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Znalecké ocenění, squeeze-out a Ústavní soud Čn
Lukáš Křístek-

Uvod
ZnaIecké ocenění, ľespektive částka, kterou nabizí hlavní akcionář při nuceném přechodu

účastnických cenných papíľů ostatním akcionářům je středobodem procesu ,,výěsnění" či

,,rq'."r.-out", neboli nuceném přechodu. o peníze jde až v prvé Íadě, a v rámci squeeze-out

to platí dvojnásob. ocenění u p.o."'r, vytěinění má své zvláštnosti, kteľé nejsou znalcům

u 
''_ckdy 

ani ädvokátůmznámy' Cožmáza následek neúměrně dlouhé soudní tízęni o právu na

doľovnĺíní, není-li poskýnuté protiplnění přiměřené hodnotě účastnických cenných papíľů ke

dni přechodu vlastnického práva ná hlavního akcionáře ($ 390, odst. 1 zźlkoĺa o obchodních

korporacích, dále také ZoK).

V nedávné době Nejvyšší soud ČR vyaal usnesení (29 Cđo 20Ż512016) ve kteľém shrnuje

dosavadní judikaturu k výkladu přiměřenosti pľotiplnění při Ízv. squeeze out. Náslęđně se

k squeeze äut obšímě vyjadřuje ł nźĺlezu i úsiavnisoud (III. us eąlĺlS), kde se podľobně

věnuje i dílčím otázkám. Článek si klade za cíl shmout judikatuľu při ocenění v ľámci Squeeze

out, a ve světle judikátů upozornit na případné nesľovnalosti v článcích na dané téma

v časopise oceňování 212018.

Vymezení squeeze-out

Anglický teľmín squeeze-out je slangovým výrazem pro nucený přechod účastnických

cenných papírlł jak je definován v $ 375 ZoK. Do 31.12.2013 upľavoval tento institut

obch-odnĺ_ zakoník v $ 183i a násleđujících. Dalším termínem je vytěsnění. Jedná se

v liteľatuře o Synonyma. o tomto institutu pojednává Směľnici Evľopského parlamentu

a Rady Es2004l25/ES Úrední věstník EU. Zvláštní vydání Ż004.Kap. 17, sv. 002 známá

jako Třináctá směrnice. Která byla do našeho právního řádu implementována pľávě původním
-$ tt:i a násl. obchodního zákoníku. Ję otźĺzkou, zďa\í byla implementovaná právě tato

šměrnice, nebo zdali nebyl Akcionář, kteľý vlastní akcie o souhľnné jmenovité hodnotě

alespoň 90 Yo základního kapitálu společnosti se kterymi je spojen 90 % podťl na hlasovacích

právech, máprávo (nikoli povinnost) ptevzit od ostatních akcionářů jejich akcie. Musí s tím

souhlasit valnĺ hĺomada, na které má ovšem akcionář více než 90 % podíl na hlasovacích

právech. Hlavní akcionář na své náklady nechá pořídit znalecký posudek stanovující částku za

äľ.ĺi. Částka musí představovat přiměřené protiplnění. Minoritní akcionáři Íak obdrží místo

svých akcií peniz.'1 toyuy obdľŽeli nepřiměřeně nizké pľotiplnění, přestávají byt akcionáři.

Májĺ pľavo na doľovnání, není-li poskýnuté pľotiplnění přiměřené hodnotě účastnických

cenn;ióh papíľů ke dni přechodu vlastnického pľáva na hlavního akcionáře ($ 390' odst. 1

zoK).
Majoritní (hlavní) akcionář p\atí znalce, kteľý znalecky uľčuje, jakou částku obdrží

minoľitní akcionáři. Jeho hlasy (více než 90 %)je na valné hľomađě schvalován squeeze-out.

