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Soudy, informace po datu ocenění a znalecký
posudek

Lukáš Křísrcĺł

Úvod

Časopis oceňování 4l2OIg mi publikoval článek ,,Informace po datu ocenění, a kdy je lze

pouŽit, (Křístek, 2019). K článku měl jednu zásadní výhľadu pľofesor Mařík (Mďík, 2019)'

V této replice ukáži,jak situaci vidí soudci.

Výku profesoľa Maříka cituji: ,,K tomuto článku musí být vznesena jiná zásadní výhrada,

a'rc kjednomu dílčímu bodu článku označentźmu nadpisem ,,Infoľmace skutkové znómé po

datu icenění - lze je použít (Kým?)"' Vtomto bodě autoľ vyslovuje názoľ, že soudce může

využít skutečný výíoj' podntiu" po datu ocenění k posouzení ĺcvatity použitého znaleckého

posudku. ĺl niĺłeiam" aarcĺm čísle nąšeho časopisu se pokusíme ukázat, že tato představa se

sice běžně nabízí, není však spľávnó, zejména pokud chceme indikovat tržní hodnotu' "

Cílem tohoto článku není hodnotit, tedy polemizovat, zdalije představa sprtxná nebo ne'

Cílem článku je konstatovat' jak v dané šit'u"ĺ soudy postupují a pľoč. NíŽe to ukáži na třech

případech. V jednom případů se jedná o Squeeze-out. V dľuhém případě o stanovení ýše
vypořáđacího podílu u rr.1ľ.tĺ* přípađě o stanovení částky pro nabídku pÍevzeti'

Případ pľvní: Squeeze-out AľceloľMittal ostľava a' s'

V daném případu soudy pravomocně sdělily, že souđ můŽe používat infoľmace po

datu oceně ní, ,na!"ć ,šak nikoii' Kľajský soud v ostravě v unesení Sp. Zn. 4I Cm 14lŻ010 zę

đne I7 . 6. Żu5 na s. 36 v druhém odstavci uvádí:

,,Soud pľoto neuvěřil závěľům znalce X. Y., že hodnota podniku spoĺečnosti zjištěna metodou

výnosovou je menší než její hodnota účetní k datu ocenění, neboť takovýto závěr je v ľozpoľu

, aoxĺ*t irovedenými anL*y, kteľé prokazují následnou ziskovost společnosti a ľůst hodnoĘ

vĺastního kapitátu (jeho pokĺels r rriu 2013 je důsledkem té skutečnosti, že si hĺavní akcionář

vyplatiĺ divídendu-ru ,hrro uvedené výši). Souĺt md za to, že třebaže znalec dle znalecké

*"todilry nemůže přihlédnout ke skuječnostem, které nebyly znlÍmy k dat\ł ocenění, soud

takto učinit může, a to prúvě 7a situace, kteľđ nastalu v posulované věci, tedy za situuce, kdy

je nutno posoudit, kteié ekonomické pŕedpoktaĺIy se nisledně uktÍzaty jako ,,bližší ľealitě""'

(zvýrazněno autor)

Kľajský soud daným usnesením ľozhodl' A situaci řešil odvolací soud (Vrchní soud

v o1omouci). odvolací sáud ľozhodnutí kĺajského soudu potvľdil usnesením Sp. Zn. 8 Cmo

23612016 zę dne Ig. 9.2OI8, kde se vyjadřuje v odstavci 40 k danému problému:

,,Stran daĺších odvolącích nómitek ýkajících se veriJikace údajů obsažených v posudku se

śkuečnými údaji odvolací soud p,oukazuje na výše zmíněný závěľ vyplývající z nál917ł

Úrirrrĺno rorđi ľl. Úś sao5 Qiiľozhodńutí Nejvyššíhĺ'l stludu Sp. Zn. 29 Cdo 3359/2012),

* 
JUDr. Ing. Lukáš KŤístek, MBA - jednatęl znaleckéhtl ústavu BDo ZNALEX, s'ľ'o'
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podĺe něhož jakkoĺi při uľčení výše přinlěřeného protiplnění soud vychózí z hodnoý podniku
^Společnosti, 

musí současně zohlednit i datší v uvąhu přichazející skutečnosti- Znamená to

ńmo jin{, že znulec k těmto nouým skutečnostem přihléĺInout nemohl, stejně tak jako

,u*ohl sv,ź pochybnosti konzultovat s představenstyem účastníků A) a B) s následným

pľomítnutím do znaĺeckého posudku, na ľozdíl od soudu prvního stupně, kteľý k núsledným

skutečnostem přihléĺtnout může. Soutl prvního stupně tedy správně k těmto skutečnostem

p ř ihlédl ..." (zýrazněno autor)

Kĺajský soud i Vrchní soud pouŽívají infoľmace po datu ocenění, aby rozhodly;

vybľaly ' ňctôľu scénářů' se kteľými jako moŽnými přišli v ŕizení ěinní znalci, přičemž

Žádný ze znalc'Ů'k následným údajům nepřihlížel.

