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1 Úvod 

1.1 Účel a předmět ocenění 

Toto odborné vyjádření bylo zpracováno za účelem ocenění obchodního závodu Gourmand, s.r.o. pro 

negociaci o hodnotě obchodního podílu. 

 

 

Zhotovitel 

Odborné vyjádření zpracoval: 

Ing. Pavel Dytrych, odhadce a soudní znalec 

Záboří 33 

373 84 Dubné 

1.2 Rozhodné datum ocenění 

Za datum ocenění obchodních závodů (podílů v nich) nebylo Zadavatelem stanoveno datum, ocenění je tedy 

provedeno k datu 31.12.2017 (součásti výhrady úplnosti a věcné správnosti) a s platností k datu vypracování. 

1.3 Vymezení pojmu hodnota 

1.3.1 Definice tržní hodnoty dle Standardu 1 IVS 20051: 

Pojmem hodnota Společnosti se v rámci tohoto odborným vyjádřením rozumí tržní hodnota dle Standardu 

1 IVS 2005, kde  

 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným 

kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém 

marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“ 

1.3.2 Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS2 

/ „…odhadnutá částka…“ – odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za 

aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,  

/ „…by měl být majetek směněn–“ - odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá částka, 

nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena, 

/ „...k datu ocenění. –“ - požaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena, 

/ „...mezi ochotným kupujícím. –“ - kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za každou 

cenu, 

/ „...ochotným prodávajícím. –“ - prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za každou 

cenu, 

/ „...při transakci samostatných a nezávislých partnerů. –“ - určuje transakci mezi osobami, které 

nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-nájemce), 

/ „...po náležitém marketingu. –“ - majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším 

způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházejíc v úvahu, 

                                                      
1International Valuation Standards 2005, str. 82-83.  
2 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: 

Ekopress, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. Tržní hodnota, s. 22-24. 
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/ „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně. –“ - kupující i prodávající byl k datu 

ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a stavu 

trh k datu ocenění,  

/ „...a bez nátlaku. –“ - žádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 

/ Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by majetek měl být směně k datu ocenění mezi 

dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávající v nezávislé transakci po náležitém 

marketingu, při které každá strana jedná informovaně, rozumně a bez nátlaku. (IVS + TEGoVA) 

1.3.2.1 Hodnotová báze 

/ Tržní hodnota znamená cenu, za kterou by mohly být pozemky a budovy prodán v soukromém 

kontraktu mezi dobrovolným prodávajícím a samostatným a nezávislým kupující k datu 

ocenění, přičemž je předpokládáno, že majetek je veřejně na trhu, tržní podmínky dovolují 

/ organizovaný prodej a je dostupná normální dob k jednání o prodeji, vzhlede k povaze majetku. 

((91/647/EEC in EVS 2000, str. 33) 

/ Férová hodnota – hodnota je definována jako „hodnota, za kterou může být aktivum směněno 

mezi ochotnými stranami, které mají dostatek informací a nejsou v žádném jiném vztahu. (EVS, 

Standard 4, odst. 4.36 a 4.37). 

/ Komentář: 

Oceňovaný Podnik nepředstavuje statek běžně obchodovaný na trhu, proto považuji za 

nejvhodnější hodnotovou bázi férovou hodnot s důrazem na objektivizaci oceňovacích postupů. 

1.4 Podkladové materiály 

Šetření bylo provedeno na základě relevantních dokumentů, které byly předány Zadavatelem a na základě 

osobně sdělených informací. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří: 

 

/ Výpis z veřejných rejstříků, 

/ Roční účetní závěrky za roky 2012(2013) až 2016 

/ Nebyl k dispozici obvykle požadované informace 

 

Dále byla použita veřejně dostupná dat z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Českého 

statistického úřadu (ČSÚ), internetového portálu justice.cz z internetových stránek Společností   z dalších zdrojů 

zveřejněných na internetu.  

1.5 Použitá literatura 

1. BREALEY, R.A., MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Strnad Zdeněk. Praha: Computer 

Přes, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4. 

2. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. Blahoutová Helena. Praha: 

Victoria Publishing, 1994. 359 s. ISBN 80-85605-41-4. 

3. KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

4. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-

802-9. 

5. MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces oceně–í - základní metody a postupy. 2. 

vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 

6.  Mařík M.: Určování hodnoty firem. Ekopress, Praha 1998 

7. Kislingerová E.: Oceňování podniku: C.H Beck  Praha 1999 
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8. Malý, J.: Obchod nehmotnými statky, C.H.Beck, 2002 

9. S. Cottle, R.F.Murray, F.E.Block: Analýza cenných papírů, Victoria Publishing, neuveden rok 

vydání 

10. TM.Hommel, I.Braun: Unternehmens- bewertung, Verlag Recht und WirtshaftGmbh Franfurkt 

a.M., 2005 

11.  Raffegeau, J., Dubois, F.,Finanční oceňování podniku, Praha, Q editio, 1996 

12.  Fotr,J.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada2005 

13.  Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress,2002, ISBN 80-86119-55-6 

14. Tregler Karel: Oceňování akciových tr–ů - metody měření správnosti ocenění, C. H. Beck pro 

praxi,  Praha, ISBN: 80-7179-439-219.  

15.  Buus, T. a kol.: Aplikace moderních metod oceňován  v případě nekótovaných společností, 

VŠ  v Praze,2007 

16. Maříková, P. Mařík,M: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, VŠ  v Praze, 2007 

17.  Malý, J.: Oceňování průmyslového vlastnictví, Beck 2007 

18.  Kislingerová E.: Oceňování podniku: C.H Beck  Praha 2007 

19.  Boer, F.P.: Oceňování technologií, Zoner Press, Brno 2006 

20. Drukarczyk, Jochen; Ernst, Dietmar: Branchenorientierte Unternehmensbewertung, ISBN 978-3-

8006-3427-9, 2007 Franz Vahlen GmbH 

21.  Mařík, M.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, Praha, Ekopress 2011 

22.  Mařík, M.: Metody oceňování podniku, Praha, Ekopress 2011 

23. Jaroslav Šantrůček, Ing. David Štědra: Pohledávky, jejich cese a hodnota, VŠE IOM Praha, 2013 

24. Tichy G.E. – Oceňování podniku, Praha, Linde Praha, 1991 

25. IDW standardy (ID  S 1 i.d.F. 2008) 

 

 

Zákony a vyhlášky 

26. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

27. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

28. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČSR č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

29. Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

2 Charakteristika Společností 

2.1 Identifikace obchodního závodu   k datu ocenění 

 

Výpi  z obchodního rejstříku 

Gourmand, s.r.o., C 100335 vedená u Městského soud  v Praze 

Vytisknout 

Zpět na výsledky hledání 

 

Datum vzniku a zápisu: 

24. května 2004 

Spisová značka: 

C 100335 vedená u Městského soud  v Praze 
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Obchodní firma: 

Gourmand, s.r.o. 

Sídlo: 

Praha 4, U Družstva Práce 1483/90 

Identifikační číslo: 

27153428 

Právní forma: 

Společnos  s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících 

řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

hostinská činnost 

výroba, obchod a služby neuveden  v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Statutární orgán: 

jednatel: 

   

JAN ČERMÁK, dat. nar. 24. listopadu 1968 

Fráni Šrámka 2350/14, Smíchov, 150 00 Praha 5 

Den vzniku funkce: 19. září 2017 

Způsob jednání: 

Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci: 

Společník: 

ČEIS Praha a.s., IČ: 270 87 352 

Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice 

 

Podíl: 

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 50% 

Společník: 

MAREK ŠTRAUS, dat. nar. 28. července 1969 

Čimická 776/72, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

 

Podíl: 

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 50% 

Druh podílu: ZÁKLADNÍ 

Kmenový list: NE 

Základní kapitál: 

200 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti: 
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech. 