le zde znaěné riziko, Že navrhovaná ěástka nepřeđstavuje přiměřené pľotiplnění. Na druhou

stľanu minoritní akcionaři mohou mít nereálné požadavky či nereálná očekávání ohledně ceny

akcií. Výsledkem je velká pľavděpodobnost, Že bude soudně napadena vyše přiměřeného

pľotiplnění. Jak se má tato výše znalecky počítat, je hlavní náplní článku. Protože daná

* 
JUD.. Ing. Lukáš Křístęk, MBA - jednate] znaleckého ústavu Moore Stephens ZNALEX, S. r. o.' děkuji tímto

Ing. BarĚoře Jirákové ze společnosti Mooľe Stephens ZNALEX, s. r. o. za převod článku do formátu

vyžadovaného rędakcí.
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matéľie má i své filosofické aspekty (otazka spravedlivosti)' nejdříve popíšeme Smysl
institutu.

Smysl squeeze-out

Squeeze-out lze uskutečnit jen u akciové společnosti, tedy u kapitálové společnosti
(nikoli u osobních společností). Zde akcionář není povinen se osobně účastnit na společnosti'
Akciové společnosti majítaké největší význam pľo ekonomiku. Stát mázájem na sniŽování
tľansakčních nákladů a bezproblémovém fungování ekonomiky i obchodních společností.
Předpokládá se, že při velké koncentľaci vlastnictví (90 % podíl ve společnosti) hlavním
akcionářem, mají minoritní akcionáři jen velmi omezené moŽností aktivnĺ účasti na akciové
společnosti a faktickém vykonávánípráv. Vlastnictví akcií má výzĺarrljenjako investice (tuto

větu si zapamatujeme pro další výklad). Majoritní (hlavní) akcionář nese největší měľou
náklady typu oľganizováni valných hľomađ' či infoľmační povinnosti' Týo naklady mohou
do budoucna odpadnout. Důvody squeeze-out jsou mimopľávní - ękonomické. Mají byt
pľomítnuty uvedené úspory do ocenění? Zékladem squeeze-out je ekonomická inaha
,,vykupujícího hĺavního akcionáře, zda Se mu taková tľansakce vypĺatí. S ohĺedem na pouze
ekonomiclý ľozměr tĺtto pľoblematiĺĺy, ľedukovaný na investiční aspekt, to však znamená tąké
to, že např. na rozdíĺ od vyvĺastnění rodinného domku nebude přihĺížet k citoým aspektům,

sociólním vazbám a důsledkům, i když takovłź aspekty nejsou přímo vyloučeny (penzijní fond
jako minoľitní akcionfiř, ochľánci životního pľostředí v ąkciovłź společnosti, kteró je hľozbou
pro životní prostředí). " (bod 67 Pl. US 56105 ze đne27.3.2008)

Na dľuhou stranu je pravdou, Že institut squeeze-out se velmi bIíží vyvlastnění.

Akcionář je zbavęn akcií, proti své vůli' Má být tento aspekt zohledněn v ocenění?

Plenáľní náůezrĺstavního soudu (Pl. ÚS 56ĺ0š ze dne 27.3. 2008)

Ústavní soud se zabýval otázkou, zdali je zbaveni majetku pľoti vůli jeho vlastníka
v souladu s ústavou. Plenárním nźiezem (P1. ÚS 56105 ze đne Ż7.3.2008) konstatoval, že ano,

pľotoŽe minoľitní akcionář má právo na přiměřené protiplnění. Toto pľotiplnění je stanoveno

ôdborníkem (znalcem nezávislým a nepodjatým, jak stanovuje zákon o zna\cích

a tlumočnících č. 36l|967 Sb.). A je možnost soudního přezkumu. Konkľétně ústavní soud

uvedl, Že ,,Přiměřenost značí požadavek přihĺédnout ke všem podstatným okolnostem

v souvisĺosti s nuceným výkupem. To znamená, že je z pohĺedu zákona vyloučeno, aby byla

stanovena subjektivně' Jento by mohlo vést kľozhodnutí o neústavnosti takové právní úpravy.