Případ druhý: Vypořádací podíl APATOR METRA' s. ľ. o'

Zde Nejvyšší soud pro stanovení výše vypořádacího podílu k datu 20' I.2009 vylžiI
informace o pľodeji obchodního podílu k 15' 11. 2010, tedy po datu ocenění. opět se

konstatuje, že znaléc nemůže využívat cenotvoľné infoľmace po datu ocenění, avšak soud

může. ľŕĺpad zač,al projednáváním před Kĺajským soudem v ostravě. Usnesení KS v ostravě

sp.2n.30 Cm 6912011 - cit. (s. 20):

,lčkoliv znalci při vypracování posudh}l zą účelem stanovení hodnoty k 20.1.2009 nemohli

přihlížet 1a nepŕnlĺžitt1 ke skutečnostem nustalým po datu ocenění, tak soud k uvedenému
'přihlížet'můk, zejména pokud mĺi být cílem tohoto řízení přiznání spravedlivĺź hodnoty
-vypořádacího 

pocíílu. Uvidený prodej 100% obchodního podílu nejlépe vystihuje ľeólnou

ĺržní hodnotu spoĺečnosti, a poiud na podzim 2010 byl tento proddn za čdstku 2.500.000

E('IR, tedy okoĺo 62.500.000 Kč, lze vyvodit jednoduchý závěľ, a to že obdobnou, neJi vyšší,

hodntotu měla společnost i k ľozhodnému dni." (k20. I.2009 - poznámka a zvýrazĺěno autor)

Tęnto případ nakonec pľojednával Nejvyšší soud, kteľý pod sp.zn' 29 Cđo 504812016

sdělil:

,,odvoĺací soud zcela v souĺadu s (výše označenou) ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu

potlć, kdy vyšlo najevo, že výše vlastního kapitáĺu podle účetní závěrlql zpracované ke dni

zániku účasti navľhovalteĺe ve společnosti, tj. k 20. ĺednu 2009 (14.299'000 Kč) byla v hrt|byy

nepoměľu ke skutečné (tržní) hodnotě čistého obchodního majetku k témuž dni (6j'9l8.000

rĺ) prlrĺĺdt při stanovení výše vypořódacího podílu navrhovatele k posĺedně uveden'ź

veĺičině.

ĺ/ýši vypořádacího podílu odvolací soud bez datšího nestanovil součinem zlomku

p\edstiiuiícího výši podítu navrhovatele a hodnoĘ čistého obchodního majetku (tedy jako

iednu třeíinu z čósttE 63.9]8.000 Kč), ate přihlédl k výši ceny, kterou zbývající společníci
"získali 

za převod svj,ch podítů ve společnosti (představujících v souhrnu 100% na základním

kapitáĺu) na třetí ,|'obů podle '*lrrry 
o převodu obchodních podíĺů ze dne 15. listopadu

zolo 1z.so0'000 Eur, tecĺy -při kursu ke dni uzavření smlouvy ve výši 24,625 - 61'562.500

Kč), jakož i k tomu, že se ,,stiv společnosti" v obďobí mezi 20. lednem 2009 a 15. listopadem

2010 zúsadně nezměnil. Na zikladł takto zjištěného skutkového stavu pak odvolací soud,

zcela v souladu s judikatuľou dovozeľým požadavkem poctivosti (spľavedlnosti) vypořádání,

uzavřel, že vypořádací podíĺ by neměl v poměrech projednávan,é věci 'převyšovat 
cenu

připadající ná^podíl dřívŻ náĺežející navrhovateĺi (tedy jednu třetinu z částĺql 61.562.500 Kč,

tj. 20.520.833 Kč)."
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Nejvyšší soud při stanovení vypořádacílro podílu k20. I.2OO9 využil informaci

o pľodęji óulnoa,'ĺLo päaĺo ze dne 15. listopadu zoí0. VyrrŽil infoĺmaci vice neŽ 21 měsíců

po datu ocenění. PľotoŽe mj. konstat oval, Že stav společnosti se v mezidobí zásadĺě nezměnil'

Případ třetí: Nabídka převzetí Český Telecom, a' s'

