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Úvod 

Oceňování podniku je náročná disciplína, která navíc neustále prochází dynamickou fází vývoje. 

Hlavním důvodem je proces koncentrace kapitálu a to nejen v České republice, ale zejména na 

globální úrovni. Postupující globalizace a nadnárodního přesah obchodních aktivit, vedoucí 

v posledních dekádách k velkému nárůstu počtu fúzí a akvizic společností, napomáhá rozvoji 

této disciplíny a taktéž přináší potřebu sjednocení pojmů a přístupů v oblasti oceňování. Na 

druhé straně je současné období poznamenané obdobím tzv. finanční krize a částečné 

ekonomické stagnace, což také vyvolává sílící potřeby znát reálnou hodnotu společností, 

případně jejich podniků. V minulosti používané metody účetních hodnot a administrativně 

stanovených cen už dávno přestaly stačit, a proto se v souladu s mezinárodními standardy klade 

největší důraz na nové, především výnosové, metody. Současným trendem je využívání metody 

tržního ocenění a to jako způsob testování výsledků získaných výnosovou cestou. 

Ocenění podniku představuje službu, kterou oceňovatel na základě žádosti objednatele provádí. 

Podnětů k ocenění je velké množství, může je přinášet čistě ekonomická potřeba, přičemž 

nejčastějším důvodem je požadavek zjištění reálné (tržní) hodnoty podniku. V českém právním 

řádu jsou dále vyjmenovány případy, kdy se ocenění obligatorně vyžaduje posudkem znalcem 

jmenovaným soudem. Nesplnění těchto podmínek může vést k zásadním důsledkům v mnoha 

oblastech, především k negativním dopadům v oblasti právní, daňové a účetní.  

Dle mého názoru znalost případů povinnosti zhotovit znalecký posudek je potřebná nejen pro 

osoby, které této povinosti podléhají, ale i pro širší okruh osob. Samotný výsledek ocenění je 

důležitý pro současné i potencionální investory, manažery a vlastníky společností. V této 

souvislosti je vhodné upozornit na nový trend, kdy již nebývá při řízení podniku jediným 

kritériem dosažení co nejvyšší úrovně zisku, ale právě maximalizace hodnoty 

podniku/společnosti bývá charakteristickým cílem pro úspěšné manažery. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat procesem oceňování podniku v právních souvislostech, 

tj. významem znaleckých posudků a možností jejich uplatnění pro jednotlivé případy ocenění. 

Budu vycházet z ekonomické teorie a příslušné legislativy. Jako cíl jsem si stanovila vytvoření 

průvodce oceněním podniku pro právnickou obec, zejména se zaměřím na právní aspekty 

procesu ocenění s důrazem na využití znaleckých posudků. Aplikační část by měla postihnout 

oblasti potřeby ocenění související s vlastnickými změnami v podniku, zejména případy uvedené 

v českém obchodním zákoníku (jak je definován níže) a zákonech souvisejících.  
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Nejprve přiblížím legislativní prostředí v České republice týkající se oceňování a definuji základní 

pojmy s oceněním související. V další části poskytnu ucelený pohled na povinnosti vyhotovit 

znalecký posudek stanovené českou právní úpravou. Zaměřím se na povinnosti vyplývající 

z obchodního zákoníku a zákona o přeměnách (jak je definován níže), jež jsou nejčastějšími 

právními podněty k ocenění podniku. Pokusím se přiblížit ekonomickou teorii ocenění, kdy 

představím jednotlivé metody, které jsou v současnosti v České republice používané. Nastíním 

jejich možnou aplikaci v jednotlivých případech a upozorním na výhody a nevýhody jejich užití. 

Nebude chybět ani průvodce postupem ocenění, kdy popíši proces ocenění od prvotních analýz 

až po výsledné stanovení souhrnného výsledku ocenění.  

Proces ocenění podniku je značně individuální postup a není možné rozebrat ho do úplných 

detailů, neboť každý případ ocenění má svá konkrétní specifika, tato práce by však měla 

v souladu se svým cílem poskytnout ucelený a komplexní přehled systematiky použití 

znaleckých posudků v České republice a upozornit na některá další související fakta. Spojení 

ekonomické teorie, právní regulace a mých vlastních zkušeností z praxe je dle mého názoru pro 

tuto práci přínosné, proto jsem si zažádala o individuální téma diplomové práce Ekonomické a 

právní aspekty oceňování podniku, které vyžaduje a propojuje znalosti z těchto oblastí. 

Vzhledem k tomu, že si uvědomuji nedostatek příslušné odborné literatury, která by se 

zaměřovala na ekonomickou teorii v právních souvislostech, věřím, že tato práce by mohla 

přinést užitek a podněty i profesionálům mimo akademickou sféru.  
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1. Obecné základy pro oceňování podniku 

Dříve než se budu zabývat vlastním procesem oceňování a konkrétními znaleckými posudky, je 

zapotřebí vyložit základní pojmy související s oceňováním podniku. Nejprve vymezím předmět 

ocenění, v tomto případě definuji podnik a to v souladu se základními východisky a přístupy 

k oceňování.   

1.1. Podnik jako předmět ocenění 
Oceňování je synonymem pro stanovení hodnoty předmětu ocenění. V každém případě je 

důležité mít jasnou představu o tom, co chceme oceňovat a především co má být výsledkem 

ocenění. Teprve s touto prvotní analýzou je možno přistoupit k složitému procesu ocenění. Je 

nutné si uvědomit, že pro ocenění neexistují pevně stanovené metody, které by se zakládaly na 

přesně daných pravidlech. Tím je na znalce kladen náročný úkol, kdy užitím některé metody, 

případně kombinací metod, se snaží co nejpřesněji určit hodnotu předmětu ocenění. 

1.1.1. Definice podniku 
Podnik jako funkční celek představuje zpravidla značně složitou entitu, a proto i jeho oceňování 

je náročný a specifický proces. Pro účely ocenění lze podnik definovat jako soubor určitých 

hodnot propojených ve vnitřní a vnější strukturu, přičemž za vnitřní strukturu lze například 

považovat organizační uspořádání, lidské zdroje, financování a za vnější strukturu závislost na 

veřejných zdrojích, využití kapitálu podniku na burzách apod.  

Z právních norem upravujících podnikání v ČR1 plyne, že základním cílem podniku je 

maximalizace zisku. Zisk jako cílové kritérium respektuje především zájmy vlastníka, avšak 

v případě dlouhodobého výhledu trvání podniku není zisk správným určujícím kritériem 

hodnocení výkonnosti. Vzhledem k zájmovým skupinám, které v podniku působí (obzvláště 

pokud neplatí skutečnost, že vlastník je taktéž manažerem podniku), je lepším měřítkem 

                                           
 
1§ 2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (dále také „Živnostenský zákon“) a taktéž Zákona č. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Obchodní zákoník“) shodně deklarují, že cílem podnikatelské činnosti je 

dosažení zisku. 
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peněžní tok, tzv. cash flow. Právě cash flow je klíčový parametr pro tzv. going concern princip2. 

Toto pojetí je základním přístupem pro výnosové metody ocenění, které budou dále rozebrány 

v kapitole č. 4.4.    

Zákonná definice podniku je v českém právu upravena v ustanovení § 5 Obchodního zákoníku, 

který stanoví, že: „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit.“3 Z uvedené definice je zřejmé, že podnik je objektem právních 

vztahů, nemá a ani nemůže mít právní subjektivitu; dále definice vymezuje dvě podmínky, které 

musí platit kumulativně. Zaprvé, k podniku mohou náležet věci, práva a jiné majetkové hodnoty 

pouze v případě, že patří podnikateli, přičemž druhou podmínkou je, že tyto hodnoty slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Podnik však nemusí obsahovat všechny vyčtené složky podnikání, postačí, pokud bude složen z 

jediné této složky, ba dokonce z omezeného okruhu několika věcí.4 Petr Čech k tomuto uvádí, 

že „Jestliže je ale nutné v praxi připustit existenci podniku, který sám o sobě představuje soubor 

omezeného počtu či dokonce jediného typu složek podnikání, tím spíše nelze v obecné rovině 

vyloučit, aby částí podniku byl "soubor" tvořený pouhou částí těchto typově stejnorodých složek 

a v krajním případě, aby podnik představovalo dokonce aktivum, jež reálně ani žádným 

souborem není.“5 

Co se týče části podniku, tak Obchodní zákoník tento pojem výslovně nedefinuje, přesto je její 

vymezení důležité zejména v případě aplikace § 67a Obchodního zákoníku a § 487 Obchodního 

zákoníku. Bližšímu výkladu k této problematice se proto budu samostatně věnovat v kapitole č. 

3.1.1. týkající se koupě a prodeje podniku na základě smlouvy o prodeji podniku podle § 476 a 

násl. Obchodního zákoníku. 

                                           
 
2 Going koncern princip lze charakterizovat jako předpoklad pro trvalé pokračování podniku. V rámci ocenění podniku je zapotřebí 

tuto skutečnost důvěryhodně doložit, nikoliv pouze předpokládat. 

3 § 5 odst 1 Obchodní zákoník 

4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2005, sp. zn. 29 Odo 1058/2003, ve kterém Nejvyšší soud ČR dovodil, že 

došlo k převodu (části) podniku, ačkoliv podnik nezahrnoval zaměstnance ani nebyly uzavřeny smlouvy se zákazníky, tj. chyběla 

zcela osobní složka podnikání. 

5 Čech, P.: Vymezení části podniku a působnost valné hromady, Právní rádce, 11/2006, dostupné z < http://pravniradce.ihned.cz/ 

c1-19808060-vymezeni-casti-podniku-a-pusobnost-valne-hromady> 
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Ustanovení v § 5 Obchodního zákoníku ve svém druhém odstavci stanoví, že: „Podnik je věc 

hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není 

dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, 

předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud 

jsou součástí podniku.“6 Věc hromadnou definoval Nejvyšší soud takto: „Věc hromadná 

(universitas rerum) je souborem věcí, který tvoří, jediný, hospodářsky nedílný nebo i dělitelný 

celek. Takto chápe věc hromadnou občanskoprávní teorie.“7 

Z hlediska ocenění je zapotřebí nahlížet na podnik jako na funkční ekonomický celek. Vzhledem 

k hodnotovému vymezení podniku je nutné přizpůsobit použití metod ocenění, kde je prioritou 

používání právě výnosových metod, které korespondují se zákonným vymezením cíle podniku 

jako dosažení zisku.  

1.1.2. Vymezení závazků a majetku 
Vymezení závazků a majetku je určující pro tzv. hladiny hodnoty podniku.  

Podnik lze oceňovat ve dvou různých hladinách a to jako brutto nebo netto ocenění. V prvním 

případě konečná hodnota podniku zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky tak i pro věřitele podniku. 

Tato hodnota je definována v Obchodním zákoníku jako: „Obchodním majetkem podnikatele, 

který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná 

práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho 

podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý 

jeho majetek.“8 Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnota brutto splývá s označením obchodní 

majetek. 

Naopak hodnotu netto vymezuje Obchodní zákoník na úrovni čistého obchodního majetku: 

„Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v 

souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou 

osobou.“ 9 Hodnotou netto rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku, tj. oceňujeme vlastní 

kapitál, který je vymezen v § 6 Obchodního zákoníku tak, že tvoří vlastní zdroje financování 

                                           
 
6 § 5 odst. 2 Obchodní zákoník 

7 Rozhodnutí Nejvyššího osudu ČR ze dne 19. listopadu 1997, sp. zn. 1 Odon 23/97 

8 § 6 odst 1 Obchodní zákoník 

9 § 6 odst 3 tamtéž 



Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 

Diplomová práce  - Strana 9/76 - 

Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku   

 

obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. Obvyklým cílem 

ocenění je právě ocenění v hladině netto.  

Souhrnný pohled na majetek a závazky vyjadřuje Obchodní zákoník v pojmu obchodní jmění10. 

U právnické osoby se obchodní majetek rovná jejímu veškerému majetku, kdežto u podnikatele 

- fyzické osoby je obchodním majetkem jen ta část jeho majetku, která slouží nebo je určena k 

podnikání.   

1.1.3. Hodnota a její kategorie11 
Dostávám se k tomu, co je výsledkem ocenění a to ke konkrétním kategoriím hodnoty, ke 

kterým ocenění směřuje. Jak již bylo uvedeno, výsledkem ocenění je hodnota, tato hodnota by 

měla být co nejobjektivnější, avšak je zřejmé, že ocenění bude závislé na úhlu pohledu 

konkrétního subjektu a na účelu ocenění. Vždy se bude jednat o odhad skutečné hodnoty, 

neboť najít jednoznačný algoritmus pro výpočet nelze, hodnota podniku není jeho objektivní 

vlastnost. 

Hodnotu podniku Miloš Mařík definuje jako hodnotu, která je dána očekávanými budoucími 

příjmy (buď na úrovni vlastníků nebo všech investorů podniku) převedenými na jejich 

současnou hodnotu procesem diskontování12. 

Kategorie hodnoty se liší podle přístupu k ocenění. Nejčastěji znalecké posudky směřují k určení 

tržní hodnoty, tj. hodnoty, kterou je běžný zájemce na trhu ochoten zaplatit. Oproti tomuto 

subjektivní hodnota je hodnota majetku pro konkrétního kupujícího (investora). Německé 

standardy oceňování vymezují tzv. objektivizovanou hodnotu stanovenou za předpokladu 

pokračování podniku v nezměněné koncepci. Existuje i systém hodnot dle tzv. Kolínské školy. 

Jako základna pro majetkovou daň se využije administrativní cena (pro daň z převodu 

nemovitostí, pro daně dědické, případně pro jiné zvláštní účely).     

Závěrem této kapitoly bych ráda shrnula, že ocenit podnik tedy znamená odhadnutí jeho 

hodnoty v daném okamžiku na základě zvážení dosavadní, současné a budoucí činnosti. 

                                           
 
10 § 6 odst. 2 Obchodní zákoník 

11 Mařík M. a kolektiv.:Metody oceňování podniku, 2. vydání, Ekopress s.r.o. Praha, 2007, str. 20-34 

12 Diskontování je proces přepočtu budoucí hodnoty na současnou hodnotu při zohlednění faktoru času užitím diskontní míry, která 

se určí na základě požadované výnosnosti investora s přihlédnutím k riziku.  
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V úvahu je zapotřebí provést mnoho analýz a vybrat metodu ocenění, která poskytne 

nejobjektivnější odhad hodnoty společnosti.        

1.2. Znalec, znalecký posudek  
Před vlastním výčtem metod oceňování a způsobu jejich využití je vhodné vymezit osobu znalce 

a dále se věnovat náležitostem a způsobu využití znaleckých posudků. 

1.2.1. Osoba znalce a odhadce 
Znalci pro oblast oceňování majetku nebo odhadci směřují svou činnost jak do soukromého tak i 

do státního sektoru. Veškerou činnost, kterou je oprávněn vykonat odhadce, může učinit i 

znalec, a contrario toto ovšem naplatí. Na znalce je zapotřebí nahlížet jako na širší pojem 

odhadce, přesto jsou však tyto pojmy často zaměňovány. Znalectví je zapotřebí vymezit i jako 

profesní činnost např. lékařů, psychologů.  

Znalec je osoba, která byla v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o znalcích a tlumočnících“), jmenována znalcem 

v příslušném oboru ministrem spravedlnosti nebo jím pověřeným předsedou krajského soudu a 

je jako znalec vedený v příslušném seznamu znalců a tlumočníků. Znalec je za zpracované 

znalecké posudky trestně odpovědný, a to v souladu s ustanovením § 346 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Trestní zákoník“), kde je upraven 

trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Znalecké posudky hrají stále 

významnější roli jak v občanskoprávních, tak i trestních řízeních, přičemž nadměrná závislost 

výsledku rozhodování soudů na předložených znaleckých posudcích je v poslední době terčem 

časté kritiky ze strany odborné veřejnosti. Dále je třeba uvést, že na jmenování znalcem není 

právní nárok a soudy by měly klást vysoké požadavky na uchazeče o znaleckou činnost. 

Odhadce pracuje na základě živnostenského oprávnění podle Živnostenského zákona. Zásadní 

zlom v právní úpravě činnosti odhadce nastal od 1. července 2008, odkdy je možné činnost 

odhadce vykonávat na základě předchozího vzdělání technického nebo ekonomického směru. 

Odhadci nemohou zpracovávat znalecké posudky, nemohou se vyjadřovat k ceně zjištěné podle 

zvláštních předpisů (stanovení základu majetkových daní) a působí tedy jako cenoví nebo 

techničtí poradci. 

Požadavky na úkony vyplývající z obchodního zákoníku splňují znalci se zaměřením na obor 

ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku.    
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Na základě zákona o sdružování občanů13 existují na území České republiky některé certifikační 

orgány akreditované státem (Česká komora odhadců majetku, Komora soudních znalců ČR, 

Asociace znalců a odhadců ČR, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku), které jsou 

způsobilé odhadce certifikovat a tímto umožnit odhadcům kvalitnější prokázání dosažené 

kvalifikace.  

Závěrem k této části bych ráda uvedla, že odhadci vykonávající činnost na základě 

živnostenského oprávnění mohou být v některých případech zástupci znalců, přičemž za určitý 

mezičlánek mezi odhadcem a znalcem lze považovat osobu certifikovaného odhadce, který byl 

certifikován některým ze subjektů tomuto oprávněných. De lege ferenda lze ovšem očekávat 

nové legislativní zakotvení znalců a odhadců vzhledem k roztříštěnosti současné právní úpravy. 