To, že obchodní zákoník chópe tento pojem jako návod k objektivnímu hodnocení, pĺyne již
z toho' že počítá s jejím soudním přezkumem; cena stanovenó nikoli na základě objektivních
lcľitéľií by se vymykala soudnímu přezkumu. " (bod 66)

Dále ústavní soud sděli|, Že ,,S ohledem na okoĺnosti výkupu spojeného se zásahem do

vlastnického práva se přiměřenost ceny kótovaných akcií nikdy nemůže pohybovat pod
hľanicí tľžní ceny. " (bod 68)

A také dovodil, že ,,soud nemůže ýši protipĺnění napadeného minoľitním akcionářem

snížit' " (bod 68)

Dále v bođě 77 ústavní soud odkazuje na budoucí soudní praxi a judikatuľu.

Předpokládá, že Nejvyšší soud ČR bude sjednocovat judikaturu. Nakonec ústavní souđ uvádí,

Že nění vyloučeno,-Žó se bude situací zabývat i v budoucnu v rámci posuzování konkĺétního

případu.
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Použité metody ocenění
Je na zadavateli nebo ĺa znalci,jakou metodu poÜžrJe? K této otázce se jasně vyjádřil

ústavní soud (III. vs eąllls) v bodě 32. ,,Úsrurní soud přisvědčil nózoľu Nejvyššího soudu
v tom ohĺedu, že voĺba oceňovací metody je (v zásadě) záležitostí odbornou, stejně,jako to,

jątrym způsobem bude zvoĺená oceňovací metodą aplikovóna (srov. Bod 66 nálezu Ustavního
soudu ze dne 27. 3. 2008 sp. Zn' Pt. Ús sdĺos - je věcí praxe, jaká ĺłitéľia hodnocení si
vyvine, kdy jde i v zahraničí o věc state of aľt, z novější odboľné liteľatuľy souhlasně např.

Šuk, P. in Štenglová, I' A kol. Zókon o obchodních korpoľacích' 2. vydání. Praha: C. H. Beck,

20]7, s. 640-64]). Soud tedy není povinen ľozhodnout, jaka metoda má být pro stanovenĺ
hodnoty podniku použita. "

Je na znalci, aby vybľal správnou metodu ocenění. Výběľ metody bude odvislý od
ana|ýzy společnosti, kteľá je předmětem ocenění.

B,áze (kategoľie) hodnoĘ
Znalci se často dožaduji, aby zadavatel sdělil, jakou bázi hodnoty mají stanovit.

PřičemŽ volba bĺŁe hodnoty předznamenźlvá další postup znaIce. Respektive předznamenává,
zdali bude v ocenění zohledněna nedobľovolnost transakce. Báze hodnoty je závislá na účelu
ocenění atakéna subjektu z hlediska, kteľého je uľčována (bod 28 nálezu III. ÚS 647lI5)'

Ústavní souđ vidí podobnost mezi přiměřeným protiplněním v ľámci vytěsnění
a náhĺadou při vypořádání podílového spoluvlastnictví. ZákIadem pro stanoveĺí nźłlrady za
vypořádání spoluvlastnictví je cena celé věci, nikoli cena, za kterou by bylo moŽno
spoluvlastnický podíl zpeněžit. Existence spoluvlastnictví není důvodem pľo sníŽení ceny.
Skutečnost, Že předmětem ocenění je pouze menšinový podíl nehĺaje ľoli. Zde se ústavní soud
odvolává na spľavedlivou hodnotu a literaturu, kdy ,,standaľdem hodnoý není pro soudní
řízení ,,spravedlivá nžní hodnota", ale ,,spravedlivá hodnota". Pro zmíněné účely je pojem
spľavedlivá hodnota v USA téměř jednomysĺně zakotven jako pľávní pravidlo přímo
v právních předpisech; nejde o standard spravedlivé tržní hodnoý, při němž se tľadičně
používají diskonty za menšinu a za obchodovatelnost." (Zima,2016, s. 140)

Ústavní soud v bođé Ż9,3I a34 nálens III. ÚS 64711,5 dovodil' žę má při ocenění
v ľámci squeeze_out mát být použita spravedlivá hodnota (faiľ či přesněji aquitable
value) a nikoli tľžní hodnota.

