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Vysoká škola ekonomická v Praze 

Institut oceňování majetku 
 

 

Jednodenní kurz: 

ODHAD HODNOTY T ĚŽEBNÍCH PRÁV A LOŽISEK 
NEVYHRAZENÝCH NEROST Ů  

(OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V BÁ ŇSKÉM PRŮMYSLU) 

22. ledna 2015 
 

Vážení přátelé a příznivci, 

 

 Institut oceňování majetku nabízí v rámci svých dílčích specializačních kurzů a 
seminářů kurz věnovaný problematice oceňování majetku v báňském průmyslu. 

 Kurz je určen nejen pro již činné soudní znalce a odhadce majetku (kteří absolvovali 
základní kurzy dříve a považují za potřebné doplnit si tehdy získané znalosti), ale i pro 
zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti o problematiku báňského průmyslu, a to nejen 
pro úkoly zadané od soukromých osob, ale též pro zadání od soudů a orgánů činných 
v trestním řízení a bankovního sektoru. 

 Posluchači v tomto kurzu získají přehled nejen o hlavních zásadách a metodách, které 
je třeba vzít v úvahu při odhadech hodnoty majetku v báňském průmyslu, ale seznámí se také 
s postupy, které se nejčastěji používají pro vlastní ocenění.  

 Konkrétní témata kurzu jsou následující: 

• Základní instituty horního práva, související legislativa (horní zákon, geologický 
zákon, prováděcí předpisy, specifika majetku a zákonných rezerv v báňském 
průmyslu, změny v horním právu po zavedení nového občanského zákoníku, 
terminologie) 

• Oceňování v těžebním průmyslu dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVSC, 
klasifikace nerostných zdrojů a rezerv dle UNFC (United Nations Framework 
Classification) 

• Vývoj oceňování ložisek nerostných surovin a těžebních práv v České republice 
(překonané i stávající způsoby oceňování v ČR, jejich utváření v návaznosti na 
zahraniční praxi) 

• Výchozí podklady a data pro ocenění (dokumentace ekonomická, báňsko-technická, 
geologická, důlněměřická, ne/korektnost ocenění dílčích složek majetku předkládaná 
objednatelem posudku odhadci) 

• Odhad tržní hodnoty a administrativní ocenění pozemků s ložiskem nerostné 
suroviny, přínos matematické statistiky, modelové příklady 
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• Odhad tržní hodnoty těžebních práv a ložisek nevyhrazených nerostů (specifikace 
rizik v báňském průmyslu, přístup odhadce, strategická analýza báňského podniku, 
analýza trhu a prognóza jeho vývoje, finanční plán objednatele a jeho revize, diskontní 
míra v báňském průmyslu a její struktura, metody výpočtu…) 

• Modelový příklad výpočtu – výnosové ocenění báňského podniku (DCF, EVA/MVA) 

• Přístup soudní moci, ústředních orgánů a bankovního sektoru k výsledkům ocenění, 
stanoviska ústředních orgánů, judikatura 

• Příklady z praxe – požadavky objednatele ocenění, metodiky pro ocenění 
organizačních složek státu, význam ocenění pro těžební společnost 

• Doporučení relevantní literatury 

 
 
Kurz p řipravil a přednáší: 
Ing. Dušan VRÁGA (MONTANA MORAVIA - báňská a znalecká kancelář) 

 

Místo konání: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov 

Učebna č. 20 Nová budova (přízemí) 

 

Datum konání: 
22. 1. 2015  
 

Orientační program kurzu: 
Obsah přednášek: 
 
Středa 22. 1. 2015 (9.00 – 16.30)  

• Základní instituty horního práva, související legislativa  

• Oceňování v těžebním průmyslu dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVSC, 
klasifikace nerostných zdrojů a rezerv dle UNFC  

• Vývoj oceňování ložisek nerostných surovin a těžebních práv v České republice  

• Výchozí podklady a data pro ocenění  

• Odhad tržní hodnoty a administrativní ocenění pozemků s ložiskem nerostné 
suroviny, přínos matematické statistiky, modelové příklady 

• Odhad tržní hodnoty těžebních práv a ložisek nevyhrazených nerostů 

• Modelový příklad výpočtu  

• Přístup soudní moci, ústředních orgánů a bankovního sektoru k výsledkům ocenění, 
stanoviska ústředních orgánů, judikatura 

• Příklady z praxe 

• Doporučení relevantní literatury 

Změna programu vyhrazena. 
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Orientační harmonogram kurzu: 
  8.30 –   9.00 prezence účastníků 

  9.00 – 10.30 přenáška 

10.30 – 10.45 přestávka s malým občerstvením 

10.45 – 12.15 přednáška 

12.15 – 13.15 přestávka na oběd (oběd si účastníci zajišťují sami) 

13.15 – 14.45 přednáška 

14.45 – 15.00 přestávka s malým občerstvením 

15.00 – 16.30 přednáška  

  

Účastníci obdrží na závěr semináře certifikát o účasti. 
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Informace k přihlašování: 

• Cena semináře 3 300,- Kč + 21 % DPH, tj. 3 993,- Kč vč. DPH. 

• Závaznou přihlášku vyplňte přes internetovou stránku nejpozději do 10. 1. 2015 
(adresa: http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/kratkodobe-kurzy/ nebo přímo na adrese pro 
přihlášku k tomuto kurzu: http://goo.gl/forms/NTlZbbxF8q). 

• Organizační zajištění: Ing. Kateřina Ondrušková 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku 
nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3, kancelář 17 Nová budova  

e-mail: katerina.ondruskova@vse.cz, k.ondruskova@seznam.cz 
Tel.: 224 095 732 (příp. sekretariát IOM: 224 095 496) 

• Účastnický poplatek je třeba zaplatit nejpozději také do 10. 1. 2015 a potvrzení o 
proplacení s vyznačením jména účastníka, prosíme, zašlete ihned nejlépe naskenované 
mailem, příp. poštou k rukám Ing. Ondruškové 

• Stornovací podmínky: 
Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání 
akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. 
Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení 
o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 

0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 
50 % - 4 - 2 pracovní dny před zahájením akce; 
100 % - méně než 2 dny před zahájením akce; 

V případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou 
cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani 
účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka. 

• Důležité: při podávání příkazu k úhradě je nezbytné, abyste uvedli jméno účastníka, za 
kterého je placeno, např. ve formě poznámky nebo informace pro příjemce. Bez tohoto 
opatření není v některých případech vůbec možné identifikovat, ke kterému účastníkovi 
se platba vztahuje. Jiné údaje než jméno účastníka není třeba psát. 

• Úhradu proveďte na účet: č.ú. 1828782/0800, variabilní symbol 997015. 

• Účastníci obdrží daňový doklad jako potvrzení o zaplacení při prezenci (bude-li platba 
identifikována na účtu VŠE). 

 
Tato pozvánka a odkaz na elektronickou přihlášku je také umístěna na internetu: 
http://iom.vse.cz v aktuálních informacích a v sekci Vzdělávací činnost – Krátkodobé kurzy. 

 
Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se na vaši účast. 

 

V Praze 29. 10. 2014 

prof. Miloš Mařík 
ředitel Institutu oceňování majetku 


