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1. ÚVOD 

 

 Oceňování majetku je ekonomická vědecká disciplína, která i v dnešní době neustále 

prochází obdobím rozvoje. Už to není pouze dosazení podnikových čísel do matematického 

vzorce, ale odpovědně posuzuje perspektivy podniku. Proto je dnes značné části v procesu 

oceňování věnováno i strategické analýze, jejímž účelem není rozmnožit stránky oceňovacího 

posudku, ale být základem celého ocenění. 

  Pojem oceňování představuje komplexní proces, při kterém je movitému                     

a nemovitému majetku, pohledávkám, finančnímu majetku či podnikům jako celku, 

přiřazována peněžní hodnota. Navíc v tržní ekonomice neustále vznikají podněty pro 

oceňování, ať už je to v procesu fůzí, rozdělování podniků, jejich sanaci, nebo likvidaci.  

 Zjištění co nejpřesnější tržní hodnoty je přímo závislé na několika faktorech. 

Základem jsou vlastní zkušenosti odhadce, samotný účel ocenění, časová dimenze pro 

zpracování a především kvalita a množství informací, které jsou pro ocenění konkrétního 

podniku k dispozici.  

 Problémem je, že literatura týkající se procesu oceňování je ve většině případů 

modifikována pouze pro velké výrobní podniky. V mém případě, ocenění lyžařského klubu, 

zatím není v hlavních literárních pramenech tak důkladně popsané. Výsledkem je proto 

subjektivní tržní hodnota, která je získána z používaných zvyklostí, běžných metod a postupů 

oceňování podniků. 

 V rámci své diplomové práce se zabývám určením hodnoty lyžařského klubu 

Šumperk. Jsem členem tohoto klubu od svých šesti let. Za patnáctiletou závodní kariéru jsem 

se vždy jen soustředil na dosahování co nejlepších sportovních výsledků. I když už 

v současné době v klubu nezávodím, chtěl jsem zjistit fungování klubu z jiné než závodní 

stránky a získat tak ucelenou představu o fungování, perspektivě a hodnotě klubu. 

 Cílem diplomové práce je zjištění hodnoty lyžařského klubu Šumperk, o.s. Pro 

ocenění byla použita substanční hodnota. Součástí ocenění je také strategická analýza, která 

poukazuje na postavení klubu z hlediska makroekonomických a mikroekonomických faktorů 

a dále se zabývá vnějším a vnitřním potenciálem klubu.
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2. TEORETICKÉ METODY OCE ŇOVÁNÍ 

 

2.1 DEFINICE PODNIKU  

 V literatuře se nachází mnoho definic samotného pojmu podnik. Pro proces oceňování 

má však největší význam definice z obchodního zákoníku, která definuje 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. Podnik je věc hromadná.“1  

 

Podnikání 

 Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 

 Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání                

v obchodním rejstříku, nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen 

zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky 

podniku se rozumí adresa jejího umístění. 

 

2.2 ÚČEL OCENĚNÍ MAJETKU 

 S procesem oceňování se v běžném životě můžeme setkávat poměrně často. Jde          

o proces, při kterém je předmětům či objektům přiřazována peněžní hodnota. Oceněním 

můžeme rozumět službu, kterou si zákazník objednává, protože mu přináší užitek.  

                                                 
1 ZÁKON č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 5 



 

 

9 

 Užitek může mít různou povahu podle potřeb objednavatele a cílů, kterým má ocenění 

sloužit. Velký význam hraje ocenění v situaci, kdy se jedná o ceně majetku, který není běžně 

prodáván na trhu a jeho cena je určitým způsobem specifická a bez odborných znalostí ji 

nelze jednoduše zjistit (např. ocenění obchodního podílu ve společnosti pro účel jeho 

prodeje).  

Majetek můžeme oceňovat např. i v situacích: 

 Zjišt ění daňového základu – pro účel zjištění daňového základu a výpočet daně je 

nutné určit obvyklou cenu majetku. 

 Dědictví – je tvořeno z různých majetkových položek. Je nutné určit tržní hodnotu 

dědictví (pro spravedlivé rozdělení mezi dědice, odměna notáře atd.). 

 Uzavírání pojistných smluv – je nezbytné provést správný, kvalifikovaný odhad 

hodnoty majetku tak, aby se v případě pojistné události dostalo pojištěnému oprávněné 

náhrady a minimalizoval se na něho dopad pojistné události. 

 Úvěrové řízení – bankovní ústavy si často vyžadují ocenění majetku potenciálního 

dlužníka, ať už pro účely zástavy majetku nebo pro posouzení majetkové situace a bonity 

klienta (odhady provádí specializovaní pracovníci banky). 

 Majetkové transakce ve společnostech – zvyšování kapitálu ve společnostech, 

transformace společností, likvidace podniku, převody obchodních podílů mezi společníky. 

 Vypořádání společného jmění manželů – v situaci, kdy nedojde v manželství 

k dohodě, je nutné provést objektivní ocenění veškerého majetku. Na jeho základě může soud 

rozhodnout o vypořádání společného jmění manželů. 

 Insolvenční řízení – v situaci ekonomického úpadku občana je hned několik situací, 

kdy je nutné provést ocenění majetku, který tvoří majetkovou podstatu a ta má být zpeněžena 

na úhradu úpadcových dluhů.2

                                                 
2 HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 
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2.2.1 Osoby vyhledávající ocenění 

� Běžný občan 

Při prodeji – proces ocenění je nutný v případě, že se občan rozhodne svůj majetek prodat či 

na někoho převést. Proto je potřeba zjistit aktuální tržní hodnotu majetku (při prodeji auta, 

darování bytu, zdědění rodinného domu). V tom případě si občan nechává zpracovat tržní 

odhad. 

Výpočet daní – při výpočtu daně darovací, daně z převodu majetku, daně z příjmu či dědické 

daně. V takových případech je třeba převáděný majetek ocenit a zjistit jeho obvyklou cenu za 

podmínek stanovených zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Takové ocenění se 

označuje jako administrativní odhad. 

Soudní jednání – v souvislosti s vlastnictvím majetku existuje celá řada situací, které mohou 

v určitých situacích vyžadovat vyřešení rozhodnutím soudu. Jde o situace jako vypořádání 

společného jmění manželů v rozvodovém řízení, zahájení podnikatelské činnosti, ekonomický 

úpadek jednoho z manželů. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě o rozdělení 

společného majetku, přichází na řadu soudní řízení. Soud poté může nařídit ocenění majetku 

pro účely jeho vypořádání. 

Akcionář – mimo běžné ocenění akcií pro účely prodeje mohou nastat i specifické situace. 

Jako menšinový akcionář se dostane do situace, kdy mu většinový akcionář nabídne možnost 

odkupu jeho akcií za určitou cenu. V případě, že má o nabízené ceně pochybnosti, může si 

nechat zpracovat ocenění akcií. Za situace tzv. vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze out) 

je při ocenění akcií stanovena tzv. „spravedlivá cena“, která nepodléhá schválení minoritními 

akcionáři. Pokud akcionář s výší ceny nesouhlasí, má možnost se bránit u soudu, a v tom 

případě bude potřebovat vlastní ocenění akcií znaleckým posudkem, kterým bude dokazovat 

odlišnou výši „spravedlivé ceny“. 

� Podnikatel 

V souvislosti se základním kapitálem – impulsem pro ocenění majetku je zahájení 

podnikatelské činnosti. Uvažuje-li podnikatel o vložení určitého vlastního majetku do 

základního kapitálu nově zakládané nebo již existující společnosti formou nepeněžitého 

vkladu. Takový nepeněžitý vklad je třeba ocenit, aby jeho hodnota mohla být zanesena do 

účetnictví a aby tak byla splacena i část požadované výše základního kapitálu (u spol. s.r.o., 

a.s.).  
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� Právnická osoba 

Darování majetku – v případě, že právnická osoba dostane darem jakýkoliv majetek, měla by 

provést jeho ocenění z důvodu placení darovací daně. Další skutečností je znalost hodnoty 

majetku pro účely účetní evidence. V rámci takového ocenění se stanovuje reprodukční 

pořizovací cena. 

Převod mezi spřízněnými osobami – vyskytují se případy, kdy jsou fyzické, právnické osoby 

mezi sebou personálně nebo ekonomicky propojeny. O takových osobách se říká, že jsou 

„spřízněnými osobami“. Když chtějí mezi sebou tyto osoby prodávat jakýkoliv majetek, musí 

být tržní hodnota (obvyklá cena) majetku stanovena na základě nezávislého ocenění znalcem. 

Tím krokem se má zamezit zvýhodňování spřízněných subjektů na úkor jiných osob a tím       

i narušování pravidel hospodářské soutěže, případně porušování daňových zákonů.  

� Stát 

Úřady – požadavky úřadů na ocenění majetku vycházejí ze stejných důvodů jako u občanů či 

právnických osob. Je nutné zjistit tržní hodnotu majetku, který má být prodán či jinak 

převeden na jiné osoby. Provedení takového ocenění je nezbytné ať již z důvodu, že majetek 

státu mívá určité výlučné charakteristiky (rozloha bývalých vojenských prostorů) nebo 

z důvodu zachování maximální transparentnosti při nakládání s veřejnými zdroji. 

 

2.2.2 Odhadci a znalci  

Odhady pro vlastní potřebu – provádí kdokoliv, kdo k tomu má potřebné informace                

a znalosti. V bankovních ústavech, v pojišťovnách, provádí odhady jejich školení pracovníci, 

kteří znají veškeré podklady a informace. 

 

1. Odhadce – fyzická osoba mající potřebné odborné vzdělání a způsobilá zpracovávat 

odhady ve svém oboru (splňuje požadavky živnostenského zákona pro získání koncese na 

oceňování majetku)  

 Odhad – ocenění majetku zpracované odhadcem, 

 Obsah odhadu – není striktně určen zákonem, ale minimálně obsahuje: popis 

předmětu ocenění, vlastní ocenění, výrok o ceně a metodickém pohledu na cenu, doklad  

o odborné způsobilosti odhadce.
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 Odhadce absolvuje zvláštní vzdělávací kurzy a je zpravidla členem některé                  

z „komory“ odhadců. Na základě získané koncese je oprávněn zpracovávat odhady a odborná 

vyjádření, nikoliv ovšem znalecké posudky. Odhady jsou běžně využitelné ve všech 

obchodních a občanských záležitostech, kde není například zákonem jednoznačně 

vyžadováno ocenění majetku znaleckým posudkem. 

 

2. Znalec – fyzická osoba splňující odborné předpoklady, složila požadované zkoušky a na 

základě těchto skutečností je předsedou krajského soudu jmenována znalcem a zapsána do 

seznamu znalců vedeného u příslušného krajského soudu. Je to tedy osoba se speciálními 

odbornými znalostmi rozdílnou od procesních stran a stáních orgánů, které může být těmito 

orgány přebírána za účelem objektivního objasnění a posouzení konkrétních skutečností 

důležitých pro dané řízení, jejichž objasnění takových odborných znalostí vyžaduje (v oboru 

medicíny, písma, stavebnictví, ekonomie, účetnictví, chemie, techniky a technologie), tj. je 

přibírána pro podání znaleckého posudku. Znalec je tedy oprávněn podávat znalecké posudky, 

zejména pro potřeby státních orgánů. 

 Znalecký posudek – písemný dokument, vypracovaný znalcem nebo znaleckým 

ústavem, který musí splňovat stanovené požadavky. Musí obsahovat následující části: 

a) nález – obsahující popis zkoumaného majetku či jevů a souhrn podkladů a skutečností, 

k nimž znalec přihlížel, 

b) vlastní posudek – v němž znalec uvede závěr, ke kterému dospěl zpravidla výčtem otázek, 

na které má odpovědět, včetně odůvodnění, kde uvede a zhodnotí skutečnosti, které jej 

k závěru vedly, 

c) znaleckou doložku – znalec v písemném posudku připojí na závěr znaleckého posudku; 

znalecká doložka obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, 

v němž je oprávněn podávat posudky a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán v znaleckém 

deníku. Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra 

připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 

 Na rozdíl od odhadce může být znalec rovněž trestně odpovědný, pokud zpracuje 

úmyslně nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek.
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 Znalecký ústav – právnická osoba s obdobnými oprávněními jako soudní znalec        

a jsou uvedeny v 1. oddílu seznamu ústavů. 

 Znalecké ústavy jsou jmenovány Ministrem spravedlnosti ČR, které rovněž vede jejich 

seznamy. Ty jsou spolu se seznamy znalců vedenými krajskými soudy veřejnosti dostupné na 

internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. V případech, kdy je předmětem 

posuzování kauza většího rozsahu, vyžadující kombinaci několika příbuzných znaleckých 

oprávnění, a nebo se jedná o přezkoumání znaleckého posudku znalce fyzické osoby, je žádán 

znalecký posudek ústavu zapsaného v 1. oddílu seznamu znaleckých ústavů.3 

Vědecké znalecké instituce – poskytují zvláštní vědecké posouzení ve zvlášť obtížných 

případech a jsou uvedeny ve 2. oddílu seznamu ústavů. 

Ústavní znalecký posudek – odborný dokument vypracovaný vědeckou znaleckou institucí ve 

zvlášť obtížných případech, které vyžadují zvláštní vědecké posouzení. V těch zvláštních 

případech podávají posudek: 

� státní orgány (ministerstva, ČNB), 

� vědecké ústavy (ústav Akademie věd ČR nebo výzkumné ústavy), 

� vysoké školy, 

� instituce specializované na znaleckou činnost (zapsané v 2. oddílu seznamu vedeného 

Ministerstvem spravedlnosti). 

