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Cílem práce je vytvoření vlastního modelu pro ocenění subjektů na energetickém 

trhu, dílčím cílem je analýza finanční aktivity společnosti ČEZ, včetně valuace 

vybraných subjektů této společnosti a následná analýza přiměřenosti ceny 

transakce. 

Diplomant nejdříve popisuje zvolené subjekty, které jsou později předmětem 

ocenění. Dále popisuje postup a zvolené předpoklady při tvorbě vlastního 

modelu.  Následuje popis samotného modelu a získané výstupy včetně analýzy 

těchto výstupů. 

Zvolené téma je poměrně komplexní a diplomant přistoupil k řešení dané 

problematiky originálně s využitím řady získaných poznatků v průběhu studia. 

Přístup diplomanta k zadanému úkolu i zvolený postup řešení tak hodnotím jako 

více než dostatečný.  

Dosažené výsledky jsou bohužel negativně ovlivněny nastavením modelu, kde mi 

chybí některé nákladové položky, které podle mého nejsou zanedbatelné. 

Konkrétně se jedná o náklady na opravy a materiál, které měly být zahrnuty ve 

stálých nákladech (řádově se jedná o stamiliony Kč ročně) a dále z variabilních 

nákladů výdaje spojené s ekologizací provozu – např. roční výdaje na provoz 

denitrifikačního zařízení se budou u zkoumaných aktiv pohybovat v řádech 

desítek mil. Kč. 

Dle mého názoru mohla být věnována větší pozornost správnému nastavení 

modelu porovnáním skutečností za již uplynulé roky a modelovaných roků. 

Vysokou přidanou hodnotu by také mělo porovnání navrženého přístupu 

diplomanta s klasickými metodami oceňování podniků. Je na místě podotknout, 

že zahrnutí těchto doporučení by významně převyšovalo požadavky na 



diplomovou práci, která je už tak v porovnání ostatními na poměrně vysoké 

úrovni. 

Po formální stránce práce odpovídá daným požadavkům. Určité pasáže jsou 

možná až moc detailně rozepsány, čímž práce trochu ztrácí na přehlednosti. 

Diplomant splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu. 

Navrhuji hodnocení práce stupněm 

B – velmi dobře 

a práci doporučuji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Při ocenění jednotlivých společností uvažujete cenu uhlí odvozenou s ceny 

černého uhlí ARA. Jak byste přistupoval k ocenění při zohlednění 

synergických efektů při prodeji uhlí mateřskou společností? Jaký je Váš 

odhad rozdílu ceny vstupního paliva v takovém případě? Jsou při takové 

úvaze relevantní náklady ušlé příležitosti? 

2. V závěru naznačujete, že ČEZ mohl prodat elektrárnu Chvaletice z důvodu 

ukončení antimonopolního řízení, nebo z důvodu uzavření dlouhodobé 

kupní smlouvy na dodávku uhlí do Počerad. Neměly by být tyto důvody 

kvantifikovány při řádném posouzení výhodnosti divestice? 

 V Praze dne 6. 6. 2018 

Ing. Jan Bejbl, Ph.D. 


