistý výnos 

Při projekci odnímatelného čistého výnosu vycházím z výkazů zisku a 

ztráty za roky 2007 – 2011 (viz tabulka 10). Tyto údaje upravím o položky 

účetního charakteru a mimořádné položky, u kterých je reálný předpoklad, že se 

v budoucnosti nebudou opakovat a jejichž započítání by zkreslovalo reálnou 

ekonomickou výkonnost oceňované společnosti MMP. 
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Tabulka 10 – Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2007 – 2011 [tis. Kč]. 

Položka [tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 0 0 6 692 0 125 

Výkony 10 938 7 515 15 954 403 770 

Ostatní provozní výnosy 51 1 756 10 179 49 

Výnosy c e l k e m 10 989 9 271 22 656 582 944 

Náklady na prodané zboží 0 0 2 384 0 0 

Výkonová spotřeba 8 522 7 830 16 465 1 161 787 

Osobní náklady 270 214 177 267 284 

Daně a poplatky 13 17 65 20 75 

Odpisy 93 0 329 0 19 

Ostatní provozní náklady 242 71 2 0,4 0,5 

Nákladové úroky 149 103 87 4 0 

Ostatní finanční náklady 16 67 21 22 17 

Náklady c e l k e m 9 305 8 302 19 530 1 474 1 183 

Upravený hospodářský 
výsledek (HV) 

1 684 969 3 126 -892 -239 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

 Průměrný upravený hospodářský výsledek vypočítám podle vzorce (3): 

    
                                             

         
  

     

  
             

 Zjištěný hospodářský výsledek upravím dle vzorce (4). Míru zdanění jsem 

převzala ze zákona o dani z příjmu.  

                                  

Sazba daně z příjmu právnických osob ve sledovaném roce 2011 byla ve 

výši 19%, což je i úroveň aktuálně platné sazby této daně (viz tabulka 11). V 

grafu 1 je zobrazen vývoj sazby daní z příjmu právnických osob od roku        

1999 – 2012. 
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Tabulka 11 – Vývoj sazby daní z příjmu právnických osob. 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Sazba daně 
[%] 

35 31 31 31 31 28 26 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sazba daně 
[%] 

24 24 21 20
 [17]

 19 19 19 

Pramen [Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob [cit. 2013-03-20]. Dostupné na WWW:< 

http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ >]] 

Graf 1 – Vývoj sazby daní z příjmu právnických osob v letech 1999 až 2012. 

 

Pramen [Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob [cit. 2013-03-20]. Dostupné na WWW:< 

http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ >]]  

 Stanovený trvale dosažitelný výnos dále neupravuji o změnu potřeby 

čistého pracovního kapitálu (oběžná aktiva minus krátkodobé závazky), je 

očekáván jeho stabilní vývoj. 

Trvale dosažitelný čistý výnos jsem stanovila ve výši 532 000 Kč. 

                                            

17 s výjimkou investičních a podílových fondů, pro které platí 5% 
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4.2.2 Neprovozní aktiva 

V majetku společnosti MMP nejsou žádná neprovozní aktiva. 

4.2.3 Diskontní sazba - kalkulace 

Diskontní sazbu jsem stanovila, vzhledem k absenci úročených cizích 

zdrojů, na úrovni nákladů vlastního kapitálu. Pro stanovení nákladů vlastního 

kapitálu použiji model oceňování aktiv CAPM, dle vzorce (6).  

Pro dosazení do uvedeného vzorce je nejprve nutné:  

- stanovit bezrizikovou výnosovou míru (rf), 

- určit koeficient beta (β), 

- stanovit rizikovou prémii kapitálového trhu (RPT), 

- stanovit rizikovou prémii České republiky (RPZ), 

- definovat přirážky R1 (pro malé společnosti), R2 (pro společnosti 

s nejasnou likviditou) a R3 (za nižší likviditu oceňovaných 

společností). 

 Pro účely ocenění jsem použila reálnou hodnotu bezrizikového výnosu. 

Nominálního hodnotu bezrizikového výnosu vypočítám na základě vzorce (7)     

a následně od této hodnoty odečtu míru inflace. Výsledky aukcí státních 

dluhopisů za období roku 2011 s dobou splatnosti vyšší než 10 let uvádím 

v následující tabulce 12. 
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Tabulka 12 – Výsledky aukcí státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 10 let, za období 

roku 2011. 