 

 Ústavní znalecký posudek i posudek znaleckého ústavu musí mít vždy písemnou 

formu. Znalecký ústav musí uvést, kdo posudek zpracoval a kdo jej může osobně stvrdit         

a podat před soudem žádané vysvětlení. Osoba označená jako zpracovatel posudku 

znaleckého ústavu či ústavního znaleckého posudku ani jiná osoba podílející se na 

vypracování takového posudku nesmí být oním znalcem, který podával předchozí posudek ve 

stejné věci a který byl přezkoumáván znaleckým či vědeckým ústavem.

                                                 
3 HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 
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2.3 HODNOTA PODNIKU  

 V praxi je možné se setkat s požadavkem, aby oceňovatel určil „objektivní“ hodnotu 

podniku. Podnik, tak jak jsem ho definoval výše, má jistě řadu objektivních vlastností. 

Hodnota k nim však nepatří.  

 

 „Hodnota v ekonomickém smyslu je chápána jako vztah mezi určitým subjektem          

a objektem za předpokladu racionálního chování.“4  

 

Ekonomická hodnota vyplývá ze dvou základních skutečností hospodářského života: 

� lidské potřeby obecně nemají hranice, 

� zdroje k uspokojení lidských potřeb jsou omezeny. 

 

Ekonomicky pojímaná hodnota určitého statku má dvě základní stránky: 

a) Schopnost statku uspokojovat lidské potřeby tvoří jeho užitnou hodnotu. Užitná hodnota 

závisí na možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního vlastníka daného 

předmětu. Pro různé vlastníky existuje různá užitná hodnota. 

b) Pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici v omezeném množství, může být 

předmětem směny a má tedy směnnou hodnotu. Směnná hodnota vyjádřená v penězích vede 

k tržní ceně. 

 Hodnota podniku také závisí na možném budoucím užitku, který můžeme z držení 

podniku očekávat. Tyto užitky mohou mít na obecné rovině nejrůznější podobu a v zásadě je 

můžeme rozdělit na užitek povahy finanční a užitek, který ve finanční podobě bezprostředně 

vyjádřen není (společenské postavení, moc atd.). Z praktických důvodů je nutno omezovat se 

pouze na užitek vyjádřený v penězích. 

 

 Hodnota podniku je tedy dána očekávanými budoucími příjmy (buď na úrovni 

vlastníků, nebo na úrovni všech investorů do podniku) převedenými (diskontovanými) 

na jejich současnou hodnotu.

                                                 
4 PEEMOLELER, V., H. Praxishandbuch der Unternehmensbewertung, str. 3 
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Očekávané budoucí příjmy 

 U většiny podniků předpokládáme při oceňování prakticky neomezené trvání. Příjmy 

v dlouhém budoucím časovém horizontu lze však pouze odhadovat, nikoliv „objektivně“ 

určit. Při procesu ocenění jde pak o to, kterou prognózu budeme považovat za věrohodnou. 

Tato skutečnost nás pak vede k závěru, že hodnota podniku není vlastně nic jiného než určitá 

víra v budoucnost podniku, která je vyjádřená v penězích. Z výše uvedeného plynou 

následující závěry: 

• Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik, protože je založena 

na projekci budoucího vývoje. Jedná se tedy o odhad. 

• Pokud hodnota není objektivní vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, který 

by umožňoval hledanou hodnotu určit. 

• Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož hlediska 

je určována. 

2.3.1 Základní pojmy 

Hodnota (value) není skutečnost, ale odhad pravděpodobné ceny, která by měla být 

zaplacena za zboží nebo služby v dané době v souladu s konkrétní definicí hodnoty. 

Ekonomický pojem hodnoty odráží názor trhu na užitky, které získá ten, kdo vlastní dané 

zboží nebo získá dané služby k datu ocenění. 

 

Cena (price) je termín používaný pro částku požadovanou, nabízenou nebo zaplacenou za 

zboží nebo službu. V důsledku finančních možností, motivací nebo speciálních zájmů daného 

kupujícího a/nebo prodávajícího cena zaplacená za zboží nebo službu může nebo nemusí mít 

nějaký vztah k hodnotě, kterou by tomuto zboží nebo službě mohli přisoudit ostatní. Cena je 

však obecně indikace relativní hodnoty přisouzené zboží nebo službě konkrétním kupujícím 

a/nebo prodávajícím za určitých podmínek. 

 

Náklady (cost) představují cenu zaplacenou za zboží nebo službu, nebo částku potřebnou 

k vytvoření nebo produkci zboží nebo služby. Když je toto zboží nebo služba dokončena, jsou 

jejich náklady historickou skutečností. Cena zaplacená za zboží nebo službu se stává 

nákladem pro kupujícího.
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Trh  (market) je prostředí, ve kterém jsou zboží a služby obchodovány mezi kupujícími          

a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Na trhu se předpokládá, že zboží 

a/nebo služba může být obchodována mezi kupujícími a prodávajícími bez omezení jejich 

činností. Trh může být místní, regionální, národní nebo mezinárodní. 

 

2.4 PŘÍSTUPY K OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

Dělíme na čtyři základní přístupy: 

1. tržní hodnota 

2. subjektivní hodnota 

3. objektivizovaná hodnota 

4. komplexní přístup na základě Kolínské školy 

 

2.4.1 Tržní hodnota 

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

ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi 

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

informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 5 

 Pojem tržní hodnoty předpokládá cenu sjednanou na volném a konkurenčním trhu. 

Oceňování na trhu jsou obecně založena na informacích týkajících se srovnatelných majetků. 

Proces oceňování vyžaduje, aby oceňovatel udělal adekvátní a relevantní průzkum trhu. 

Oceňovatel musí získat všechna významná data, zohlednit i související fakta. Žádné ocenění 

se neobejde bez vlastního úsudku oceňovatele. Zpráva však musí uvádět, do jaké míry 

oceňovatel zakládá podklady pro odhad tržní hodnoty na faktech o trhu, nebo zda je odhad do 

větší míry založen na vlastním úsudku oceňovatele z důvodu charakteru majetku a nedostatku 

srovnatelných údajů o trhu. V každém případě však platí, že oceňování majetku založené na 

trhu předpokládá činnost trhu, na kterém k transakcím dochází, bez omezení mimotržními 

silami.

                                                 
5 International Valuation Standards 2000. Kapitola Intenational Valuation Standard 1. str 92, odst. 3. 1. 
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2.4.2 Subjektivní (investiční) hodnota 

 „Investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora nebo třídu 

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

specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s určitými investičními cíli a/nebo 

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

tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota by neměl být zaměňován s tržní 

hodnotou investičního majetku.“ 6 

 Pro ocenění z pohledu konkrétního subjektu se především v německé teorii a praxi 

zavedl pojem subjektivní hodnota. Hodnota podniku v této situaci neodpovídá tomu, že je 

dána pravděpodobnou cenou na trhu. Prioritou je individuální názor účastníků transakce, 

například kupujícího. Hodnota je pak dána očekávanými užitky z majetku pro konkrétního 

kupujícího, prodávajícího, stávajícího vlastníka apod.  

 

Základní charakteristiky investiční hodnoty: 

 Budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ manažerů 

oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto představám obvykle směrem 

dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující míře představu řídících pracovníků 

oceňovaného subjektu, případně investora. 

 Diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investovat, které má 

subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno. Diskontní míra je v rozhodující míře dána 

subjektivními názory a představami a případně konkrétními podmínkami subjektu, z jehož 

hlediska je sestavena. 

                                                 
6 International Valuation Standards 2000. Kapitola International Valuation Standard 2. str 106, odst. 3.4. 
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2.4.3 Objektivizovaná hodnota  

 Tato hodnota by měla být v co největší míře postavena na všeobecně uznávaných 

datech a při jejím výpočtu by měly být dodrženy určité zásady a požadavky. Cílem je 

dosáhnout co největší reprodukovatelnosti ocenění. Mezi zásady patří: 

1. Udržovat substanci – objektivní ocenění vyžaduje, aby z podniku bylo vybíráno jen tolik 

peněžních prostředků, aby nebyla ohrožena jeho majetková podstata. 

2. Volný zisk – ocenění je založeno na volném zisku, tzn. té části zisku, kterou mohou vybrat, 

aniž by byla ohrožena substance podniku. 

3. Nepotřebný majetek – rozdělen na část nezbytnou pro vlastní provoz a část ostatní. 

Výnosové ocenění se pak týká především té části, která je provozně nezbytná. Ostatní majetek 

je oceňován samostatně. 

4. Možnosti změn v podniku – při ocenění se vychází z konkrétních rozpoložení v okamžiku 

ocenění. Změny jsou uvažovány jen v rozsahu, který je již v současném stavu obsažen, 

například vliv dokončení již rozestavěných investic, o nichž bylo rozhodnuto.  

5. Metoda – měla by být jednoznačná a jasná. Jednoznačnost znamená, že jiný oceňovatel by 

měl bez problémů zopakovat celé ocenění se stejnými či podobnými výsledky. 

6. Management – v rámci objektivizované hodnoty předpokládáme, že současný management 

přetrvá. Tento standardní předpoklad je součástí vytváření typizovaných situací v rámci 

objektivizované hodnoty. 

 

Obr. 2.1. Vztah objektivizované hodnoty a subjektivního ocenění 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. str. 23 
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2.4.4 Kolínská škola 

 V Evropě se poukazuje na skutečnost, že je obecně problematické hovořit o tržní 

hodnotě, poněvadž trh s podniky má v evropských podmínkách stále mnoho omezení: 

� rozsah transakcí s obdobnými podniky není velký, 

� trhu chybí transparentnost (přehled o transakcích a jejich podmínkách), 

� není zřejmé, zda cena byla zaplacena za pokračující podnik, nebo zda obsahuje určité 

synergie. 

 Za reálné východisko pro ocenění většiny podniků je považováno subjektivní ocenění. 

V základním případě, a tím je nákup a prodej podniku, je východiskem subjektivní hodnota 

konkrétního prodávajícího a na druhé straně subjektivní hodnota konkrétního kupujícího. Na 

tomto subjektivním postoji je právě založena Kolínská škola. 

 Kolínská škola je toho názoru, že ocenění nemá smysl modifikovat v závislosti na 

jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které má ocenění pro uživatele jeho 

výsledků. Kolínská škola rozeznává základní funkce oceňování a spolu s tím i funkcí 

oceňovatele: 

 

Funkci poradenskou – nejdůležitější funkcí, poskytují se informace o maximální ceně, kterou 

ještě může kupující zaplatit a minimální ceně, kterou může prodávající přijmout, aniž by na 

transakci prodělal. V poradenské funkci nabývá oceňování hraniční hodnoty. Předpokládá se, 

že hraniční hodnota je jako subjektivní odhad druhé straně neznámá. 

Funkce rozhodčí – jde o výkon funkce nezávislého oceňovatele. Má za úkol odhadnout 

hraniční hodnoty účastníků transakce a nalézt spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého 

rozpětí.
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Funkce komunikační – poskytnout podklad pro komunikaci s investory a bankami. 

Funkce argumentační – oceňovatel hledá argumenty, které mají zlepšit pozici dané strany      

a slouží ji jako podklad pro jednání. 

Funkce daňová – cílem je poskytnout podklady pro daňové účely. 

 

 

Schéma 2.1. Hlavní funkce oceňování podle Kolínské školy 
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Zdroj: MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. str. 25
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Postup při oceňování podniku 

 Důležité je položit si otázku, co by mělo být výsledkem ocenění? Volba použitých 

technik je pak podřízena funkcím, které by ocenění mělo splnit. Musíme provést souhrnné 

hodnocení všech částí podniku, které provedeme prozkoumáním všech stránek činnosti. Toto 

je hodnocení strategické – zjistíme postavení podniku na trhu, konkurenční sílu a schopnost 

podniku tvořit hodnotu a dlouhodobě přežít. 

 Poté provedeme hodnocení podniku z finančního pohledu. Zpracujeme finanční 

analýzu současného stavu podniku a následně použijeme některou z metod pro vlastní 

výpočet hodnoty podniku. 

 

Fáze oceňování podniku7  

� vymezení zadání práce – tento bod obsahuje specifikaci cíle ocenění, vytvoření 

pracovního týmu složeného obvykle z vedoucího týmu, ze zástupců poradenské firmy 

a zástupců podniku, 

� plán práce – určení závazných termínů prací ve vazbě na cíl a termín řešení, 

� sběr informací vnějších (analýza makroprostředí a mikroprostředí) i vnitřních 

(podniková minulost, současnost i budoucnost), 

� analýza dat – vytvoření finanční a strategické analýzy (na 3-5 let), výběr metod ve 

vazbě na cíl práce, 

� analýza ocenění – aplikace zvoleného metodického aparátu ve vazbě na účel ocenění, 

syntéza výsledků a příprava závěrečného výroku, výrok o tržní hodnotě podniku 

k datu ocenění. 

 

 V případě, že se oceňovatel řídí právě tímto postupem, je nutné na závěr provést 

syntézu výsledků a formulaci závěru, ke kterému dospěl. Konkrétně to znamená, že 

k určitému datu je stanovena hodnota podniku. Zde je nutno zdůraznit, že uvedení data má 

klíčový význam, a to především proto, že oceňovatel do svého závěrečného výroku 

zpracovává veškerá data, která má v daný okamžik k dispozici. V případě, že po určité době 

vznikne opět potřeba se k výsledku ocenění vrátit, není možné výsledný výrok prostě převzít. 

                                                 
7 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 



 

 

2.5. METODY OCEŇOVÁNÍ POD

 Metody, které se používají pro stanovení hodnoty podniku lze rozd

skupin. 