2.2 Makroekonomické prostředí 

      
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

      
lede

n 
úno

r 
březe

n 
dube

n 

Makroekonomické prostředí           

MP.
1 

Růst reálného HDP (meziročně, v %) -0,7 -0,5 2,7 5,4 2,5 4,5         

MP.
2 

Růst spotřebitelských cen (přírůstek průměrného ročního indexu, v %) 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 1,8 1,7  

MP.
3 

Přebytek/deficit veřejných financí/HDP (v %) -3,9 -1,2 -1,9 -0,6 0,7 1,6         

MP.
4 

Veřejný dluh/HDP (v %) 44,5 44,9 42,2 40,0 36,8 34,7     

MP.
5 

Obchodní bilance/HDP (v %) 3,0 4,1 5,1 4,1 5,1 4,8         

MP.
6 

Zahraniční dluh v % zahraničních aktiv bankovního sektoru 
162,

6 
149,

4 
152,

7 
133,

7 
120,

2 
114,

1  
   

MP.
7 

Běžný účet platební bilance/HDP (v %) -1,6 -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1         

MP.
8 

Měnověpolitická 2T repo sazba (konec období, v %) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 0,50 0,75 0,75  

Nefinanční podniky                     

NP.1 Rentabilita kapitálu (v %) 8,7 9,5 10,1 11,1 10,8 11,1     

NP.2 Zadluženost (v % celkových pasiv) 55,3 56,9 57,2 56,3 57,1 56,6         

NP.3 Úvěrová zadluženost (v % HDP) 51,7 56,7 53,8 51,1 51,5 51,0     

NP.4    – úvěry od ban  v ČR (v % HDP) 20,6 21,2 20,3 20,0 20,4 20,2         

NP.5   – úvěry od nebankovních zprostředkovatel  v ČR (v % HDP) 4,2 4,0 4,0 4,1 4,4 4,5     

NP.6    – ostatní (včetně financování ze zahraničí, v % HDP) 26,8 31,6 29,6 27,0 26,6 26,2         

NP.7 Úrokové krytí (zisk před zdaněním+placené úroky/placené úroky, v %) 11,6 11,4 11,5 14,2 14,0 15,1     

NP.8 12M míra defaultu (v %) 1,7 1,4 1,5 1,4 1,0 0,8         

Domácnosti (včetně živnostníků a NISD)           

D.1 Dlu  k hrubým disponibilním příjmům (v %) 54,3 56,2 56,5 57,3 59,5 60,3         

D.2 Dlu  k finančním aktivům (v %) 29,7 29,5 28,8 28,4 26,4 26,8     

D.3 Čistá finanční aktiva (celková finanční aktiva – celkové závazky, v % HDP) 78,8 81,4 83,3 83,7 84,3 83,3         

D.4 Dlu  k HDP (v %) 29,9 30,7 30,3 30,1 31,1 31,4     

D.5    – úvěry od ban  v ČR obyvatelstvu (v % HDP) 25,7 26,7 26,5 26,9 27,9 28,4         

D.6   – úvěry od nebankovních zprostředkovatel  v ČR obyvatelstvu 
(v % HDP) 

1,9 1,8 1,8 1,3 1,3 1,2     

D.7    – úvěry od ban  v ČR živnostníkům (v % HDP) 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8         

D.8   – úvěry od nebankovních zprostředkovatel  v ČR živnostníkům 
(v % HDP) 

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     

D.9    – ostatní (včetně financování ze zahraničí, v % HDP) 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9         

D.10 Podíl čistých placených úroků na hrubém disponibilním důchodu (v %) 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8     

D.11 12M míra defaultu (v %, bez živnostníků) 4,5 4,3 4,0 3,1 2,4 2,0         

Finanční trhy           

FT.1 3M PRIBOR (průměr za období, v %) 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 0,9   

FT.2 1Y PRIBOR (průměr za období, v %) 1,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1  

FT.3 10Y výnos vládního dluhopisu (průměr za období, v %) 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 1,0 1,8 1,8 1,8   