Vľchní soud v Ptaze vydal dne 5. 8' 2016 usnesení Sp. Zn. ] Cmo 50412014 - cit'

(s. 46):

,,Je vždy na soudu, aby určil výši doptatku ľozdílu mezi cenou uvedenoĺł v nabídce převzetí

a přiměřenoLł CenoLt, pĺtĺemz iroĺnríré ohodnocení se uplatní toĺiko coby jeden z důkazů' na

zciktadě nichž tak činí. Kromě znaleckéIto zkoumttní hoclnoý akcie předmětné společnosti je

třeba vzít v úvahu i ĺlalší skutečnosti, včetně těch, kterć nastaly ndsledně p'o uskutečnění

povinné nabídky převzetí. Samozřejmě nikoli coby poĺlklacl znuleckého hodnocení, ĺeč

v ľámci úvahy soudu słněřující ke zjĺstění skutečn,ź hodnoty předmětné akcie při stanovení

doplatku prdl, $ 183c odst. 5 obch. zák. Touto skutečností je dividenda, jež za období ]mi

nasledujících let po učinění povinn,ź nabídĺql převzetí činila celkem za všechny ľolql

dohromady čćlstku 353,- Kč, jak potvľdiĺ znąlec XY' při sv,źm výslechu u odvolacího soudu'

Samozřejmě, že pľostym sečtením ceny uveden,ź v nabídce převzetí 456,- Kč a součtu dividend

353,- Kč nelze extrapolovat přiměřenou hodnotu pro účely povinné nabídlĺy převzetí' Nicmĺźně

nelze pominoLlt ..."

,,Tímto prizmatem nahlíženo se jeví jako spľćivn,ź vyjít ze znaleckého ohodnocení, 1'ež, zpětně

nahĺédnuto, určilo cenu akcie resp. její hodnotu vyšší, než byla uvedená u povinné nabídce

převzetĺ ľesp. i než byĺa ,uro pré*ĺovó' Zjednodušeně řečeno ,,čas dal za pravdu" těm

znaĺcům, kteří předmětrą akcii ohodnocovaĺi tak, že zohlednili její značný dividendouý

potenciál. To přitom nijak neznamená, že by soud nevycházeĺ ze znaleckého posudku
'rprrrrrorého dĺe údajů jsoucích - existujĺcích a dle situace jsoucí - existuiĺcí v době

ľozhodné pro ocenění,"tedy v roce 2005. Bylo by však jak pľoti zdravĺimu ľo-zumu, tak proti

principu ipravedlnosti, aiy soud nemohl vzít v úvahu skutečnosti, k nimžfakticky došlo po

rozhoĺlné době, a kteľé'umožňují spravedlivé stanovení ceny - hodnoty akcie a z ní

vypĺývajícího doplatku minoritním akcionćiřům, ke dni sv'ého ľozhodování'"

Toto usnesení Vľchního soudu v Ptaze bylo následně zrušeno Nejvyšším soudem

(usnesení sp. Zn. 29 Cdo Ż9312017), avšak zě zcelajiných důvodů (časové okolnosti

zohlednění evropské směmice), neí zdďli soud műźe či nemůŽe zohlednit následné

skutečnosti.

Zahraničí

Zahĺan1čním řešením daných otázek se zabývá Zima (Zima, 2016, s' 69 a násl')'

PľotoŽe pohled đo zaktaničí nelĺůže škodit, níŽe jsem shrnul to podstatné pľo dano9

problematiku ze Zimovy knihy. Zímanapříkladech ukäzuje, že znalecké standardy zapoviđĄí

znaIci použít informace po datu ocenění. opíľá '. o iBA's Appľaisal Standaľds vydaný

Institute of Business Appľaisers (oddíl I.2O), á tute o Business Valuation: A Guide for Small

and Medium Sized onierpľises vydaný Feđeľací evľopských účetních: ,,V případech, kdy se

ľozhodný den a doba, kiy je orinorárí pľováděno, liši, může být použita pouze infoľmace'

kteľá by mohla být získána s náležitou péčí k ľozhodnému dnL"

Y pasáži o využití následných tľansakcí Z\ma upozorňuje, Že americké dŤ":
soudnictví se řídí při použití násleđných informací kĺitériem známosti nebo předvídatelnostt

\
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takové infoľmace. Pasáž zakončuje konstatováním, že; ,,Zohlednění následných transakcí
není podle někteľých ameľiclých soudů ani otázkou skutkovou ani otázkou pľávní, ale spíše
otázkou ľelevance. S tímto nózorem lze souhlasit. Je tedy vidět, že na zohledňování
následných transakcĺ, podobně jako násĺedných skutečnďstí, neexistuje jednotný nłzoľ."]