 

 

Obr. 2.2. Přehled základních metod pro oce

Zdroj:  Vlastní úprava podle: MA

metody a postupy. str. 29 
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OVÁNÍ PODNIKU  

Metody, které se používají pro stanovení hodnoty podniku lze rozd

ehled základních metod pro oceňování podniku 

MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocen

Volbu metody je nutné především podřídit účelu a cíli ocenění. Metody založené na 

majetkovém principu se snaží odhadnout cenu, kterou by musel investor zaplatit, kdyby cht

jednotlivé složky majetku. 

chto metod je velmi zdlouhavým a pracným vyhledáváním jednotlivých 

ní fungujících podniků se blíží spíše k dolní hranici jejich hodnoty.

hem let přistoupilo více k používání metod výnosových, a

na bázi free cash flow, EVA či dividend, které vnímají hodnotu podniku jako sou

ínosů podniku spojených s jeho vlastnictvím. Tyto metody je vhodné 

použít zejména pro podnik ve fázi rozvoje, kdy má podnikatelskou strategii a existují 

ňování.

Metoda ekonomické 

Metody založené na 
základě analýzy 

majetku

• Účetní hodnota 
vlastního kapitálu na 
principu historických 
cen

• Substanční hodnota 
na principu úspory 
nákladů

• Substanční hodnota 
na principu 
reprodukčních cen

• Likvidační hodnota

Metody založené na 
tržním principu

• Ocenění na základě 
tržní kapitalizace

• Ocenění na základě 
srovnatelných 
podniků

• Ocenění na základě 
srovnatelných 
transakcí

• Ocenění na základě 
údajů o podnicích 
uváděných na burzu

Metody, které se používají pro stanovení hodnoty podniku lze rozdělit do 3 základních 

 
dniku: proces ocenění - základní 

ění. Metody založené na 

majetkovém principu se snaží odhadnout cenu, kterou by musel investor zaplatit, kdyby chtěl 

chto metod je velmi zdlouhavým a pracným vyhledáváním jednotlivých 

 se blíží spíše k dolní hranici jejich hodnoty.         

ání metod výnosových, ať už založených 

i dividend, které vnímají hodnotu podniku jako současnou 

 podniku spojených s jeho vlastnictvím. Tyto metody je vhodné 

dy má podnikatelskou strategii a existují 

Metody založené na 
tržním principu

Ocenění na základě 
tržní kapitalizace

Ocenění na základě 
srovnatelných 
podniků

Ocenění na základě 
srovnatelných 
transakcí

Ocenění na základě 
údajů o podnicích 
uváděných na burzu
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 Podniky plně rozvinuté a obchodované na fungujícím kapitálovém trhu by měly ke 

stanovení své hodnoty použít metody založené na tržním principu, neboť nikdo jiný než 

fungující trh nestanoví jejich skutečnou tržní hodnotu lépe. Zde je na místě upozornit na 

důležitý aspekt, že by mělo jít o normálně fungující stabilní kapitálový trh, což rovnou dává 

odpověď na otázku, proč jsou u nás zatím metody založené na tržním principu méně 

používané. 

2.5.1 Metody založené na výnosovém principu 

2.5.1.1 Metoda diskontovaných peněžních toků DCF ( discounted cash flow) 

 

 Metoda DCF je základní výnosovou metodou. Zatím je nejvíce rozšířena v USA         

a Velké Británii, ale s prolínajícími investičními procesy roste význam metody i v Evropě. 

Metodu DCF lze rozlišit na tři základní techniky pro výpočet výnosové hodnoty metodou 

DCF: 

� metoda „entity“ (Entity approach), entity = jednotka, zde označujeme podnik jako 

celek 

 V této metodě probíhá výpočet ve dvou krocích. Vycházíme z peněžních toků, které 

byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme hodnotu 

podniku jako celku (Hb - brutto hodnota). Od ní pak v druhém kroku odečteme hodnotu cizího 

kapitálu ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu (Hn – netto hodnota). 

� metoda „equity“ (Equity approach), equity = vlastní kapitál 

 V metodě „equity“ vyjdeme z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům 

podniku. Jejich diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu (Hn). 

� metoda „APV“ (Adjusted present value), upravená současná hodnota 

 Metoda APV dělí výpočet opět do dvou kroků jako metoda DCF entity. V prvním se 

zjistí hodnota podniku jako celku (Hb), ale v tomto případě jako součet dvou položek – 

hodnoty podniku za předpokladu nulového zadlužení a současné hodnoty daňových úspor 

z úroků. Ve druhém kroku se pak odečte cizí kapitál a výsledkem je hodnota netto. 

 Smyslem metod je zjistit hodnotu čistého obchodního majetku a jednotlivé metody se 

liší podle toho, jak k hodnotě čistého obchodního majetku dospějeme.
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Postup při použití metody DCF 

 Musíme mít k dispozici výsledky strategického ocenění, finanční analýzy                    

a zdůvodněný kompletní finanční plán a důkladně se orientovat v postupech, jako je vymezení 

cash flow pro vlastní ocenění a jakými propočtovými technikami odvodit z prognózy 

peněžního toku výnosovou hodnotu. Základním znakem DCF entity je, že bezprostředně 

výsledkem procesu diskontování peněžních toků je hodnota podniku jako celku. Podnik jako 

celek, jako entita, je ovšem chápán nikoliv na úrovni bilanční sumy, nýbrž právě na úrovni 

investovaného kapitálu. 

 

Peněžní toky pro metodu DCF entity 

Ve finančním plánu máme k dispozici prognózy cash flow na úrovni: 

1. CF provozního 

2. CF investičního 

3. CF finančního 

4. CF celkového 

 

 Východiskem je produkce peněz v podniku – tedy provozní peněžní tok. Musíme 

odečíst investice, které jsou podmínkou dosažení určité výše peněžních toků v budoucnosti. 

Výsledkem je tzv. volné cash flow (free cash flow – FCF).  

Tab. 2.1. Náplň peněžního toku 

1. + Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi (KPVD) 

- Upravená daň z příjmů (= KPVD x daňová sazba) 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních (KPV) 

+ Odpisy  

+ Ostatní náklady započtené v provozním VH, které nejsou výdaji v běžném období 

= Předběžný peněžní tok z provozu 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) 

= Volný peněžní tok (FCF) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zdroj: Vlastní úprava podle: MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní 

metody a postupy. str. 150
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 U metody DCF je východiskem vždy volný peněžní tok. U DCF entity se volným 

peněžním tokem rozumí tvorba financí pro: 

• Vlastníky (akcionáře), tedy především na dividendy, 

• Věřitelům v podobě splátek úvěrů a úroků. 

 

 Metodou DCF equity vyčíslujeme bezprostředně hodnotu vlastního kapitálu, a to na 

základě volných peněžních prostředků pro vlastníky FCFE (FCF to equity). 

 

Tab. 2.2. Výpočet dle metody equity 

   Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních (ZP) 

+ Odpisy 

+ Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku provozně nutného 

= FCF na úrovni podnikatelské jednotky (tj. entity) 

- Úroky z cizího kapitálu snížené o daňový štít, tj. úrok x (1 – daň.sazba) 

- Splátky úročeného cizího kapitálu 

+ Nově přijatý úročený cizí kapitál 

= FCFE  

Zdroj: Vlastní úprava podle: MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní 

metody a postupy. str. 171 

 

 Při používání metody DCF equity je důležité zjistit vztah mezi oceňováním na základě 

dividend a na základě FCFE. Rozdíly v ocenění vyplývají z: 

� Dividendy jsou vyšší než FCFE, dlouhodobě se financuje tento rozdíl vydáním nových 

akcií nebo přijetím nových úvěrů. 

� FCFE je větší než souhrn oficiálně vyplácených dividend. Rozdíl není vyplácen, ale je 

rozdělen majoritním akcionářům jinými cestami. Tak vzniká ekonomický základ pro 

ocenění kontroly, tedy majoritního podílu na akciové společnosti.  
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2.5.1.2 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA = Economic Value Added) 

 Přidaná hodnota EVA představuje ukazatel výnosnosti překonávající nedostatky 

ukazatelů, jež byly dosud používány pro tento účel (ukazatele rentability  - ROE, ROA – 

založené na účetním výsledku hospodaření nebo ukazatele volných peněžních toků). Ukazatel 

EVA slouží také k vykazování co nejužší vazby na hodnotu akcií, která by měla být 

statisticky prokazatelná. 

 EVA měří ekonomický zisk (ekonomického zisku je dosahováno tehdy, je-li kladný 

účetní zisk větší než náklady na vložený vlastní kapitál). EVA není pouze měřítkem 

výkonnosti, ale také vodítkem pro finanční management, pro mnohá rozhodnutí na kterékoliv 

úrovni řízení. EVA může vést  manažery, aby se chovali jako vlastníci tím, že váže jejich 

odměny přímo na změny v EVA. Manažeři mají možnost zbohatnout, jen pokud zbohatnou 

také vlastníci (akcionáři - shareholders). Pokud si vedou dobře vlastníci, pak to znamená, že si 

povedou dobře také zaměstnanci, dodavatelé, vláda nebo obec (tedy stakeholders). 

 

Výpočet: EVA = NOPAT – C * WACC 

kde /NOPAT/ je („net operating profit after taxes“), tzn. zisk z operační činnosti podniku 

(zisk z hlavního provozu podniku) po dani; /Capital/ je kapitál vázaný v aktivech, který slouží 

operační činnosti podniku, tzn. aktivům potřebným k hlavnímu provozu podniku. V konceptu 

ekonomické přidané hodnoty pak tento obecný výraz bývá nahrazen speciálním termínem 

(NOA – „net operating assets“ – čistá operační aktiva); /WACC/ jsou („weighted average 

cost of capital“), průměrné vážené náklady kapitálu. 

 

Pokud je: 

EVA > 0 lze usuzovat na úspěšnost podniku, k hodnotě dlouhodobě investovaného kapitálu je 

reálně přidávána nová hodnota 

EVA < 0 dochází k úbytku bohatství majitelů podniku (akcionářů)  

 

NOPAT            

 Je operativní (provozní) zisk po zdanění odpovídající zhruba HV z běžné činnosti 

+  placené úroky na cizí zdroje. 

Výpočet:   NOPAT = EBIT * (1-t)  

kde /EBIT/ je zisk před úrokem a zdaněním; /t/ je sazba daně.
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WACC 

- Průměrné vážené náklady kapitálu, které v sobě zahrnují velikost kapitálu zapojeného 

do podnikání a jeho vnitřní strukturu, tj. kapitál věřitelů a kapitál akciový (vlastníků), 

a cenu, kterou musí podnik zaplatit za užití zdrojů. 

 

Výpočet:   WACC =  r� ∗  
	


�
 + r� ∗ 1 − T� ∗ 

�


�
 

kde /CK/ je cizí úročený kapitál; /VK/ je vlastní kapitál, vlastní zdroje; /C/ je celkový kapitál; 

/T/ je sazba daně z příjmů právnických osob; /rd/ je (Return of Debt) náklad na cizí kapitál, 

úroková míra cizího kapitálu; /re/ je (Return of Equity) náklad na vlastní kapitál, výnosnost 

vlastního kapitálu požadovaná vlastníky s ohledem na riziko, které podstupují svojí 

investicí; z pohledu investora požadovaná výnosnost. 

 

2.5.1.3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

 Jde o oceňovací postup, vypracovaný a používaný v německy mluvících zemích. Tato 

metoda je metodou „netto“ (též „equity“), tj. výnosovou hodnotu počítáme z výnosů pouze 

pro držitele vlastního kapitálu a výsledkem je tedy také přímo hodnota vlastního kapitálu. 

Jsou rozlišovány dvě varianty metody kapitalizovaných čistých výnosů: 

1. varianta  

� Vychází z toho, že výnos podniku má být určován na základě rozdílů peněžních toků. 

Tato varianta je prakticky totožná s metodou DCF equity. 

2. varianta 

� Zde je čistý výnos odvozován především z upravených výsledků hospodaření  

(z rozdílů účetně chápaných výnosů a nákladů). 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů stojí na obecně přijímaných zásadách, jedná 

se především o: 

- pro ocenění je určující jeho účel (zda chceme určit objektivizovanou, subjektivní, či jinou 

hodnotu), 

- podnik je třeba oceňovat jako hospodářskou jednotku (nejdůležitější je hospodářské 

hledisko, podle kterého vymezíme objekt ocenění, 

- princip rozhodného dne (hodnota podniku je vztažena k určitému dni a rozhodný den je 

třeba určit v zadání k ocenění),
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- ocenění provozně nutného majetku (ocenění probíhá na základě čistých příjmů, nebo na 

základě upraveného výsledku hospodaření;  při objektivizovaném ocenění je cílem získat 

ocenění přijatelné pro všechny strany, oproti tomu subjektivní hodnota vychází 

z individuálních možností a plánů subjektu, pro něhož je ocenění vytvářeno. 

- oddělené ocenění neprovozního majetku (veškerý majetek podniku, který není zásadní pro 

výkon podnikání a jeho prodej nemá vliv na základní podnikatelskou činnost – nevyužité 

stroje, pozemky, části budov), 

- zásada transparentnosti podniku (stručně vysvětlený postup ocenění skládající se 

z odborných pramenů, odhadů expertů, vlastních odhadů, z dat a pokladů klienta). 

 

2.5.1.4 Kombinované výnosové metody 

Metody kombinující ocenění majetkové a výnosové.  

� Metoda střední hodnoty (Schmalenbachova metoda) 

 H =  
	��

�
 , 

V= výnosová hodnota; S= substanční hodnota založená na reprodukčních cenách;  

H= hodnota podniku jako průměr 

 Výnosová hodnota bývá pro tyto účely propočtena obvykle pomocí metody 

kapitalizovaných čistých výnosů. 

 

2.5.1.5 Metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů 

 Zde se celková hodnota podniku skládá z hodnoty substance a hodnoty „firmy“. 