Kdy v bodě 31 uvádí ,,obdobně jako přirážku za minoľitu, kteľó zohledňuje stupeň
kontľoly podniku konlłétního akcionóře a kteľou (nejsou-li pľo to nějaké mimořádné důvody)
v případě vytěsnění menšinových akcionářů upĺatnit nelze, neboť výsledkem by nebyĺa
spravedlivá, aĺe tržní hodnota menšinového podílu, je třeba posuzovat přiľóžku Za

ob cho dov atelno st přĺs ĺuš ného účastnickáho cenného pap íru. "

Při squeeze-outu má znalec oceňovat nabázi spľavedlivé hodnoty.

Přiľážky snižující ocenění nejsou důvodné

Při ocenění pľo squeeze-out nelze použít přiľážku za minoľĺtu. Ústavní soud toto
zdůvodnil podobností nábrady za ođejmutí akcií s náhľadou při vypořádání podílového
spoluvlastnictví. Zźl<ladem pro vypořádání je v obou případech ocenění celé věci. Existence
spoluvlastnictví není důvodem ke sníŽení takto stanovené ceny _ viz odstavec č. 29 nálezu
ústavní ho soudu III. ÚS 647lls.PřiráŽku by odůvodňovaly jen,'mimořádné" důvody.

Ústavní soud odmítá přiľážku za obchodovatelnost v odstavci 3I náLezu ústavního
soudu III. ÚS 647115 slovy: ,,V případě vytěsnění menšinových akcionářů jde o nucenou
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tľansakci, kde osoba prodávajícího a kupujícího je předem známa, a tudíž není třeba
vyhledávat toho, kdo by přístušný cenný papír 9!k9upiĺ (tou je takto kvalifikovaný vlastník,
tedy většinový akcionóh,- , žódné dodatečné náklady tak v souvislosti s pľodejem nevznikají.
Vzhĺedem k fumu není důvod hodnoĺu podílu touto cestou snižovat." Pľavdou je, že po daĺším
podľobnějším zdůvodnění uvądí, že ,,Vzhledem k tomu, že není nožné předjímat všechny
situace, kteľé by lnohĺy 1, praxi nastat, nelze ani použitĺ pĺ'il'ážlql za (onlezenou)
obchodovatelnost zcela vyloučit, nicméně takový postup bude spíše výjimečný, přičemž se
musí opĺľat o racionálnĺ důvody. "

JudikáĘ, časová působnost a informace po datu ocenění

V rámci znaleckého oceňování se uplatňuj e zźĺsada, Že mohou byt pouŽity jen
infoľmace znźĺné k datu ocenění. To je obecná zásađa při rozhodování. Nemohu při
rozhodování pouŽít informaci, která bude existovat až v budoucnu. Na tuto zásadu se

ľetrospektivně zapomíná. V literatuře se označuje jako ,,zkľeslení zpětného pohledu"
(Kahneman,2012, s.2I7-2I8) či ,,retľospektivní zkľeslení" (Taleb, zaTl, s. 28 a s. 320).
V oceňování se používá jako zásada komplexnosti' Tuto zásadu přebírá i ústavní soudl.
Zásada má však výjimky, respektive neplatí na řešení otázek pľávních. ProtoŽe téma by
vydalo na samostatný ělánek, dále jen stručně.

Slovní obrat ,,inforrnace k datu ocenění" není přesný. Lepším obľatem je ,,skutečnosti
známé k datu ocenění". Skutečnosti znamenaji otazky skutkové (questio facti). Informace
mohou mít i právní povahu, mohou se týkat otázek pľávních (questio iuľis).