FT.4 Měnový kurz CZK/EUR (průměr za období) 25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,5 25,3 25,4  

FT.5 Změna akciového indexu PX (meziročně v %, konec období) 14,0 -4,8 -4,3 1,0 -3,6 17,0 21,3 17,5 14,5 12,8 

Trh nemovitostí           

TN.1 
Změna realizovaných cen rezidenčních nemovitostí (meziročně v %, konec 
období) 

0,4 1,1 1,5 2,8 8,7 8,4         

TN.2 Změna realizovaných cen bytů (meziročně v %, konec období) -1,4 0,8 2,1 4,3 15,4 12,6     

TN.3 Poměr cena bytu / průměrná roční mzda 3,8 3,9 3,9 3,9 4,5 4,7         

TN.4 Poměr cena bytu / roční nájemné (dle IRI) 21,3 21,6 20,7 21,5 21,4 21,1     

             

* Odhad pomocí údajů o realizovaných cenách a indexu cen bytových 
nemovitostí ČSÚ. 

          

** Odhad pomocí údajů o realizovaných cenách ČSÚ.           

Pozn.  Z důvodu revize dat nemusí být některé historické hodnoty ukazatelů srovnateln  s hodnotami uvedeným  v předchozích publikacích 
ZFS. 

  

 Rovněž nemusí hodnoty tabulky souhlasi  s hodnotam  v textu dokumentu Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory 
vzhledem 

   

 k pozdějšímu datu aktualizace tabulky. Chybějící hodnoty nebyl  v době vytváření tabulky 
dostupné 
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.  

 

Prognóza HDP (ČNB) 

ukazatel    rok     ve výši 

meziroční růst reálného HDP 
2017 2,9 % 

2018 2,8 % 
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Komentář: Rostoucí trend finančního cyklu představuje riziko „přehřáítí“ ekonomiky ČR – nárůst 
cyklických rizik 

Vývoj meziroční změny reálného HDP   
(v %)      
 

       
      

      

      
Pramen: ČNB, BoE, Fed    

      
Vývoj inflace (CPI)     
(v %)      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Pramen: ČNB, BoE, Fed    

Komentář 
Nelze makroekonomické scénáře vztáhnou  k hodnocení závod  z hlediska principu going concern. 

 
 

2.3 Vývoj odvětví a identifikace relevantního trhu 

Pohostinství na území hlavního města Prahy.    

ČINNOSTI FIRMY 

Restaurace, ubytování   >  Catering  

cateringové služby (v prostorách SAZKA ARÉNY) 
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3 Finanční analýza 

 

Nebyla provedena  z důvodu neplnohodnotného hospodářského stavu závodu (bez zaměstnanců a 

dlouhodobých aktiv) 

 

4 Strategická analýza 

4.1 Strategická analýza obchodních závodů 

 

Strategická analýza je základní nástroj, který je používán pro zjištění celkového výnosového potenciálu 

společnosti. Účelem je vymezení relevantního trhu, odhadu jeho vývoje a zjištění tržního podílu oceňované 

společnosti.  Nebyla provedena. 

 

5 Metody ocenění  

V teorii i praxi oceňování podniků se využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty společnosti, které lze 

sdružit do tří základních skupin: metody majetkové, metody výnosové a metody založené na tržním porovnání . 

V následujícím textu se budeme stručně zabývat popisem základních charakteristik jednotlivých metod. 

 

Hodnotu podniku lze stanovit na základě několika obecně používaných metod. Volba metody je závislá na jedné 

straně účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována) a na straně druhé je také nezbytné 

přihlédnou  k charakteristikám oceňovaného Podniku (např  v jaké fázi rozvoje se firma nachází, jaké je její 

postavení na trhu a jaké jsou výhledy na budoucí prosperitu). 