Ze strany odborné veřejnosti dále zaznívá i požadavek zvýšení odpovědnosti znalců za výsledek 

jejich znalecké činnosti, tedy zejména znalecké posudky, neboť zejména strany soudních sporů 

často předkládají naprosto protichůdné znalecké posudky, kdy různí znalci docházejí 

k diametrálně odlišným závěrům ohledně stejného zadání, přičemž takové znalecké posudky 

zpravidla podporují tvrzení strany, která dotyčný posudek jako listinný důkaz předkládá. V této 

souvislosti je však třeba poukázat i na skutečnost, že i znalci ustanovení soudem pro účely 

konkrétního soudního řízení dochází nezřídka k navzájem se vylučujícím závěrům. Vzhledem 

k tomu, jaký význam je v současné době přikládán v rozhodovací praxi soudu znaleckým 

posudkům, je možné uvažované zpřísnění příslušné právní úpravy jedině přivítat.      

1.2.2. Znalecký posudek   
Znalecké posudky představují důležitou formu důkazů v rámci procesního řízení. Je nutné 

odlišovat samostatnou formu důkazu znaleckým posudkem podle § 127 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský soudní řád“ nebo 

„OSŘ“) a formu, kdy je znalecký posudek považován za důkaz listinný v souladu s ustanovením 

§ 129 OSŘ. Rozdíl spočívá v časové souslednosti od zahájení řízení a vyhotovení znaleckého 

posudku, přičemž platí, že pokud je znalecký posudek vyhotoven znalcem ustanoveném v rámci 

soudního či správního řízení, jedná se o samostatnou formu důkazu, které dotyčný orgán 

zpravidla přikládá vyšší důkazní sílu (třebaže vyšší důkazní síla znaleckého posudku není 

zákonem výslovně stanovena, neboť se vychází ze zásady volného hodnocení důkazů upravené 

                                           
 
13 Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
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v § 132 OSŘ. Znalecký posudek vyhotovený znalcem jmenovaným pro tento účel soudem je 

vyžadován i v řadě případů stanovených Obchodním zákoníkem. Často bývá znalecký posudek 

taktéž podkladem pro řízení ve věcech Obchodního rejstříku. Dále jsou i případy, kdy je 

znalecký posudek vyžadován v rámci daňového řízení. Tyto konkrétní případy povinností 

vypracovat znalecký posudek budou rozebrány detailněji v kapitole č.  3 této práce. 

Pro znalecké posudky zpracovávané před začátkem řízení v rámci objednávky zadavatele 

posudku – strany řízení platí, že je lze uplatnit jako listinný důkaz. “Znalec se ustanovuje po 

slyšení účastníků, kteří se mohou vyjádřit k jeho osobě. Zatímco určitého svědka nemůže 

účastník relevantně odmítat, určitého znalce odmítnout pro jeho tvrzenou podjatost může, pak 

bude soudem ustanoven jiný znalec. Z téhož důvodu si nelze opatřit znalecké vyjádření k určité 

otázce před a mimo proces: takové písemné vyjádření odborníka může soud jako důkazní 

prostředek přijmout, ale nikdy nepůjde o znalecký důkaz, nýbrž půjde o jiný důkaz.“14 

Znalecký posudek musí mít náležitosti, které specifikuje vyhláška k provedení Zákona o znalcích 

a tlumočnících.15 Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém rozhodnutí o 

ustanovení jeho úkol a případně otázky k posuzovaným skutečnostem. Znalec uvede popis 

zkoumaného materiálu, popřípadě jevů a souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel. Nejvyšší 

soud České republiky je toho názoru, že „aby soud mohl znalecký posudek odpovědně hodnotit, 

nesmí se znalec omezit ve svém posudku na podání odborného závěru, nýbrž z jeho posudku 

musí mít soud možnost seznat, z kterých zjištění v posudku znalec vychází, jakou cestou k 

těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke svému závěru.“16 Závěry posudku 

musí být náležitě odůvodněny, podloženy obsahem nálezu a musí být přihlédnuto ke všem 

skutečnostem, se kterými se bylo třeba vypořádat. Jednotlivé závěry posudku nesmí být 

navzájem v rozporu. Veškerá odůvodnění musí být v souladu s pravidly logického myšlení. 

Z formálních náležitostí lze uvést, že posudek musí být sešit šňůrou připevněnou k poslední 

straně posudku a přetištěnou znaleckou pečetí, strany musí být očíslovány a posudek podepsán. 

Na poslední stranu písemného posudku připojuje znalec znaleckou doložku, která obsahuje 

označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat 

posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. 

                                           
 
14 Winterová a kolektiv.: Civilní právo procesní, 3. vydání, Linde Praha, 2004, str. 260 

15 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

16 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. října 2009, sp.zn. 22 Cdo 1810/2009,  
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V této souvislosti bych ráda upozornila na skutečnost, že Parlamentu ČR přijal novelu zákona o 

znalcích a tlumočnících s účinností k 1. lednu 2012. Novela upřesňuje podmínky pro jmenování 

znalcem, upravuje pozastavení a zánik práva vykonávat činnost znalce, zavádí sankční postih 

znalců a tím částečně přebírá úpravu obsaženou v organizačním pokynu17, který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2011. 

1.2.3. Legislativní úprava oceňování podniku18 
Na úvod je třeba upozornit, že v České republice neexistuje komplexní závazná legislativní 

úprava zaměřená výlučně na oceňování podniku. Většina předpisů, která se oceňování podniků 

dotýká, se využívá dílčím způsobem a znalci nebo odhadci se ve svých posudcích nejčastěji 

opírají zejména o ekonomickou teorii. Proto ve stěžejní části práce se budu věnovat právě 

procesem ocenění z ekonomického pohledu. 

Mezi české právní předpisy, které jsou aplikovány v případě oceňování podniku, patří zejména 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o 

oceňování majetku“) a na něj navazující vyhlášky Ministerstva financí ČR. Zákon o oceňování se 

však zabývá spíše oceněním majetkových položek a nevěnuje se ocenění podniku jako celku. 

V některých případech je přesto jeho aplikace ze zákona obligatorní. Pro znalecké posudky, 

které jsou předkládány České národní bance, se využívá Metodický pokyn ZNAL České národní 

banky a to zejména při povinných nabídkách převzetí. 

Znalci využívají i mezinárodní a evropské oceňovací standardy, případně standardy konkrétních 

zemí, přičemž například v České republice je časté užití standardů německých. Výbor pro 

mezinárodní oceňovací standardy a Evropská skupina odhadcovských asociací vydává sadu 

různých stanovisek a doporučení pro oceňování podniku, jejich ustanovení nejsou závazná, mají 

pouze doporučující charakter. Lze zmínit i například Americké oceňovací standardy US PAP 

zpracované Americkou společností odhadců nebo Německý standard IDW S1 vydávaný 

institutem německých auditorů. 

Podle Tomáše Krabce pravidla či standardy oceňování doplňují právní řád a vedou tak k vyšší 

míře strukturovanosti oceňovacích problémů. Standardy oceňování jsou výsledkem evolučního 
                                           
 
17 Pokyn Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 41/2010-OD-ZN  jímž se upravuje postup při vyřizování žádostí o zápis do seznamu 

ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle § 21 odst. 3 zákona o znalcích a tlumočnících. Tento interní předpis nahradil 

chybějící právní úpravu podmínek pro zápis do seznamu znaleckých ústavů v zákoně o znalcích a tlumočnících a související vyhlášce. 

18 Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Ekopress 2007 str. 18-19 
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vývoje pravidel, reakcí na pravidelně se opakující praktické potřeby účastníků ekonomického 

mechanismu. Jedná se o kodifikaci principů, postupů a pravidel, která se v průběhu času 

ukázala jako efektivní, podložená praktickou zkušeností.19 

  

 

                                           
 
19 Krabec, T.: Oceňování podniku a standardy hodnoty, Grada publishing, Praha 2009 
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2. Systematika členění znaleckých posudků 

Povinnost vyhotovit znalecký posudek zakotvuje český právní řád v několika normách. Aspekty, 

které ovlivňují vyhotovení znaleckých posudků lze rozdělit do tří skupin: na právní, účetní a 

daňové. Účel ocenění je třeba vždy vymezovat právě v rámci tohoto rozlišení, neboť jednotlivé 

metody oceňování jsou určeny pro různé druhy znaleckých posudků. Základní pohled a 

ucelenou systematiku znaleckých posudků v české právní úpravě poskytnou následující 

odstavce. 

2.1. Znalecké posudky podle Obchodního zákoníku a úzce 
navazujících zákonů 
Obchodní zákoník explicitně vyžaduje znalecký posudek v celé řadě situací, jejichž analýza bude 

předmětem kapitoly č. 3 této práce. Současně do této skupiny řadím znalecké posudky podle 

zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „Zákon o přeměnách“) a zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o nabídkách 

převzetí“). 

Posudky ve smyslu určení určité hodnoty se objevují častěji v právu obchodních společností, 

v závazkovém právu se uplatňuje spíše posudek znalce jako důkazní prostředek při řešení 

obchodních sporů. 

2.2. Znalecké posudky podle ostatních zákonů (mimo daňových) 
Následující část shrnuje povinnosti vyplývající z ostatních zákonů, které taktéž upravují 

požadavek vypracování znaleckých posudků. Jedná se o základní informace, které slouží 

k ucelenému pohledu na systematiku třídění znaleckých posudků. Vzhledem k cíli diplomové 

práce se detailněji zaměřím spíše na situace, kdy vyhotovení znaleckého posudky vyžaduje 

Obchodní zákoník a zákony na něj navazující.  

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou vymezeny dalšími zákony, 

jejichž příkladný výčet je následující: 

• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„Občanský soudní řád“ nebo „OSŘ“) 
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• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

• Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Exekuční řád“) 

• Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „Insolvenční zákon“) 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o 
účetnictví) 

• Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„Zákon o veřejných dražbách“) 

• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) 

• Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  (dále 
také „Zákon o kolektivním investováním“) 

• Zákon č. 42/1994Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „Zákon o penzijním připojištění“) 

• Zákon č. 227/ 1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o 
nadačních fondech“) 

2.2.1. Znalecké posudky dle Občanského soudního řádu 
Na posudky lze v zásadě nahlížet ze dvou pohledů. Mohou být určující ve smyslu osvědčení 

určité hodnoty nebo se uplatnit jako prostředek při řešení soudních sporů. 

Povinnosti vyplývající přímo z Občanského soudního řádu se týkají především případů výkonu 

rozhodnutí, kdy soudce má povinnost nebo možnost přibrat znalce. Například v případě prodeje 

nemovitosti výkonem rozhodnutí dle § 336 odst. 1 OSŘ soudce ustanoví znalce za účelem 

stanovení hodnoty nemovitosti a jejího příslušenství, ocení práva a vady s nemovitostí spojené. 

V takovém případě znalec postupuje podle Zákona o oceňování majetku. 

Znalecké posudky dále slouží jako důkazní prostředek v nejrůznějších soudních sporech. V praxi 

jsou často vypracovávány například v rozvodových řízeních o vypořádání společného jmění 

manželů nebo při stanovení výše ztráty na výdělku vlivem pracovního úrazu. Znalecké posudky 

pro účely mezd představují zejména ocenění naturálních součástí mzdy a jiných nepeněžních 

plnění pro správné stanovení výše mzdy.  
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Dále se v praxi v soudním řízení objevují posudky za účelem získání informace o hodnotě 

oceňovaného majetku pro potřeby subjektu řízení, aby poskytly kvalifikovaný podklad pro 

rozhodnutí soudu. 

V souvislosti s posudky uplatněnými v soudním řízení bych ráda poukázala na novelu 

Občanského soudního řádu, která zrovnoprávňuje znalecké posudky předložené účastníkem 

řízení a posudky vypracované znalcem ustanoveným soudem. Občanský soudní řád ve svém 

novelizovaném znění stanoví, že tam, kde má znalecký posudek předložený účastníkem řízení 

všechny zákonem požadované náležitosti, bere se tento důkaz stejně, jako by se jednalo o 

znalecký posudek vyžádaný soudem. Podle § 127a OSŘ platí, že „jestliže znalecký posudek 

předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku 

znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se 

při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.“ 

Podmínkou však je vedle splnění obecných náležitostí znaleckého posudku rovněž doložka 

znalce, že si je vědom následků nepravdivého, hrubě zkresleného či neúplného znaleckého 

posudku.20 Novelu lze chápat jako zvýšení nestrannosti znalců, avšak toto závisí na konečném 

přístupu soudů k posudkům předkládaným účastníky, kteří doposud důsledně rozlišovali mezi 

důkazní silou těchto dvou druhů posudků. 

2.2.2. Znalecké posudky pro určení náhrady škody 
Problematiku stanovení náhrady škody upravuje Občanský zákoník a taktéž Obchodní zákoník. 

Znalecké posudky v této oblasti jsou předmětem stanovení hodnoty škody např. ve formě 

ušlého zisku z titulu vzniklé škodní události. Touto událostí může být přerušení, omezení nebo 

zastavení podnikatelské činnosti, nemožnost nakládat s majetkem, porušení práv z duševního 

vlastnictví, nekalé soutěže a další. Časté je stanovení hodnoty škody v případě porušení 

smluvních i mimosmluvních podmínek.  

Znalec vychází z analýzy peněžních toků, který by poškozený obdržel, kdyby škodní událost 

nenastala. Toto vyčíslení by mělo obsahovat i peněžní toky, které by poškozený obdržel 

z možnosti s předmětnými toky nakládat, tj. zejména ušlý zisk. 

Předmětem znaleckého posudku může samozřejmě být i vyčíslení získaného bezdůvodného 

obohacení.    

                                           
 
20 § 127a OSŘ 
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2.2.3. Znalecké posudky vyžadované Exekučním řádem 
Na základě Exekučního řádu může za určitých okolností povinný zpeněžit majetek pro účely 

vymáhané pohledávky na základě znaleckého posudku za obvyklou cenu splatnou při podpisu 

smlouvy k rukám exekutora.21 Na základě znaleckých posudků může exekutor za určitých 

okolností rozhodnout o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.22 

2.2.4. Znalecké posudky vyžadované Insolvenčním zákonem 
Znalecký posudek se uplatní v případech řešení úpadku způsobem reorganizace. Podle § 153 

odst. 1 Insolvenčního zákona platí: „Jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení 

úpadku je reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem 

ocenění majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně.“ Obdobně 

soud postupuje v řešení úpadku konkurzem, kdy schůze věřitelů přijme usnesení za účelem 

zpeněžení majetkové podstaty dlužníkova podniku jedinou smlouvou.23 

2.2.5. Znalecké posudky vyžadované Zákonem o účetnictví 
Znalecký posudek se zaměřuje na ocenění reálného stavu majetku, zejména se týká přecenění 

zásob nebo pohledávek.  

Dle § 27 odst. 4 písm. b) Zákona o účetnictví se ocenění na reálnou hodnotu kvalifikovaným 

odhadem nebo posudkem znalcem využije v případě, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato 

nedostatečně představuje reálnou hodnotu, přičemž metody ocenění použité při kvalifikovaném 

odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě. „Tržní 

hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném 

regulovaném trhu. Účetní jednotka pro oceňování podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, 

která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění a nejvíce se blížícímu 

okamžiku ocenění.“24 

                                           
 
21 § 44a odst. 4 Exekučního řádu 

22 § 68 odst. 2 Exekučního řádu 

23 Viz. § 290 odst. 1 Insolvenčního zákona: „Dlužníkův podnik může insolvenční správce zpeněžit jedinou smlouvou.“  

24 § 27 odst. 5 Zákona o účetnictví 
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Do této oblasti lze zahrnout i posudky pro účely naplnění Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IAS/IFRS), např. ocenění rezerv, investic do nemovitostí, podmíněných aktiv nebo 

závazků v případech, kdy se vyžaduje účtování v reálných cenách. 

2.2.6. Znalecké posudky vyžadované Zákonem o veřejných dražbách 
Znalecký posudek je vyžadován v problematice veřejných dražeb25 jako stanovení ceny 

předmětu dražby. 

Odhad ceny předmětu dražby je upraven v § 13 Zákona o veřejných dražbách. Dražebník je 

povinen zajistit odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé, přičemž odhad nesmí být 

v den konání dražby starší šesti měsíců. Dále zákon uvádí, že jde-li o nemovitost, podnik, jeho 

organizační složku, nebo o věc prohlášenou za kulturní památku, musí být cena předmětu 

dražby zjištěna posudkem znalce. Znalec odhadne i závady, které v důsledku přechodu 

vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad ceny. Osoba, která má předmět 

dražby v držení je povinna umožnit provedení odhadu, pokud se tak nestane, lze odhad provést 

na základě dostupných údajů, které má dražebník k dispozici. 

2.2.7. Znalecké posudky vyžadované Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu 
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve své třetí části týkající se veřejných dražeb cenných 

papírů uvádí: „Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů je pro zjištění ceny 

předmětu dražby nutné zpracovat znalecký posudek podle zákona upravujícího výkon znalecké 

činnosti; nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, lze znalecký posudek ceny předmětu 

dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího veřejné dražby.“ 26 Znalecký posudek nebo zápis o odhadu ceny musí být 

uveřejněn dražebníkem po dobu jednoho roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dražební 

vyhláška obsahující cenu předmětu dražby se poskytuje České národní bance. 