Hodnota firmy je chápána jako rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanční hodnotou. Jde 

jen o jiné označení pojmu goodwill. 

 V této metodě vycházíme z toho, že hodnotu firmy můžeme vypočítat přímo 

z mimořádného čistého výnosu. Tento výnos chápeme jako rozdíl mezi celkovým čistým 

výnosem podniku a čistým výnosem, který bychom měli dostat při normálním zúročení 

vloženého kapitálu. Hodnotu vlastního kapitálu podniku při trvale dosahovaném mimořádném 

čistém výnosu spočítáme jako: 

     H� =  S� + 
Č	���∗��

���
  

Hn= hodnota vlastního kapitálu; Sn= substanční hodnota netto; ČV= čistý výnos; ik= normální 

zúročení vloženého kapitálu.
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2.5.2 Ocenění založené na základě analýzy majetku 

 Ocenění na základě analýzy majetku vede ke zjištění majetkové podstaty, kterou 

označujeme jako substanční hodnota. Majetková hodnota podniku je definována jako souhrn 

individuálně oceněných položek majetku. Od tohoto souhrnu je pak odečtena suma 

individuálně oceněných závazků.  

 Velikost majetkového ocenění je tak dána především množstvím a strukturou položek 

majetku a pravidly pro jeho ocenění. Ocenění by mělo obsahovat všechny položky majetku, 

na které byly vynaloženy výdaje a od kterých lze očekávat příspěvek k výsledkům 

hospodaření podniku. Majetkové ocenění se člení v závislosti na tom, zda se očekává 

pokračování podnikatelské činnosti (v tom případě se jedná o ocenění především na principu 

reprodukčních cen), nebo se nepředpokládá dlouhodobá existence podniku (v tom případě se 

dostáváme k likvidační hodnotě). 

 

2.5.2.1 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 Vycházíme ze skutečnosti, za kolik peněz byl majetek skutečně pořízen, tedy 

z principu historických cen. Tento princip sice zkresluje současnou ekonomickou realitu, ale 

na druhou stranu je výhoda velké průkaznosti získaného ocenění. Ocenění se provádí podle 

platných zásad v účetnictví. Poté je sestavena rozvaha vyjadřující souhrnné účetní ocenění 

podniku. Účetní ocenění má charakter pouze jako základna pro posuzování výsledného 

ocenění a jako výchozí zdroj informací pro oceňovatele. 

 

2.5.2.2 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 Tato metoda hledá odpověď na otázku, kolik by stálo znovuvybudování podniku? Na 

tuto otázku je potřeba zjistit především substanční hodnotu brutto a netto. Substanční hodnotu 

brutto zjistíme přepočtením reprodukční ceny stejného či obdobného majetku sníženého         

o opotřebení. Odečtením dluhů od této hodnoty získáme substanční hodnotu netto, tedy 

ocenění vlastního kapitálu. Konečným cílem ocenění je zjištění především hodnoty netto. 

 Dále je nutné rozlišovat situace, kdy do ocenění zahrnujeme veškerá hmotná                

i nehmotná aktiva, a kdy nikoli. Problém je v nehmotných aktivech – know how, pracovníci, 

ochranné známky apod. Kdybychom byli schopni vyčíslit hodnotu zmíněných nehmotných 

položek, dostaneme úplnou substanční hodnotu podniku. Naopak neúplná substanční hodnota 

(převažující v praxi) zahrnuje jen hmotný a nehmotný, samostatně manipulovatelný majetek.
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 Reprodukční ceny po úpravách respektujících stav majetku a jeho opotřebení slouží 

jako základna jen pro ocenění nutného majetku. U nepotřebného majetku k provozu naopak 

zjišťujeme jeho prodejní cenu (cenné papíry, nadbytečné zásoby, nedobytné pohledávky). 

 

2.5.2.3 Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

 „Substanční hodnota uspořených nákladů je kvantitativním vyjádřením substitučního 

efektu existující majetkové podstaty.“8 Hlavní význam tvoří představa investora o budoucím 

podnikání spjatá s představou na velikost majetkové kapacity. Hodnota majetkové podstaty je 

pak dána schopností nahradit plánované investiční výdaje s přihlédnutím k provozním 

nákladům. Nezjišťujeme tedy hodnotu jednotlivých položek, ale pracujeme pouze 

s peněžními toky spojenými s jednotlivými majetkovými položkami. Metoda úspory nákladů 

je založena především na principech: 

� vazby k budoucnosti 

� ocenění podniku jako celku 

� subjektivního přístupu 

 

2.5.2.4 Likvidační hodnota 

 Zahrnuje majetek podniku, který bude rozprodán, rozdělen, či zlikvidován. Částečně 

jde i o metodu výnosovou, neboť hodnota podniku bude dána předpokládanými příjmy 

z likvidace. Výpočet likvidační hodnoty je sice v principu jednoduchý, ale z praktického 

hlediska je proces složitý. Je potřeba odhadnout, do jaké míry bude trh schopen majetek 

vstřebat a za jaké ceny. 

Likvidační hodnota se používá v případech: 

- jako součást ocenění podniků s omezenou životností (těžební podniky), 

- ocenění podniků ztrátových (v těchto případech se používá pouze likvidační hodnota, 

výnosová hodnota by vyšla záporná a neměla by význam), 

- odhad dolní hranice ocenění podniku (používá se v případě, kdy výnosová hodnota je nižší 

než zjištěná likvidační hodnota),

                                                 
8 SIEBEN: Der Substanzwert der Unternehmung, Wiesbaden 1963, str. 79 
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- rozhodování mezi likvidací a sanací podniku (oceňuje se likvidační a výnosovou hodnotou; 

vychází-li likvidační hodnota vyšší, tak je doporučena likvidace podniku a naopak), 

- měřítko jistoty kapitálu investovaného do podniku (v případech, kdy podstatnou část tvoří 

výhodné pozemky), 

- ocenění neprovozního majetku (ocenění pouze vybraných majetkových položek). 

 

2.5.3 Metody založené na tržním principu 

 Tyto metody jsou nejbližší běžnému občanovi. Využíváme je v případech, kdy máme 

v úmyslu něco prodat (automobil, motocykl). U běžně obchodovatelných statků nečiní 

ocenění žádné větší potíže. Ovšem existuje četnost případů a omezený rozptyl vlastností, 

které mají na cenu výraznější vliv. U podniku můžeme rozeznat dvě základní situace: 

� přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu 

� ocenění metodou tržního porovnání  

2.5.3.1 Přímé ocenění z dat kapitálového trhu 

 Používáme v situaci, kdy chceme ocenit akciovou společnost, jejíž akcie jsou 

obchodovatelné. Potřebujeme k tomu tržní cenu akcií. Aktuální cenu vynásobíme počtem 

akcií a dostaneme se k tzv. tržní kapitalizaci, která bývá ztotožňována s tržní hodnotou 

podniku. Obě veličiny se však výrazně odlišují.  

 První odlišností je cena akcie. V procesu oceňování vycházíme z průměrné ceny za 

poslední období. Délka období záleží zkušenosti oceňovatele a charakteru trhu. Druhou 

odlišností je vztah mezi mezní a průměrnou hodnotou. Aktuální tržní cena je obvykle 

výsledkem prodeje zlomku celkového počtu akcií.  

 Zkušenosti z trhů naznačují, že při koupi většího podílu akcií je cena vyšší oproti 

předcházejícímu stav asi o 20-50 %. Je to způsobeno prémií, která umožňuje podílet se na 

kontrole chodu společnosti. Prémie také vyjadřuje náklady zastoupení. Tyto náklady vznikají 

v důsledku oddělení výkonu vlastnických práv a vlastního řízení společnosti.
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2.5.3.2 Ocenění metodou tržního porovnání 

 Tržní hodnotu aktiv odvozujeme z informací o konkrétních cenách nebo tržních 

hodnotách obdobných aktiv. Metodu je možné použít bez problémů jen tehdy, jsou-li rozdíly 

mezi aktivy malé. Najít však plně srovnatelný podnik, jehož cena by byla k dispozici, je téměř 

nemožné. 

 Metoda tržního porovnání je nejvíce používána v USA, kde je největší trh s podniky   

a nejlepší datová základna o těchto transakcích. 

 

Metoda tržního porovnání je v USA uplatňována ve třech rovinách: 

a) metoda srovnatelných podniků – jde o srovnání s podobnými podniky, u kterých je známá 

cena jejich obchodovaných akcií, 

b) metoda srovnatelných transakcí – srovnání s podobnými podniky, které byly jako celek 

předmětem transakcí a známe tedy jejich realizační cenu, 

c) srovnání s podobnými podniky, jejichž podíly byly oceňovány pro vstup na burzu. 

 

2.5.3.3 Metoda srovnatelných podniků 

 Při tomto přístupu oceňovaný podnik srovnáváme s podniky, které již jsou oceněny. 

Ve většině případů oceňujeme akciovou společnost, jejíž akcie nejsou obchodovány nebo 

jejich cenu nemůžeme z určitého důvodu použít. Pro srovnání pak vybíráme podniky, jejichž 

podíly jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Tímto způsobem jsou oceněny pouze 

jednotlivé podíly (akcie) těchto podniků.  

 Při volbě srovnatelných podniků je potřeba najít kompromis mezi požadavkem na co 

největší podobnost a dostatečným počtem podniků pro vlastní srovnání. Vždy budou mezi 

podniky existovat nezanedbatelné rozdíly, proto se doporučuje použít 5až 8 srovnatelných 

podniků. 

 Po vybrání srovnatelných podniků vytvoříme mezipodnikové srovnání. Hlavním 

výsledkem by mělo být zjištění: 

a) který ze srovnávaných podniků má nejblíže k oceňovanému podniku, 

b) v jakém vztahu je oceňovaný podnik k souboru podniků srovnatelných, jestli je průměrný, 

nadprůměrný, špičkový v porovnání k souboru. 
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 Po důkladné analýze srovnatelných podniků s oceňovaným podnikem, musíme vybrat 

vhodné násobitele. Nejpoužívanějším násobitelem je poměr P/E, tzn. poměr mezi cenou akcie 

a ziskem akcie. Další násobitele můžeme rozlišit podle: 

a) Varianty Equity value (jedná se o hodnotu vlastního kapitálu na akcii) a Enterprise value 

(hodnoty podniku jako celku propočítanou na jednu akcii). 

b) Podle vyjádření vztahové veličiny, kde rozlišujeme násobitele výnosové. Ty jsou počítány 

na základě zisku za běžné období, EBIT (zisku před úroky a daněmi), EDBIT (zisku před 

odpisy, úroky a daněmi), a násobitele majetkové, kdy vztahová veličina je účetní hodnota 

vlastního kapitálu, případně účetní hodnota kapitálu investovaného.  

 

2.5.3.4 Metoda srovnatelných transakcí 

 V metodě srovnatelných transakcí počítáme násobitele na základě ceny skutečně 

zaplacené za srovnatelné podniky, které byly prodány v poslední době. Odlišnost v porovnání 

s metodou srovnatelných podniků spočívá v získání přímé hodnoty podniku jako celku, a to 

opět podle varianty použitého násobitele typu equity, nebo typu entity. 

 Není zde potřeba používat přepočty na akcii. Násobitele pak vyjadřují přímo hodnotu 

podniku jako násobek ukazatelů za podnik jako celek, například: ročního zisku po dani, EBIT, 

EBDIT, účetní hodnoty vlastního kapitálu, celkové hodnoty investovaného kapitálu, tržeb. 

 

2.5.3.5 Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

 Je to varianta postupu odvození hodnoty akcie podniku podle srovnatelných podniků. 

Odlišnost spočívá v rozsahu dostupných údajů, který je v tomto případě podstatně menší. 

Tento postup má jen podpůrný význam.9

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



 

 

34 

2.6 TYPOLOGIE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ  

 Ve sportu existuje vedle sebe několik druhově i institucionálně rozdílných typů 

sportovních organizací, rozlišujeme: 

 

1. Občanská sdružení – podle zákona č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů. 

2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se zákonem  

č.  116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České republice 

– jde o mezinárodní sportovní federace, které mohou mít sídlo na území České republiky, 

nebo zde působí prostřednictvím své organizační jednotky. 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy nebo 

v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování provozování vrcholového sportu 

(Střediska vrcholového sportu, dnes tzv. Resortní sportovní střediska). 

4. Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních 

fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromažďování prostředků určených 

k rozvoji sportu a tělovýchovy. 

5. Zájmová sdružení právnických osob, pokud je účelem jejich existence činnost v oblasti 

tělovýchovy a sportu. 

6. Obchodní společnosti a družstva – vzniklá za účelem provozování sportovní činnosti, 

zejména u vrcholových celostátních soutěží v kolektivních sportech. 

7. Obecně prospěšné činnosti vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných služeb 

v oblasti tělovýchovy a sportu.10 

 

2.6.1 Organizační struktury sportovních klub ů v České republice 

 Sportovní kluby vznikají jako občanská sdružení nebo obchodní společnosti (v ČR jde 

hlavně o společnosti s ručením omezeným a o akciové společnosti, jejich organizační 

struktura je popsána v obchodním zákoníku). 

 Organizační struktura ve sportovních klubech je vytvořena především k naplňování 

hlavních cílů organizace. Cíle sportovních klubů jsou hlavně na hladině ekonomické, 

sportovní a často i sociální a přitom vycházejí z daných finančních možností.  

                                                 
10 DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 
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 Sportovní cíle jsou určeny především k dosahování co nejlepších výsledků a umístění, 

ke sportovnímu růstu, rozvoji vlastní členské základny a také ke zviditelnění provozovaných 

sportů.  