5.1 Metody majetkové 

Při tomto přístup  k oceňování podniku je určitým způsobem oceněna každá majetková složka. Součtem těchto 

cen pak získáme souhrnné ocenění aktiv podniku. Odpočteme-li všechny dluhy a závazky, dostaneme hodnotu 

vlastního kapitálu. Rozlišujeme tyto majetkové metody: 

 

/ metoda účetní hodnoty 

/ metoda substanční hodnoty (věcná hodnota) 

/ metoda likvidační hodnoty 

 

Metoda účetní hodnoty 

Účetní hodnota podniku vyplývá  z účetní evidence, která minimálně obsahuje následující informace: 

/ hodnotu podniku celkem = aktiva (pasiva) 

/ hodnotu základního kapitálu = počet akcií x nominální hodnota akcie 

/ hodnotu vlastního kapitálu = aktiva (pasiv–) - cizí zdroje 

 

Existuje celá řada výhrad proti použití této metody. Tyto se odvíjejí především od rozdílných účetních technik. 

Účetní hodnota je však hodnocením podniku, které je třeba vzí  v úvahu.  

 

 

Metoda substanční hodnoty 
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Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek majetku a 

rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek podniku. Tyto složky se 

přitom oceňují  k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti (tzn. při splnění 

principu going concern). Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv 

snížené o patřičné opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční 

hodnota. Odpočteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční 

hodnotu netto.  

 

Substanční metoda nechává stranou ocenění nekvantifikovatelných nehmotných složek – goodwill, pracovní 

síla, organizační struktura, vybudovaná síť odběratelů a dodavatelů. To je slabý bod substanční metody.  

Metody oceňování nehmotného majetku 

Pojmy 

Nehmotný statek (majetek) představuje nehmotný předmět právních vztahů.  

 

Metody ocenění nehmotného majetku 

▪ srovnávací metody 

▪ nákladové metody3 

o ocenění reprodukční cenou – tato metoda vycház  z nákladů, které by bylo nutné 

vynaložit na pořízení předmětu ocenění, a to stejně užitečného. Je to pak nejvyšší 

cena, kterou by kupující zaplatil.  

o ocenění vycházející  z přecenění historických nákladů – jde o postup přecenění všech 

nákladů vynaložených  v minulosti na pořízení a udržování (viz str. 132 in lit Malý)

    

▪ výnosové metody 

o metoda míry zisku – použitá 

o reziduální výnosová metoda – pro náročnost dat nepoužitelná 

o metoda předpokládané ztráty výnosu – vzhledem  k použití metody míry zisku 

nepoužitá 

o metoda licenční analogie – použitá 

o ocenění jako doplněk do hodnoty firemního majetku – nepoužito, oceňovaný 

majetek nen  v účetnictví zachycen, jeho hodnota je obsažen  v hodnotě goodwillu, 

jehož rozdělení připadající na část hodnoty nehmotného majetku lze obtížně 

identifikovat 

o ocenění vyjádřené cenovou prémií – nelze použít pro nedostatek relevantních 

informací 

▪ ocenění dle zákona o oceňování 
Metody pro hodnocení majetku nehmotné povahy 
  

                                                      
3 str. 132 in lit. Malý 
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Pro určení tržní hodnoty podnikového majetku hmotné i nehmotné povahy jsou používány zpravidla tři základní 

metody, které zachycují srovnávací ekonomické a fyzické charakteristiky určitého majetku.  

Uvedené obecné metody jso  v zásadě použitelné i pro ohodnocení majetku nehmotné povahy. 

Tržní přístup – srovnávací metody 

 Klade důraz na srovnávací charakteristiky nehmotných statků a je použitelný zejmén  v případech, kdy 

j  k dispozici dostatečné množství údajů o trhu nehmotných statků, což, předpokládá dlouhodobě rozvinuté 

podmínky tržního hospodářství. 

Nákladový přístup 

Tato metoda považuje za hodnotu nehmotných statků náklady, které by investor musel zaplatit za 

získání náhradních statků odpovídající kvality. Tato metoda je vhodná především např. pro oceňování 

obchodních kontaktů a tržní hodnoty obchodních sítí společností. 