Dále Zákon o podnikání na kapitálovém trhu upravuje povinnost stanovit kupní cenu na základě 

posudku znalce v případech úpadku centrálního depozitáře. Dle § 107a odst. 2 Zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu je insolvenční správce povinen bez zbytečného odkladu po odnětí 

povolení k činnosti centrálního depozitáře učinit návrh na uzavření smlouvy o prodeji věcí, práv 

                                           
 
25 Veřejnou dražbou se rozumí veřejné jednání za účelem přechodu vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na osobu, 

která učiní nejvyšší nabídku.  

26 § 33 odst. 5 Zákona o podnikání na KT 
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a jiných majetkových hodnot, které slouží provozování podniku centrálního depozitáře. Tento 

návrh na uzavření smlouvy přitom neobsahuje kupní cenu, ta je zjištěna a stanovena posudkem 

znalce. Na osobě znalce se dohodnou společně stát a insolvenční správce, případně je osoba 

znalce po vypršení 15 denní lhůty určena soudem27. 

2.2.8. Znalecké posudky vyžadované Zákonem o kolektivním investování 
Zákon o kolektivním investování stanovuje subjektům tzv. kolektivního investování povinnost 

vypracování znaleckého posudku pro účely získání a následně přecenění jejich portfoliových 

investic. 

Nemovitost, kterou hodlá speciální fond28 pořídit nebo prodat, musí být oceněna dvěma znalci. 

Znalec musí pro ocenění použít metodu v souladu s účelem nabytí nemovitosti a to metodu 

porovnávací nebo výnosovou. (O metodách ocenění viz kapitola č. 4 této práce). Speciální fond 

pak nesmí nemovitost pořídit ani prodat za cenu, která je vyšší/nižší o více než 10 %, než je 

nižší/vyšší z cen posudku znalce, ledaže doloží depozitáři ekonomické zdůvodnění tohoto 

pořízení nebo prodeje a depozitář vysloví souhlas.29 Pro tento účel se použije se ustanovení § 9 

a § 14 vyhlášky č. 270/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 431/2006 Sb., o způsobu stanovení reálné 

hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální 

hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. 

Pololetní a výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí musí obsahovat informace o aktuální 

hodnotě nemovitostí v majetku fondu a nemovitostní společnosti a o hodnotě účasti v 

nemovitostní společnosti.30 

Jiná úprava se použije u tzv. fondů kvalifikovaných investorů31, kde není povinnost před 

nabytím účasti ve společnosti vlastnící nemovitosti nebo s nimi obchodující zaslat depozitáři 

                                           
 
27 § 107a odst. 4 Zákona o podnikání na KT 

28 Speciálním fondem se dle § 49 Zákona o KI rozumí fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které 

shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti jsou 

speciální fond cenných papírů, speciální fond nemovitostí a speciální fond fondů. Speciální fond může mít formu investičního fondu, 

otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
29 § 53b odst. 1 Zákona o KI 

30 § 53g odst. 4 Zákona o KI 

31 Zákon o kolektivním investování stanoví v některých ohledech nižší míru pravidel, která musí fondy kvalifikovaných investorů při 

své činnosti dodržovat. Zákon tím umožňuje kvalifikovaným investorům, u kterých předpokládá odpovídající míru odborného zázemí, 
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ocenění nemovitostí v majetku této společnosti ve formě znaleckého posudku. Na rozdíl od 

úpravy nemovitostní společnosti v případě speciálních fondů nemovitostí nemusí společnost, 

která jinak splňuje definiční znaky nemovitostní společnosti, a na které nabývá nebo nabyl účast 

fond kvalifikovaných investorů, splňovat podmínky § 53d Zákona o kolektivním investování. 

Znalecký posudek je vyžadován výlučně u speciálních fondů nemovitostí. Pokud nestanoví statut 

nebo smlouva s depozitářem něco jiného, není fond kvalifikovaných investorů povinen před 

nabytím účasti na takové společnosti zaslat depozitáři ocenění nemovitostí v majetku této 

společnosti ve formě znaleckého posudku.32 

2.2.9. Znalecké posudky vyžadované zákonem o penzijním připojištění 
V souladu se Zákon o penzijním připojištění33 je znalecký posudek vyžadován u ocenění 

nemovitostí a movitých věcí před jejich nákupem a dále ve lhůtách stanovených ve statutu 

penzijního fondu, nejméně však jedenkrát ročně. Ocenění se provede podle předpisů platných v 

době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy neexistují, provede ocenění soudní znalec 

nezávislý na penzijním fondu.34 

Dále Zákon o penzijním připojištění uvádí, že „v případě pochybností o způsobilosti penzijního 

fondu krýt nároky na dávky z penzijního připojištění, může Česká národní banka na svůj náklad 

zajistit ověření této způsobilosti znalcem.“35 

2.2.10. Znalecké posudky vyžadovaní Zákonem o nadacích 
Při zřízení nadace či nadačního fondu musí nadační listina dle § 3 odst. 2 písm. d) obsahovat 

výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do 

nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu a 

                                                                                                                                        

 

aby si pravidla činnosti a vztahy mezi investory a fondem (resp. investiční společností) upravili způsobem, který bude nejlépe 

odpovídat jejich potřebám, případně vylučuje aplikovatelnost těch pravidel, která jsou účelná pouze u fondů, jejichž cenné papíry 

jsou nabízeny veřejnosti. 

32 Viz. ČNB: K podmínkám investování fondů kvalifikovaných investorů do nemovitostí, č.j. 2008/1070/560 ze dne 5. září 2008, 

dostupné z <http://www.cnb.cz/cs/faq/k_podminkam_investovani_fondu_kvalifikovanych_investoru.html> 

33 Penzijním připojištěním se dle § 1 odst. 2 Zákona o penzijním připojištění rozumí shromažďování peněžních prostředků od 

účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek 

penzijního připojištění.   
34 § 33 odst. 6 Zákona o penzijním připojištění 

35 § 31 odst. 4 Zákona o penzijním připojištění 
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oceněn znalcem. Cenné papíry musí být buď oceněny znalcem anebo osobou spravující cenné 

papíry na základě smluv podle zvláštního zákona36.   

2.3. Znalecké posudky podle daňových zákonů 
Pro ucelený pohled na systematiku třídění znaleckých posudků je zapotřebí uvést i povinnosti 

vyplývající ze zákonů daňových. 

Požadavek znaleckého posudku vyplývá ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DDP“) a je 

součástí daňového přiznání. Jedná se o znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního 

právního předpisu37, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod vlastnictví k 

nemovitosti. Součástí daňového přiznání je dále posudek znalce, kterým se určuje hodnota 

předmětu vkladu38 podle Obchodního zákoníku. Třetí případ vyžaduje znalecký posudek o ceně 

zjištěné podle zvláštního právního předpisu39, je-li základ daně z převodu nemovitostí stanoven 

podle § 10 odst. 2. DDP.40 Ustanovení § 21 odst. 441 vyjmenovává případy, kdy se znalecký 

posudek nevyžaduje. 

Dalším významnou normou v oblasti daní je zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o daních z příjmů“). Znalecký posudek představuje 

                                           
 
36 Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů  

37Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 
38 Jde-li o vklad nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti. 

39 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 

40 Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit způsobem uvedeným v odstavci 1, základem daně z převodu nemovitostí je cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu 

41a) při podání daňového přiznání k dani dědické, b) při podání daňového přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu 

nemovitostí, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně, c) při podání daňového 

přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, jde-li o převod či přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez 

trvalého porostu; vzniknou-li pochybnosti o správnosti výše základu daně, správce daně sdělí tyto pochybnosti daňovému subjektu a 

vyzve jej k předložení znaleckého posudku, d) při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o úplatný převod 

vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o přechod 

vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, anebo při vyvlastnění, není-li základem daně 

cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, e) při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej 

nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení, není-li 

základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu. 
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zdroj pro ocenění nepeněžitého příjmu vlastníka42, jež tvoří náklady na najatém majetku se 

souhlasem vlastníka nad rámec smluvního vztahu mezi vlastníkem a nájemce a v případě, že 

tyto náklady vlastník neuhradil. Dále se zákon požaduje doložení výše škody způsobené živelnou 

pohromou posudkem pojišťovny nebo posudkem soudního znalce. 

Významnou skupinou znaleckých posudků v oblasti daní jsou posudky, které se zabývají 

stanovením převodních cen mezi propojenými osobami – tzv. transferovými cenami43. 

Transferové ceny jsou v České republice upraveny zejména v Zákoně o daních z příjmů, 

konkrétně v § 23 odst. 7 je ustanoveno základní pravidlo pro transferové ceny a jsou zde 

vymezeny spojené osoby. Pro daňové účely je posuzováno splnění tzv. pravidla tržního 

odstupu44, jež v poslední době podléhá častým kontrolám finančních úřadů. Důsledkem 

nesprávného nastavení transferových cen je doměření daně a penále ze strany příslušného 

správce daně. Znalecký posudek představuje dokumentaci k transferovým cenám, při jejímž 

předložení daňové kontrole přechází důkazní břemeno na správce daně, kdy musí obdobnými 

prostředky doložit, že ceny se liší od cen obvyklých45.  

 

 

 

                                           
 
42 § 23 odst. 6 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

43 Transferovanými cenami se rozumí ceny, za které je realizována služba, dodáno zboží, hmotný či nehmotný majetek mezi 

společnostmi, které jsou kapitálové nebo jinak spojené. V praxi se nejčastěji jedná o prodej zboží v rámci koncernu, úroky z půjček 

od spojených osob, o IT a manažerské služby, licenční poplatky či další druhy služeb. V českém právním řádu upravuje problematiku 

transferových cen § 23, odst. 7 Zákona o daních z příjmů. 

44 Pravidlem tržního odstupu se rozumí, že pokud se ceny v transakcích spojených osob liší od cen obvyklých, musí být tento rozdíl 

ze strany spojených osob uspokojivě doložen. V opačném případě může správce daně o takto vzniklý rozdíl zvýšit základ daně a 

doměřit daň včetně souvisejících daňových sankcí. Pravidlo tržního odstupu je upraveno v Zákoně o daních z příjmů, dále ve 

Smlouvách o zamezení dvojímu zdanění, které Česká republika uzavřela s dalšími státy, ve Směrnici OECD o převodních cenách pro 

nadnárodní podniky a daňové správy a v pokynech Ministerstva financí. 

45 Viz např. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 7 Afs 74/2010 – 81 ze dne 27. ledna 2011, kde soud posuzuje otázku 

rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt podle ustanovení v § 23 odst. 7 věta prvá Zákona o daních z 

příjmů.  
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3. Podněty k ocenění 

Existuje široká škála různorodých podnětů k ocenění. Vždy je zapotřebí si před vlastním 

oceněním ujasnit, z jakého podnětu ocenění vzniká, tedy co je jeho účelem, dále jakou kategorii 

hodnoty má znalec stanovit, o jakou úroveň hodnoty se jedná a také datum, k jakému by 

hodnota měla platit.     

Následující část se zabývá souhrnnou analýzou podnětů k vypracování znaleckých posudků 

vyplývajících z Obchodního zákoníku včetně zákonů na něj úzce navazujících. Pro větší 

přehlednost je tato část rozdělena do dvou větších celků podle toho, zda ocenění souvisí 

s vlastnickými změnami či nikoliv.  

3.1. Ocenění související s vlastnickými změnami 
První část kapitoly analyzuje podněty k ocenění, které souvisejí s vlastnickými změnami. 

Z hlediska účelu ocenění jsou tyto znalecké posudky při oceňování podniků nejčastější. 

Členění posudků podle důvodu ocenění uvádí následující graf, který byl součástí komparativní 

analýzy znaleckých posudků uložených ve Sbírce listin v roce 2009. 
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Obrázek 1: Posudky dle účelu ocenění zveřejnění ve Sbírce listin v roce 2009 

 

Zdroj: Skálová J., Podškubka T. – Komparativní analýza znaleckých posudků uložených ve Sbírce listin  

3.1.1. Koupě a prodej podniku na základě smlouvy dle § 476 Obchodního 
zákoníku 
Ve smyslu § 476 odst. 1 Obchodního zákoníku smlouvou o prodeji podniku se prodávající 

zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k věcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, 

jež slouží provozování podniku, a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související 

s podnikem a zaplatit kupní cenu. Tímto je koupě a prodeji podniku upravena samostatným 

smluvním typem v § 476 – 488a Obchodního zákoníku. Tato ustanovení se použijí i v případě 

koupě a prodeje části podniku tvořící samostatnou organizační složku. Částí podniku rozumí 

Obchodní zákoník samostatnou organizační složku podniku, nikoli však organizační složku ve 

smyslu ustanovení § 7 Obchodního zákoníku, tj. zákon nevyžaduje, aby organizační složka, 

kterou společnost vyčlení k prodeji, byla zapsána v obchodním rejstříku a rovněž nezáleží ani na 

označení složky. 

Převod podniku nebo jeho části lze učinit taktéž na základě inominátní smlouvy.46 Toto tvrzení 

lze opřít o ustanovení § 67a Obchodního zákoníku, které stanoví, že „Ke smlouvě, na jejímž 

                                           
 
46 Čech, P.: Epilog k výkladu pojmu část podniku k §67a obchodního zákoníku 
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základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho 

části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části musí být udělen souhlas 

společníků nebo valné hromady.“47 Z první věty uvedené citace je zřejmé, že Obchodní zákoník 

počítá i s jiným titulem pro koupi a prodej podniku než představuje samostatný smluvní typ 

uvedený výše. Nejvyšší soud ČR je toho názoru, že „u nepojmenovaných smluv určují obsah 

smlouvy sami její účastníci, kteří si upraví vzájemná práva a povinnosti, jež tvoří obsah 

smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku. Teprve není-li v určité otázce účastníky nic 

smluveno, použijí se na závazkový právní vztah vzniklý z nepojmenované smlouvy analogicky ta 

zákonná ustanovení, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem nejbližší. Vztah 

mezi účastníky nepojmenované smlouvy se tedy řídí především tím, co bylo ve smlouvě 

ujednáno.“48 V případě kupní ceny se jedná o dispozitivní úpravu, kterou je možné a obvyklé 

smluvně modifikovat. 

Kupní cena není obvykle stanovena jako součet účetních hodnot, nýbrž na základě cenové 

dohody mezi kupujícím a prodávajícím, která obvykle vychází z vybrané výnosové metody pro 

oceňování podniků s přihlédnutím k reálné situaci v příslušném oboru a z tržních poměrů.    

Pro účely oceňování je významné ustanovení § 481 Obchodního zákoníku, které upravuje kupní 

cenu takto: „Má se za to, že kupní cena je stanovena na základě údajů o souhrnu věcí, práv a 

závazků uvedených v účetní evidenci prodávaného podniku ke dni uzavření smlouvy a na 

základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě, pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence. Má-li 

nabýt smlouva účinnosti k pozdějšímu datu, mění se výše kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení 

nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí.“ 49  

V případě smlouvy o prodeji podniku musí prodávající převést na kupujícího podnik jako celek, 

nebo část podniku jako celek. Není tedy možno převést na kupujícího jen některá práva nebo 

některé povinnosti, případně jen práva či jen povinnosti. Přímé translační účinky má smlouva 

všude tam, kde právní norma nevyžaduje k převedení vlastnického práva změnu v příslušném 

registru. 

                                           
 
47 § 67a Obchodní zákoník  

48 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. září 2009, sp.zn. 33 Cdo 1977/2007,  

49 § 481 Obchodní zákoník 
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Předmětem smlouvy však nemusí být vždy podnik jako celek, ale lze převést také jeho část, 

pokud má povahu samostatné organizační složky, pro smlouvu o prodeji části podniku proto 

platí bez jakékoliv výjimky stejný právní režim jako pro smlouvu o prodeji podniku50.    

3.1.2. Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti dle § 59 Obchodního zákoníku 
Ocenění nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti je jedním z nejčastějších účelů ocenění. 

Ustanovení § 38i Obchodního zákoníku vymezuje obsah Sbírky listin, kam řadí i „posudek znalce 

nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce na ocenění jmění 

při přeměnách obchodních společností a družstev a na ocenění majetku podle § 196a odst. 351.  

Posudek znalce musí obsahovat „popis nepeněžitého vkladu, použité způsoby jeho ocenění a 

údaj o tom, zda hodnota nepeněžitého vkladu, ke které vedou použité způsoby ocenění, 

odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za 

tento nepeněžitý vklad, nebo částce, která se má započítávat na vklad do základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným, a částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.“52 

Dále bych ráda uvedla, že společnost je povinna při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými 

vklady, které jsou oceněny podle § 59a Obchodního zákoníku, zveřejnit v obchodním rejstříku 

před splacením vkladu oznámení obsahující popis nepeněžitého vkladu, jeho hodnotu, způsob 

ocenění, sdělení, že nenastaly nové okolnosti, které by mohly ovlivnit původní ocenění, datum 

kdy bylo rozhodnutí statutárního orgánu přijato a vyjádření, zda hodnota nepeněžitého vkladu 

odpovídá alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které mají být za ně vydány.53 

 Do základního kapitálu obchodních společností je možné vkládat jak vklady peněžité, tak i 

vklady nepeněžité, spočívající v nejrůznějších penězi ocenitelných hodnotách (např. věci movité 

i nemovité, podnik nebo jeho část, pohledávka, know how a další). Výchozím hlediskem je, že 

základní kapitál společnosti představuje peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých 

vkladů všech společníků a proto musí být vždy vykázán v jednotkách české měny. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí u každého nepeněžitého vkladu stanovit jeho hodnotu v penězích. 