ISIN 
[18]

 

Kupon 
[19]

 

(roční) 
[%] 

Datum 
emise 

Splatnost 

Objem 
nabízený 
do aukce 
[mil. Kč]      

Průměrný 
výnos [%] 

Objem 
prostředků 
[20]

 [mil. Kč] 

CZ0001002547 5,70 02.11.11 25.05.24 5 000 3,510 9 230,15 

CZ0001002547 5,70 07.09.11 25.05.24 8 000 3,193 7 596,65 

CZ0001002547 5,70 08.06.11 25.05.24 6 000 3,848 6 863,99 

CZ0001002851 3,85 11.05.11 29.09.21 6 000 3,840 5 195,17 

CZ0001002851 3,85 09.03.11 29.09.21 6 000 4,187 5 737,05 

CZ0001002547 5,70 26.01.11 25.05.24 5 000 4,223 5 787,62 

Pramen [ČNB, Středně a dlouhodobé dluhopisy [cit. 2013-03-20]. Dostupné na WWW:< 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/sd/ > + vlastní zpracování] 

    
                                                                         

                             

 
      

     
        

Po dosazení do vzorce jsem zjistila, že nominální hodnota bezrizikového výnosu 

(u státních dluhopisů emitovaných v roce 2011 se splatností delší než 10 let, 

odvozená od aukcí státních dluhopisů) za rok 2011 je ve výši 3,76 % p. a.  

Inflace v roce 2011 byla ve výši 1,9 % p. a. [21] 

                    

Reálná výše bezrizikového výnosu (rf) je ve výši 1,86 % p. a.  

Pro určení koeficientu beta (β) jsem využila průměrný údaj za určitý obor 

nebo odvětví uvedený v Tabulce 4-8 odborné literatury [22]. Vybraným oborem je 

Stavební průmysl (obytné a komer. stavby) sloupec Rozvíjející se trhy. 

                                            

18 ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného 

papíru, které je přidělováno pro účely obchodnování s ním. Jde o dvanáctimístný alfanumerický 

kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků představuje číselný kód cenného papíru 

a poslední cifra je kontrolní číslice. ISIN přiděluje centrální depozitář cenných papírů. [online] 

Wikipedie otevřená encyklopedie [cit. 2013-04-18]. Dostupné na WWW:< 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ISIN >. 

19
 Kuponová sazba – úroková sazba dluhopisu. 

20
 Objem finančních prostředků získaných prodejem státních dluhopisů. 

21 [online] Český statistický úřad [cit. 2013-04-10]. Dostupné na WWW:< 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace >. 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/sd/
http://cs.wikipedia.org/wiki/ISIN
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Hodnota koeficientu beta (β) je na úrovni 1,12. 

Rizikovou prémii kapitálového trhu USA (RPT) jsem stanovila na základě 

dostupných dat profesora Damodarana. Jedná se o rozdíl geometrických 

průměrů výnosnosti akcií v USA a výnosnosti státních dluhopisů emitovaných 

vládou USA v letech 1928 – 2012.  

Výše rizikové prémie kapitálového trhu USA (RPT) je 3,57 %. 

Ke stanovení rizikové prémie České republiky (RPZ) jsem opět použila 

data profesora Damodarana. Jde o součin rizika selhání země ve výši 1,28 % a 

poměru volatility akciového trhu a státních dluhopisů, v našich podmínkách je 

obvykle uvažována ve výši 1,5. 

Výše rizikové prémie České republiky (RPZ) je 1,92 %. 

 V rámci ocenění jsem dále definovala tyto přirážky:  

 za riziko za velikost podniku (R1) ve výši 3%, 

 pro společnosti s nejasnou budoucností (R2) ve výši 3% (vyhodnocení 

rizika za nejistou budoucnost), 

 za sníženou likviditu oceňované společnosti (R3) ve výši 0% (společnost 

k datu 31. prosince 2011 neměla sníženou likviditu). 

Přirážky - mimo přirážky za sníženou likviditu - jsem stanovila na jejich maximální 

možné úrovni (dle odborné literatury). Důvodem je skutečnost, že se jedná o 

velmi malý podnik, který je do značné míry závislý na osobách společníků, 

fyzických osob. 

 Výše uvedená data jsem dále dosadila do vzorce (6) pro výpočet 

diskontní sazby, respektive nákladů vlastního kapitálu. 

                                            

Diskontní sazbu jsem stanovila ve výši 13,78 % p.a. 

                                                                                                                                  

22 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody a 

postupy, strana 227, 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 978-80-

86929-67-5, 494 stran. 
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4.2.4 Výpočet výnosové hodnoty 

Hodnotu oceňované společnosti MMP vypočítám dosazením do vzorce 

(2): 

     
   

      
                 

Pro výpočet jsem použila následující hodnoty: 

TDV = 532 tis. Kč, 

E(ri) = 0,1378 (setinné vyjádření). 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že tržní hodnota čistého obchodního majetku 

společnosti MMP, zjištěná výnosovou metodou kapitalizovaných zisků, je k datu 

31. prosince 2011 ve výši 3 860 668 Kč. 