Výnosový přístup 

Je podle odborné literatury nejčastěji využívanou metodou pro ohodnocování nehmotného vlastnictví. 

Uvedená metoda s  v teoretických pracích dělí na další podskupiny.  

Metoda nákladů a výnosů (CBA) 

Metoda je založena na zjištění hodnoty užitků plynoucíc  z užívání nehmotného majetku. Na základě 

časových řad rozdílu výnosů a nákladů jak historických, tak i predikovaných je zjištěn průměrný stabilizovaný 

užitek odvozen  z podílu nehmotného majetku na dosahovaném celkovém užitku, který je dále upraven o 

náklady na znovuzavedení nehmotného majetku na trh (viz propočtová tabulka).  

Metoda licenční analogie 

Uvedená metoda vycház  z předpokladu, že ohodnocovaný nehmotný statek má hodnotu rovnající se 

poplatkům, které by bylo možno získat na reálném trhu při prodeji tohoto majetku, přičemž poplatky za tento 

převod jsou stanovovány analogick  v soulad  s dlouhodobými zkušenostm  s licenčními smlouvami. Předností 

této metody je zejména schopnost přezkoumání výsledků ohodnocení porovnání  s publikovanými odbornými 

názory a dosaženými výsledky při tržním uplatnění nehmotných statků. 

Ohodnocení se opírá o kvalifikovaný odhad či marketingové studie a uzavřené smlouvy, pokud jde o 

rozsah výroby zbož  v následujících letech. Význam pro takové hodnocení má pouze výroba, která je schopna se 

alespo  s minimálním ziskem uplatnit na trhu a pro takový údaj je dobře použitelný předchozí výsledek podniku 

a celkové trend  v dané oblasti podnikání. 

 V oceňovací praxi se vyskytují případy ocenění rozsáhlejších souborů předmětů  V takových případech je 

účelné sestavit předměty do přehledné tabulky a využit předepsaného algoritmu za použití výpočetní techniky. 

Použitá východiska, indexy a koeficienty u rozsáhlých souborů komentovat resp. odůvodnit alespoň po 

skupinách podobných předmětů. 

Viz Česká komora odhadců majetku, Václavské nám. 15, 110 00  Praha 1, Metodický pokyn pro tržní oceňování 

movitého majetku , 2006 . 

 

Definice ceny obvyklé 
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Zákon č. 151/1997 Sb. 

§2 

Způsoby oceňování majetku a služeb 

 

§2 (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služb  v obvyklém obchodním styk  v 

tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 

obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývajíc  z osobního vztah  k nim. 

 

§2 (2) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 

 

§2 (3) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě ja) nákladový způsob, 

který vycház  z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu oceněn  v místě ocenění a podle 

jeho stavu ke dni ocenění, 

 

b) výnosový způsob, který vycház  z výnos  z předmětu ocenění skutečně dosahovanéh  z výnosu, který lz  z 

předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat,   z kapitulace tohoto výnosu (úrokové míry), 

 

c) porovnávací způsob, který vycház  z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a 

cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvození  z ceny jiné funkčně související věci, 

 

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vycház  z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je 

jinak zřejmá, 

 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o 

účetnictví, 

 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vycház  z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném 

období na trhu, 

 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena 

odvozená ze sjednaných cen. 

 

Zákon o cenách č. 526/1990 S  v platném znění 

Obvyklou cenou pro účely  zákona o cenách se rozumí cena shodného neb  z hlediska užití porovnatelného 

nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě 

navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke 

zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a 

přiměřeného zisku. 
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a) jako ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého 

materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady 

oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vycház  z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto 

náklad  v obdobných ekonomických činnostec  s přihlédnutí  k zvláštnostem daného zboží, 

b) za přiměřený zisk  se považuje zisk spojen  s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku 

dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost 

použitého kapitál  v přiměřeném časovém období. 