                                           
 

50 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2005, sp.zn. 29 Odo 691/2003,  
51 § 38i odst. 1 pís. g)  Obchodní zákoník 

52 § 59 odst. 4 tamtéž 

53  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. dubna 2010,  sp.zn. 29 Cdo 5485/2007. 
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Dle § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku musí být hodnota nepeněžitého vkladu uvedena ve 

společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, nestanoví-li tento zákon 

jinak. Hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové 

společnosti se stanoví podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, 

jmenovaným za tím účelem soudem. Nepeněžitým vkladem může být vlastnické právo 

k podniku a cennému papíru, spoluvlastnickému podílu, obchodnímu podílu a podílu 

komanditisty a je zde tedy nutné stanovit hodnotu tohoto vlastnického práva (tj. hodnoty 

podniku nebo části podniku). 

Odlišnosti lze najít v případě vkladů do osobních a kapitálových společností. Zatímco u veřejné 

obchodní společnosti a komanditní společnosti (tj. u osobních společností) je stanovení hodnoty 

nepeněžitého vkladu záležitostí dohody společníků, resp. společenské smlouvy, u společnosti s 

ručením omezeným a u společnosti akciové (tj. u společností kapitálového typu) právní úprava 

požaduje, aby hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena podle posudku zpracovaného 

znalcem nezávislým na společnosti a jmenovaným za tím účelem soudem. 

Návrh na jmenování znalce podává zakladatel obchodní společnosti, pokud společnost ještě 

neexistuje a je teprve konstituována, nebo sama obchodní společnost, pokud k nepeněžitému 

vkladu dochází za její existence. Účastníky řízení jsou znalec a navrhovatel, místně příslušný je 

soud podle sídla obchodní společnosti, která jmenování znalce navrhuje. O návrhu musí soud 

rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu, návrhem osoby znalce není soud vázán, obvykle 

však navrhovateli vyhoví, ovšem za podmínky, že znalec má pro danou činnost příslušnou 

specializaci. Odměnu za zpracování znaleckého posudku hradí společnost a výše odměny se 

stanoví dohodou mezi znalcem a objednatelem. Jestliže se strany na výši odměny nedohodnou, 

určí ji na návrh kteréhokoli účastníka soud. Pokud znalec porušuje své povinnosti závažným 

způsobem, soud jej na návrh společnosti odvolá.  

Novelizovaná úprava Obchodního zákoníku od roku 200954 umožňuje, aby při zvyšování 

základního kapitálu nemusel být nepeněžitý vklad vždy oceňován soudem ustanoveným 

znalcem, pokud je jeho hodnota zjistitelná jiným transparentním způsobem. 

                                           
 
54 Novelizované znění provedené zákonem č.215/2009 Sb. s účinností od dne 20.7.2009 umožnila tzv. Druhé směrnice o obchodních 

společnostech 77/91/EHS provedená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES. Ačkoliv tato směrnice výslovně hovoří 

pouze o společnosti akciové, český zákonodárce vztáhl zmírnění dosavadní úpravy rovněž na společnost s ručením omezeným.  
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Možnosti této právní úpravy jsou dané v případech, rozhodne-li tak statutární orgán společnosti 

a platí jedna z následujících alternativ: 

• Hodnotu nepeněžního vkladu je možno zjistit prostřednictvím trhu; 

• Hodnotu nepeněžitého vkladu je možno zjistit z ověřeného účetnictví; 

• Hodnotu nepeněžitého vkladu je možno zjistit expertním zjištěním. 

Pro všechny tři uvedené případy výše platí, že za zvolený postup odpovídá statutární orgán, 

jehož souhlas je podmínkou k tomuto alternativnímu způsobu ocenění. 

Pro účely výjimky z povinnosti vyhotovit znalecký posudek standardní cestou lze nepeněžité 

vklady rozdělit do dvou skupin a to na nepeněžité vklady ve formě investičního cenného papíru 

nebo nástroje peněžního trhu a na skupinu ostatních nepeněžitých vkladů. Za předpokladu 

dostatečné transparentnosti ocenění lze v prvním případě využít metody ocenění, která bude 

počítat hodnotu nepeněžitého vkladu jako vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny 

obchody s cenným papírem nebo nástrojem kapitálového trhu. Podmínkou je, že tyto obchody 

musí být uskutečněny na regulovaném trhu a nejpozději v době šesti měsíců před splacením 

vkladu. Směrnice 2006/68/ES navíc požaduje, aby v případě, že se investiční cenný papír nebo 

nástroj kapitálového trhu stane dodatečně nelikvidní, trval statutární orgán na ocenění 

standardní cestou.  

V úvahu je zapotřebí brát také okolnosti ke dni splacení vkladu, které by se neměly výrazně 

měnit od data ocenění. Z důvodu zajištění ochrany zájmu společníků je upravena v Obchodním 

zákoníku možnost požadovat po statutárním orgánu nové ocenění, pokud nastanou podmínky 

pro přehodnocení dřívějšího vkladu a statutární orgán doposud nové ocenění nezajistil. Toto 

nové ocenění mohou požadovat pouze společníci nebo společník, jehož vklad dosahuje alespoň 

5% základního kapitálu v době rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu, 

případně akcionáři nebo akcionář, jehož souhrnná jmenovitá hodnota akcií je alespoň 5% 

základního kapitálu. Obchodní zákoník upracuje i oprávnění společnosti domáhat se náhrady 

náklady spojených s vypracováním posudku, prokáže-li se, že nové ocenění vkladu je stejné 

nebo dokonce vyšší než ocenění původní. 

Ostatní nepeněžité vklady lze ocenit dvěma možnými způsoby a to expertním zjištěním. Mělo by 

se jednat o nezávislého odborníka, který není nijak spojen s oceňovanou společností nebo 

vkladem. Druhým možným způsobem, který představuje výjimku z povinnosti ocenit vklad 

znalcem, je určení hodnoty nepeněžitého vkladu podle reálné ceny tohoto vkladu vykázaného 

v účetnictví. Musí se jednat o účetní závěrku za předcházející období valné hromadě, která o 
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vkladu rozhoduje a účetní závěrka musí podlehnout schválení auditorem a to s výsledkem 

čistého výroku.   

3.1.3. Přeměny podle Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
Náležitosti posudků vymezuje i Zákon o přeměnách obchodních společností a družstvech č. 

125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“). V této části se 

budu zabývat zejména povinnostmi vyplývajícími z uskutečněných fúzí nebo rozdělení 

společností.  

3.1.3.1. Fúze 
Zákon o přeměnách vyžaduje ocenění znalcem v případě fúze. Zatímco při fúzi sloučením 

společností s ručením omezeným nebo akciové společnosti je zanikající společnost povinna 

nechat ocenit své jmění znalcem, při fúzi splynutím je toto ocenění jmění vyžadováno po každé 

ze zúčastněných společností s ručením omezeným nebo akciové společnost. Ustanovení § 75 

Zákona o přeměnách týkajícího se ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti, vyžaduje, aby posudek znalce obsahoval alespoň popis jmění společnosti s ručením 

omezeným nebo akciové společnosti, použité způsoby ocenění a částku, na kterou se jmění 

společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti oceňuje. 

Zákon o přeměnách upravuje vnitrostátní fúzi, kdy je vyžadována znalecká zpráva o vnitrostátní 

fúzi, která je znaleckým posudkem. Ustanovení § 92 odst. 1 Zákona o přeměnách upravuje 

povinnost pro společnost s ručením omezeným přezkoumání projektu vnitrostátní fúze znalcem 

před předložením valné hromadě v případě, že o to některý ze společníků požádá. Následné 

přezkoumání projektu vnitrostátní fúze znalcem se provádí u zúčastněné společnost, jejíž 

společník toto přezkoumání požaduje. U akciových společností je stávající úprava odlišná, 

znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze je vyžadována za každou ze zúčastněných 

akciových společností a to před předložením valné hromadě nebo představenstvu ke schválení. 

Toto neplatí za podmínky, kdy všichni akcionáři všech zúčastněných společností s požadavkem 

znalecké zprávy o vnitrostátní schůzi vyslovili nesouhlas. Obsahové požadavky na znaleckou 

zprávu uvádí § 114 Zákona o přeměnách, znalecká zpráva musí obsahovat zejména stanovisko 

k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je vhodný a odůvodněný, dále údaj o 

použité metodě nebo metodách stanovení výměnného poměru akcií a odůvodnění její 

přiměřenosti, případně popis obtíží spojených při oceňování zúčastněné společnosti. Ustanovení 

§ 114 Zákona o přeměnách se užije obdobně i v případě přeshraniční fúze. 
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Zákon o přeměnách upravuje právo akcionáře na vypořádací podíl za následujících podmínek. 

Musí se jednat o akcionáře zanikající akciové společnosti, který nesouhlasil s vnitrostátní fúzí 

s nástupnickou společností s ručením omezeným. Zanikající akciová společnost je povinna od 

něj v tomto případě vykoupit akcie za přiměřenou hodnotu, která je doložena posudkem znalce. 

Platí, že výše vypořádacího podílu se stanoví jako souhrnná kupní cena za všechny akcionářem 

vlastněné akcie a povinnost zajistit zpracování znaleckého posudku a zaplatit odměnu znalci má 

zanikající společnost.55 

Kromě výše uvedených podmínek pro vnitrostátní fúzi se Zákon o přeměnách zabývá taktéž 

povinností vyplývající při fúzi přeshraniční. Zde platí, že vypracování znalecké zprávy se 

vyžaduje vždy mimo zákonem stanovené výjimky, kterým je například souhlas společníků nebo 

členů zúčastněných korporací. Společníci zahraničních zúčastněných korporací při přeshraniční 

fúzi udělují svůj souhlas způsobem stanoveným právním řádem členského státu, v němž má 

zahraniční zúčastněná korporace své sídlo. Jestliže svůj souhlas s nevypracováním zprávy udělí 

společníci jen některé ze zúčastněných korporací, vyžaduje se vypracování znalecké zprávy o 

přeshraniční fúzi i za tuto zúčastněnou korporaci.56  

3.1.3.2. Rozdělení 
Zákon o přeměnách odlišuje podmínky pro vypracování posudku znalcem pro jednotlivé 

způsoby rozdělení společností. 

Při rozdělení se vznikem nových společností a taktéž při rozdělení sloučením57 společnosti 

akciové nebo společnosti s ručením omezeným je povinna ocenit svoje jmění posudkem znalce 

zanikající společnost. Znalec musí v posudku vymezit odděleně jmění, které přechází na 

nástupnické společnosti. 

V případě rozdělení odštěpením se oceňuje posudkem znalce pouze odštěpovaná část jmění, 

která přechází na nástupnickou společnost. Přechází-li jmění na vícero nástupnických 

společností, oceňuje se jednotlivě jmění samostatně pro každou nástupnickou společnost.58 

Obsahové náležitosti posudku při rozdělení je uvedeno v § 256 Zákona o přeměnách, který 

požaduje, aby ve znaleckém posudku byl uveden popis jmění zanikající společnosti s ručením 
                                           
 
55 §164 odst. 2 Zákona o přeměnách 

56 § 196 odst. 3 Zákona o přeměnách 

57 § 253 odst. 1 Zákona o přeměnách 

58 § 254 odst. 2 Zákona o přeměnách 
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omezeným nebo akciové společnosti nebo popis části jmění rozdělované společnosti s ručením 

omezeným nebo akciové společnosti, které má přejít na nástupnickou společnost, dále popis 

užité metody ocenění a samozřejmě výslednou hodnotu ocenění. 

Od osoby znalce oceňující jmění odlišujeme osobu znalce, který je jmenován jako znalec pro 

rozdělení. Zákon o přeměnách umožňuje, aby posudek znalce o ocenění jmění mohl být 

součástí znalecké zprávy o rozdělení a dále uvádí, že pro projekt rozdělení i ocenění jmění může 

být jmenován týž znalec59. 

Znalec pro rozdělení je definován v ustanovení § 284 odst. 1 Zákona o přeměnách.  

Dle ustanovení § 297 Zákona o přeměnách projekt rozdělení přezkoumá za každou ze 

zúčastněných společností znalec pro rozdělení nebo jeden znalec pro rozdělení pro všechny 

zúčastněné společnosti, a to před předložením projektu rozdělení ke schválení.    

Projekt rozdělení před předložením valné hromadě musí být přezkoumán znalcem pro rozdělení 

za podmínky, že o to požádá některý ze společníků společnosti s ručením omezené. V takovém 

případě se provádí přezkoumání rozdělení znalcem pro rozdělení jen u zúčastněné společnosti, 

jejíž společník o přezkoumání požádal. Platí zde podmínky obdobně jako v případě fúze, kdy 

přezkoumání rozdělní znalcem se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o to 

požádal. Projekt rozdělení u akciových společností přezkoumá znalec za každou ze zúčastněných 

společností.  

3.1.3.3. Převod jmění na společníka 
Pokud dochází ke zrušení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti 

s převodem jmění na společníka nebo akcionáře, je přejímající společník nebo akcionář povinen 

poskytnout ostatním společníkům nebo akcionářům přiměřené vypořádání v penězích.60 Výši a 

přiměřenost vypořádacího podílu dokládá posudkem znalec. 

3.1.4. Ocenění v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí při ovládnutí cílové 
společnosti 
Pokud valná hromada společnosti rozhodne o stažení akcií z obchodování na oficiálním trhu, je 

povinna vypracovat veřejný návrh smlouvy akcionářům, kteří hlasovali proti stažení nebo se 

                                           
 
59 § 255 odst. 2 Zákona o přeměnách 

60 § 351 odst. 1 a § 356 odst. 1 Zákona o přeměnách 
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valné hromady nezúčastnili. Akciová společnost je poté povinna vykoupit akcie za cenu 

přiměřenou hodnotě akcií.  

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o 

nabídkách převzetí“), upravuje mimo jiné nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických 

cenných papírů. V rámci tohoto zákona může Česká národní banka v souvislosti s povinnou 

nabídkou převzetí dle § 44 odst. 3, nedoručil-li navrhovatel znalecký posudek na doložení 

přiměřenosti protiplnění, aby tak tímto způsobem učinil. Česká národní banka musí udělit 

souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu, přičemž obsahem tohoto řízení je mj. 

přezkoumání, zda je výše protiplnění stanovena v souladu se zákonem o nabídkách převzetí, 

případně, zda je řádně odůvodněna hodnota plnění.  

Výše protiplnění musí odpovídat alespoň nejvyšší ceně, za kterou povinná osoba nebo osoba 

s ní spolupracující nabyly v posledních 12 měsících před vznikem nabídkové povinnosti 

účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí. V případě, že tuto cenu nelze 

stanovit, musí výše protiplnění odpovídat alespoň váženému průměru z cen, za které byly 

uskutečněny obchody s těmito cennými papíry na regulovaném trhu v době 6 měsíců před 

vznikem nabídkové povinnosti.61  V praxi se proto postupuje při stanovení ceny pro povinnou 

nabídku převzetí z metodických pokynů a stanovisek České národní banky. 

3.1.5. Ocenění v souvislosti s nabídkou na odkoupení nebo směnu účastnických 
cenných papírů §183a Obchodního zákoníku 
Rozhodne-li valná hromada o změně druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno 

nebo o jejím zpřísnění, je společnost povinna učinit do 30 dnů ode dne zápisu těchto 

skutečností do obchodního rejstříku veřejný návrh smlouvy, ve kterém navrhne výši protiplnění 

za každý nabízený účastnický papír. Veřejný návrh smlouvy je určen vlastníkům akcií nebo je 

nahrazujících zatímních listů, kteří byli ke dni konání valné hromady akcionáři společnosti a 

nehlasovali pro změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo se 

valné hromady nezúčastnili.62 

Dle § 183a odst. 5 Obchodního zákoníku musí být přiměřenost ceny nebo směnného poměru 

cenných papírů při výše popsané povinné nabídce převzetí doložena posudkem znalce. Za 

                                           
 
61 § 43 odst. 3 Zákona o nabídkách převzetí 

62 § 186a odst. 3 Obchodní zákoník 
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podmínky, že cenné papíry, které jsou předmětem veřejného návrhu smlouvy přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu, může být přiměřenost ceny nabízeného protiplnění 

odůvodněna i jinak než znaleckým posudkem. 

Ocenění posudkem znalcem se provádí z důvodu nezávislého doložení a objektivity přiměřenosti 

ceny či směnného poměru. V případě registrovaných cenných papírů je posudek znalce 

přikládán k žádosti o souhlas České národní banky, která koná dohled nad kapitálovým trhem, a 

to v souladu se zákonem č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších 

zákonů (dále také „Zákon o nabídkách převzetí“). Pro zpracování a hodnocení těchto znaleckých 

posudků vydala Česká národní banka metodický pokyn „znal 20040826“ kde jsou uvedeny 

vysvětlení a definice základních pojmů a pojmu „přiměřenosti ceny hodnotě účastnických 

cenných papírů“, obsahové náležitosti znaleckého posudku a nejčastější chyby a nedostatky 

předkládaných znaleckých posudků. 