 Ekonomické cíle se soustředí na vytváření finančních zdrojů, které zajišťují plnění 

sportovních cílů a vytvářejí podmínky k provozu sportovního klubu. Neziskové organizace 

jsou existenčně vázány na finanční prostředky od sponzorů. Oproti tomu strategie sportovních 

klubů, které fungují jako obchodní společnosti jsou vázány na výsledky z podnikatelské 

činnosti.  

 

2.6.2 Občanské sdružení 

 Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají 

občané právo svobodně se sdružovat bez povolení státního orgánu. Tento zákon se nevztahuje 

na sdružování občanů: 

a) v politických stranách a politických hnutích, 

b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, 

c) v církvích a náboženských společnostech.11 

 Občanské sdružení (dále jen OS) je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní 

správy mohou zasáhnout do činnosti občanských sdružení jen v mezích zákona. Členy mohou 

být jak fyzické, tak i právnické osoby. OS vzniká registrací na Ministerstvu vnitra se 

současnou evidencí na Českém statistickém úřadě (dále jen ČSÚ). Sídlo, název, orgány          

a činnost OS jsou vymezeny stanovami, návrh na registraci podávají nejméně tři osoby, 

alespoň jedné z nich musí být 18 let. Název OS se musí výrazně lišit od názvu jiné právnické 

osoby, která na území ČR svoji činnost vyvíjí, také se musí lišit i od názvu veřejné moci 

v naší republice, od názvů mezinárodních orgánů, jakož i jejich institucí, a od názvu Evropské 

unie  a jejích orgánů. Tato právní forma nemůže také suplovat jinou právní formu, jež by měla 

zajišťovat výkon určitých povolání. Charakteristickým znakem občanského sdružení je 

členská základna.  

 V praxi jsou zakládána občanská sdružení s rozmanitým zaměřením, např. na 

provozování sportu, ochrany přírody a přírodních zdrojů, zájmové činnosti dětí a mládeže, 

kultury, vzdělání aj. Patří sem rovněž zájmové svazy umělců, sportovců apod.

                                                 
11 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace. 
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3. CHARAKTERISTIKA  LYŽA ŘSKÉHO  KLUBU  ŠUMPERK  

 

Základní informace  

 SKI KLUB Šumperk, o.s. je sportovní klub založený podle zákona č. 83/1990 Sb.         

o sdružování občanů jako občanské sdružení a stává se pokračovatelem a garantem 

zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

 

 

Sídlo:       Ski klub Šumperk, Tyršova 12, Šumperk, 

       PSČ 787 01 

Právní forma:      Občanské sdružení 

IČ:       00562041 

DIČ:       398-00562041 

Výkonný orgán:     Valná hromada 

Statutární orgán:     Předseda a místopředseda  

Činnost klubu zabezpečuje:   Výkonný výbor 

Ekonomka klubu:     Ing. Ilona Brachařová 

Vedoucí areálu ČHS:    Zdeněk Lysák 

Datum vzniku klubu :     30. 6. 1990 

Místo provozu činnosti:    Areál Červenohorské sedlo 

Hlavní činnost:     Provozování sportovní činnosti 

Hospodářská činnost:    Provoz lanovek a vleků 

Sportovní úseky:     Alpské, běžecké, akrobatické lyžování, 

       sportovní, sportovně – technické lyžování 

Telefon:      583 21 51 18 

Internetová adresa:     www.skiklub-su.cz  



 

 

 

 

3.1 CÍLE SKI KLUBU ŠUMPE

 

 Základní cíle a poslání klubu spo

podmínky pro sportovní aktivity svých 

a talentovaným jedincům zabezpe

 

 Provozem, údržbou a rozši

cíle. Dále vytváří ekonomickou základnu pro napl

a k úhradě ztrát souvisejících s

 

Historie 

provoz lyžařského areálu.  

 

 

 V roce 1955 se na Č

již za 1. Republiky německým lyža

červené sjezdovce a započal rozvoj lyža

za počátek závodního lyžování na 

sjezdovce a ve sjezdu na červené sjezdovce.
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CÍLE SKI KLUBU ŠUMPE RK 

Základní cíle a poslání klubu spočívají ve veřejně prospěšné č

podmínky pro sportovní aktivity svých členů. Dále zajišťuje tě

m zabezpečuje ekonomické a tréninkové podmínky v

Provozem, údržbou a rozšiřováním vlastních zařízení umožňuje napln

í ekonomickou základnu pro naplňování veřejně

visejících s činností mládeže. 

 

 Dlouholetá sportovní činnost má více než 

padesátiletou úspěšnou tradici. Lyža

Šumpersku začaly v poválečném období, kdy vznikl Sokol 

Železničář Šumperk. Členové klubu formou brigád 

vybudovali postupně lyžařský areál na 

sedle (dále ČHS), kde v současné dob

 

roce 1955 se na ČHS sjezdovalo podél skokanského můstku, který byl vybudován 

meckým lyžařským klubem. V tomto roce se zač

čal rozvoj lyžařského areálu na ČHS. Sezóna 1955/1956 se považuje 

átek závodního lyžování na ČHS. Uskutečnil se zde první závod ve slalomu na 

jezdovce a ve sjezdu na červené sjezdovce.

šné činnosti, která vytváří 

uje tělovýchovný proces                   

uje ekonomické a tréninkové podmínky v oblasti lyžování. 

ňuje naplnění základního 

řejně prospěšné činnosti               

činnost má více než 

Lyžařské aktivity na 

ném období, kdy vznikl Sokol 

lenové klubu formou brigád 

ský areál na Červenohorském 

asné době Ski klub zajišťuje 

stku, který byl vybudován 

tomto roce se začaly kácet stromy na 

HS. Sezóna 1955/1956 se považuje 

nil se zde první závod ve slalomu na černé 



 

 

 Lyžaři se sdružovali v

byla v tělovýchovné jednotce Šumperk desítka lyža

lyžařského kotvového vleku na 

Zájezdní hostinec, který sloužil k odpo

zde stál už v polovině 19. století.

 

 

sch

TJ LP Šumperk dne 17.5.1990. 

 

Ke dni 1.7.1990 byla nová TJ registrována jako TJ SKI

subjektivitou. Provoz chaty a lyža

která tímto přebrala veškeré povinnosti související s
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i se sdružovali v TJ LOKOMOTIVA Šumperk. V počátcích závodního lyžování 

lovýchovné jednotce Šumperk desítka lyžařů. V roce 1958 za

ského kotvového vleku na černé sjezdovce a ve stejném roce 

Zájezdní hostinec, který sloužil k odpočinku nejen poště a formanům, ale i prvním turist

 19. století. 

  

 V roce 1959 proběhla rekonstrukce lyža

skokanského můstku podél černé sjezdovky. Po té

se na můstku konal závod ve skocích na lyžích armádního 

přeboru, který vyhrál pozdější olympijský vít

letech proběhla výstavba vleků na jižních svazích.

 V duchu nových zásad řízení a organizace 

tělovýchovy požádal výbor Sokolu Železni

o osamostatnění. Tento návrh byl nejdříve schválený 

schůzí oddílu a posléze akceptován a schválen Valnou hromadou 

TJ LP Šumperk dne 17.5.1990.  

Ke dni 1.7.1990 byla nová TJ registrována jako TJ SKI-KLUB Šumperk s

subjektivitou. Provoz chaty a lyžařského servisu se převedlo do hospoda

ebrala veškeré povinnosti související s provozováním těchto za

átcích závodního lyžování 

roce 1958 začala výstavba 

 byla také dokončena. 

ům, ale i prvním turistům, 

hla rekonstrukce lyžařského 

erné sjezdovky. Po této rekonstrukci 

stku konal závod ve skocích na lyžích armádního 

jší olympijský vítěz Jiří Raška. V 70. 

 na jižních svazích. 

ízení a organizace české 

Sokolu Železničář Šumperk               

říve schválený členskou 

zí oddílu a posléze akceptován a schválen Valnou hromadou 

LUB Šumperk s plnou právní 

evedlo do hospodaření TJ SKI-KLUB, 

ěchto zařízení.



 

 

Současnost 

  

Moravě. Nachází se v nadmo

severně od obce Kouty nad Desnou. 

cest. ČHS je také významným silni

v rozmezí 862 – 1164 metr

března.  

  

 Areál je jedinečný rozmanitostí terénu, který uspokojí veškeré skupiny lyža

Lyžařský areál je rozdělen na severní a 

jsou určeny zejména pro za

lyžování. Pro milovníky př

Všechny svahy jsou zde propoj

sjezdovky v počtu pěti jsou rovn

Celková přepravní kapacita za jednu hodinu je 5500 osob. 

prodávají ve třech pokladnách, které jsou sou
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 V sou

Klub Šumperk provozovatelem 

lyžařského areálu na 

Červenohorském sedle

ČHS slouží jako sportovní 

základna pro výkon sportovní 

činnosti b

akrobatických a sjezdových 

lyžařů.  

 Červenohorské sedlo 

patří mezi 

nejen v Jeseníkách, ale i na 

nadmořské výšce 1013 metrů nad mořem.  Areál se

 od obce Kouty nad Desnou. Je známou křižovatkou zimních, ale i letních turistických 

HS je také významným silničním přejezdem Hrubého Jeseníku. Poloha 

etrů nad mořem dává předpoklad provozu od prosince do konce 

čný rozmanitostí terénu, který uspokojí veškeré skupiny lyža

ělen na severní a jižní svahy. Jižní svahy se čtyř

eny zejména pro začínající lyžaře. V hlavní lyžařské sezóně

Pro milovníky překážek a skoků je zde snowpark, který je pravideln

Všechny svahy jsou zde propojeny. Severní svahy jsou určeny pro nároč

ti jsou rovněž propojeny. Zde je možno využít pě

epravní kapacita za jednu hodinu je 5500 osob. Jízdenky na lyža

pokladnách, které jsou součástí odbavovacího systému

současné době je Ski 

Klub Šumperk provozovatelem 

ského areálu na 

ervenohorském sedle. Areál 

HS slouží jako sportovní 

základna pro výkon sportovní 

innosti běžců na lyžích, 

akrobatických a sjezdových 

Červenohorské sedlo 

í mezi největší středisko 

nejen v Jeseníkách, ale i na 

em.  Areál se nachází 10km 

ižovatkou zimních, ale i letních turistických 

ejezdem Hrubého Jeseníku. Poloha sjezdovek 

edpoklad provozu od prosince do konce 

ný rozmanitostí terénu, který uspokojí veškeré skupiny lyžařů. 

čtyřmi lyžařskými vleky 

ské sezóně zde probíhá noční 

 je zde snowpark, který je pravidelně upravován. 

eny pro náročnější lyžaře. Všechny 

ž propojeny. Zde je možno využít pěti lyžařských vleků. 

Jízdenky na lyžařské vleky se 

ástí odbavovacího systému. 



 

 

 

 V prostoru Červenohorského sedla naleznou návšt

včetně servisu, úschovny, p

a stravovacího i ubytovacího zázemí. V p

sedle je k dispozici záchytné parkovišt

organizována kyvadlová doprava.

 Běžecké tratě se z Č

Běžecké trasy jsou strojově

v jiných pohořích republiky. Asi nejvyhledávan

úbočím Velkého Klínovce, dále na Švýcárnu a do 

vydávají směrem na vrchol Šeráku a je možné pokra

Ramzové.  

 Na Červenohorském sedle se sbíhají katastry dvou obcí. Tyto plní pro areál funkci 

dalšího kvalitního zázemí, krom

a Loučná nad Desnou doprovodné služby, které na plošn

v potřebném rozsahu uskuteč

 

Možnosti využití areálu v letních m

 Letní období na ČHS nabízí 

výletům s množstvím dobř

V okruhu 20 km leží dvě známá láze
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ervenohorského sedla naleznou návštěvníci také veškeré další služby 

 servisu, úschovny, půjčovny, lyžařské školy a školky pro děti, velkého parkovišt

stravovacího i ubytovacího zázemí. V případě zaplněného parkoviště

sedle je k dispozici záchytné parkoviště v Koutech nad Desnou. Z tohoto místa je 

organizována kyvadlová doprava. 

 se z Červenohorského sedla rozbíhají na obě strany Hrubého Jeseníku. 

žecké trasy jsou strojově upravovány, ale stále ještě ne v takové č

ích republiky. Asi nejvyhledávanější trasou se vydávají lyža

ím Velkého Klínovce, dále na Švýcárnu a do oblasti Pradědu. Na druhou stranu se lyža

rem na vrchol Šeráku a je možné pokračovat do lyža

ervenohorském sedle se sbíhají katastry dvou obcí. Tyto plní pro areál funkci 

dalšího kvalitního zázemí, kromě ubytování a stravování poskytují B

ná nad Desnou doprovodné služby, které na plošně omezeném území sedla nelze 

ebném rozsahu uskutečnit. 

letních měsících 

ČHS nabízí podmínky k celodenním turistickým a cykloturistickým 

množstvím dobře značených tras, například k cestě k nedalekému Prad

ě známá lázeňská střediska Jeseník a Velké Losiny.

 

 

 

 

 

 

vníci také veškeré další služby 

ské školy a školky pro děti, velkého parkoviště        

ného parkoviště na Červenohorském 

 v Koutech nad Desnou. Z tohoto místa je 

 strany Hrubého Jeseníku. 

takové četnosti a kvalitě jako 

jší trasou se vydávají lyžaři-běžci jižním 

du. Na druhou stranu se lyžaři 

ovat do lyžařského střediska na 

ervenohorském sedle se sbíhají katastry dvou obcí. Tyto plní pro areál funkci 

ování a stravování poskytují Bělá pod Pradědem           

 omezeném území sedla nelze         

celodenním turistickým a cykloturistickým 

nedalekému Pradědu. 

ediska Jeseník a Velké Losiny.



 

 

3.2 STRUKTURA KLUBU

 V současné době je 

velmi organizačně rozsáhlý

Valnou hromadou. Valná hromada

činnost zabezpečuje Revizní komise

úseky. 