4.3 Rekapitulace ocenění vybranými metodami 

Na základě aplikace vybraných metod ocenění jsem vypočítala hodnotu 

čistého obchodního majetku (jmění) společnosti MMP k datu 31. prosince 2011 

následovně: 

Substanční majetková metoda…………………………………………….267 774 Kč 

Výnosová metoda kapitalizovaných zisků……………………….……..3 860 668 Kč 

4.4 Výsledek ocenění 

Na základě uvedené analýzy jsem stanovila hodnotu čistého obchodního 

majetku společnosti MM Projekt Litvínov v.o.s. k datu 31. prosince 2011 částkou 

ve výši: 

3 860 668 Kč 

Výše čistého obchodního majetku je vyšší než potřebný základní kapitál pro 

společnost s ručením omezeným, tj. vyšší než 200 000 Kč. Společnost            

MM Projekt Litvínov v.o.s splňuje podmínky uvedené v § 365, odstavec 4 a         

§ 367, odstavec 2, dané zákonem č. 125/2008 Sb., a následně zákonem číslo 

355/2011 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění 

pozdějších předpisů. V těchto podmínkách je mj. uvedeno, že pokud je výše 
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vlastního kapitálu v účetní závěrce, sestavené ke dni změny právní formy nižší 

než základní kapitál, který má společnost mít, není změna právní formy 

přípustná. Změna právní formy je přípustná jedině za předpokladu, že se 

společníci zaváží k příplatkům mimo základní kapitál v takové výši, aby ke dni 

zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku byl vlastní kapitál stejný nebo 

vyšší než základní kapitál. V posudku musí být uvedeno, zda ocenění jmění 

společnosti odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti vzniklé jeho 

přeměnou. 

4.5 Budoucí výhled 

V roce 2012, jak již bylo řečeno, společnost MMP očekává kladný 

výsledek hospodaření. Výrazný podíl na tomto očekávaném výsledku 

hospodaření má skutečnost, že společnost MMP na základě dovolání k 

Nejvyššímu soudu vyhrála vleklý soudní spor. V tomto sporu, který společnost 

nepřetržitě od roku 2005 řešila prostřednictvím svého právního zástupce, šlo o 

to, že společnost MMP uzavřela se stranou žalující smlouvu o zprostředkování 

obchodu. Cena za toto zprostředkování byla dohodnuta procenty z celkové ceny 

tohoto obchodu. Objednatel tohoto obchodu, později strana žalující, zaplatil 

dohodnutou procentuální cenu z tohoto obchodu ve výši 900 000 Kč, jak bylo 

ujednáno. Později ale, prostřednictvím svého právního zástupce, začal 

rozporovat zaplacenou cenu s tím, že ve smlouvě v článku ujednání o ceně tato 

byla stanovena neurčitě. Svého nároku se domáhal prostřednictvím soudu, kde 

soud 1. i 2. instance mu dal za pravdu. Z tohoto důvodu byla společnost MMP 

povinna mu částku ve výši 900 000 Kč vrátit. Společnost MMP se ale domáhala 

svého nároku na základě dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud v roce 

2012 rozhodl, že ujednání o ceně bylo naprosto jasné, legitimní a zřejmé. Z toho 

důvodu byla strana žalující povinna společnosti MMP předmětnou částku, včetně 

příslušenství, vrátit zpět na účet.  

Dále také společnost v tomto roce uzavřela a vyfakturovala obchodní případy 

v projektové a inženýrské činnosti ve výši cca 300 000 Kč. Díky výše uvedenému 

společnost reálně očekává kladný výsledek hospodaření. 

V roce 2013 již společnost MMP uzavřela smlouvu na Retail 

(maloobchodní prodejna s nepotravinářským zbožím) ve Vyškově ve výši 
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1 600 000 Kč. Tato smlouva zahrnuje vypracování dokumentace k územnímu 

řízení a stavebnímu řízení včetně inženýrské činnosti dle platné legislativy. Vše 

musí být hotové do konce roku 2013.  

Dále má společnost v jednání uzavření smlouvy na rozšíření maloobchodní 

prodejny Penny Market Most. Zde se jedná o dokumentaci k územnímu řízení, 

stavebnímu řízení, inženýrské činnosti a samotnou faktickou dostavbu dle platné 

legislativy. V případě rozšíření maloobchodní prodejny Penny Market Most se 

bude jednat o investiční částku ve výši 8 - 10 milionů Kč. 