Pro jmenování, odměňování a obsah posudku znalce platí obdobně postup uvedený u oceňování 

nepeněžitého vkladu. 

3.1.6. Ocenění v souvislosti s právem výkupu účastnických cenných papírů, tj. 
squeeze out - §183i Obchodního zákoníku 
Dle § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku má hlavní akcionář (osoba, která vlastní ve společnosti 

účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního 

kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl 

na hlasovacích právech ve společnosti) právo požadovat svolání valné hromady, která rozhodne 

o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na tohoto hlavního 

akcionáře (vytěsnění, squeeze-out). K přijetí usnesení valné hromady je potřeba souhlas devíti 

desetin hlasů všech vlastníků. Přílohou notářského zápisu o konání valné hromady je znalecký 

posudek o výši protiplnění v penězích. Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým 

posudkem, který nesmí být starší než 3 měsíce ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o 

svolání valné hromady. Jsou-li účastnické cenné papíry společnosti přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu, znalecký posudek se nevyžaduje. Avšak v tomto případě se podle § 183n 

Obchodního zákoníku vyžaduje předchozí souhlas České národní banky se zdůvodněním výše 

protiplnění.  

Právě působnost Česká národní banky byla při schvalování výše přiměřeného a spravedlivého 

plnění pro menšinové akcionáře v minulosti často předmětem sporu. Ústavní soud České 

republiky se k tomuto ve svém nálezu vyjádřil tak, že rozhodující ochrana ústavních práv v 
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souvislosti s přiměřeným a spravedlivým plněním menšinovým akcionářům je poskytována 

soudy a nikoliv Českou národní bankou. „Zda je cena přiměřená, je věcí odborného a 

nestranného hodnocení. Protože názor vykupujícího a vykupovaného se může rozcházet, je 

upraven postup přezkoumání takové ceny nezávislým a nestranným orgánem v podobě České 

národní banky, což by ovšem, s ohledem na její povahu, nedostačovalo. Proto je ve smyslu čl. 4 

a 81 Ústavy ještě garantována ochrana v podobě soudního rozhodnutí“.63 

Ústavní soud věnoval velkou pozornost také postavení znalce při zpracování odborného 

posudku, přičemž zdůraznil jeho nutnou nestrannost. V minulosti znalecké posudky pro určení 

přiměřeného a spravedlivého plnění pro menšinové akcionáře byly často objednávány a placeny 

přímo majoritním akcionářem, čímž byla rozporována nezávislost a objektivnost znalce. Ústavní 

soud se k tomuto vyjádřil ve svém nálezu64, že k neústavnosti může dojít, jen je-li výše 

přiměřeného a spravedlivého plnění za „vyvlastněné“ akcie menšinových akcionářů stanovena 

znalcem víceméně subjektivně, nebo kdy předmětné plnění není přiměřené. Nestranné odborné 

stanovení přiměřené ceny Ústavní soud považuje za součást ochrany vlastnického práva 

minoritního akcionáře. 

V současné době jsou znalci žádáni odvolacími soudy, u nichž se menšinový akcionáři brání proti 

výší protiplnění, aby vyhotovili revizní posudky k původním znaleckým posudkům a vyjádřili se 

tak k přiměřenosti plnění a tím i k již realizované ceně za výkup „vytěsněných“ akcií, což ve 

většině případů představuje nelehký úkol. 

Dle názoru Tomáše Brabence65 je však velmi potřebné mít na paměti nikoliv to, jaké postupy 

vedli ke stanovení hodnoty protiplnění, ale zejména fakt, aby těmito postupy nebyl minoritní 

akcionář poškozen úmyslně, tj. nepřesným vyčíslením hodnoty společnosti. 

3.1.7. Přijetí obchodního podílu na úhradu dluhu podle §117a, odst. 7 
Obchodního zákoníku 
Dle § 117a odst. 7 Obchodního zákoníku musí být stanovena hodnota zastaveného obchodního 

podílu posudkem znalce pro účely převodu na úhradu dluhu. A to v případě, kdy je obchodní 

podíl předmětem zástavního práva a není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k tomuto 

                                           
 
63 Nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 1768/09 ze dne 21. března 2011 

64 tamtéž 

65 Brabenec, T.: Squeeze out v podmínkách České republiky 



Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 

Diplomová práce  - Strana 36/76 - 

Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku   

 

obchodnímu podílu řádně a včas uhrazena. Zástavní věřitel je pak oprávněn svým jménem 

zastavený obchodní podíl prodat. Jedná se o ochranu zástavního dlužníka tak, aby nedošlo 

k převodu zastaveného obchodního podílu za nepřiměřeně nízkou cenu. V případě, že hodnota 

zastaveného obchodního podílu je vyšší než hodnota zajištěné pohledávky s příslušenstvím, je 

zástavní věřitel povinen rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit zástavnímu dlužníkovi. 

3.1.8. Znalecký posudek podle §196a Obchodního zákoníku 
Předmětem úpravy §196a Obchodního zákoníku je nabývání a zcizování majetku akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným či jí ovládané osoby nebo dalších zákonem 

vymezených osob. Mezi tyto osoby patří zakladatelé akciové společnosti, akcionáři, osoby 

jednající s akcionářem ve shodě, členové představenstva, členové dozorčí rady, prokurista a 

oprávněná osoba uzavřít smlouvu jménem akciové společnosti, dále osoby, kterou nabývající 

nebo zcizující akciová společnost ovládá a osoby, se kterou nabývající nebo zcizující akciová 

společnost tvoří koncern.  

Ve výše uvedených případech musí být vyhotoven posudek znalcem, kterého jmenuje soud za 

podmínky, že hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku dosahuje alespoň jedné desetiny 

základního kapitálu akciové společnosti nebo společnost s ručením omezeným. Nedodržení 

požadavku vyhotovení znaleckého posudku vede k absolutní neplatnosti právního úkonu podle 

nabytí či zcizení majetku § 39 Občanského zákoníku, což potvrdil Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku66. Toto tvrzení bylo následně ustáleno judikaturou, kdy soud došel k závěru, že 

absolutní neplatnost nemůže být zhojena ani dodatečným schválením nebo odpadnutím vady, 

dodatečný znalecký posudek nemůže mít vliv na neplatnost smlouvy.67 Od tohoto závěru se 

Nejvyšší soud odchýlil v rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 ze dne 8. února 2012. Zde 

Nejvyšší soud vyslovil právní názor, že „byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající 

ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku sjednána tržní cena (v daném místě a čase 

obvyklá), popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato 

cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem.“ 68 Tímto 

rozhodnutím Nejvyšší soud upřednostňuje zřejmě účel zákonného ustanovení, jímž je ochrana 

                                           
 
66 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2001, sp.zn.29 Cdo 2011/2000  

67 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. září 2008, sp.zn 29 Cdo 3300/2008  

68 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009  
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společnosti a to před dodržením zákonného postupu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové 

rozhodnutí, je otázkou, jakým způsobem se bude judikatura nadále vyvíjet. V této souvislosti je 

vhodné upozornit dále na fakt, že novým předpokladem pro závěr o absolutní neplatnosti 

smlouvy není již pouze nedodržení požadavku zpracování znaleckého posudku, ale současně 

zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě 

a čase obvyklá. 

Dalším sporným výkladovým bodem je otázka určení ceny v případě ručení coby hodnoty 

majetku ve smyslu ustanovení § 196 a odst. 3 Obchodního zákoníku, kde se zákonný postup 

vztahuje i na převzetí ručení. Judikatura však tento požadavek vyhotovit znalecký posudek 

v případě ručení či úplaty neguje.  

3.1.9. Ocenění vypořádacího podílu společníka 
Vypořádání mezi společníky musí být poctivé v tom smyslu, aby hodnota vypořádacího podílu 

společníka, jehož účast ve společnosti skončila, odpovídala hodnotě majetku, připadajícího na 

jeho obchodní podíl. 

Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu 

vzniká společníkovi právo na vypořádací podíl. Obchodní zákoník stanoví, že výše vypořádacího 

podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z 

mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve 

společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního 

majetku na základě posudku znalce.69 Účelem tohoto ustanovení je, mimo jiné, umožnit 

společníkům volbu, zda v případě ukončení účasti některého z nich má být pro účely určení výše 

vypořádacího podílu zpracována účetní závěrka (podle okolností mezitímní, mimořádná či 

řádná), či zda bude pro tyto účely vypracován znalecký posudek. Vzhledem k tomu, že 

alternativní metody při použití vlastního kapitálu a čistého obchodního majetku nejsou totožné, 

je pravděpodobné, že každý ze způsobů povedou k jinému výsledku hodnoty vypořádacího 

podílu. Nejvyšší soud k tomuto zaujal stanovisko, že pokud plyne z účetní závěrky, že výše 

vlastního kapitálu podle účetní závěrky je v hrubém nepoměru k reálné hodnotě čistého 

obchodního majetku, je k tomu třeba při stanovení vypořádacího podílu přihlédnout.70 

                                           
 
69 § 61 odst. 2 Obchodní zákoník 

70 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2011, sp. zn. 29 Cdo 752/2011 
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3.2. Ocenění pro případy, kdy nedochází k vlastnickým změnám 
Následující kapitoly se budou věnovat případům, kdy nedochází k vlastnickým změnám, avšak je 

vyžadován posudek znalce. 

3.2.1. Změna právní formy společnosti 
Ustanovení § 367 odst. 2 Zákona o přeměnách uvádí náležitosti znaleckého posudku při změně 

právní formy, kdy znalec je povinen uvést zda výše čistého obchodního majetku obchodní 

společnosti nebo družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu 

změny právní formy. Dle Zákona o přeměnách výše základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným nebo akciové společnosti nemůže být v takovém případě vyšší, než je částka čistého 

obchodního majetku vyplývajícího z posudku znalce. 

3.2.2. Ocenění v souvislosti s ovládací smlouvou a smlouvou o převodu zisku 
Dle § 190f Obchodního zákoníku musí být v zájmu ochrany společníků řízené i řídící osoby 

ovládací smlouva přezkoumána dvěma nezávislými znalci. Ovládací smlouva je takový druh 

smlouvy, kdy se jedna smluvní strana podrobuje jednotnému řízení straně druhé. Znalec nebo 

znalci zpracují o výsledku přezkoumání písemnou zprávu o přezkoumání ovládací smlouvy nebo 

smlouvy o převodu zisku, kdy výsledkem je znalecká zpráva o ovládací smlouvě nebo znalecká 

zpráva o smlouvě o převodu zisku. Tato znalecká zpráva je znaleckým posudkem. Obsahem 

znalecké zprávy bude především vyjádření znalce o tom, že navržené vyrovnání a odškodnění je 

přiměřené.  

Znalec přitom může použít ke stanovení odškodnění nebo vypořádání jedné metody nebo může 

zvolit více metod a výsledky z nich vyplývající jakkoliv kombinovat. Použité metody však musejí 

být vhodné a přiměřené s ohledem na konkrétní společnost.  Znalec tedy obvykle pro sestavení 

znalecké zprávy provede ocenění obchodních podílů, akcií nebo zatímních listů tak, aby mohl 

konstatovat, že hodnoty uvedené v ovládací smlouvě či ve smlouvě o převodu zisku jsou 

přiměřené. 

Znalecké zprávy o smlouvě se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci nebo členové smluvní 

osoby projevili souhlas, anebo jsou-li všichni společníci nebo členové smluvní osoby jejím 

statutárním orgánem nebo jeho členem.71 

                                           
 
71 § 190f odst. 7 Obchodní zákoník 
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3.2.3. Přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami 
Každý společník nebo člen ovládané osoby má právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro 

účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to do jednoho roku ode dne, 

kdy bylo zveřejněno oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin.72 

Akcionář nebo akcionáři společnosti kteří splňují následující podmínky (jejíž základní kapitál je 

vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 

alespoň 3% základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní 

kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 

% základního kapitálu), mohou požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o 

vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami podle § 66a odst. 12 Obchodního 

zákoníku, jsou-li pro to závažné důvody, a to v případě, když nejsou splněny předpoklady.  

Tyto předpoklady definuje § 66a odst. 13 Obchodního zákoníku. Právo požádat soud o 

jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vzniká 

pouze v případě, že ve zprávě auditora ověření účetní závěrky ovládanou osobou jsou uvedeny 

výhrady ke zprávě statutárního orgánu73, kterou je povinen ve lhůtě 3 měsíců od skončení 

účetního období zpracovat, anebo tyto výhrady zaujme dozorčí či jiný organ ve svém stanovisku 

k této zprávě. Posledním alternativním předpokladem pro jmenování znalce účely přezkoumání 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je skutečnost, že zpráva statutárního orgánu 

informaci o tom, že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění určitého 

opatření vznikla újma a že tato újma nebyla ovládající osobou uhrazena ani nebyla uzavřena 

dohoda o jejím uhrazení. 

3.2.4. Ocenění v souvislosti s poskytnutím úvěru 
Znalecký posudek vyžaduje banka z důvodu dostatečného zajištění úvěru, neboť obvyklé je 

zajištění poskytnutého úvěru zástavní právem k nemovitosti. Znalec by měl v tomto případě 

ocenit předmětnou nemovitost na tržní hodnotu, přesto se v praxi často nemovitosti posuzují 

                                           
 
72 § 66a odst. 12 Obchodní zákoník 

73 Jedná se o písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, obsahem zprávy jsou všechny smlouvy či jiné právní úkoly, které byly učiněny mezi 

propojenými osobami nebo v zájmu těchto osob, také se uvádí poskytnutá protiplnění, opatření či případně vzniklá újma. 
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podle Zákona o oceňování, kde je výsledkem tzv. vyhlášková cena, která bývá výrazně odlišná 

než v případě určení hodnoty tržní. 

Banka si většinou zajišťuje odhady dle vlastní metodiky interními odborníky. 
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4. Přehled metod oceňování podniku 

4.1. Základní principy 
V praxi existuje velké množství metod, které lze pro ocenění použít. Některé se opírají o analýzu 

výnosů, jiné o sledování a zkoumání trhu nebo analýzu nákladů. Vždy záleží na mnoha 

faktorech, které musí oceňovatel brát v úvahu. Nejdůležitějším faktorem pro výběr konkrétní 

metody je účel ocenění viz. kapitola č. 1.1.3 této práce. 

Základní klasifikace rozděluje metody do dvou skupin: fundamentálně analytické a metody 

orientované na kapitálový trh. Fundamentálně analytické postupy jsou založeny na detailní 

analýze podnikových výkazů, K této skupině patří metoda diskontu cash flow a jiné výnosové 

metody a metoda substanční hodnoty. Druhá skupina je odvozována přímo z aktuálních tržních 

cen nebo tržní kapitalizace srovnatelných transakcí podniků kotovaných na kapitálových trzích.74 

Přehled metod, kterými se budu ve své práci zabývat, uvádí následující tabulka: 

Tabulka 1: Přehled metod oceňování 

Majetkové ocenění Tržní metody Výnosové metody 

Účetní hodnota Metoda srovnatelných podniků Metoda diskontovaného volného 
peněžního toku 

Substanční hodnota Metoda srovnatelných transakcí Metoda ekonomické přidané hodnoty 

Likvidační hodnota Metoda odvětvových multiplikátorů Metoda kapitalizovaných čistých 
výnosů 

  Metoda jistotních ekvivalentů výnosů 

Zdroj: vlastní úprava 

Výše uvedený přehled není konečný, jedná se o nejpoužívanější metody v České republice. 

V úvahu připadají i kombinace metod, zejména u typu metod výnosových. Následující kapitoly 

přinesou základní popis jednotlivých metod a nástin jejich použití v praxi. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se často jedná o složité postupy, pokusila jsem se popis jejich užití zjednodušit, 

tak aby byl splněn cíl diplomové práce. 

                                           
 
74 Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck 2001, str.22 
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4.2. Metody založené na majetkovém principu 
Metody založené na majetkovém principu vyjadřují stav majetku a závazků podniku k určitému 

časovému okamžiku. Tyto metody definují hodnotu podniku jako souhrn individuálně 

oceňovaných dílčích položek majetku. Od celkové sumy, kterou takto získáme, odečteme 

hodnotu cizího kapitálu získanou rovněž souhrnem individuálně oceněných závazků, a 

dostaneme hodnotu podniku pro vlastníky. Kritériem pro použití jednotlivých majetkových 

metod je zda předpokládáme trvalou existenci podniku nebo jeho ukončení.  

4.2.1. Likvidační metoda 
Metoda likvidační hodnoty je jediná metoda, která neuvažuje nekonečné trvání podniku. Je 

použita právě v případě, kdy podnik, ať už z vlastní vůle nebo jiných důvodů, musí být rozdělen 

či zlikvidován. Metoda spočívá v součtu částek, které je možné získat za jednotlivé majetkové 

položky jejich okamžitým prodejem, a od tohoto souhrnu odečítá výdaje s touto činností 

spojené, zejména výdaje na vyrovnání dluhů, na úhradu nákladů na likvidaci, na úhradu 

případných daní z příjmů z odprodeje majetku a daní z převodu nemovitostí. Mezi faktory, které 

mají vliv na likvidační hodnotu, uvažujeme rychlost, tedy především časové období, po jaké 

bude likvidace probíhat, dále intenzitu rozdělení podnikového majetku na části a zda k likvidaci 

dochází na základě dobrovolného rozhodnutí či nikoliv. 