 

Schéma 3.1. Složení výkonného výboru klubu

Zdroj: Vlastní zpracování

Předseda Ing. 
Jiří Hanák

Místopředseda 

Vedoucí úseku alpských discplín 

Vedoucí úseku akrobatického lyžování 

Vedoucí úseku běžeckého lyžování 

Vedoucí úseku sportovního lyžování 

Vedoucí úseku sportovně technického 
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STRUKTURA KLUBU  

ě je sportovní činnost klubu a provoz areálu na Č

 rozsáhlý. Koordinaci a řízení klubu zajišťuje Výkonný výbor

Valná hromada je nejvyšší rozhodující a řídící prvek klubu. Kontrolní 

Revizní komise. Přípravou sportovců se zabývají samostatné sportovní 

.1. Složení výkonného výboru klubu 

 

Místopředseda 
Tomáš Klíma

Vedoucí úseku alpských discplín - Tomáš Bank

Vedoucí úseku akrobatického lyžování - Petr Hlavsa

Vedoucí úseku běžeckého lyžování - Bohumil Mazák

Vedoucí úseku sportovního lyžování - Mgr. Zdeňka Jordánová

Vedoucí úseku sportovně technického - Vladimír Klauz

innost klubu a provoz areálu na Červenohorském sedle 

Výkonný výbor volený 

ídící prvek klubu. Kontrolní 

 se zabývají samostatné sportovní 

 



 

 

42 

3.2.1 Orgány klubu 

 

1. Valná hromada 

 

 Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada (dále VH). Hlasovací právo mají všichni 

členové starší 18ti let přítomní na VH. VH se koná nejméně jedenkrát za rok. Zasedání (VH) 

se může konat i v případě, že o to požádá Výkonný výbor, jeho předseda, nebo předseda 

Revizní komise. V tom případě se VH koná nejpozději měsíc od vzniku takového podnětu. 

 

VH Ski klubu Šumperk rozhoduje především o: 

 

1. vzniku a zániku klubu a v této souvislosti s majetkovým vyrovnáním 

2. názvu, symbolice a sídle klubu 

3. přijetí a změně stanov 

4. volí výkonný výbor a Revizní komisi 

5. rozhoduje o ustanovení či zrušení sportovního úseku 

6. schvaluje zprávu úseků, Výkonného výboru, organizační řád, statut revizní komise, 

jednací řád Valné hromady a pravidla hospodaření 

7. nabývání a pozbývání movitého a nemovitého majetku 

 

2. Výkonný výbor Ski klubu Šumperk 

 

 Výkonný výbor (dále výbor) zabezpečuje činnost klubu v době mezi valnými 

hromadami a také rozhoduje ve věcech, které nejsou v přímé rozhodovací pravomoci Valné 

hromady. Výbor má svého předsedu, místopředsedu a zástupce sportovních úseků po jednom 

členu. Jsou voleni přímou volbou na VH. Zástupce sportovních úseků delegují sportovní 

úseky na základě vlastní volby. Výbor je zplnomocněný orgánem VH k nakládání 

s finančními prostředky do 1 000 000,- Kč. 

 Funkční období výboru jsou dva roky. Výbor funguje též jako řídící orgán 

zaměstnanců klubu. Vypracovává organizační řád a navrhuje a schvaluje provozní                  

a hospodářské směrnice, pracovní řád jako interní předpisy závazné pro členskou základnu 

aparát klubu.



 

 

Revizní komise Ski klubu Šumperk

 

 Její hlavní náplní je prová

stanovuje valná hromada na svém zasedání. 

 

3. Sportovní úseky 

 

 Sportovní činnost je zajiš

disciplín, úsek běžeckého lyžování, úsek akrobatickéh

úsek sportovně technický), které mají stvo

práci v přípravném a závodním období a také pro dosažení co nejlepších výsledk

v soutěžích. Úsek sportovníh

 

3.2.2 Členská základna 

Schéma 3.2. Členská základna

Zdroj:  Vlastní zpracování 

V současné době je ve Ski klubu Šumperk 254 

 

1. Člen 

 Podmínky členství v

členský příspěvek 1 000,- Kč

 V případě, že člen klubu starší 18ti let se nezú

v průběhu dvou po sobě jdoucích let, bere výkonný výbor 

zájem o členství v klubu. Výkonný výbor mu pozastaví 

rozhodne o ukončení jeho č

Alpské 
disciplíny

• 116 členů

• 5 čekatelů na 
členství

Akrobatické 
lyžování

• 19 členů

• 9 kandidátů
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Revizní komise Ski klubu Šumperk 

Její hlavní náplní je provádět revizi veškeré činnosti klubu. Počet 

stanovuje valná hromada na svém zasedání.  

innost je zajišťována jednotlivými sportovními úseky

žeckého lyžování, úsek akrobatického lyžování, úsek sportovního lyžování, 

 technický), které mají stvořenou svoji strukturu pro efektivní systematickou 

ípravném a závodním období a také pro dosažení co nejlepších výsledk

Úsek sportovního lyžování zabezpečuje pořádání lyžařských závod

lenská základna 

 je ve Ski klubu Šumperk 254 členů, 5 čekatelů na členství a 27 kandidát

lenství v klubu: Musí být členem ve Svazu lyžařů

Kč ročně (zahrnuje příspěvek SLČR). 

len klubu starší 18ti let se nezúčastní bez omluvy t

ě jdoucích let, bere výkonný výbor na vědomí, že 

klubu. Výkonný výbor mu pozastaví členství a následná Valná hromada 

ení jeho členství v klubu.

Akrobatické 
lyžování

19 členů

9 kandidátů

Běžecké 
lyžování

• 20 členů

• 15 kandidátů

Sportovní 
lyžování

• 53 členů

• 2 kandidáti

čet členů revizní komise 

portovními úseky (úsek alpských 

o lyžování, úsek sportovního lyžování, 

enou svoji strukturu pro efektivní systematickou 

ípravném a závodním období a také pro dosažení co nejlepších výsledků                  

ských závodů. 

 

členství a 27 kandidátů.  

lenem ve Svazu lyžařů ČR a musí zaplatit 

astní bez omluvy tří valných hromad 

domí, že člen nemá nadále 

lenství a následná Valná hromada 

Sportovní 
lyžování

53 členů

2 kandidáti

Sportovně-
technické 
lyžování

• 46 členů

• 1 kandidát



 

 

44 

 Členové, kteří splňují podmínky, mohou čerpat výhody dle Organizačního řádu. 

Členské příspěvky jsou používané na plnění základního cíle klubu a jsou převáděny na 

sportovní úseky alpských disciplín, běžeckého lyžování a akrobatického lyžování. 

 

Členské výhody 

 Výhody poskytované klubem spočívají v ubytování na chatě klubu zdarma. Dále mají 

členové klubu nárok na 2000 bodů na chipové kartě v sezóně na vleky klubu a možnost 

bezplatného parkování na vyhrazených plochách klubu s platnou parkovací kartou pro 

sezónní parkování. Výhody v podobě chipové a parkovací karty jsou podmíněny zaplacením 

členského příspěvku do daného data. Členové klubu mají přednost na vlecích v pracovní dny, 

svátky, mimo dobu od 10.00 do 14.00 hod. 

 

2. Čekatel 

 Je osoba, která nemá nárok na členské výhody, je jí pouze umožněno zúčastnit se 

společné sportovní přípravy. Čekatel má všechny povinnosti člena klubu kromě placení 

členských příspěvků a hlasovacího práva na Valné hromadě. 

 

3. Kandidát 

 Je osoba, která má ode dne schválení všechna práva a povinnosti člena klubu kromě 

práva hlasovacího. O přijetí kandidáta za člena klubu rozhoduje Valná hromada na základě 

návrhu výkonného výboru. 

 

Zaměstnanci 

 V průběhu hlavní sezóny klub zaměstnává přibližně 65 zaměstnanců. Z toho je            

5 zaměstnanců stálých po celý rok. Ostatní zaměstnanci jsou najímaní na hlavní lyžařskou 

sezónu (začátek listopadu – konec března). Polovina zaměstnanců je vázána pracovní 

smlouvou, druhá polovina pracovní síly je najímána na dohodu o provedení práce. 
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3.3 STRATEGICKÁ ANALÝZA SKI KLUBU ŠUMPERK 

 Důležitá součást ocenění, úkolem strategické analýzy je posouzení perspektivy 

lyžařského klubu na základě: 

 

� vnějšího potenciálu 

� makroprostředí 

� mikroprost ředí 

� vnitřního potenciálu 

� SWOT analýzy 

 

3.3.1 Analýza vnějšího potenciálu 

 Nejdříve je nutné vymezit pojem relevantní trh. Relevantní trh je členěn z hlediska 

území, spotřebitelů (v našem případě lyžařů) a konkurence.  

 Regionální vymezení se týká lyžařských středisek v Olomouckém kraji. Místní 

vymezení se týká lyžařského regionu Šumperska, Jesenicka, Bruntálska.  

 Konkurenci ČHS rozlišujeme podle přibližně stejné velikosti střediska a nabízených 

služeb na okruh nejbližších konkurentů (lyžařské areály na Přemyslově, v Koutech nad 

Desnou, na Pradědu, na Ramzové. Dále na menší střediska, které nejsou přímými konkurenty 

(areál U Kareše, lyž. areál Klepáčov, Ski centrum Malá Morávka - Karlov). 

 Spotřebitelé – v našem případě veškerá sportující populace, upřednostňující především 

zimní sporty. 

 

Atraktivita trhu 

 Atraktivita trhu je v případě provozování lyžařského střediska specifická a zajímají 

nás především tři aspekty. 

 

1) Atraktivita a zájem české veřejnosti o lyžování – z výzkumných šetření vyplývá, že 

sjezdové lyžování patří mezi nejoblíbenější sporty v České republice. Mezi hlavní 

důvody patří náročnost sportu, která je na přiměřené hladině a umožňuje provozovat 

lyžování široké veřejnosti. Dále je to horské prostředí, ve kterém se lyžování 

provozuje. 
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2) Atraktivita českého lyžařského prostředí – areály v ČR je těžké porovnávat se 

zahraničím. Není možné konkurovat areálům v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, které se 

nacházejí ve vysoké nadmořské výšce a tím pádem délka sjezdových tratí a požitek 

z lyžování je na úplně jiné úrovni. I nabídka služeb je na vyšší úrovni. 

 

3) Atraktivita areál ů v okolí ČHS – kvalita lyžování i délka sjezdových tratí je 

podobná, žádný z areálů v tomto ohledu výrazně nepřevyšuje ČHS. Toto může změnit 

areál Helia, který bude v provozu od letošní zimní sezóny. Konkurenční areály mají 

výhodu v umělém zasněžování, které ČHS stále chybí.  

 

3.3.2 Makroprostředí  

 Prvky makroprostředí ovlivňují obchodní činnost podniku a širší okolí podniku. Mezi 

síly, které přímo ovlivňují areál zařazuji: 

� Demograficko - ekonomické 

� Politicko - právní 

� Sociálně - kulturní 

� Technologické 

Demografické faktory 

 Věková struktura obyvatelstva, měnící se struktura a složení domácností, úroveň 

migrace, perspektivy populačního růstu a další demografické faktory nejsou přímo důležité 

pro hospodářskou činnost klubu. Demografické faktory se týkají pouze sportovní činnosti. 

Nicméně si myslím, že závodní lyžování je specifický sport, kde faktory jako je například 

počet narozených dětí za rok, rozložení obyvatelstva, nehrají důležitou roli v mládežnické 

základně. V tomto sportu hrají největší roli faktory ekonomické, sociální a kulturní faktory. 

 

Ekonomické faktory 

 Výdaje na konečnou spotřebu představují spotřebu hrazenou z disponibilních důchodů 

domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem. Jsou to výdaje 

rezidentských institucionálních jednotek na výrobky a služby, které jsou určeny pro přímé 

uspokojení individuálních potřeb nebo kolektivních potřeb členů společnosti. Tyto výdaje 

mohou být realizovány v tuzemsku nebo v zahraničí. Výdaje na konečnou spotřebu 

domácností představují více než 70 % výdajů na konečnou spotřebu.



 

 

Graf 3.1. Výdaje na konečnou spot

Zdroj: -Vlastní zpracování podle 

 Výdaje na konečnou spot
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čnou spotřebu 

Vlastní zpracování podle ČSÚ, makroekonomické ukazatele 

čnou spotřebu v posledních čtyřech letech stále klesají, navíc v

tvrté nejnižší od roku 1996. Údaj z roku 2009 je ovlivn

asné době stále působí na ekonomickou situaci v EU i ve sv

eba obyvatelstva přímo ovlivňuje tržby areálu, které v 

 obyvatelstva, klesají.  

Sociální a kulturní faktory  

tší problém, který je možné pozorovat v posledních několika letech je zm

generace ke sportu. Velká část mládeže už nechce výkonnostn

 vyplývá, že už i na základních školách se u dětí objevuje 

m, pohybovým aktivitám. Vyplývá to z životního stylu sou

ě na počítači, veškeré informace na internetu) a za

degenerativní vlivy (obezita, zdravotní problémy). Děti mají svůj volný 

mezi kamarády a další záliby. Paradoxně na to mají vliv například nové druhy 

, děti mají více roztříštěných zálib), počítačové hry

asu, televize apod. 