Přínos judikatuľy

Výše jsem uváděl příklady ocenění výnosového' Výnosové ocenění vycházi
z finančního plánu. Finanční plán lze sestavit kvalitně i nekvalitně, tak je to v životě běŽĺé.
Ve finančním plánu se znalec snaží (měl by se snaŽit) co nejlépe odhadnout budoucí
hospodďení.

Judikatuľa umoŽňuje soudu zkontrolovat (ex post) jestli byl znalec úspěšný a jeho
odhad budoucího vývoje se blíŽil skutečnosti, nebo ne. PřičemŽ ani toto nelze činit
mechanicky. otázkou je, zjakého důvodu se znalcova prognőza odchýlila od následné
skutečnosti. Jsou dvě moŽnosti. odchylka můŽe bý způsobęnanezpracováním nebo chybným
zpracovtní znáných informací k datu ocenění zna|cęm _ nekvalitní posudek. Druhou
moŽností je, že po đatu ocenění nastala skutečnost, kteľou nemohl znaIec při nejlepší vůli
přeđpokládat _ kvalitní posudek. Typickým (a aktuálním) příkladem jsou ekonomické
důsledky koľonaviru' Kontrola skuteěným vývojem je prostě jednou z možností kontľoly
znaleckého posudku.

Kdy zźkladní otázkou je ,,Pľoč jsou tak velké tozdíly mezi ođhadem a skuteěností?"
A v důsledku rozdílů je otŁkou, zdalivyvoj bylpředvídatelný nebo ne.

Závér

Všimněme si, Že soudci nepouŽívají nám znźtmý (oceňovací) slovník. Nepoužívají odborné
oceňovací teľmíny ohleđně typu či báze hodnot. PouŽívaji právnický slovník a slova jako
spľavedlivé stanovení ceny' princip spravedlnosti, spľavedlivá hodnota, poŽadavek
spľavedlnosti. Výjimk ou je nálezÚstavního soudu sp. Zn. III. ÚS 647lI5 ze dne 27 ' II. 2O|8,

kteý vysvětluje, jaký typ hodnoty se stanovuje při squeeze-out. Soudci při rozhodování
vychźni ze zákonů' a nikoli oceňovacích metodik. ZákIadnipľavidlo dokazování pľo soudy zní
,,Za důkaz můŽe slouŽit vše.". Pľoto soudy mohou používat i infoľmace po datu ocenění.
Soudy přitom respekĘí skutečnost, že zĺaLec t5rto údaje pouŽívat nemůže.

Hlavním úkolem soudců není ľozhodovat, zdali je posudek jakožtojeden zdtlkazt kvalitní
nębo ne. ľIlavním úkolem soudců je ľozhodovat męľitorní spoľ v dané věci. Znalecký posudek
přitom nepoužívají soudy jako dogma, ale závěry v něm obsaŽené poľovnávají s jinými
dtkazy včetně důkazů známýchažpo datu ocenění.

Pokud by navíc soudy zachźzely s informacemi po datu ocęnění tak, Že s nimi znalce
konfľontujĺ a dají mu možnost vysvětlit (a soudy posoudí přesvědčivost takového vysvětlení),
pľoč se případně jeho odhady liší od následného skutečného vývoje, pak soud nečiní nic
jiného, neŽ kvalitně hodnotí znalecký posudek. A dle výsledku hodnocení műže rozhodnout
podle posudku, ikđyžten se od následné reality liší.

I Zima2016, s 81
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Soudy, ĺnfoľmace po datu ocenění a znalecký posudek

Lukáš Křístek

ABSTRAKT

Članeľ na pľaktických případech ukazuje, že soud pÍihliží při svém rozhodování
k infoľmacím po datu ocenění. S těmito infoľmacemi konfrontujizna|ecký posudek, a hodnotí
znalecký posudek. Soudy zfuoveikonstďují, že zna|ec k těmto infoľmacím přihlíŽet nemá.

Klíčová slova: Infoľmace po datu ocenění; Pľávní problematika' Hodnocęní znaIeckého
posudku.

Couľts, infoľmation afteľ date of valuation and expeľt opinion

ABSTRACT

The papeľ uses practical examples to show how couľts handle and consider infoľmation after
date of valuation in theiľ dęcision-making. Couľts use such infoľmation to ľeview and
evaluate expeľt opinion. Couľts also believe that expeľts should not take such infoľmation into
consideration.

Key woľds: Infoľmation after date of valuation; Legal issue. Expeľt opinion evaluation.

JEL klasifikace: G30
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