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K oponentuře byla předložená disertační práce disertantky na výše uvedené té-

ma. Práce obsahuje titulní list, zadání disertační práce, 189 stran textu včetně 

prohlášení, obsahu, seznamu ilustrací, seznamu literatury, seznamu použitých 

zkratek a přílohy rozvahy a výkazu zisku a ztrát společnosti. Práce je opatřena 

vazbou a má uvedené datum 14.6.2016. 

Práce je hodnocena podle čl. 45 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu doktorské-

ho studijního programu. 

a) aktuálnost tématu 

Disertantka hned v úvodu konstatuje, že se ve své znalecké praxi často setkává 

s požadavkem na ocenění obchodního závodu, jeho části či souboru majetku 

v souvislosti s řešením tíživé situace.  

Disertantku jako znalkyni jsem však v seznamu znalců nenašel. Kdyby toto kon-

statování bylo provedeno v množném čísle, pak bych je bral jako obecné. 

V tomto případě vznáším pochybnost, jestli náhodou vlastní příklad není vý-

sledkem některého konkrétního skutečného převzatého případu. Nebo je diser-

tantka pracovnicí některého znaleckého ústavu? 

Obecně však je toto téma skutečně zajímavé a vhodné, neboť tato problematika 

se ve znalecké praxi skutečně vyskytuje a tento výskyt má a může mít dokonce 

stoupající trend. Proto toto téma této práce je vítané.  

b) cíl disertace a jeho naplnění 

Jako cíl disertační práce je stanoveno ocenění obchodního závodu jako podklad 

pro insolvenční řízení s rozhodováním mezi konkurzem a reorganizací. V této 

souvislosti disertantka polemizuje, která z metod ocenění je tou vhodnou, když 

konkrétně uvažuje, že příkladně výnosová hodnota s použitím diskontní sazby 

může být problematická, neboť sestava přirážek může být diskutabilní.  

Udává, že volba použitých metod ovlivňuje spolehlivost ocenění a z toho důvo-

du pak jako součást disertační práce hledá nástroje pro zpřesnění metod oceňo-

vání.  

c) postup řešení problému a výsledky disertace 

V další části pak disertantka zhodnocuje současný stav našeho hospodářství a 

srovnává jej prostřednictvím HDP s jinými státy Evropy i světa. Dále pak udává 



počty insolvencí našeho státu a to jak z hlediska právnických, tak i fyzických 

osob od r. 2014 do r. 2016. 

Dále rozsáhle konstatuje a popisuje obecné právní a technické názvosloví 

s některými statistickými zjištěními stavu. Tato část (115 stran z celkových 189) 

je pouze doplněním nutného stránkového objemu práce.  

Od statě 5.8. však přistupuje k rozhodovacímu procesu mezi likvidací a sanací a 

výběrem postupu ocenění v insolvenčním řízení. 

V prvé řadě si klade okruhy otázek, které je třeba zodpovědět pro zvolení meto-

diky ocenění. 

Formou diagramu pak názorně předvádí při jakém právním rámci a variantách 

zadání je vhodné použití jednotlivých metodik. 

Na tuto část pak navazuje konkretizace případu, stanovení hodnoty určitého 

podniku v tísni – které má mít charakter vzorového ocenění takového případu. 

Konkrétně se má jednat o ocenění majetkové podstaty obchodního závodu - 

drůbežářské společnosti, která je v insolvenčním řízení na základě návrhu, po-

daného samotným dlužníkem.  

Disertantka nejprve ve strategické analýze konstatuje z makroekonomických 

ukazatelů komplexní údaje českého zemědělství a následně analýzu produkce a 

spotřeby drůbežího masa a vajec. 

V následné části v provedené finanční analýze sleduje od r. 2012 trvalý pokles 

jak stálých, tak i oběžných aktiv a jejich krytí stálým poklesem vlastního kapitá-

lu a růstem cizích zdrojů. V analýze provozních nákladů a výnosů dokladuje, že 

provozní výsledek hospodaření se dostává do ztráty a finanční likvidita ukazuje, 

postupné zhoršování všech poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity 

i zadluženosti.   

Z těchto vstupních údajů je pak provedený výběr vhodné metody pro ocenění.  

1. návrhem je řešení úpadku formou reorganizace, 2. návrhem je řešení úpadku 

formou konkurzu. 

Pro reorganizaci sestavila businessplan do roku 2025. Ze střídmě stanovených 

ukazatelů a jejich vývoje do roku 2025 v porovnání s léty 2012 – 2015 provádí 

sestavu finančního plánu na léta do roku 2025. 

Při přiměřeně a vhodně stanovené a propočtené hladině ukazatelů výkonové 

spotřeby a osobních nákladů v návaznosti na předešlá období všechny následně 

propočítávané ukazatele ekonomiky hospodaření se dostávají nejen do úrovně 

rentability, ale i postupnému růstu kvality a výsledných kladných výsledků hos-

podaření.   

Společnost dosahuje provozního i čistého zisku, kladných výsledků cash-flow 

ale i schopnosti potřebných investic.  



Výnosovou metodou DCF Entity, provedenou ve dvou krocích pak z propočte-

ného plánovaného provozního cash-flow a propočtem stanovené diskontní míry 

stanovuje hodnotu podniku. Duplicitně pak ještě při riziku selhání. 

Pro případ řešení formou konkurzu stanovuje hodnotu zpeněžitelného majetku 

pro jeho ev. prodej. Cenu tohoto majetku stanovuje u nemovitého majetku po-

rovnáním, u movitého majetku stanovením jeho obvyklé hodnoty ve srovnání se 

zůstatkovou účetní hodnotou a u zásob jejich účetní hodnotou, stejně tak i hod-

notu pohledávek. 

Tyto hodnoty jako likvidační pak přiměřeně jako likvidační hodnotu krátí a sta-

novuje náklady na likvidaci.        

Ze závěrečného srovnání obou řešení úpadku, tj. formou reorganizace i formou 

konkurzu má kladný výsledek. Z obou řešení vyplývá možnost úhrady závazků.   

d) význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Předložená disertační práce je dle mého názoru velmi dobře zpracovaná. Nevím, 

zda se jedná o skutečné údaje a skutečný, jen přejmenovaný případ, ale stav 

oceňovaného podniku nebyl v tak havarijní situaci a proto i výsledek obou pří-

padů byl pozitivní a dostačoval by na krytí závazků.  

Práce je velmi vhodným materiálem ke studiu i jako vzorový případ k metodice 

oceňování.  

Disertační práce je zpracovaná na mimořádně dobré úrovni, komplexně, zodpo-

vědně a přehledně tak, že její další využití lze doporučit i při výuce. Vědní 

zkoumání bych v této práci pravděpodobně nehledal a nepředpokládám. 

e) formální a jazyková úprava 

Po formální stránce má práce vysokou úroveň. Je přehledná, logicky uspořáda-

ná, opatřená všemi náležitostmi jako je obsah, vysvětlivky zkratek, obsahuje 

spousty grafických znázornění provedených propočtů, obsahuje potřebnou pří-

lohovou část, zpracovanou disertantkou a obsahuje závěr. 

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

né, gramaticky správné. 

Závěr: 

Předložená disertační práce má zajímavé téma, je perfektně zpracovaná, zvolené 

téma je aktuální, konkrétně zaměřené a vykazuje jednoznačné a správné závěry.  

Předloženou disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  

 

 

V Brně 6. prosince 2016                                         

         Ing. Karel Abraham 