Metoda je základním postupem pro ocenění podniku v likvidaci, jak je již zřejmé z jejího názvu. 

Dále je často užívána jako dolní hranice možného výsledku u prosperujícího podniku s nejistou 

budoucností. 

4.2.2. Účetní hodnota 
Účetní hodnota vychází z historických cen, analyzuje majetek z hlediska nákladů, které byly 

vynaloženy na jeho pořízení. Ocenění tak využívá stejné zásady jako účetnictví a hodnota 

podniku pro vlastníky je tak dána velikostí vlastního kapitálu uvedeného v rozvaze. Nevýhoda 

této metody je, že historické ceny se často liší od reality, proto bývá tato metoda používána 

spíše jako doplňková. Výhodou je naopak velká průkaznost ocenění.  

Metoda má většinou pomocný význam při aplikaci jiných metod a v souhrnném výsledku bývá 

méně významná. 
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4.2.3. Substanční hodnota 
Substanční hodnota nepočítá na bázi historických, ale reprodukčních cen, tzn. za kolik by se dal 

pořídit stejný majetek se stejnou mírou opotřebení. Pro výpočet se využije pořizovací cena 

snížená o míru opotřebení. Metoda bývá jako doplňkový údaj podkladem pro kombinované 

metody ocenění, pro odhad goodwillu75, pro ocenění podílů anebo pro stanovení rozsahu 

zastavitelného majetku podniku. 

Cílem substanční hodnoty je zjištění, kolik by stálo znovuvybudování podniku, který je 

předmětem ocenění. Prvním krokem je zjištění aktuálních reprodukčních cen stejného nebo 

obdobného majetku, který je snížen o opotřebení, výsledkem je hodnota brutto. Odečteme-li od 

této hodnoty dluhy, zjistíme substanční hodnotu netto. Pokud bychom byli schopni vyčíslit 

veškeré náklady na znovuvybudování podniku, jde o tzv. úplnou substanční hodnotu. V praxi 

ovšem nejsme většinou schopni zjistit veškerý (především nehmotný) majetek, proto se jedná 

většinou o neúplnou substanční hodnotu.76 

Substanční hodnota se využívá pro posouzení celkového stavu podniku v kombinaci s výnosovou 

metodou. Může být využita také jako horní hranice intervalu pro výsledné ocenění. 

4.3. Metody založené na analýze trhu 
Podstata metod založených na analýze trhu spočívá v odvození hodnoty aktiv nebo kapitálu 

podniku z dostupných srovnatelných aktiv. Metoda existuje v následujících rovinách: 

• Metoda srovnatelných podniků – jde o srovnání s podobnými podniky, u kterých je 
známá cena jejich obchodovaných akcií. 

• Metoda srovnatelných transakcí – srovnání s podobnými podniky, které byly jako celek 
předmětem transakcí a známe jejich realizační cenu. 

• Metoda odvětvových multiplikátorů – jde o srovnání s průměrnými hodnotami za celé 
odvětví. 

Prvním krokem této metody je výběr srovnatelných podniků či odvětví. Dále je důležité vybrat 

násobitele, které budeme používat. Podstata spočívá ve vynásobení násobitelů za vybrané 

                                           
 
75 Goodwill představuje dlouhodobý nehmotný majetek, jedná se o rozdíl mezi oceněním podniku a souhrnem individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. 

76 Mařík M. a kol.: Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress 2007, str.325 
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podniky či odvětví a vztahové veličiny za oceňovaný podnik. Výsledkem je dílčí ocenění podniku 

(pokud jsme počítali s násobitelem pro hodnotu brutto, je třeba odečíst cizí kapitál).  

V praxi jsou nejčastěji používány násobitelé Price to Earnings P/E (cena akcie/zisk na akcii), 

Price to BookValue P/BV (cena akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii), Price to Sales 

P/S – podíl tržní ceny akcie na tržbách, Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax and 

Depreciation and Amortization EV/EBITDA (podíl hodnoty společnosti na zisku před odečtením 

úroků, daní, odpisů a amortizace). Z jednotlivých dílčích ocenění se celkový výsledný odhad 

může získat expertním odhadem, či úpravou, kdy dílčím výsledkům stanovíme váhy. Výsledný 

odhad je vhodné upravit i o přirážky či srážky za faktory, které jsme dosud nebrali v úvahu. 

Omezením pro využití metod založených na analýze trhu je skutečnost, že potřebujeme 

dostupná data z kapitálového trhu, přičemž ne vždy jsou tyto data k dispozici. V praxi se často 

využívá databáze profesora Damodarana.77 

Použití metody závisí na možnostech získání konkrétních dat a rozptylu použitých násobitelů, je 

nejužívanější metodou a základem pro tržní hodnotu předmětu ocenění.  

4.4. Výnosové metody 
Následující kapitoly budou popisovat postup u nejvyužívanější z metod ocenění a to výnosové 

metody. Při ocenění vycházíme z předpokladu, že hodnota podniku je dána očekávanými 

výnosy. Podle toho, jakou veličinu si představujeme pod těmi výnosy, rozlišujeme základní 

výnosové metody následovně: 

• Metoda diskontovaného volného peněžního toku 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

• Jistotní ekvivalenty výnosů 

4.4.1. Metoda diskontovaného volného peněžního toku 
Podstatou metody je, že hodnota podniku je odvozována od současné hodnoty budoucích 

peněžních toků. Základem je tedy současná hodnota budoucích výnosů, tj. prognóza budoucích 

cash flow plynoucích z podniku a jejich diskontování na současnou hodnotu. 

                                           
 
77 Databáze prof. Damodarana je k dispozici na webové stránce http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Dle typu peněžního toku můžeme rozlišit tři varianty tohoto modelu. Pokud se jedná o volný 

peněžní tok pro vlastníky (FCFE – free cash flow to the equity), jde o variantu DCF Equity. 

Pokud počítáme s volným peněžním tokem pro vlastníky a věřitele zároveň (FCFF – free cash 

flow to the firm), jde o variantu DCF Entity. Při využití metody DCF equity dosazujeme za 

diskontní míru náklady vlastního kapitálu, v případě metody DFC entity pak průměrné vážené 

náklady kapitálu. 

DCF Entity 

Tento model probíhá ve dvou krocích. Nejdříve stanovíme hodnotu podniku pro vlastníky i 

věřitele, následně pak po odečtení cizího kapitálu získáme hodnotu pouze pro vlastníky, tedy 

netto hodnotu. Model pracuje s veličinami FCFF, což jsou peněžní toky do firmy bez ohledu na 

strukturu financování, a WACC, které představují průměrné vážené náklady využívaného 

kapitálu. 

Stanovení hodnoty předmětu ocenění metodou DCF lze shrnout v následujících krocích: 

• Stanovení diskontní míry. 

• Stanovení volných peněžních toků a propočet pro první fázi. 

• Stanovení pokračující hodnoty. 

• Ocenění neprovozního majetku k datu ocenění. 

• Výsledné ocenění. 

Stanovení diskontní míry 

„Diskontní míra významnou měrou ovlivňuje výslednou hodnotu podniku. Úlohou diskontní míry 

je převést budoucí výnosy na současnou hodnotu, vyjádřit očekávanou výnosnost investice v 

čase a zohlednit i míru rizika spojeného s investicí to nákupu akcií podniku. V diskontní míře se 

odráží tedy nejen faktor času, ale i riziko.“78 Diskontní míra v sobě zahrnuje tedy časovou 

hodnotu peněz a zároveň odměnu za podstoupení rizika. 

V praxi existuje několik způsobů stanovení diskontní míry. Konkrétní užití určitého modelu bude 

záviset na použité oceňovací technice a hledané kategorii hodnoty. Budeme-li využívat metodu 

DCF entity, budou předmětem hledání průměrné vážené náklady na kapitál, naopak u metody 

                                           
 
78 Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck 2001, str.174 
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DCF equity pouze náklady na vlastní kapitál. Vždy je důležité, aby v čitateli i jmenovateli 

ocenění byly vyjádřeny stejné kategorie. 

Obecný vzorec pro průměrné vážené náklady kapitálu je: 

WACC = rd * (1 – t) * D/C + re * E/C 

kde: 

rd - náklady na cizí kapitál 

t - daň z příjmů 

D - cizí kapitál 

E - vlastni kapitál 

C - celkový zpoplatněný investovaný kapitál 

re - náklady na vlastní kapitál  

Náklady na cizí kapitál79 jsou většinou známé z výše placených úroků danou úrokovou sazbou. 

Stěžejní a obtížnější otázkou je stanovení nákladů na vlastní kapitál. V praxi se nejčastěji 

používá model CAPM80, který v sobě skrývá bezrizikovou úrokovou míru a prémii za riziko 

vynásobenou koeficientem beta. 

Stanovení diskontní míry je velice složitý postup, který klade na oceňovatele vysoké nároky co 

do adekvátnosti výběru metody a postupu při stanovení jednotlivých faktorů vstupujících do 

propočtu. Vzhledem k tomu, že citlivost ocenění na použití diskontní míry je značné, mělo by 

být její kalkulace provedena vždy vzhledem k požadované kategorii hodnoty s ohledem na typ 

potencionálního investora, komu je ocenění určeno. Není neobvyklé, že znalecké posudky bývají 

předmětem soudního sporu a právě velikost diskontní míry bývá nejčastěji zpochybňována.  

                                           
 
79 Lze využít například měnových statistik ČNB, kde jsou například zveřejněny úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých 

bankami nefinančním podnikům v ČR. Dostupnost ze webových stránek České národní banky, ARAD systém časových řad. 

80 Model kapitálových aktiv CAPM představuje nejvyužívanější postup pro určení nákladů na vlastní kapitál. Základním stavebním 

prvkem tohoto modelu je tzv. přímka cenných papírů, která odvozuje střední očekávanou výnosnost cenného papíru od očekávané 

bezrizikové výnosnosti a průměrné prémie za riziko na kapitálovém trhu. 
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Stanovení volných peněžních toků a propočet pro první fázi 

V případě DCF entity se volným peněžním tokem rozumí natvořené peněžní prostředky, které 

jsou k dispozici jak vlastníkům (akcionářům) což představují zejména dividendy, taktéž 

věřitelům v podobě splátek úvěrů a úroků. Schéma výpočtu je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka 2: Schéma výpočtu FCFF při užití varianty DCF Entity 

Schéma výpočtu FCFF při užití varianty DCF Entity 

Provozní zisk před zdaněním (EBIT) 

- Daň z příjmů (EBIT * daňová sazba t) 

= Provozní zisk po zdanění (EBIT * (1-t)) 

+ Odpisy 

- Změna pracovního kapitálu 

- Investice 

= Free cash flow to the firm FCFF 

Zdroj: Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck 2001, str.161 

Při výpočtu vycházíme z vykázaného provozního výsledku hospodaření v daném účetním období 

před odpočtem placených daní z příjmů a úroků, přičemž zpětně přičítáme tyto položky. Tento 

postup však není nejpřesnější, neboť započítává taktéž mimořádný výsledek hospodaření (tento 

výsledek má většinou pouze přechodný charakter a měl by být z ocenění vyloučen), dále může 

například zahrnovat náklady a výnosy související s neprovozní činností podniku. Detailnější a 

správnější postup by měl vycházet z tzv. korigovaného výsledku hospodaření, který bude 

popsán v kapitole č. 5.3.2.  

Máme-li vymezen FCFF, následuje propočet hodnoty podniku pro tzv. první fázi. Nejprve 

vypočítáme celkovou hodnotu podniku diskontováním peněžních toků plynoucích z hlavního 

provozu podniku. Výchozí celkovou hodnotu brutto propočtenou na základě současné hodnoty 

FCFF lze vyjádřit pomocí vzorce: 

 

kde: 

Hb – hodnota brutto podniku 

FCFFt – volné cash flow do firmy v roce t 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 



Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 

Diplomová práce  - Strana 48/76 - 

Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku   

 

t – počet období 

n – počet období 

Následně po odečtení úročeného cizího kapitálu ke dni ocenění dostaneme výchozí hodnotu 

netto, ke které v závěrečné fázi přičteme hodnotu neprovozních aktiv k datu ocenění. 

Stanovení pokračující hodnoty 

Vzhledem k tomu, že ve většině případů očekáváme, že podnik bude existovat po nekonečně 

dlouhou dobu81, je zpravidla nemožné prognózovat peněžní toky pro jednotlivá léta. Odborná 

literatura i praxe využívá dvoufázový či třífázový propočet.  

Vycházíme z předpokladu, že budoucí období trvání podniku lze rozdělit na dvě fáze. První fáze 

standardní dvoufázové metody zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat 

prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta. Druhá fáze pak obsahuje období od konce 

první fáze do nekonečna. Hodnota podniku za období druhé fáze se nazývá pokračující hodnota. 

Metod na výpočet této pokračující hodnoty je několik, jako nejznámější lze uvést například 

Gordonův model. Vzorec pro výpočet hodnoty podniku s použitím dvoufázové metody a 

Gordonova modelu vypadá takto: 

 

 

kde: 

Hb – hodnota brutto podniku 

FCFFt – volné cash flow do firmy v roce t 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 

gn – trvale udržitelné tempo růstu 

n – počet let existence podniku 

Důležitou veličinou při propočtu pokračující hodnoty je zvažování tempa růstu g očekávaných 

peněžních prostředků. V zásadě lze toto tempo růstu stanovit z minulých dat, což je 

                                           
 
81 uvažujeme tzv. princip going concern 
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nejjednodušší, ale také nejméně přesné. Při odhadu tempa růstu na základě historických 

růstových měr se vychází z historické časové řady 3-5 let. Výhodou tohoto přístupu je kontinuita 

minulosti a budoucnosti. Vždy by měla být provedena analýza dlouhodobého vývoje trhu, 

odvětví, národního hospodářství a v souladu s těmito výsledky a taktéž vnitřními možnostmi 

podniku82 stanovit předpokládané tempo růstu.  

 DCF Equity 

Výpočet hodnoty podniku není rozdělen do dvou kroků jako u metody DCF entity, ale získáme 

rovnou hodnotu netto, tedy hodnotu vlastního kapitálu. Jak již bylo zmíněno výše, tato varianta 

používá peněžní toky pro vlastníky (FCFE). Tento peněžní tok je také spojen s odlišnou mírou 

rizika, riziko je v tomto případě vyšší. Tato skutečnost se odráží ve stanovení diskontní míry, 

která je určena náklady vlastního kapitálu. 

Schéma výpočtu je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka 3: Schéma výpočtu FCFE při užití varianty DCF Equity 

Schéma výpočtu FCFF při užití varianty DCF Equity 

Provozní zisk před zdaněním (EBIT) 

- Úroky I 

= Zisk před zdaněním (EBIT) 

- Daň z příjmů (EBIT * daňová sazba t) 

= Čistý zisk po zdanění (EBIT * (1-t)) 

+ Odpisy 

- Změna pracovního kapitálu 

- Investice 

- Splátky úvěrů 

= Free cash flow to the equity FCFE 

Zdroj: Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck 2001, str.162 

Pro výpočet netto hodnoty poslouží následující vztah:  
 

                                           
 
82 Vnitřní možnosti podniku prof. Mařík vyjadřuje rovnicí součinu rentability investic a míry investic. Doporučením je odhadnout 

průměrnou rentabilitu, která je dlouhodobě dosahována v příslušném odvětví a porovnat tuto hodnotu s mírou únosnosti 

dlouhodobých investic v podniku, většinou související taktéž s dividendovou politikou.  
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kde: 

Hn – hodnota netto podniku 

FCFEt - volné cash flow pro vlastníky v roce t  

ik - diskontní míra na úrovni nákladů na vlastní kapitál  

n - počet let existence podniku  

Jelikož se ve většině případů ocenění bude uvažovat nekonečné trvání podniku, používá se 

obdobně jako u předchozí varianty metody namísto předchozího vztahu dvoufázová nebo 

třífázová metoda. 

4.4.2. Metoda ekonomické přidané hodnoty 
Ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (dále také „EVA“ - Economic Value Added) vypovídá o 

tom, zda společnost vytváří ekonomickou přidanou hodnotu pro vlastníky, nebo zda hodnotu 

vloženou investorem naopak snižuje. EVA je chápana jako čistý výnos z provozní činnosti 

podniku snížený o náklady kapitálu (vlastního i cizího).83 

Metoda ekonomické přidané hodnoty je založena na logice, že hodnota firmy se skládá ze dvou 

částí, a sice z části, které odráží velikost investovaného kapitálu akcionářů a věřitelů v účetním 

vyjádření, tj. parametr C a současně hodnoty budoucích ekonomických přidaných hodnot.84 

Model je v poslední době velmi používaný jako nástroj pro hodnocení investic nebo výkonnosti 

podniku, často bývá součástí finanční analýzy a v neposlední řadě se využívá pro ocenění 

podniku. Základním principem metody je, že pracuje s pojmem ekonomický zisk, přičemž platí, 

že podnik je ziskový, jestliže uhradí náklady nejen cizího, ale i vlastního kapitálu. Model tak 

sleduje, zda podnik tvoří hodnotu či nikoliv. 

