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Úvodní slovo garanta modulu
Modul Oceňování složek podnikání Absolvent specializace „Oceňování složek
podnikání“ získá znalosti potřebné ke stanovení hodnoty majetku pro účely prodeje a
koupě, pro fúze a akvizice, pro finanční a investiční analýzy, pro potřeby vyplývající
z obchodního zákoníku a pro další účely. Oceňování maj
majetku
etku a investiční analýzy jsou
rovněž základními předpoklady pro realizaci podnikatelských záměrů a pro zajištění
externích finančních zdrojů.
Výstupem specializace jsou znalosti pro vypracování precizních a objektivních
hodnocení podpořenými souhrnnými in
informacemi
formacemi souvisejícími s požadovaným
předmětem oceňování pro všechny níže uvedené oblasti a účely:
•

oceňování podniků a jejich částí, restrukturalizace

•

oceňování pro účely fúzí a akvizic

•

oceňování finančního majetku

•

oceňování nemovitostí

•

oceňování majetku a investiční analýzy pro podnikatelské záměry

•

cash flow modely

•

znalecké posudky

1. Název modulu
Oceňování složek podnikání
2. Číselné označení: BVS.3.2.2

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
6. semestr

Typ modulu

modul specializačního zaměření
Povinně volitelný
mezioborový

Rozsah výuky (v hodinách)

prezenční forma

Forma ukončení

zápočet, zkouška

0 přednášek + 5 cvičení
týdně

4. Studijní zátěž

9

4,0 kredity
kredit

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium

Ohodnocení kredity

Absolvování cvičení

1,0

Písemné a ústní ověřování dovedností získaných studiem

2,0

Seminární práce – prezentace případové studie

1,0

Celkem

4,0

5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Forma výuky

Nešporková

Renáta,
Ph.D.

garant

595 228 137

PS, KS

Hutter

David, ing.

vyučující

774 948 802

PS, KS

Krčová

Soňa, ing.

Vyučující

724 331 587

PS, KS

ing.,

6. Organizace výuky

Výuka je realizována formou seminářů v rozsahu celkem 70 hodin.

7. Definování obsahu prezenční výuky

Učivo je rozděleno do 14 samostatných témat (kapitol).
 Právní rámec a podstata oceňování
 Metody a postupy oceňování podniku
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Číslo a název modulu
č.

Téma

1.

Znalectví a oceňování majetku v ČR

2.

Praktické uplatnění zákona o znalcích a tlumočnících
a jejich postavení v rámci správního řízení

3.

Oceňování podniku - finanční názvosloví pro
potřeby oceňování

4.

Oceňování podniku - finanční analýza

5.

Oceňování podniku - metody oceňování

6.

Oceňování podniku – praktická aplikace metod
oceňování

7.

Oceňování podnikových nemovitostí

8.

Oceňování podnikových nemovitostí – praktická
aplikace

9.

Oceňování nehmotných statků – patenty, licence,
vynálezy, ochranné známky

10 Oceňování nehmotných statků - praktická aplikace

11 Oceňování movitých věcí – základní názvosloví,

Přednáška

Aktivity
na cvičeních

Hodnocení

ne

Výklad, debata

Aktivita,
kreativita

Výklad, tvorba
osnovy
znaleckého
posudku

Aktivita
studentů

ne

ne

Aktivita
Výklad a diskuse
studentů
nad přístupy a
metodami

ne

Aktivita
Seznámení
studentů
s pojmy,
opakování
modulu SPRÁVCE

ne
ne

ne

ne

ne

ne

ne

pojmy a přístupy
12 Oceňování movitých věcí – metody

13 Moderní metody oceňování - EVA

14 Komplexní příklad ocenění podniku

ne

ne

ne

Výklad metod
Praktický
výpočet
Výklad metod a
přístupů
Praktický
výpočet
Výklad metod a
přístupů
Praktický
výpočet
Výklad metod a
přístupů

Aktivita
studentů
Aktivita
studentů
Aktivita
studentů
Aktivita
studentů
Aktivita
studentů
Aktivita
studentů
Aktivita
studentů

Výklad metod a
přístupů

prezentace

Praktický
výpočet

Prezentace
výpočtu

Praktický
výpočet

Prezentace
a debata
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8. Vyučovací metody

 Výklad a diskuse
 Praktický výpočet
 Řešení případové studie

9. Požadavky na ukončení modulu

 Seminární práce
 Aktivita na cvičení
 Závěrečný test

10.. Metody a struktura hodnocení

 Seminární práce 20 bodů
 Aktivita na cvičení 5 bodů
 Závěrečný test 25 bodů

Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita

Získané body

Procentní vyjádření

Seminární práce

20

40%

Aktivita na cvičení

5

10%

Závěrečný test

25

50%

celkem

50

100

Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100%
(90 - 100 bodů)
B = 80 - 89%
(80 - 89 bodů)
C = 70 - 79%
(70 - 79 bodů)
D = 60 - 69%
(60 - 69 bodů)
E = 50 - 59%
(50 – 59 bodů)
F = 49 - 0 %
(49 bodů a méně)

6

Shrnutí a závěr
Průvodce obsahuje zásadní informace o obsahu, podmínkách studia, organizaci studia
volitelné specializace „Oceňování“. Zejména je kladen důraz na obsah probírané látky
a zpracování seminární práce.
Modul je zaměřen na metody a postupy oceňování složek majetku a výstupem jsou
získané dovednosti apraktické využití v oblastech oceňování podniků a jejich částí,
restrukturalizace, oceňování pro účely fúzí a akvizic, oceňování finančního majetku,
oceňování nemovitostí, oceňování majetku, znaleckých posudků.
Věřím, že informace získané studiem uplatníte v praxi.
garant
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