Pľávní otázkyjsou řešeny v soudních rozhodnutích. Například judikát ústavního soudu
m. ÚS 647115 uvádí v odstavci 37, že není moŽno v rámci přiměřeného pľotiplnění sniŽovat
ocenění přiľáŽkou za (malou) obchodovatelnost. Ústavní souđ sdělil tentonźnor đne27.1I.
2018. Má se terfto nźnor uplatňovat i na zna\ecké ocenění (a částky za I akcii tam uvedené)
vyhotovené před tímto datem? ''

Ano, má a musí. ProtoŽe pokud by se tak nestalo, soudní případ zase ,,doputuje" před
ústavní soud, a ten rozhođne v souladu s minulou juđikaturou. Takže by se jen pľodlužoval
soudní přípađ. Proto uŽ prvoinstanční soud musí zohlednit judikatuĺu včetně judikatuľy
ústavního soudu.

Vlivem pozdější judikatury mtĺŽe byt posudek _ ľespektive ocenění v posudku _
nepoužitelný'Ikdyžznalec přihlédlke všem jemuznámým okolnostem k datu ocenění.

Pokud soud zjistí, Že posudek je v rozporu s nálezem ústavního soudu' měI by zadat
jeho přepracoviíní. Respektive by měl určit, jak má znalec v souladu s judikatuľou postupovat.

PouŽití ptkážek či srážek za omezenou obchodovatelnost či diskont za minoľitu je
otázkou právní a nikoli skutkovou, ,,neboť její řešení závisí na výkladu (právního) pojmu
,,přiměřené protiplněni " - odstavec33 nálezulll. ÚS 647l15.

Judikáťy Nejvyššího soudu čR
Výše uvedené informacevycháziznázorű ústavního soudu. Problémem squeeze-outu

se v rámci noľmálního" soudnictvi zabyvá na nejvyšší úrovni Nejvyšší soud ČR, který svou
judikaturu shrnul v usnesení 29 Cdo 202512016-1513 ze dne 29.5. 2018. Jedná se-o 

konstantní judikatuľu nejvyššího soudu (sľovnej ľozsudek NS ČR ze dne 26. 4. 2018,
sp. Zn.29 Cdo 3024lŻ016 a judikatuľu v něm citovanou).

' Nález Ústavního soudu, III. ÚS 647 /15,odst. 39
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Pľo ocenění jsou důležité tyto body:

. metodu ocenění volí znalec s ohledem na poměry dotčené společnosti

o uľěení hodnoty podniku společnosti je otázkuskutkovou' kteľou řeší znalec

o uľčení přiměřené výše pľotiplnění je otázkou prźtvní, kterou řeší soud

o v ľámci přiměřeného protiplnění nęmůže byt uplatněn diskont (sľáŽka) za likviditu či
minoritu

o poskýované pľotiplnění musí odpovídat hodnotě investice minoritního akcionáře

o protiplnění za akcie nesmí bý niŽší než tržní cena akcií pŤeđchazející vytěsnění, z|e'li ji
objektivně určit'

Převod jmění na společníka
Institut ,,pŤevzetí jmění hlavním akcionářem" je upraven v Zákonu o přeměnách

obchodních společností a druŽstev, zákon č,' 12512008 Sb. v $ 354 - 359. Ekonomický smysl
je stejný jako u squeeze-out. Protos ę domnívám, že co platí pro Squeeze-out, platí mutatis
mutandis i pro převod jmění na společníka'

Člĺr'Ly v Oceňov;ĺ ní 212018 na dané téma

Pľo znalce je to téma zajímavé. V časopise oceňování Żl20I8 vyšla hned dva články,
které se tématem zabývaji. Císlo časopisu vyšlo ještě před publikací judikátu ústavního soudu.