5,7
2,4

3,0
1,1

2,6
3,5

6,3
0,9

2,6
3,9

3,7
2,8

1,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Výdaje na konečnou spotřebu 

Výdaje na konečnou spotřebu v %, r/r, reálně

 

ech letech stále klesají, navíc v roce 

roku 2009 je ovlivněn ekonomickou 

EU i ve světě. Snižující 

 důsledku ekonomické 

ěkolika letech je změna 

ást mládeže už nechce výkonnostně sportovat. 

tí objevuje vzrůstající odpor ke 

životního stylu současné 

i, veškeré informace na internetu) a začínají se projevovat 

j volný čas rozdělen hlavně 

říklad nové druhy sportů 

čové hry, u kterých děti 

7,0
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Politické a právní faktory 

 Kvůli změnám v právních předpisech je SKI klub Šumperk nucen do budoucna 

vytvořit profesní aparát (společnost s ručením omezeným) na podnikatelskou činnost. 

Veškeré investiční záměry bude provádět s.r.o.  

 

3.3.3 Mikroprostředí  

 Prvky mikroprostředí bezprostředně ovlivňují schopnost podniku získávat na trhu zisk. 

Na koncepci lyžařského areálu jsem vybral tři prvky mikroprostředí: 

 

� Zákazníci 

� Konkurence 

� Veřejnost 

 

Zákazníci 

 V našem případě za zákazníky můžeme považovat všechny návštěvníky střediska. Je 

to nejdůležitější faktor mikroprostředí. Kvůli lyžařům je středisko provozováno. Je 

specifikováno veškerou sportovní veřejností bez omezení věku. 

 

Konkurenti 

Největší konkurenti areálu ČHS jsou: 

 

Praděd – Ovčárna 

 Tento areál, nazývající se „moravský ledovec“ se nachází v chráněné krajinné oblasti 

Jeseníků. Lyžařské vleky jsou položeny v nadmořské výšce 1300 metrů. Areál i přes chybějící 

umělé zasněžování, které je v této oblasti kvůli ochraně přírody zakázané, láká lyžaře svými 

vynikajícími sněhovými podmínkami. Areál je proslulý hlavně svoji délkou lyžařské sezóny. 

V některých letech jsou vleky v provozu až do konce dubna.
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Ski areál Přemyslov 

 Tento Ski areál patří mezi nejmodernější lyžařská střediska v oblasti Jeseníků. Byl 

vybudován v letech 2006/2007 za spoluúčasti finančních prostředků Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR a Evropské unie. Areál se nachází cca 15 km od Červenohorského sedla. Všechny 

sjezdové tratě jsou zde zasněžovány technickým sněhem. Modrá sjezdová trať je svojí délkou 

1 250 m nejdelší osvětlenou sjezdovkou na Moravě. 

 

Ramzová 

Je především významným střediskem 

zaměřeným na sportovně - rekreační 

aktivity. Svým terénem je v podmínkách 

České republiky ideálním rekreačním 

střediskem a to jak pro letní, ale zvláště pro 

zimní rekreaci. Pro tuzemské návštěvníky, 

ale i pro turisty z Polska, Německa, 

Holandska je největším střediskem 

cestovního ruchu na Moravě.  

V areálu se nachází 4 sedačková lanovka a 1 sedačková lanovka o celkové délce 3150m. 

Lanové dráhy jsou v provozu celoročně a jejich přepravní kapacita je 2690 osob za hodinu. 

 

Vztah s veřejností 

 Zastává způsob, jakým se areál prezentuje v médiích. Pro mediální prezentaci areálu 

využívá SKI klub hned několik způsobů. Prvním z nich jsou webové stránky klubu i další 

internetové stránky, týkající se lyžování v Jeseníkách. Dalším způsobem propagace je 

televizní pořad o počasí v horských střediscích Panorama a také teletext České Televize. 

Zajímavou spolupráci navázal SKI klub s polskými médii, kde využívá reklamy v rádiích, 

tisku i na internetových stránkách.
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3.3.4 Vnitřní potenciál 

 

1. Sportovní činnost 

 Šumperskému klubu se při pohledu do minulosti v horizontu 10ti let daří naplňovat 

svoji sportovní i hospodářskou činnost na vysoké úrovni. Závodníci z alpských disciplín         

i z běžeckého lyžování dosáhli výborných výsledků i na mezinárodní scéně, mnoho z nich se 

probojovalo do mládežnických reprezentačních výběrů. Zásluhu na tom má veškerý trenérský 

doprovod, který vychází časově i materiálně závodníkům vstříc, tak i lyžařské zázemí na 

ČHS.  

 V současné době je největším problémem na úrovni sportovní, snižující se základna 

mladých sportovců, kteří by se věnovali lyžování naplno. Problém spočívá v mládežnickém 

postoji ke sportu. Děti tráví více času při volnočasových aktivitách se svými kamarády, věnují 

se více zálibám najednou a nechtějí obětovat veškerý čas jednomu sportu. Sjezdové i běžecké 

lyžování jsou časově i organizačně velmi náročné sporty (sjezdové lyžování se navíc neobejde 

bez velké finanční podpory ze strany rodičů) a děti musí už v mládežnických kategoriích 

věnovat lyžování hodně času. Počet dětí trénujících v mládežnických výběrech lyžování se za 

poslední tři závodní sezóny snížil celkově o třetinu.  

 

2. Hospodářská činnost (provoz areálu)  

 Jako dlouholetý člen SKI klubu Šumperk mohu říci, že provoz areálu funguje dlouhé 

roky bezchybně. Ale hospodářská činnost není závislá jen na provozu samotného areálu. Jeho 

činnost je závislá i na externích faktorech. Rostou nároky na kvalitu funkčních prvků areálu, 

na odbavovací systémy, na bezpečnost na sjezdovkách, na služby apod. 

  Konkurence lyžařských areálů v porovnání s ČHS se za poslední tři roky výrazně 

zvýšila. V každém z nejbližších konkurenčních střediscích je vytvořeno umělé zasněžování. 

Navíc v blízkosti ČHS bylo před dvěma roky postaveno nové moderní lyžařské středisko 

Přemyslov a příští rok se chystá otevření zcela nového areálu Helia v Koutech nad Desnou. 

Areál bude jednoznačně největší na celé Moravě a bude zde nejdelší sjezdovka na celé 

Moravě.
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 SKI klub Šumperk se delší období potýká s problémem modernizace střediska. Jelikož 

v areálu ČHS stále chybí systém umělého zasněžování, je tato investice prioritním cílem. 

Úspěch lyžařské sezóny se přepočítává na počet dnů provozu areálu. Úspěšné zimy jsou na 

ČHS kolem 110 provozních dnů. Poslední čtyři sezóny z pěti jsou (při přepočtu na dny) 

neúspěšné. Je možné, že na sněhové podmínky má vliv určitá změna klimatu. Ekonomka 

klubu ing. Ilona Brachařová mi potvrdila, že v dřívějších letech i přes chybějící umělé 

zasněžování bylo sněhu vždy dostatek. 

 Současná situace je však jiná. I přes vysokou nadmořskou výšku střediska dochází 

k tomu, že je středisko zavřené přes vánoční svátky. To je největší problém, protože vánoční 

svátky jsou obdobím nejvyšších tržeb celé sezóny. Loňský leden a únor byl na srážky velmi 

podprůměrný. Areál byl v provozu, ale sněhové podmínky byly velmi špatné. Paradoxem je, 

že teploty byly hluboko pod bodem mrazu a případné umělé zasněžování by celý problém 

vyřešilo. Když se klub znovu dostane do takové situace, budou ztráty obrovské, protože 

konkurenční areály umělé zasněžování mají a mohou bezproblémově fungovat.  

 Dlouhé roky nebylo možné najít řešení, jak tento problém odstranit. Areál je ve 

vysoké nadmořské výšce a je zde závažný problém v zajištění dostatečného množství vodních 

zdrojů potřebných k zasněžování.  

 V současné době je výstavba umělého zasněžování pozastavena. Problém spočívá 

v získání stavebního povolení. Vedení areálu naráží na odpor k rozšíření areálu o zadržovací 

nádrž u ochránců přírody CHKO Jeseníky. Tento problém by měl být podle hlavní ekonomky 

klubu do konce roku vyřešen. Klub ale do vyřešení problému nemůže zajistit financování 

z externích zdrojů, protože bez stavebního povolení je získání financí nemožné.  

 Druhým prioritním cílem je stavba sedačkové lanovky. Konkurenční prostředí je 

obrovské. Zlepšení kvality nabízených služeb je dáno celoevropským trendem, který začíná 

Česká republika přebírat ze zahraničí. Lidé v tuzemsku si zvykli na kvalitní služby ze 

zahraničí a vyžadují je současně v českých podmínkách. Případné nezlepšující se služby 

českých středisek by znamenalo ještě výraznější odliv lyžařů do zahraničí, než je tomu 

doposud. 
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3.3.6 SWOT analýza sportovní 
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SWOT analýza sportovní činnosti 

Obr. 2.2. SWOT analýza sportovní činnosti 
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Graf 3.2 Výsledek hospodaření 
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4. OCENĚNÍ  LYŽA ŘSKÉHO  KLUBU  ŠUMPERK  

4.1 ZJIŠTOVÁNÍ SUBSTANČNÍ HODNOTY  

 Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty majetku SKI klubu 

Šumperk. Reálná hodnota lyžařského klubu bude stanovena pomocí substanční hodnoty na 

principu reprodukčních cen. Daná metoda hledá odpověď na otázku, kolik by stálo 

znovuvybudování podniku. Tato substanční hodnota patří mezi metody majetkové.  

 Výchozím podkladem pro ocenění je rozvaha SKI klubu Šumperk, o.s. ke dni           

31. 12. 2008. Dalšími podklady jsou inventární karty DHM, seznam HNDM dle odpisových 

skupin, výpis z katastru nemovitostí o pozemcích a parcelách ve vlastnictví klubu, zkušenosti, 

názory a rady ekonomky a místopředsedy klubu. 

 Substanční hodnota předpokládá ocenění každé majetkové složky zvlášť a dohromady 

tvoří souhrn samostatných ocenění jednotlivých složek majetku. Složky majetku se oceňují 

podle daných pravidel k datu ocenění. Předpokladem je pokračování klubu ve své dosavadní 

činnosti. Náklady na znovupořízení, které jsou základ pro substanční hodnotu, je možné zjistit 

několika způsoby: 

1. indexovou metodou – vychází z historických cen, které upravujeme cenovým 

 indexem k datu ocenění, 

2. přímým zjišťováním cen – zjišťují se z interních podkladů společnosti, 

3 oceňováním podle zvolené jednotky – v tomto případě se zjištěné ceny přepočítávají 

 na jednotky (např. metry čtvereční pozemku) 

4. funkčním zjišťováním cen – v případě, kdy náklady na jednotku se mění s rozsahem 

 práce. 

 

4.1.1 Dlouhodobý majetek 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Klub nemá v evidenci žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
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Dlouhodobý hmotný majetek 

 Dlouhodobý hmotný majetek tvoří hlavně nemovitosti (pozemky, stavby), sloužící 

k hlavní činnosti, dále samostatné movité věci a další položky. 

Pozemky 

 Poloha pozemků je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující jejich hodnotu. SKI 

klub Šumperk má ve vlastnictví 7 parcel o celkové výměře 17 419 m2. Celková účetní 

hodnota pozemků je 914 tis. Kč. Z toho je: 

• 12 194 m2 využíváno jako sportoviště a rekreační plocha, 

• 1 909 m2 je koncipováno jako zastavěná plocha a nádvoří, 

• 3 316 m2  je definováno jako jiná plocha. (více viz. příloha č. 2: Informace o parcelách) 

 Ocenění pozemků podle metody cenových map je v tomto případě nemožné. Cena za 

1 m2 je zde definována jako průměrná cena zemědělské půdy. Cena v katastrálním území 

Kouty nad Desnou (zde patří pozemky ČHS) je 1,53 Kč za 1m2. 

 Pozemky definované jako sportoviště a rekreační plochy jsou využitelné 

k podnikatelské činnosti a z tohoto důvodu k nim bylo tak přihlíženo. Cena za 1 m2 byla 

stanovena na základě již dříve realizovaných projektů v okolí a je to cena v místě obvyklá. 

Sportoviště a rekreační plochy – 1400 Kč za 1 m2 

Zastavěná plocha – 2000 Kč za 1 m2 

Jiná plocha – 800 Kč za 1 m2  

Stanovená hodnota pozemků tedy činí 23 542 tis. Kč. 

 

Stavby 

V účetní evidenci je uveden tento seznam staveb: 

Chatu ČHS, účetní hodnota (dále jen ÚH) 9 936 tis. Kč 

Tři obslužné objekty u lanovek, ÚH 200 tis. Kč 

Obslužný objekt parkovacího systému, ÚH 80 tis. Kč 

Dvě centrální pokladny a informační kancelář, ÚH 285 tis. Kč
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Časová cena stavby 

Musíme zjistit reprodukční cenu stavby (dále RPC), opotřebení stavby v % podle stáří (dále 

OS) a opotřebení v Kč.  

RPC = výměra v m3 vynásobená náklady na postavení 1 m3 v současné době. 

Opotřebení stavby (dále OS) v % vypočítáme z rovnoměrného opotřebení vyjádřeného 

lineární funkcí = stáří stavby/celková životnost stavby * 100 

 

Opotřebení v Kč = RPC *  
 !

"##
 

 

 Obestavěný prostor chaty ČHS je 5600 m3. Současná podoba chaty je v  nezměněném 

stavu od roku 1960. Náklady na postavení nové chaty by v současné době byly, podle 

místopředsedy klubu, ve výši 3 tis. Kč na 1 m3. Životnost stavby je 100 let. Časová cena 

stavby je proto stanovena na 8 400 tis. Kč 

 Obslužné objekty, pokladny i informační kancelář byly nově postaveny v roce 2000. 

