
Tržní ocenění (tržní hodnota = kolik je ochoten zaplatit běžný (průměrný) zájemce na trhu?) 
 

Definice: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými 
a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, 
rozumně a bez nátlaku.  
 
Ocenění je založeno na nesporných faktech a hodnota by neměla být závislá na konkrétním 
subjektu. Tržní hodnota by měla být výsledkem ocenění zejména při:  
 

• Uvádění podniku na burzu 

• Prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce 
odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat.  

 
Tržní ocenění by mělo obsahovat:  

• Sběr relevantních vstupních dat  

• Finanční analýza podniku: 
o analýza účetní politiky 
o analýza rozvahy 
o analýza výkazu zisků a ztrát 
o analýza peněžních toků 
o vývoj nákladů 
o analýza poměrových a výkonových ukazatelů 
o test tvorby hodnoty, test IN05 
o hodnocení finanční analýzy 

• Strategická analýza: 
o Analýza vnějšího potenciálu:  

▪ Charakteristika trhu 
▪ Vymezení relevantního trhu 
▪ Základní data o trhu 

o Analýza atraktivity trhu: 
▪ Růst, velikost, intenzita konkurence, průměrná rentabilita, bariéry 

vstupu, možnosti substituce, citlivost na konjunkturu, struktura 
zákazníků, vlivy prostředí 

o Hlavní faktory ovlivňující vývoj trhu 
o Prognóza relevantního trhu 
o Analýza konkurenční síly 

▪ Analýza tržních podílů konkurentů, analýza faktorů konkurenční 
pozice, stanovení nepřímých faktorů, vyhodnocení vnitřního 
potenciálu 

o Perspektivnost podniku, Prognóza tržního podílu, Prognóza tržeb 
o Vyhodnocení strategické analýzy, zhodnocení Going Concern 

• Generátory hodnoty podniku a finanční plán (při výnosovém ocenění prosperujícího 
podniku)  

o Rozdělení aktiv na provozně potřebná /nepotřebná 
o Stanovení KPVH – korigovaný provozní výsledek hospodaření  
o Tempo růstu tržeb 



o Zisková marže 
o Pracovní kapitál 

• Finanční plán 
o Výkaz zisků a ztrát 
o Plánovaná rozvaha 
o Dividendy a cashflow 
o Finanční analýza plánu 
o Provozně nutný investovaný kapitál 
o Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 

• Ocenění  
o Výnosové metody: 

▪  Diskontovaných peněžních toků (DCF) 
▪ Kapitalizovaných čistých výnosů 
▪ Metoda ekonomické přidané hodnoty 

o Ocenění na základě analýzy trhu (na vyspělých trzích): 
▪ Ocenění na základě tržní kapitalizace 
▪ Ocenění na základě srovnatelných podniků 
▪ Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 
▪ Ocenění na základě srovnatelných transakcí 
▪ Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

o Ocenění na základě analýzy majetku:  
▪ Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 
▪ Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 
▪ Substanční hodnota na principu úspory nákladů 
▪ Likvidační hodnota 

• Zpravidla ocenění na evropském trhu probíhá výnosovými metodami 
o Metoda DCF Entity: 

▪ Stanovení FCFF  
▪ Stanovení Diskontní míry 

• Náklady cizího kapitálu 

• Náklady vlastního kapitálu 
▪ Pokračující hodnota 
▪ Vyladění kapitálové struktury 
▪ Ocenění DCF Brutto, Netto 
▪ Souhrnné ocenění, zdůvodnění.  
▪ Prezentace 

 
Cena: 69 900 Kč. Odhadovaný čas práce je cca 4 – 6 týdnů, dle časových možností.  
 
 
Investiční (subjektivní) ocenění. – Jakou má podnik hodnotu z hlediska konkrétního 
kupujícího? 

Investiční hodnota (Investment Value or Worth) je hodnota majetku pro konkrétního investora 
nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický 
majetek se specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří mají určité investiční cíle a 
kritéria. 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.  

Základní charakteristiky investiční hodnoty jsou následující:  

▪ Budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ 
manažerů oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto 
představám obvykle směrem dolů. 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.  

▪ Pokud tedy oceňovatel vyvozuje budoucí peněžní toky v rozhodující míře 
z podkladů tj. především finančního plánu, poskytnutých samotným podnikem, 
aniž by odpovídajícím způsobem testoval jejich přiměřenost (důkladná strategická, 
finanční analýza, tvorba generátorů hodnot), pak není oprávněn označit takové 
ocenění za tržní hodnotu.  

Investiční hodnota se počítá, chceme-li znát hodnotu pro konkrétní subjekt, který promítne 
do budoucnosti své očekávání.  

Ocenění investiční hodnotou může být značně individuální. Pokud chce majitel nebo investor 
ocenění o které se může opřít při případném jednání o ceně, mělo by být investiční ocenění 
stejně rozsáhlé jako ocenění tržní. 

Cena (rozsah stejný jako u tržního ocenění): 69 900 Kč. Odhadovaný čas práce je cca 4 – 6 
týdnů, dle časových možností. 

Investiční ocenění s menším rozsahem (u ziskových podniků s předpokladem Going Concern):  

• Generátory hodnoty:  
o Diskuze a přebrání budoucích výhledů od manažerů podniku 
o Rozdělení aktiv na provozně potřebná /nepotřebná 
o Stanovení KPVH – korigovaný provozní výsledek hospodaření  
o Tempo růstu tržeb 
o Zisková marže 
o Pracovní kapitál 

• Finanční plán: 
o Přebrání nebo vytvoření finančního plánu dle představ manažerů 
o Výkaz zisků a ztrát 
o Plánovaná rozvaha 
o Dividendy a cashflow 
o Finanční analýza plánu 
o Provozně nutný investovaný kapitál 
o Rentabilita provozně nutného investovaného kapitálu 

• Ocenění  
o Vybraná výnosová metoda: 

▪  Diskontovaných peněžních toků (DCF) – nejběžnější 



o Metody pro porovnání: 
▪ Metoda poměrových ukazatelů, účetní hodnota VK 

o Metoda DCF Entity: 
▪ Stanovení FCFF  
▪ Stanovení Diskontní míry 

• Náklady cizího kapitálu 

• Náklady vlastního kapitálu 
▪ Pokračující hodnota 
▪ Vyladění kapitálové struktury 
▪ Ocenění DCF Brutto, Netto 
▪ Souhrnné ocenění, zdůvodnění.  
▪ Prezentace 

 
Cena 35 000 Kč, Odhadovaný čas práce je cca 2 - 3 týdny, dle časových možností.  
 
 
Investiční ocenění s minimálním přispěním oceňovatele (u ziskových podniků s předpokladem 
Going Concern a s vlastním finančním plánem a peněžními toky):  
 
 

• Ocenění  
o Vybraná výnosová metoda: 

▪  Diskontovaných peněžních toků (DCF) – nejběžnější 
o Metody pro porovnání: 

▪ Metoda poměrových ukazatelů, účetní hodnota VK 
o Metoda DCF Entity: 

▪ Stanovení FCFF z materiálů oceňovaného podniku (bez vlivu a 
stanovení finančního plánu)  

▪ Stanovení Diskontní míry 

• Náklady cizího kapitálu 

• Náklady vlastního kapitálu 
▪ Pokračující hodnota 
▪ Vyladění kapitálové struktury 
▪ Ocenění DCF Brutto, Netto 
▪ Souhrnné ocenění, zdůvodnění.  
▪ Prezentace 

 
 
Cena 17 900 Kč, Odhadovaný čas práce je cca 1-2 týdny, dle časových možností.  
 
 
 
 