Základní podoba výpočtového vzorce je následující: 

EVA = NOPAT – C * WACC 

                                           
 
83 Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Ekopress 2007 

84 Kislingerová, E. a kol: Manažerské finance. Praha: C.H.Beck 2004, str. 232 
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kde: 

NOPAT - provozní hospodářský výsledek po zdanění (z operační činnosti), pro zjednodušený 

vypočet lze použít zdaněný EBIT 

C – investovaný kapitál, kapitál vázaný v aktivech, která jsou potřebná pro provoz podniku 

WACC - průměrné vážené náklady kapitálu 

 

Pozitivním výsledkem je kladný výsledek EVA, který poukazuje na skutečnost, že podnik tvoří 

hodnotu pro své vlastníky. Naopak záporný výsledek EVA reflektuje skutečnost, že podnik 

hodnotu pro vlastníky netvoří. V případě, kdy podnik dosahuje kladného účetního zisku, tento 

zisk nekompenzuje rizika vlastníků (tj. zisk je menší než náklady na vložený kapitál), potom 

vlastnici nedosahuji ekonomického zisku, nýbrž ztráty, která se projeví zápornou hodnotou EVA. 

Pro výpočet hodnoty podniku jako celku lze model EVA použít jako součet investovaného 

kapitálu a diskontovaných budoucích ekonomických hodnot dle následujícího vzorce: 

 

 

kde:  

EVA - ekonomická přidaná hodnota (economic value added) 

NOPAT – provozní hospodářský výsledek po zdanění (net operating profit after tax) 

WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 

C – investovaný kapitál 

MVA – tržní přidaná hodnota (market value added) 

Výsledkem této metody je tedy hodnota podniku celkem. Pokud chceme zjistit hodnotu 

vlastního kapitálu, musíme od výsledné hodnoty odečíst cizí zdroje k datu ocenění. 

Pro kontrolu lze použít metodu EVA současně s výnosovým oceněním dle modelu DCF, obě 

metody by měly dospět ke stejnému výsledku. U prosperujících podniků patří metody 

k nejčastěji používaným metodám. 

4.4.3. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů patří mezi nejužívanější metody v německých zemích. 

Jedná se model hodnoty netto, neboť se počítá z výnosů plynoucích pouze vlastníkům, tj. 
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držitelům vlastního kapitálu. Metoda je založena především na analýze minulosti a zjištění 

historické úrovně zisku. Předpokladem je, že podnik bude v budoucnosti dosahovat alespoň 

takových výnosů, jako dosahoval v minulosti. Odhadujeme hodnotu zisku, která je do budoucna 

trvale dosažitelná a udržitelná. 

Postup v rámci této metody lze rozdělit do několika následných kroků. Nejprve zanalyzujeme a 

upravíme dosavadní výsledky podniku, změny povedou k tomu, abychom získali tzv. čisté 

výnosy a dosáhli srovnatelnosti a kontinuity mezi minulým a budoucím obdobím. Z výsledků 

hospodaření je třeba vyloučit mimořádné položky (nepravidelné výnosy a náklady) a všechny 

položky nesouvisející s hlavním předmětem činnosti. Dále je třeba identifikovat veškeré vlivy, 

které vznikly v souvislosti s uplatňováním účetních pravidel, například rezervy. Také je potřeba 

vyčlenit soukromé výdaje nesouvisející s podnikáním a naopak zahrnout osobní náklady, které 

s podnikáním souvisí. Poslední důležitou opravou je zahrnutí „reálných“ odpisů z reprodukčních 

hodnot namísto odpisů z historických cen. Všechny upravené výsledky hospodaření za minulost 

je potřeba přepočítat na cenovou hladinu k datu ocenění. 

V dalším kroku naplánujeme budoucí výsledky hospodaření, kdy z časové řady za období 3-5 let 

určíme z předem upravených výsledků hospodaření tzv. trvale odnímatelný výnos a propočteme 

výnosovou hodnotu na základě vzorce: 

 

kde:  

Hn - je hodnota podniku netto 

TČV - trvale odnímatelný čistý výnos 

ik - kalkulovaná úroková míra 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů je výnosovou alternativou pro použití v případě, kdy 

nejsou naplněny předpoklady pro model DCF.  
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4.4.4. Jistotní ekvivalenty výnosů 
Jistotní ekvivalent výnosů (dále také „JEV“) lze definovat jako s jistotou dosažitelný výnos, který 

by investor považoval za ekvivalentní možnosti získat rizikové výnosy s předpokládaným 

rozdělením pravděpodobností.85 

Metoda je alternativou k výnosovým metodám, která spočívá v odlišném stanovení diskontní 

míry a to cestou úprav o vliv rizika očekávaných budoucích výnosů. Výnos je chápán jako 

peněžní tok, obdobně jako u předchozích výnosových metod. Riziko, které je vyjádřeno pomocí 

diskontní míry, představuje rozsah možných odchylek od očekávaných výnosů. Právě v případě 

kdy riziko kalkulujeme do výnosů, dostáváme se k jistotnímu ekvivalentu a tím se vyhýbáme 

určování rizikové přirážky v případě standardního postupu kalkulace diskontní míry například 

metodou CAPM. 

Při stanovení jistotního ekvivalentu výnosů můžeme vycházet buď z funkce užitku jednotlivého 

investora nebo z tržních dat. V praxi se využívá tzv. rizikově neutrální ocenění založené na 

binominálním stromu86.    

Vzhledem k tomu, že pro každého investora lze stanovit specifický jistotní ekvivalent na základě 

jeho postoje k riziku, je výsledek ocenění právě investiční hodnota.   

 

 

                                           
 
85 Mařík, M.: Jistotní ekvivalenty výnosů, příspěvek jakou součást vědeckého záměru MSM 6138439903 

86 Jedná se o model, který navrhl Christian Timmreck, pracuje s jistotními ekvivalenty volných peněžních toků diskontovaných 

bezrizikovou výnosovou měrou, výchozím předpokladem jsou dva možné stavy a to hospodářský růst a recese. 
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5. Postup při oceňování podniku 

Následující kapitola shrnuje kompletní postup, který by měl být při stanovení hodnoty podniku 

naplněn. Jak již bylo uvedeno dříve, základním východiskem je důvod ocenění a zejména jaký 

typ hodnoty má být výsledkem ocenění. Právě dle požadované kategorie hodnoty, zvolené 

metody, dostupnosti dat a specifických podmínek předmětu ocenění se bude následující postup 

lišit. 

Proces začíná sběrem a analýzou dat o oceňovaném podniku. Zde platí, že čím detailnější je 

analýze v počátcích, tím jednodušší a přesnější bude další zpracování ocenění. Základní 

informace o podniku bývají v úvodu znaleckého posudku, především základní identifikace 

podniku. Potřebná data jsou dále podrobena analýze, ve znaleckých posudcích se uplatňují 

v rámci strategické a finanční analýzy, kterým budou věnovány následující kapitoly. 

5.1. Strategická analýza 
Cílem strategické analýzy je vymezit celkový potenciál oceňovaného podniku z dlouhodobé 

perspektivy vývoje trhu, konkurence a tržeb. Potencionální vývoj lze rozlišit na vnější šance a 

rizika, které nabízí podnikatelské prostředí, tj. odvětví a trh a na vnitřní možnosti podniku, 

charakterizované zejména slabými a silnými stránkami podniku a šancí podniku uspět 

v konkurenčním prostředí. 

Postup v rámci strategické analýzy lze shrnout do tří bodů, nejprve je zapotřebí vymezit 

relevantní trh, následně provést důkladnou analýzu konkurence a na základě výsledku těchto 

dvou analýz prognózovat tržby, optimálně určit procentuálně dosažitelné a udržitelné tempo 

růstu tržeb pro oceňovaný podnik. 

Do konečné prognózy tempa růstu tržeb se promítne vývoj trhu jako celku (z analýzy vnějšího 

potenciálu) a vývoje tržního podílu oceňovaného podniku (z analýzy vnitřního potenciálu). 

Výpočet může být následující: 

• Tempo růstu tržeb = (Index růstu trhu * Index změny tržního podílu) – 1 

V praxi se na detailní strategickou analýzu ve znaleckých posudcích zapomíná, přesto přináší 

jeden z nejdůležitějších pohledů a analýz. Kterou vedou k větší průkaznosti a správnosti 

konečného výsledku. 
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5.1.1. Analýza vnějšího potenciálu 
Základním krokem analýzy vnějšího potenciálu je vymezení relevantního trhu a posouzení jeho 

atraktivity. Odhaduje se velikost trhu, jeho vývoj v čase a případná segmentace trhu, který je 

podniku příslušný. Profesor Miloš Mařík87 určuje kritéria, pomocí nichž lze vypracovat analýzu 

atraktivity trhu: růst trhu, velikost trhu, intenzita přímé konkurence, průměrná rentabilita, 

substituce, bariéry vstupu, citlivost na konjunkturu, struktura a charakter zákazníků, vliv 

prostředí. 

5.1.2. Analýza vnitřního potenciálu 
Cílem analýzy vnitřního potenciálu je určení vývoje tržního podílu oceňovaného podniku do 

budoucnosti. Prostředkem analýzy je zejména identifikace hlavních konkurentů a faktorů, které 

mají přímý či nepřímý vliv na intenzitu konkurenční síly oceňovaného podniku. Profesor Mařík88 

řadí mezi přímé faktory kvalitu a technickou úroveň, cenu, dostupnost, distribuci, pružnost 

dodávek, servis, reklamu, image. Zatímco přímé faktory jsou většinou na první pohled zřejmé, 

nepřímé faktory zákazník nevidí, ale na konečný výsledek mají nemalý vliv. Mezi hlavní nepřímé 

faktory lze zahrnout kvalitu managementu, výkonný personál, schopnost inovací v podniku nebo 

jakým směrem se vyvíjí podnik co do investic do dlouhodobého majetku.     

5.2. Finanční analýza 
Finanční analýza si klade za cíl prověřit finanční zdraví podniku a vytvořit podklad pro finanční 

plán. 

Účelem finanční analýzy je prozkoumání finančního zdraví podniku v minulosti a odhad jeho 

finanční perspektivy. Finanční analýza nezkoumá momentální stav v oceňované společnosti, ale 

zajímá se o vývoj hodnot v čase, jejich stabilitu a porovnává dosažené výsledky se standardními 

hodnotami v oboru, případně s konkurencí. Cílem finanční analýzy je zjištění a vyhodnocení 

komplexní finanční situace podniku. 

Finanční analýza bývá rozdělená do několika částí. Zabývá se účetní politikou podniku, dále 

bývá součástí horizontální a vertikální analýza výkazů, taktéž analýza poměrových ukazatelů, 

                                           
 
87 Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Ekopress 2007 

88 Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Ekopress 2007 
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bilančních pravidel a také vyhodnocení finančního zdraví podniku na základě modelů predikce 

finanční tísně. Může se věnovat i prostorovému srovnání s odvětvím, ve kterém podnik působí. 

5.2.1. Horizontální a vertikální analýza 
Výchozí bod finanční analýzy představuje horizontální a vertikální rozbor finančních výkazů, 

který zkoumá veličiny v čase a sleduje strukturu finančních výkazů vztažených k některé 

veličině, v případě analýzy rozvahy k bilanční sumě, v případě výkazu zisku a ztráty pak 

k součtu tržeb za prodej zboží a výkonů. Horizontální i vertikální analýza se provádí v relativním 

i absolutním rozměru. 

5.2.2. Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrový ukazatel vyjadřuje poměr mezi finančně-účetními položkami, mezi kterými existuje co 

do obsahu určitá souvislost. Poměrové ukazatele finanční analýzy sledují vývoj finanční síly a 

finančního zdraví podniku v několika oblastech: rentabilita, aktivita, zadluženost a likvidita. 

Ukazatele rentability jsou tvořeny jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou 

činností ke srovnávací základně. Například rentabilita aktiv vyjadřuje celkovou efektivnost 

podniku, tzn. její produkční sílu. Umožňuje zjišťovat výnosnost celkových vložených prostředků 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Podle rentability vlastního kapitálu mohou 

investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku 

investice. Aby podnik generoval pro vlastníky určitou hodnotu, rentabilita vlastního kapitálu by 

měla být vyšší než alternativní výnos stejně rizikové investice. 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Obrat aktiv 

udává, kolikrát celková aktiva za rok vytvoří tržby o stejné hodnotě. Je však důležité brát ohled 

na to, v jakém odvětví podnik působí, jaké jsou determinanty obratu aktiv v tomto odvětví a 

jaké jsou v odvětví obvyklé hodnoty daného ukazatele. Obrat zásob udává, kolikrát je každá 

položka během roku prodána a opět nakoupena. Doba obratu aktiv, resp. zásob vyjadřuje 

průměrný počet dnů, kdy jsou aktiva, resp. zásoby v podniku vázány. Doba splatnosti 

pohledávek říká, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Doba splatnosti 

krátkodobých závazků znázorňuje, za jakou dobu jsou závazky uhrazeny. 
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Tabulka 4: Výpočet poměrových ukazatelů – rentability, aktivita 

Ukazatele rentability Ukazatele aktivity 
ROA - Rentabilita celkových aktiv (EBIT/AKT) Obrat aktiv (T / AKT) 
   Rentabilita tržeb (EBIT/T) Obrat zásob (T / zásoby) 
   Obrat celkových aktiv (T/AKT) Doba obratu aktiv (AKT / (T/365)) (dny) 
ROE - Rentabilita vlastního kapitálu (ČZ/VK) Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/365)) (dny) 
   Rentabilita tržeb (ČZ/T) Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/365)) (dny) 
   Obrat celkových aktiv (T/AKT) Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/365)) (dny) 
   Finanční páka (AKT/VK)  

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza – krok za krokem, Praha: C.H.Beck, 2005  

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji, přičemž vysoká zadluženost 

nemusí být negativní charakteristikou, může působit tzv. finanční páka, která může přispívat 

k rentabilitě vlastního kapitálu. Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv (Equity Ratio) 

vyjadřuje, jaká část podniku je financována kapitálem akcionářů. Poměr celkových závazků 

k celkovým aktivům (Debt Ratio) se nazývá ukazatel věřitelského rizika. Jde o doplněk do jedné 

ukazatele Equity Ratio. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je hodnota zadluženosti 

a tedy i věřitelského rizika. Ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt 

reprodukce pokryje úrokové platby. 

Ukazatele likvidity nás informují o tom, jak je podnik schopen hradit své splatné závazky 

různými formami aktiv s různou likviditou. Běžná likvidita měří, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé závazky společnosti. Doporučené hodnoty se většinou pohybují v rozmezí 1,6 – 2,5. 

Pohotová likvidita je zkonstruována stejně jako předchozí ukazatel s vyloučením nejméně 

likvidní části oběžných aktiv – zásob. Doporučené hodnoty u tohoto ukazatele jsou 0,7 – 1,1. 

Peněžní neboli okamžitá likvidita je podílem finančního majetku a krátkodobých závazků. 

Tabulka 5: Výpočet poměrových ukazatelů – zadluženost, likvidita 

Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity 
Equity Ratio (VK / AKT) Běžná likvidita (OAKT / KD) 
Debt Ratio I. (CZ / AKT) Pohotová likvidita ((KrP+FM) / KD) 
Debt Equity Ratio (CZ / VK) Okamžitá likvidita (FM / KD) 
Úrokové krytí I. (EBIT / úroky)  

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza – krok za krokem, Praha: C.H.Beck, 2005  

Dále může být uvedena skupina ukazatelů produktivity, která zachycuje výkonnost podniku ve 

vztahu k počtu zaměstnanců a dále porovnává finanční ukazatele s dalšími nefinančními údaji. 

Analýza poměrových ukazatelů se uplatňuje v meziprostorovém srovnání, kdy oceňovaný podnik 

lze podrobit analýze v porovnání s konkurenty v odvětví. Doporučující hodnoty je vhodné 
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analyzovat v souvislosti s dosaženými výsledky v daném odvětví, nikoliv je považovat za 

neměnné. 

5.2.3. Pravidla financování (bilanční pravidla) 
Tzv. bilanční pravidla jsou souborem doporučení, která mohou být užitečná pro dosažení 

dlouhodobé finanční stability podniku. Jejich dodržením lze na jednu stranu předejít finanční 

tísni, na stranu druhou však úzkostlivé lpění na jejich principech může neúměrně snižovat 

výkonnost podniku. 

Nedostatkem bilančních pravidel je také jejich univerzální pojetí, které pomíjí specifika konkrétní 

země, konkrétního odvětví a konkrétního podniku. 

5.2.4. Bonitní a bankrotní modely 
Metod a postupů hodnocení bonity firmy je nespočetně mnoho. Základem těchto metod je 

ohodnocení jednotlivých ukazatelů soustav a přidělení bodů, případně je možno využít 

statistické postupy s důrazem na pravděpodobnost. Příkladem je Altmanova analýza, Kralickův 

rychlý test, IndexIN.   