 

Metoda likvidační hodnoty 

Podstata metody likvidační hodnoty spočívá ve zjištění hodnoty majetk  k určitému časovému okamžiku, kdy se 

předpokládá, že podnik ukončí svoji činnost a jednotlivá aktiva budou rozprodána a splaceny veškeré závazky 

podniku včetně odměny likvidátora. 

 

Konečný nárok vlastník  v případě likvidace podniku = hodnota podniku – hodnota závazků 

 

Na rozdíl od metody substanční hodnoty klíčovou roli hraje faktor času, likvidátor mus  v určitém čase 

rozprodat jednotlivé majetkové části. Protože se předpokládá prodej po částech, mohou některé specializované 

součásti ztrácet na své hodnotě a jen obtížně se bude hledat kupec. 

5.2 Metody výnosové 

Metody výnosové představují skupinu metod, kde základem pro stanovení tržní hodnoty podniku je stanovení 

reálného výnosu pro vlastníka. Ocenění zahrnuje stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů 

ovlivňujících předpokládaný vývo  v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů za předpokladu 

nepřetržité ekonomické existence podniku (tj. při splnění principu going-concern). Mezi výnosové metody patří 

tyto metody: 

 

/ metody diskontovaných peněžních toků (discounted cash flow – DCF) 

/ metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

/ metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added – EVA) 

 

Při hledání tržní hodnoty si musíme klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného podniku očekává příslušný trh. Při 

subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt.  

 

Metody diskontovaných peněžních toků (DCF – Discounted cash flow)  

Metoda je alespo  z pohledu teorie považována za základní metodu oceňování. Lze dokonce vyslovit názor, že 

většina ostatních výnosových oceňovacích metod jsou především deriváty metody DCF  V praxi se nejčastěji 

uplatňují dvě varianty výpočtu peněžních toků: 

 

/ metoda „entity“ (entity = jednotka, zde označuje podnik jako celek) 

/ metod14kvityity14kvityity = vlastní kapitál) 

Při použití metody DCF entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme  z peněžních toků, které 

byl  k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme hodnotu podniku jako celku. 

Od ní pa  v druhém kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění, a získáme tak hodnotu vlastního 

kapitálu  
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S použitím metody likvidační vyjdeme  z peněžních toků, které jsou  k dispozici pouze vlastníkům podniku. Jejich 

diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu. 

 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů představuje nejjednodušší výnosovou metodu založenou na 

výkonnosti podniku, tj. na historické úrovni zisku. Základní myšlenkou je, že hodnotu podniku lze odvodit právě 

od hodnoty tzv. trvale udržitelné úrovně zisku podniku. Časová řada minulých hospodářských výsledků se 

upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň a je základem pro výpočet tzv. odnímatelného čistého výnosu. 

Odnímatelný čistý výnos je třeba chápat jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům. Tyto 

prostředky mohou být rozděleny, aniž by byla dotčena podstata podniku.  

 

Metoda ekonomické přidané hodnoty (economic value added  - EVA) 

Metoda EVA na rozdíl od modelů DCF nepracuje  s cash flow, nýbr  s ukazatelem ekonomické přidané hodnoty 

(tzv. „EVA“). Myšlenkový základ metody EVA staví na očekávaném výnosu, který musí pokrýt nejen náklady na 

cizí kapitál ale i náklady na kapitál vlastní a proto zahrnuje tzv. oportunitní náklady (tj. náklady ušlé příležitosti), 

které odečítá od operačního výsledku hospodaření.  Za jistých okolností má metoda EVA schopnost vyjadřovat 

stejné výsledky jako metoda DCF. Metoda DCF však musí splnit tyto podmínky: 

/ použít  v metodě stejné průměrné vážené náklady kapitálu, 

/ výpočet volných peněžních toků musí vycháze  z čistého provozního zisku po zdanění (NOPAT), 

/ investovaný provozně nutný kapitál musí být stejný jako u metody EVA. 