Společnost MMP připravuje zastavovací studii na 12 izolovaných rodinných 

domů v Teplicích. Celková investice by měla dosáhnout cca 40 milionů Kč. Na 

tomto projektu by se společnost MMP měla podílet částečně developersky. 
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5 ZÁVĚR 

„Ocenění podniku je syntézou podnikohospodářských oborů, ve které by 

se měly skloubit rozsáhlé poznatky podnikové ekonomiky, disciplín zaměřených 

na trh, daní a vlastních metod oceňování. Oceňování podniku je tedy svým 

způsobem královská disciplína a není jednoduché ji ovládnout skutečně do 

hloubky. Navíc se jedná o oblast, která se stále pohybuje vpřed, a není mnoho 

ekonomických témat, kterým bylo ve světě věnováno tolik publikací, jako právě 

oceňování podniku.“ [23] 

„Cenu dílčích složek majetku i cenu celého podniku potřebujeme znát 

např. při jeho prodeji, vstupu cizího kapitálu, fúzi, likvidaci, dědickém řízení, 

vstupu na burzu atd.“ [24] 

Výslednou hodnotu společnosti MMP jsem stanovila na úrovni hodnoty 

stanovené výnosovou metodou kapitalizovaných zisků z následujících důvodů: 

 Majetkový způsob zobrazuje spíše statickou hodnotu podniku k určitému 

datu a nezohledňuje řadu faktorů, které ovlivňují současnou hodnotu 

podniku. Hodnoty bilance k datu ocenění jsou ovlivněny jednak 

jednorázovým prodejem dlouhodobého finančního majetku s účetní ztrátou a 

také skutečností, že společnost MMP vzhledem k zaměření své 

podnikatelské činnosti nepotřebuje ke svému podnikání žádný významný 

dlouhodobý majetek (nemovitosti, strojní vybavení atd.). Těžištěm 

společnosti MMP jsou osoby společníků, fyzické osoby, které mohou svou 

podnikatelskou činnost vykonávat v podstatě kdekoliv. 

 Proti majetkovému způsobu ocenění vychází výnosový způsob z 

výkonnosti všech složek oceňované společnosti a stanovuje hodnotu podniku 

jako celku (soubor hmotných, nehmotných i osobních složek), které 

vzájemnou kombinací vytvářejí specifickou strukturu umožňující pro svého 

vlastníka dosažení zisku. Z analýzy minulých hospodářských výsledků 

                                            

23 MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku pro pokročilé: Hlubší pohled na vybrané 

problémy, strana 15, 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2011, ISBN 978-80-86929-80-4, 548 stran. 

24
 SYNEK, Miroslav a kolektiv Manažerská ekonomika, strana 60, 4., aktualizované a rozšířené 

vydání (dotisk 2009). Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1992-4, 464 stran. 
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vyplývá, že společnost vykazovala v letech 2007 – 2009 kladný hospodářský 

výsledek. Rok 2010 ukončila se záporným hospodářským  výsledkem, stejně 

jako rok 2011, výsledek byl ale příznivější. Propad v hospodaření byl 

způsoben recesí a celosvětovou ekonomickou krizí, kdy obor stavebnictví byl 

touto krizí velmi zasažen. Investoři otáleli se zadáváním svých 

developerských záměrů i stavebních zakázek. Toto dle sdělení společnosti 

by se v roce 2012 již nemělo opakovat, a společnost proto za účetní období 

roku 2012 předpokládá kladný výsledek hospodaření. 

V současné době má společnost MMP již pro rok 2013 uzavřenu smlouvu 

na vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně 

inženýrské činnosti, a to ve výši 1 600 000 Kč. Dále má v jednání a přípravě 

zakázky v celkové investiční hodnotě cca 50 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že 

společnost MMP chce i nadále podnikat na trhu v oblasti investiční výstavby a 

má k tomu reálné předpoklady. 

Společnost MMP na základě výsledků ocenění majetku splnila podmínky 

dané zákonem, jak bylo uvedeno v odstavci 4.4, a měla by zadat vypracování 

projektu změny právní formy společnosti. Tento projekt by měl následně Krajský 

soud v Ústí nad Labem povolit a jmenovat znalce s oprávněním pro oceňování 

majetku. Projekt změny právní formy by ale již měl být k poslední řádné účetní 

závěrce, tj. k závěrce roku 2012, případně mezitímní účetní závěrce nejbližší k 

datu ocenění majetku. 
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