5.2.5. Prostorová analýza 
Prostorová analýza umožňuje pomocí srovnání hodnot různých ukazatelů finanční analýzy 

posoudit, jak se podnik v minulosti vyvíjel ve srovnání se svými konkurenty a zda výsledky, 

kterých dosahoval, byly podprůměrné, průměrné či nadprůměrné. Srovnání by vždy mělo 

proběhnout s více podniky, případně celým oborem zastoupeným mediánem (popř. průměrem) 

a nejlépe také horním kvartilem nejlepších hodnot daného ukazatele pro společnosti v odvětví. 

Je zde vhodné využít klasifikaci společností dle jednotlivých odvětví tzv. CZ NACE89 – odvětvová 

klasifikace ekonomických činností. 

5.3. Analýza a prognóza generátorů hodnoty 
Generátory hodnoty představují veličiny, které významně přispívají k tvorbě hodnoty námi 

oceňovaného podniku, proto je zapotřebí provést jejich detailní analýzu. Znalecké posudky se 

zabývají základní čtveřicí těchto faktorů, kterými jsou tržby a jejich vývoj, marže korigovaného 

                                           
 
89 Do roku 2008 tzv. OKEČ 



Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 

Diplomová práce  - Strana 59/76 - 

Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku   

 

provozního zisku, investice do pracovního kapitálu a investice do dlouhodobého majetku. 

Generátory hodnoty tvoří základní kostru pro vypracování finančního plánu. 

5.3.1. Rozdělení aktiv podniku na provozně potřebná a nepotřebná 
Výchozím bodem analýzy a prognózy generátorů hodnoty je rozdělení aktiv podniku na 

provozně potřebná a nepotřebná. Důvody pro toto rozčlenění majetku vycházejí ze skutečnosti, 

že paralelně s hlavní činností podniku může existovat několik vedlejších činností, které netvoří 

jádro hodnoty. Některé části majetku podniku nemusí být využívány a neplynou z nich žádné, 

případně malé, příjmy. Cílem rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná je 

zabránit vlivu těchto aktiv na výnosovou hodnotu podniku a zohlednit faktor rizika z hlediska 

jeho možné odlišnosti u aktiv potřebných a nepotřebných. 

5.3.2. Korigovaný provozní výsledek hospodaření 
V souladu s rozdělením aktiv rozvahy podniku na provozně nutná a provozně nepotřebná je 

třeba adekvátně upravit také položky dalších finančních výkazů. Je zapotřebí se proto zabývat 

úpravou výkazu zisku a ztráty a upravovat výsledek hospodaření o operace, které se nevztahují 

k hlavní činnosti podniku, popřípadě o takové operace, které se neprojevují pravidelně, ale byly 

provedeny jen jednorázově. 

Nutné je rovněž vypustit jakékoli operace spojené s aktivy stanovenými jako provozně 

nepotřebná. Pro stanovení korigovaného provozního výsledku hospodaření (dále také „KPVH“) 

je tedy nutné analyzovat jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty a určit, zda a v jaké výši mají 

být zahrnuty do KPVH. Následující schéma naznačujeme kroky výpočtu KPVH z původního 

provozního výsledku hospodaření. 
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Tabulka 6: Schéma výpočtu korigovaného provozního výsledku hospodaření 

Schéma výpočtu KPVH 

Provozní výsledek hospodaření 

- tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

+ zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu  

+ odpisy, které jsou spojené s majetkem určeným jako provozně nepotřebný 

+ odpisy, které jsou spojené s majetkem určeným jako provozně nepotřebný 

+ výnosy z cenných papírů, které jsou ponechány jako provozně potřebná aktiva 

- finanční náklady, jestliže se vztahují majetku provozně potřebnému 

= Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

Zdroj: Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Ekopress 2007 

5.3.3. Prognóza tržeb 
Tržby jsou klíčovým generátorem hodnoty, jelikož slouží jako základ pro výpočet dalších 

generátorů hodnoty. Při jejich prognóze se z velké části čerpá ze strategické analýzy. 

5.3.4. Pracovní kapitál 
Pro potřeby analýzy generátorů hodnoty je třeba vymezit pracovní kapitál, případně modifikovat 

pracovní kapitál z finanční analýzy. 

Pracovní kapitál úzce souvisí s hotovostním cyklem, kde všechny jeho aktivní položky jsou jeho 

součástí, tedy pracovní kapitál představují zásoby, pohledávky a finanční majetek. Odečteme- li 

pasivní položky hotovostního cyklu – krátkodobé závazky, dostaneme čistý pracovní kapitál.  

Pracovní kapitál v základním vymezení dle výše uvedeného pojetí je třeba modifikovat, tj. 

neodečítat krátkodobý cizí kapitál, ale neúročený cizí kapitál a započítat pouze veličiny 

v provozně nutném rozsahu. Výpočet pracovního kapitálu lze vymezit takto:  
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Tabulka 7: Schéma výpočtu upraveného pracovního kapitálu 

Upravený pracovní kapitál 

Krátkodobý finanční majetek 

+ Zásoby 

+ Pohledávky 

- Neúročené závazky 

+ Ostatní aktiva (časová rozlišení) 

- Ostatní pasiva (časová rozlišení) 

= Pracovní kapitál 

Zdroj: Mařík, M.: Metody oceňovaní podniku, Ekopress 2007, str. 132 

 Jelikož v praxi nestačí pouhý odhad absolutní částky jednotlivých položek pracovního kapitálu, 

využívá se k jejich stanovení poměr k tržbám, popř. se určuje ukazatel doby obratu, a následně 

se prognózuje tato položka dle minulého vývoje a faktorů, které na ni působí.  

Jako vztahová veličina nemusí být použity pouze tržby, ale v případě zásob zboží to mohou být 

náklady na prodané zboží a využít tak veličinu, která lépe vyjadřuje vývoj dané veličiny 

pracovního kapitálu. Tímto způsobem získáme prognózu všech potřebných položek a absolutní 

částky zjistíme zpětným vynásobením vztahovou veličinou. 

5.3.5. Provozní zisková marže 
Provozní zisková marže (dále také „zisková marže“) je dalším z generátorů hodnoty. Zisková 

marže vychází z korigovaného provozního výsledku hospodaření před daní, který vztahujeme 

k tržbám, příp. výkonům. Z praktických důvodů se používá při výpočtu KPVH před daní a odpisy, 

jelikož odpisy a jejich prognóza jsou předmětem analýzy dalšího generátoru hodnoty, a to 

dlouhodobého majetku. 

 

Provozní zisková marže je počítána a prognózována s cílem naplánovat KPVH na predikované 

roky první fáze. Pro prognózu ziskové marže existují dvě základní, doplňující se metody, a sice 

prognóza ziskové marže shora a zdola. Obě metody musí po případném sladění poskytovat 

obdobný plán KPVH pro roky finančního plánu. 

První z metod je prognóza ziskové marže shora, která spočívá ve výpočtu ziskové marže za 

minulost, analýze faktorů, které ovlivňují ziskovou marži, predikci vývoje těchto faktorů a 

následné predikci ziskové marže do budoucna. 
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Druhá metoda a to prognóza ziskové marže zdola vychází oproti předchozí metodě z tradičního 

výpočtu korigovaného provozního výsledku hospodaření jako rozdílu výnosových a nákladových 

provozních položek. V tomto případě je tedy nutné prognózovat všechny potřebné položky, 

které do KPVH vstupují. Aby prognóza položek byla co nejpřesnější, vztahují se jednotlivé 

položky k výkonům a plánuje se dále podíl těchto položek na výkonech v budoucnosti. 

5.3.6. Investice do dlouhodobého majetku 
Plánování investic do dlouhodobého majetku bývá nejsložitějším procesem v rámci generátorů 

hodnoty. Vychází se z analýzy minulých investic a dle cyklu obnovy investičního majetku a 

nárůstu výkonů lze vyvodit potřebu investic do budoucna.  

5.4. Finanční plán 
Finanční plán je výsledkem předchozích prognóz generátorů hodnoty. Kompletní finanční plán 

zahrnuje následující výkazy: výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přehled o peněžních tocích. 

Kostru finančního plánu tvoří generátory hodnoty, pomocí nichž se prognózují tržby, nákladové 

položky, zásoby, pohledávky, závazky a investice do dlouhodobého majetku. Tyto položky se 

doplní o plán financování a taktéž se naplánují další méně významné položky a ty, které 

nesouvisejí s provozem a doposud nebyly v analýze zahrnuty. Formálními dopočty lze následně 

naplánovat položky ve všech požadovaných finančních výkazech. 

Finanční plán je vhodné podrobit stručné finanční analýze.    

5.5. Výsledné ocenění 
Pro ocenění podniku je vhodné využít současně několik metod. Jednotlivé metody mohou 

poskytnout odlišný výsledek. Vždy je nutné zohlednit kategorii hodnoty a vliv účelu ocenění. 

Nedoporučuje se počítat aritmetický průměr z výsledků jednotlivých metod, ale každé metodě 

přiřadit určitou funkci a zvážit procentuální podíl na celkovém souhrnném výsledku ocenění. 

Závěrem se vždy ustanoví výrok o hodnotě podniku k datu ocenění a přiloží znalecká doložka. 

Stává se, že v rámci jednotlivých metod v některých případech nelze zohlednit všechny 

okolnosti mající vliv na hodnotu podniku, proto musí oceňovatel volit další nástroje, které mu 

teorie oceňování nabízí a tím je využití tzv. diskontů a prémií, které dále ovlivňují hodnotu 

podniku. Dalším důvodem pro užití těchto dvou nástrojů je skutečnost, že úkolem znalce je 

zjistit hodnotu určitého podílu. Teoretická i praktická stránka při využívání diskontů a prémii 
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v ocenění je složitým postupem, ve své diplomové práci jsem chtěla jen upozornit na jejich 

existenci. 

Jak již bylo popsáno výše, pro výběr metody je vždy rozhodující funkce nebo účel ocenění. 

Souhrnné ocenění je vždy individuální proces, kdy z dílčích ocenění dle metod oceňování 

vyvozuje znalec výslednou hodnotu. V praxi se často do výsledného ocenění promítne i přání 

klienta v souladu se současným pohledem a postojem k trhu.     



Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 

Diplomová práce  - Strana 64/76 - 

Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku   

 

Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit průvodce procesem ocenění podniku pro právnickou 

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

odpovídalo i zpracovávání práce, kde jsem se nejprve zaměřila na právní aspekty oceňování 

podniku a snažila se o vytvoření systematického a uceleného přehledu využití znaleckých 

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

Z první části mé práce je zřejmé, že povinnosti vypracování znaleckých posudků jsou roztříštěny 

do různých norem českého právního řádu, přičemž pro oceňování podniku a s tím související 

povinnosti vypracování znaleckých posudků platí, že jsou především ustanoveny v Obchodním 

zákoníku a zákonech na Obchodním zákoník navazujících. Obchodnímu zákoníku a Zákonu o 

přeměnách proto byla věnována samostatná kapitola, kde jsem se pokusila tyto požadavky na 

znalecké posudky systematicky shrnout a uvést další související fakta. V současné době lze 

vnímat trend uvolňování povinností vyplývajících z příslušných právních norem, které výslovně 

kladou požadavek na pořízení posudku znalcem jmenovaným soudem. V úvahu nyní přicházejí i 

jiné alternativní postupy pro předkládání znaleckých posudků. Zejména novela Zákona o 

přeměnách90 přinesla značné legislativní změny z pohledu znalců, která se snaží odstranit 

zbytečnou administrativní zátěž a taktéž upřesnit zákonné požadavky pro snadnější využití 

v praxi. 

Přestože se české právní prostředí pro znalecko-odhadcovskou činnost neustále vyvíjí a zlepšuje 

pro snadnější využití z hlediska praxe, nachází se Česká republika v tomto ohledu stále 

v určitém zpoždění oproti jiným vyspělým zemím. Za připomenutí jistě stojí i skutečnost, že 

v České republice neexistuje komplexní závazná legislativní úprava zaměřená výlučně na 

oceňování podniku a i většina předpisů, která se oceňování podniků dotýká, se využívá pouze 

dílčím způsobem. Znalci nebo odhadci se tudíž ve svých posudcích nejčastěji opírají zejména o 

ekonomickou teorii a rovněž chybí české oceňovací standardy, přičemž například Německo 

takovými standardy disponuje. České oceňovací standardy by do budoucna měly zejména 

                                           
 
90 Zákon č. 355/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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konkretizovat v současnosti využívané obecné standardy mezinárodní, ovšem samozřejmě za 

podmínky respektování ekonomických podmínek v České republice.   

Z praxe bych ráda upozornila na skutečnost, že se znalecké posudky výrazně liší co do jejich 

kvality. Znalcům je ponechávám široký prostor pro vlastní úvahy a rozhodování v jednotlivých 

případech ocenění podniku a proto není neobvyklé, že znalecké posudky zaměřené na stejný 

předmět ocenění se značně odlišují. Ekonomická teorie však směřuje k tomu, že pokud budou 

správně dodrženy postupy jednotlivých metod, povedou závěry na jejich základě učiněné 

k obdobnému výsledku. Současným trendem je využívání výnosových metod a metod tržního 

porovnání pro ověření výsledku metod výnosových. Samozřejmě vždy záleží na konkrétnosti 

zadání znaleckého posudku a účelu, pro který je zpracováván. 

Problém správného ohodnocení podniku klade na znalce nelehký úkol, neboť nelze postupovat 

podle předem jasně stanovených pravidel, ale vždy je zapotřebí zohlednit užité metody a 

souhrnný výpočet s ohledem na specifičnost zadání. Ač výsledná hodnota podniku musí být 

vždy v souladu s funkcí a účelem ocenění, určitá volnost rozhodování znalců a odhadců vede 

k tomu, že se výsledné hodnoty v jednotlivých posudcích často pohybují v širokém intervalu.   

Ve své práci jsem se pokusila přiblížit nejen využívané postupy a jejich základní metodiku, ale 

taktéž jsem popsala samotný proces ocenění podniku. V praxi znalecké posudky neobsahují 

detailně všechny části popisovaného procesu, přičemž například strategická analýza je podle 

ekonomické teorie naprosto nezbytnou součástí. Z výzkumů91 ovšem vyplývá, že v praxi 

strategickou analýzu obsahuje pouze 20% znaleckých posudků, finanční analýzu ještě o 1% 

méně. Domnívám se, že není zapotřebí tyto analýzy provádět ve velkém rozsahu, ale na jejich 

výsledcích stojí základní úvaha znalce nebo odhadce o volbě vhodné metody ocenění a dalšího 

postupu a proto by se měla alespoň zčásti uskutečnit. 

Závěrem bych ráda dodala, že dle mého názoru znalci a odhadci plní jistě nezastupitelnou 

expertní úlohu v mnoha obchodních transakcích. Vzhledem k vzrůstajícímu objemu kapitálu a 

tím související konkurenci na globální úrovni lze předpokládat, že jejich úloha bude stále více 

v popředí zájmů. Otázkou zůstává, nakolik bude znalcům ponechána jejich volnost 

                                           
 

91 Skálová J., Podškubka T.: Komparativní analýza znaleckých posudků uložených ve Sbírce listin, časopis Komory auditorů České 

republiky č. 4/2011 
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v rozhodování a jakým směrem se budou vyvíjet doporučení pro budoucí praxi. Je však zřejmé, 

že oceňování podniku je dynamická disciplína, která musí reagovat na nové příležitosti a 

zohlednit i úskalí, která s sebou neustálý vývoj přináší. 
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Resumé 

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.  
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Summary 

The purpose of the Master’s thesis is to provide for an overview of business valuation process 

for audience having legal background and to deal with legal and economic aspects related to 

business valuation. This is reflected by structure of the Master’s thesis which is initially focused 

on legal aspects of business valuation, thus providing a systematic and comprehensive overview 

of use of expert’s opinions within the framework of Czech legal system and which subsequently 

deals with economic theory of business valuation. 

The synergy of economic theory, legal regulation and author’s own practical experience should 

bring an added value to this thesis, which is the reason why the author applied for an individual 

topic of this Master’s thesis, i.e. Economic and legal aspects of the valuation of an enterprise, 

which requires and combines knowledge from these areas. 

The first chapter defines the basic concepts related to business valuation. It deals with the 

definitions of terms such as enterprise in the meaning of a subject of valuation, definition of the 

value, expert as an individual, all in connection with expert opinions; and includes the 

applicable legislation regarding business valuation. 

The second chapter provides for a systematic classification of expert opinions under Czech law. 

The third chapter of the thesis deals with impulses for business valuation. The chapter is 

divided for the sake of clarity into two sections; the first being valuation associated with 

ownership changes and the other being valuation concerning cases where no ownership 

changes occur. This is based on obligations for elaboration of expert opinions set forth in 

particular by the Commercial Code, Act on Transformations of Business Corporations and 

Cooperatives and the laws implementing these acts. 

The economic part of the thesis begins with an overview of business valuation methods, with 

the fourth chapter providing for description of these methods and possibilities of their use in 

individual cases. The basic principles on which the methods are based are elaborated as well. 

The fifth chapter shall introduce the readers to the business valuation process. In particular, it 

is focused on strategic and financial analysis, analysis and prognosis of value generators and 

creating of financial plan. Further, there is a commentary on the final valuation. 

The conclusion summarizes the results of the thesis and questions the business valuation 

discipline from different perspectives. The author brings to the attention insufficient legislation 
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regarding business valuation and in particular express criticism as to the lack of standards, 

which are common in other developed countries. The author also highlights dynamics of the 

business valuation discipline and emphasizes the role of experts in the current economic 

situation. 
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