
Resumé 

Téma diplomové práce: Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku 

Cílem diplomové práce je vytvořit průvodce procesem ocenění podniku pro právnickou obec 

a zabývat se právními a ekonomickými aspekty s oceňováním podniku souvisejícími. Tomuto 

odpovídá i zpracovávání práce, která se nejprve zaměřuje na právní aspekty oceňování 

podniku, kde poskytne systematický a ucelený přehled na použití znaleckých posudků 

v českém právním řádu a následně se věnuje ekonomické teorii oceňování podniků. 

Spojení ekonomické teorie, právní regulace a autorčiných vlastních zkušeností z praxe by 

mělo být pro tuto práci přínosné, proto si autorka zažádala o individuální téma diplomové 

práce Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku, které vyžaduje a propojuje znalosti 

z těchto oblastí.   

První kapitola definuje základní pojmy, které souvisejí s oceňováním podniku. Zabývá se 

vymezením pojmů jako je podnik ve smyslu předmětu ocenění, definicí hodnoty, osobou 

znalce ve spojitosti se znaleckými posudky a nechybí legislativní úprava oceňování podniku. 

Druhá kapitola uvádí systematiku členění znaleckých posudků v českém právním řádu. 

Ve třetí kapitole se diplomová práce zabývá podněty k ocenění podniku. Pro lepší 

přehlednost je rozdělena na dvě části a to na ocenění související s vlastnickými změnami a 

na ocenění pro případy, kdy k vlastnickým změnám nedochází. Vychází se z povinností pro 

vypracování znaleckých posudků stanovených zejména Obchodním zákoníkem, Zákonem o 

přeměnách obchodních společností a družstev a zákony na tyto normy navazujícími. 

Ekonomická část diplomové práce začíná přehledem metod oceňování podniku, kde čtvrtá 

kapitola poskytuje popis jednotlivých metod a možnosti jejich užití v jednotlivých případech. 

Nechybí ani základní principy, na kterých jsou metody postaveny. 

Pátá kapitola provede čtenáře procesem oceňování podniku. Zejména se zaměřuje na 

strategickou a finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty a tvorbu finančního 

plánu. Dále je uveden komentář k výslednému ocenění. 

Závěr shrnuje výsledky diplomové práce a pohlíží na disciplínu oceňování podniku z různých 

hledisek. Autorka upozorňuje na nedostatečnou legislativu v oblasti oceňování podniku a 

zejména vytýká problematiku neexistence standardů, které jsou pro ostatní vyspělé země 

obvyklé. Dále zdůrazňuje dynamiku disciplíny oceňování podniku a zdůrazňuje úlohu znalce 

v současné ekonomické situaci.  

 


