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Oceňování společností v praxi 
Jak určit hodnotu společnosti a jak je možné ji zvýšit? 

 

Majitelé a jednatelé obchodních korporací, výkonní a finanční ředitelé potřebují hlubokou 

znalost principů tvorby hodnoty společnosti, aby ji mohli maximalizovat. Tento seminář 

nabízí pochopení klíčových principů i praktické zkušenosti tak, aby pomohl majitelům a 

manažerům vytvářet hodnotu a investorům pomohl při jejich rozhodování. 
 

Přednáší: Rado Chalupka, ředitel pro oceňování a finanční modelování v oddělení finančního 

poradenství Deloitte ČR 

Místo konání: Praha, Konferenční centrum hotelu Globus 

Datum konání: 13. 9. 2018 
 

Zaměření semináře: Cílem semináře je poskytnout praktickou zkušenost s oceňováním společností a 

zvyšováním hodnoty pro akcionáře. Základní principy i zkušenosti z praxe budou předány formou 

případové studie, na které si účastnící mohou sami vyzkoušet oceňování společností i zvyšování 

hodnoty pro akcionáře. Seminář bude reagovat na aktuální problémy v této oblasti, například na 

současnou změnu mezinárodních účetních standardů a její dopad na oceňování. Seminář je veden ve 

slovenštině s využitím české terminologie. 
 

Komu je seminář určen: nejen majitelům a jednatelům obchodních korporací a výkonným a 

finančním ředitelům, ale i všem, kteří chtějí pochopit základní principy oceňování, rozšířit si své 

znalosti v této oblasti a pochopit jak mohou zvyšovat hodnotu společností, případně chtějí do 

společností investovat. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Principy tvorby hodnoty 

Oceňovací modely 

10:45–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:00 Účetní úpravy 

Finanční analýza 
12:00–13:00 Společný oběd  

13:00–14:30 Generátory hodnoty 

Volné peněžní toky 
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení 

14:45–15:30 Náklady kapitálu 

Analýza senzitivity 
15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy 
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Závazná objednávka účasti na semináři Oceňování společnosti v 

praxi, Cena semináře: 4950,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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