Takže autoři nemohli své ĺázoty s nálezem konfrontovat. Je vhodné zminit některé teze

článků' aby čtenař (znalec) mohl učinitnázor, jakmápři ocenění Ve Squeeze-out postupovat.

Prvním článkem je 
',Squeeze-out 

a spravedlivá hodnota" autoľů Pavel Kohoutek,
Tomáš Podškubka, Jiří Hlaváč in oceňování 2l20I8, s. 3 a následující' Názory publikované
v článku jđou pľoti náIezu ústavního soudu. Autoři uvádí, že ,,Podle našeho názoru za
současné ĺegislativy a metodiclqlch postupů by znalec jakožto ekonomiclry odboľník neměl tzv.

spľavedlivou hodnotu používąt. " LJstavní soud dovodil opak.

Dále autoři uvádí ,,Pojem spravedlivá hodnota a její možné použití jaké báze hodnoty
při ocenění je v české praxi podle našeho názoru na počátku diskuse. " Vidím to jinak.
Diskuse pľobíhala mnoho let a to v ľámci soudních řízení, kdy znalci různých účastníků řízení
aľgumentovati. A soudy podle aľgumentace ľozhodovaly. Až nakonec ústavní souđ rozhodl,
že mábyt pouŽita spravedlivá hodnota. Tím diskuse na dané téma končí.

Autoři také nedoporučují, ,,aby dosažení ,,spľavedlnosti" bylo řešeno nepoužitím
přirážtry za velikost spoleŻnosti nebo přiľóžtql za tikviditu. " Úshvní soud má jiný nézot _ jeho
zdůvodnění je uvedeno výše.

Druhý článek, který se i daným tématem zabýval je ,,K vybraným pľoblémům
oceňování majetku s důrazem na oceňování podniku" autoru Miloš Mařík, Pavla Mďíková in
oceňování 2l20I8, s' 29 a následující.

Zd,e se autoři zabyvají i tématem trŽni a spľavedlivé hođnoty v případě povinných
nabídek převzetí a squeeze-out. Navrhují tři možné vaľianty. PřičemŽ jejich Vaľianta 3 je
variantou, kterou nastínil i ústavní souđ. Autoři v ní navrhují stanovit spraveđlivou hodnotu
podniku (bez dalších sľážek napŕ' za velikost a obchodovatelnost). Z talło stanovenó hodnoty
má by.t vypočten alikvotní podíl (neuplatní se srážka za minoľitu). Výsledkem je spravedlivá
hodnota. Vidím zde prolnutí právniho myšlenĺ (ná|ez ústavního soudu) s myšlením znalcű-
oceňovatelů (vaľianta č. 3).

oceňování, roš,. 12, č. 1, 2019



L. KŤisÍek: Znalecké ocenění, squeeze-out a Úsnvní soud ČR

Závér
Judikatura ústavního soudu (a obdobná judikatuľa nejvyššího souđu) nám pľo ocenění
SqueęZe-outu sděluje toto:

. je na znalci, jakou metodu ocenění vybere, výběr metody musí by't odvislý od analýzy
společnosti, kteľá je předmětem ocenění

' znalec má oceňovatnabázi spľavedlivé hodnoty

o nelze pouŽít přirážkuzamínoritu či za obchodovatelnost, výjimka musí by zdůvodněna

o pľotiplnění musí odpovídat hodnotě investice minoľitního akcionaře

o pľotiplnění nesmí bytnlžšinežtržni cena akcie

Ústavní soud posunul judikaturu v oblasti, kteľá je obvykle považována za velmi odboľnou
a soudu vzdálenou. Judikatura nepochybně přispěje k zrychlení soudního jednání ve věcech
stanovení přiměřené ceny. K obdobným závérűm nezávisle dospěli i zĺalci z oboru
oceňování. Problém typu hođnot apřirážekpři squeeze-outje vyřešen.
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