Výměra každého objektu byla stanovena na 120 m3. Stavba 1 m3 stavby by v tomto případě 

nebyla tak technologicky náročná, a proto byla ohodnocena částkou 200 Kč. Všechny stavby 

mají dobu životnosti 18 let. Časová cena těchto druhů staveb je 648 tis. Kč. Celková časová 

hodnota všech staveb ve vlastnictví SKI klubu Šumperk je 9 048 tis. Kč. 

 

Samostatné movité věci 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí spadají do dlouhodobého hmotného 

majetku, jejich cena musí být vyšší než 40 tis. Kč a délka používání alespoň jeden rok. 

Řadíme zde veškeré technické přístroje, stroje a zařízení. 

 V evidenci majetku je většina SMV plně odepsaných. Zjištění hodnoty se týká pouze 

lyžařských vleků a stožáru panoramatické kamery. 

 Ocenění lyžařských vleků je velmi komplikovanou záležitostí. Jejich technický stav 

musí být pravidelně kontrolován. Kontrola se týká konstrukce, motoru, elektrických rozvodů i 

ocelového lana, kde se měří odchylky v jeho průvěsnosti. Kvůli bezpečnosti je proto 

stanovena životnost vleků na 12 let. 
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 Cena vleků je přímo závislá na ceně železa na trhu. Ocenění takto specifických 

zařízení proběhlo za pomoci místopředsedy klubu, který mi popsal technický stav zařízení 

tak, aby bylo ocenění co nejpřesnější. Ocenění bylo provedeno podle vzorce na oceňování 

strojů a strojního zařízení.  

 

Tab. 4.1. Hodnota strojů 

Stroje 
Doba 

používání 

VCS     

(v tis. Kč) 
ZA VTH PS TH 

ČCS 

(zaokrouhleno 

na tis. Kč) 

Vlek č. 1 8 let 3 021 40 % 80 % - 10 % 0,43 1 300 

Vlek č. 6 8 let 2 539 40 % 80 % - 10 % 0,43 1092 

Doppelmayr 5 let 7 576 20 % 90 % - 5 % 0,68 5 152 

Vlek F 12 5 let 740 20 % 90 % - 5 % 0,68 503 

Celkem - - - - - - 8047 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

Vzorce: 

TH = VTH * (1-ZA) * (1+-PS) 

 

TH  = Technická hodnota (jde především o kontrolu stavu a funkčnost stroje) 

VTH  = Výchozí technická hodnota (zbývající životnost stroje) 

ZA  = Základní amortizace (ztráta hodnoty v průběhu času v důsledku opotřebení) 

PS = Srážky a přirážky 

 

ČCS = VCS (Kč) * TH 

 

ČCS = Časová cena stroje 

VCS = Výchozí cena stroje 

 

 Celková výchozí cena vleků je 13 876 tis. Kč. Časová cena strojů zjištěná pomocí 

vzorce na výpočet strojů a strojních zařízení je k datu ocenění 8 047 tis. Kč.  
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 Stožár panoramatické kamery, spolu s inženýrskými sítěmi má hodnotu 150 tis. Kč. 

Zařízení bylo podrobeno loňský rok generální opravě v hodnotě 60 tis. Kč. S přihlédnutím 

k nízkému opotřebení byla stanovena hodnota zařízení na 90 % pořizovací ceny. Hodnota činí 

135 tis. Kč. Veškeré samostatné movité věci mají hodnotu 8 182 tis. Kč. 

 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

 Účetní cena toho majetku je 2 450 tis. Kč. Patří zde počítače, tiskárny, elektronické 

měření času, sjezdové tyče a další zařízení na sportovní činnost. Současná hodnota 890 tis. 

Kč byla získána z pořizovací ceny, upravené o míru opotřebení a současnou životnost.  

 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 V této kategorii majetku má SKI klub Šumperk zařazeny náklady na rozpracované 

investice. Jde především o vypracování projektů na umělé zasněžování, na restauraci, na 

inženýrské sítě, sedačkovou lanovku. Veškeré tyto investice zůstávají v platnosti                     

a v budoucnosti vstoupí do pořizovací ceny nových zařízení. Jejich hodnota zůstává ve stejné 

výši jako účetní 2 025 tis. Kč. 

 

4.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 

 SKI klub Šumperk ve své rozvaze k 31. 12. 2008 nemá žádný dlouhodobý finanční 

majetek. 

 

4.1.3 Zásoby 

 Na skladě je uloženo zboží v hodnotě 29 tis. Kč. V plné výši je tvořeno 

z bezdotykových snímačů a rollerů.  

 

4.1.4 Pohledávky 

 Pohledávky mají účetní hodnotu 2387 tis. Kč. Patří zde pohledávky za odběratele ve 

výši 719 tis. Kč, dále poskytnuté provozní zálohy ve výši 562 tis Kč, státní daňové 

pohledávky ve výši 1 051 Kč a jiné pohledávky ve výši 55 tis. Kč. Pohledávky z obchodních 

vztahů musíme upravit pomocí koeficientů, které se odvíjí od lhůty splatnosti.  
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Tab.4.2. Výpočet hodnoty pohledávek z obchodních vztahů (v tis. Kč) 

Doba splatnosti Pohledávka Koeficient Výsledná cena 

Do lhůty splatnosti 531 0,97 515 

Po lhůtě splatnosti – do 30 dnů 188 0,91 171 

Po lhůtě splatnosti – 30 až 90 dnů 0 0,80 0 

Po lhůtě splatnosti – 90 až 180 dnů 0 0,61 0 

Po lhůtě splatnosti – 180 až 360 dnů 0 0,32 0 

Po lhůtě splatnosti – více než 1 rok 0 0 0 

Celkem 719 - 686 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování podle: MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní 

metody a postupy. str. 329 

 

 Pohledávky z obchodních vztahů mají hodnotu 686 tis. Kč. U ostatních pohledávek 

nebyl zjištěn důvod, proč by neměly být uhrazeny v plné výši. Proto se započítává jejich 

účetní hodnota 1 668 tis. Kč. Hodnota všech pohledávek tak činí 2 354 tis. Kč. 

 

4.1.5 Krátkodobý finanční majetek 

 Je tvořen pouze penězi v pokladně a na bankovních účtech. Pro ocenění není potřeba 

hodnotu peněz přepočítávat, jelikož peníze jsou nejlikvidnějším prvkem aktiv. Substanční 

hodnota byla ponechána v podobě účetní a to ve výši 10 087 tis. Kč. 

 

4.1.5 Jiná aktiva 

 Do této majetkové složky jsou zařazeny pouze náklady příštích období. Jde hlavně o 

náklady na pojištění, náklady na nájem parkoviště, které jsou rozúčtované na roky dopředu. 

Ocenění bylo ponecháno v účetní hodnotě 914 tis. Kč. 

 

4.1.6 Cizí zdroje 

 Krátkodobé závazky a výdaje příštích období jsou jediné položky mající účetní 

hodnotu. Jde o závazky vůči zaměstnancům klubu, dodavatelům. Také jsou zde uvedeny 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Všechny závazky budou řádně 

splaceny. Proto je substanční hodnota ve stejné výši, jako účetní hodnota. Účetní hodnota 

krátkodobých závazků a výdajů příštích období činí dohromady 732 tis. Kč. 
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4.2 OCENĚNÍ SKI KLUBU ŠUMPERK 

 Veškerý ocenitelný majetek v evidenci lyžařského klubu dohromady shrnuje 

následující tabulka. 

 

Tab. 4. Zjištění celkové substanční hodnoty NETTO (v tis. Kč.) 

Položka Účetní hodnota Substanční hodnota 

Aktiva 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 29 952 43 687 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 29 952 43 687 

Pozemky 914 23 542 

Stavby 10 501 9 048 

Samostatné movité věci 14 062 8 182 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 450 890 

Nedokončený dlouhodobý majetek 2 025 2 025 

Dlouhodobý finanční majetek   

OBĚŽNÁ AKTIVA 12 503 12 470 

Zásoby 29 29 

Pohledávky 2 387 2 354 

Krátkodobý finanční majetek 10 087 10 087 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 914 914 

Náklady příštích období 914 914 

Příjmy příštích období 0  

Účetní hodnota aktiv 43 369  

Substanční hodnota BRUTTO  57 071 

 

CIZÍ ZDROJE 532 532 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 532 532 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 200 200 

 

Substanční hodnota NETTO  56 339 

Zdroj:  Vlastní zpracování
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4.3 SHRNUTÍ VÝZKUMNÉHO ŠET ŘENÍ 

 Hodnota SKI klubu Šumperk, o.s., vypracovaná na základě substanční metody byla 

stanovena částkou 56 339 tis. Kč. Oproti tomu hodnota všech aktiv v účetních cenách je 

43 369 tis. Kč. Současná hodnota je tedy vyšší o 12 970 tis. Kč.  

 Největší finanční rozdíl zjištěné substanční hodnoty, oproti hodnotě účetní, se týká 

dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně pozemků. Jejich hodnota byla stanovena částkou 

23 542 tis. Kč.  

 Nejdůležitějším faktorem při stanovení ceny 1 m2 pozemku byla možnost jeho využití 

na sportovní, tudíž i podnikatelskou činnost. Cena 3 tis. Kč. za 1 m2 není v dané lokalitě 

nadsazená. Prodejní cena za 1 m2 v nově vzniklém konkurenčním lyžařském areálu, který 

bude od zimní sezóny v provozu a je umístěn ve stejném katastrálním území jako areál ČHS, 

byla 3 tis. Kč. Proto se výše ocenění řídila jednak tímto faktorem a také hodnotou možného 

podnikatelského využití. 

 Hodnota samostatných movitých věcí byla vypočítána pomocí vzorce na opotřebení 

strojů. Hodnota zohledňuje dobu používání, základní amortizaci, srážky a přirážky a její výše 

je o 5 880 tis. Kč nižší, než hodnota účetní. 

 Substanční metoda nezapočítávala do celkového ocenění hodnotu sportovců. Lyžaři 

nejsou vázáni v klubu profesionálními smlouvami, např. jako fotbalisti, jejichž cena na 

přestupním trhu stoupá či klesá podle dosažených výkonů. Za sportovní výkony lyžaři SKI 

klubu Šumperk žádné peníze nedostávají. V tomto případě proto nemá jejich ocenění žádný 

praktický význam.  

 Ocenění slouží jako podklad pro případný prodej klubu. Je ale důležité zmínit, že 

zjištěná hodnota nemusí odpovídat finanční částce při prodeji. Prodejní cena se totiž odvíjí od 

konkrétní dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Proto může být vyšší i nižší. 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem mé diplomové práce bylo stanovení hodnoty lyžařského klubu Šumperk. Práce 

byla rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje základní aspekty týkající se 

procesu oceňování, dále ekonomické pojmy vztahující se na podnik, jeho hodnotu a přístupy 

k oceňování podniku. Dále teoretická část detailně popisuje základní metody oceňování, které 

jsou používány v praxi, a poukazuje na jejich odlišnosti. Teoretickou část ukončuje rozdělení 

typologií sportovních organizací. Detailněji je popsáno pouze občanské sdružení, kterého se 

týká praktická část práce. 

 

 Druhá kapitola se zabývá charakteristikou lyžařského klubu Šumperk. Zde je částečně 

věnována pozornost klubové historii a lyžařskému areálu na Červenohorském sedle. Dále      

je zde detailně popsána struktura klubu, orgány klubu a jejich funkce, cíle ve sportovní                   

a hospodářské činnosti. Dále je velká část věnována strategické analýze klubu, která je 

důležitou součástí procesu ocenění. Zkoumá klub z hlediska makroprostředí a mikroprostředí 

a analýzy konkurenčních sil. Strategická analýza je zakončena SWOT analýzou. 

 

 Třetí kapitola představuje ocenění lyžařského klubu Šumperk, o.s. Byla použita 

substanční metoda a jako hlavní podklady pro ocenění byly použity interní účetní výkazy. 

Ocenění jednotlivých složek majetku do jednoho celku představuje skutečnou tržní hodnotu 

klubu. 

 

 Veškeré cíle vytýčené na začátku diplomové práce byly splněny. Ocenění lyžařského 

klubu Šumperk, o.s. mělo za úkolem zjistit hodnotu majetku klubu na základě účetních 

výkazů a zhodnotit celkový potenciál pomocí strategické analýzy. Ocenění bylo provedeno 

pro případný prodej tohoto klubu.
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SEZNAM  ZKRATEK 

APV – Adjusted Present Value, upravená současná hodnota 

ČHS – Červenohorské sedlo 

ČNB – Česká národní banka 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DCF – Discounted Cash Flow, model diskontovaného peněžního toku 

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes, zisk před úroky a daněmi 

EDBIT – zisk před odpisy, úroky a daněmi 

EVA – Economic Value Added, ekonomická přidaná hodnota 

FCF – Free Cash Flow, volný peněžní tok 

FCFE - Free Cash Flow To Equity, volný peněžní tok pro vlastníky 

FCFF – Free Cash Flow For The Firm, volný peněžní tok pro vlastníky i věřitele 

NOA – Net Operating Assets, čistá operační aktiva 

NOPAT – Net Operating Profit After Taxes, zisk z operační činnosti podniku po dani 

KPV – korigovaný provozní výsledek hospodaření po daních 

KPVD – korigovaný provozní výsledek hospodaření před daněmi 

OS – občanské sdružení 

ROA – Return On Assets, rentabilita aktiv  

ROE – Return On Equity, rentabilita vlastního kapitálu  

SK – sportovní klub 

WACC – Weighted Average Cost of Capital, průměrné vážené náklady kapitálu  
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hospodářské 

správy
Řidiči Správce chaty

Vedocí 
provozu vleků

Vedoucí provozu 
vleků

Vedoucí provozu 

Ekonom
Vedoucí 

pokladny

Správce 
parkovišť

Pracovníci 
parkoviště

Správce chaty

Vedoucí provozu 
vleku

Vlekař - strojník

Pokladní