5.3 Metody založené na analýze trhu 

Metody ocenění podniku založené na analýze trhu vycházej  z informací o konkrétních cenách či tržních 

hodnotách obdobných podniků. Pro správné stanovení je nezbytné, aby mezi jednotlivými porovnávanými 

podniky existovali malé či nepatrné rozdíly ať ji  z hlediska odvětví, produktů, právní formy, velikosti apod. 

Metody založené na analýze trhu jsou uplatňován  v těchto rovinách: 

/ srovnán  s podobnými podniky, u nichž je hodnota známá 

/ odvození hodnoty podniku ze srovnatelných transakcí 

/ odvození hodnoty podnik  z údajů o podnicích uváděných na burze 

 

Využití předností metod založených na analýze trhu je vázáno na rozvinutý kapitálový trh, časté a průhledné 

transakce  s podniky a dostatek spolehlivých dat. 
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6 Analýza hodnoty 

Pro ocenění byly aplikovány metody účetní, likvidační a  výnosové – analytická metoda kapitalizovaných čistých 

výnosů . 

6.1  Ocenění obchodního závodu  

Účetní metoda 

Účetní hodnota = VK = 2 751 tis. Kč 

 

Likvidační metoda 

 

aktiva úč. hodnota oceněno 
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 2000 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 1079 863,2 
Pohledávky – ostatní -370 -370 
Peněžní prostředky 1657 1657 

 4366 2150,2 
Cizí zdroje 1624 1524 

   
Přeceněný VK 2742 626,2 

   
náklady na likvidaci  140 
služby (právní, daňové, účetní)  300 
celkem  440 

   
celkem ČOM  186,2 
50% podíl  93,1 
srážka za vlastnickou strukturu  0,74 
srážka za neobchodovatelnost min. 20 %  0,8 
korekce  0,59 
odhad v tis. Kč  55,17037 

 

Indikace výnosové hodnoty z výsledku po zdanění = 465 tis. Kč. (Korekce nejsou zobrazeny v účetnictví) 

Odhad kapitalizační míry ve výši 12 %. 

Věčná renta = 465 / 0,12 = 3 875 tis. Kč. Věčná renta = 465/0,15 = 3 100 tis. Kč. Diskont viz likvidační metoda ve 

výši 0,59. Výnosová hodnota pak jako střední hodnota činí 2 300 tis. Kč. 

PZN Jde o velmi hrubý odhad za předpokladu going concern.  

6.2 Rekapitulace 

Rekapitulace 50% podíl 
výnosová 
metoda 

účetní (věcná) 
hodnota 

účetní hodnota.   1 375 500 Kč 

Likvidační metoda  55 000 Kč 

 věčná renta I. 1 150 tis. Kč  
věčná renta II. (přirážka 3 % v kap. Míře za velikost a dobu existence 
závodu) 900 tis. Kč  
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Komentář 

Závod není plně etablován jako podnikatelský subjekt (absence dlouhodobých aktiv, zaměstnanců atd.), 

proto jako relevantní hodnotu 50 % obchodního podílu volím částku 55 tis. Kč.  

 

 

7 Závěrečný výrok 

Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto odborném vyjádření jsem dospěl k závěru, že 

tržní hodnota 50% podílu na základním kapitálu obchodního závodu Gourmand, s.r.o. respektive hodnoty 50 % 

obchodního podílu na základním kapitálu k negociaci jeho hodnoty: 

 

Obchodní závod hodnota 

GOURMAND, S.R.O.  
50% podíl  55 000 Kč 

 

Nakládání s obsahem odborným vyjádřením a odborným vyjádřením jako celkem se řídí zákonem č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; jeho obsah ani jeho jednotlivé části nesmí být reprodukovány, ukládány 

do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy pro používání v zobrazovacích zařízeních a přístrojích 

za účelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu podepsaného 

Zhotovitele. 

V Záboří 26.1.2019 

Ing. Pavel Dytrych, soudní znalec a odhadce 

Záboří 33 

373 84 Dubné. 

m.t. +420 774504521 

 

 
 

 

 

 


