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K oponentuře byla předložená disertační práce dizertanta na výše uvedené téma. 

Práce obsahuje titulní list, zadání dizertační práce, 111 stran textu včetně prohlá-

šení a obsahu a 16 stran příloh. Práce je opatřena vazbou a má uvedené datum 

rok 2015. 

Práce je hodnocena podle čl. 45 Studijního a zkušebního řádu doktorského stu-

dijního programu. 

a) aktuálnost tématu 

Obvyklá hodnota, která je nejreálnějším propočtem pro obchodovanou cenu je 

hodnota, stanovená porovnáním. Ne vždy je však porovnání možné. Důvodem 

bývá nedostatek, nebo neexistence srovnávacích položek. V tom případě by měl 

nastoupit výpočet hodnoty z výnosu.  

Jedná se tedy o výpočet z ekonomického pohledu, který je pro kupujícího samo-

zřejmě rozhodný. Tento případ měl předurčen dizertant jako téma své práce. 

Zvolené téma je tedy aktuální a pro znalce potřebné.  

Protože přístup k metodice výnosového ocenění může být částečně různý, je 

zvolené téma v případě této dizertační práce zajímavé. V případě ceny zjištěné 

je postup a výpočet daný cenovým předpisem.  

b) cíl disertace a jeho naplnění 

Protože výnos z nemovitého majetku je kalkulován pro období budoucí, kalku-

luje se s diskontní sazbou.  Dizertant si proto zvolil jako cíl své práce návrh me-

todiky pro přesnější stanovení diskontní míry při výnosovém oceňování věčnou 

rentou. 

Jelikož pro stanovení diskontní míry neexistuje žádná závazná metodika, vede to 

totiž k tomu, že různí hodnotitelé ji stanovují různě, u stejné nemovitosti mnoh-

dy zcela odlišně, což vede ve svém závěru ke zcela rozdílným hodnotám. 

Dizertant si proto formuloval problém, který rozdělil do 10 kritérií, podle kte-

rých hodlal problém řešit a dosáhnout tak cíle, kterým má být navržení metodiky 

pro přesnější stanovení diskontní sazby. 

Metodika by měla sazbu konstruovat pomocí bezrizikové míry výnosnosti očis-

těné od výše inflace a rizikové přirážky. 



Jako vzorový případ volil diskontní sazbu pro administrativní a kancelářské ob-

jekty. 

c) postup řešení problému a výsledky disertace 

V úvodu své práce si vymezil základní pojmy – diskontní míra, vnitřní výnosová 

míra, úroková míra a míra kapitalizace a dále provedl popis základního výpočtu 

výnosové hodnoty, nájemného, součtu diskontovaných budoucích příjmů a popis 

výnosového oceňování podle zákona o oceňování majetku.  

V dalším oddílu pak popsal skladbu diskontní míry a nejobvyklejší metody sta-

novení diskontní míry. 

K řešení problematiky pak přistoupil vícekriteriální optimalizací, jejíž rysy 

v následující kapitole vysvětlil. 

Protože diskontní míra se skládá z několika složek, provedl rozklad těchto slo-

žek, aby bylo zřejmé, jak by měl znalec ke stanovení diskontní míry přistoupit a 

jak jednotlivé složky posuzovat resp. stanovovat. 

První důležitou složkou je bezriziková míra výnosnosti, u které konstatuje, že je 

rovna výnosnosti nejméně rizikového aktiva. No a tím by měly být nejméně ri-

zikové cenné papíry, t.j. takové, které emituje stát. Dluhopisy s dobou splatnosti, 

kterou dluhopis uvádí. 

Další je riziko a rizikové přirážky, ve kterém se hodnotí rozsah rizika, že by bu-

doucí předpokládané příjmy nebyly naplněny.      

V další části pak přistoupil k popisu metod, užívaných při výnosovém oceňování 

v zahraničí. 

Dizertant však provedl i průzkum mezi znalci ke zjištění, jak diskontní míru sta-

novují. Jeho anketa byla specifikována velmi dobře. Protože více než polovina 

respondentů odpověděla, že ji stanovují buď odhadem, nebo podle vyhlášky, pak 

se zdá vcelku věrohodná. Taktéž i další tázaná kritéria lze považovat za objek-

tivní. 

Z tohoto průzkumu a celkového studijního přístupu pak provedl návrh metodiky 

pro stanovení výše diskontní sazby. 

 stanovit bezrizikovou míru výnosnosti pomocí míry inflace a 

 stanovit rizikové přirážky pomocí 3 pohledů: 

o technická kvalita nemovitostí, kterou blíže specifikuje podle několika krité-

rií 

o přirážka ekonomiky nemovitosti – opět specifikovaná několika kritérii a 

o přirážka právní úrovně nemovitosti – zase s několika kritérii 

Z těchto ukazatelů pak stanovuje diskontní míru, když jednotlivým položkám se 

stanoví jejich váha. 

Jako závěr své práce pak provádí případovou studii. 



Provádí popis objektu, jeho konstrukční a materiálové řešení, užitné plochy ob-

jektu a jejich pronajímatelnost. 

Pro stanovení správnosti přirážek pak provádí soupis státních dluhopisů, výběr 

nejvhodnějšího z nich, uvádí míru inflace pro její odpočet 

a provádí popis jednotlivých možností – ukazatelů pro rizikovou přirážku, kde 

provádí volbu mezi jednotlivými variantami. 

Z těchto variant nakonec stanovuje výslednou diskontní sazbu, v daném případě 

ve výši 9,31 % 

Z toho pak provádí výsledný výpočet, ve kterém stanovil jednak cenu z porov-

nání a dále cenu výnosovou. Cenu z porovnání stanovil z podkladu realitních 

nabídek. 

d) význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Předložená disertační práce je vhodným materiálem jednak pro pochopení pro-

blému, jednak jako učební text, ale i jako výchozí materiál pro znaleckou praxi. 

Je však třeba vzít na vědomí, že náročnost, rozsah a složitost tohoto problému 

povede znalce i nadále cestou užití diskontní míry buď z cenového předpisu 

anebo její stanovení přiměřeným odhadem, který znalec odůvodní. 

Je nutné však konstatovat, že dizertační práce je zpracovaná na velmi dobré 

úrovni, komplexně, zodpovědně a přehledně.   

e) formální a jazyková úprava 

Po formální stránce má práce dobrou úroveň. Je přehledná, logicky uspořádaná, 

opatřená všemi náležitostmi, obsahuje grafická znázornění a obsahuje příloho-

vou část a obsahuje i závěrečné shrnutí. 

Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, vyjadřování je srozumitel-

né, gramaticky správné. 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce má zajímavé téma, je velmi dobře zpracovaná, zvo-

lené téma je aktuální, konkrétně zaměřené a její závěry považuji za objektivní a 

správné.  

Předloženou dizertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  

 

V Brně 18. prosince 2015                                         

         Ing. Karel Abraham 


