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1 ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 

1.1 Odborná otázka Zadavatele / Úkol Zpracovatele 

Úkolem Zpracovatele je zodpovědět odbornou otázku, jaká je hodnota 39 472 kusů akcií 
společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, IČO 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 807, (dále také jen „Léčebné lázně Bohdaneč“ nebo „Lázně Bohdaneč“) 
a 79 281 kusů akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice 
nad Bečvou, IČO 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Ostravě, oddíl B, vložka 419, (dále také jen „Lázně Teplice nad Bečvou“), k datu 31. 5. 2021, pro 

účely veřejné dobrovolné dražby, a to výnosovou metodou.     

1.2 Účel znaleckého posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro potřeby Zadavatele, veřejné dobrovolné dražby.    

1.3 Skutečnosti sdělené Zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
posudku 

Zadavatel nesdělil Zpracovateli žádnou skutečnost, která může mít vliv na přesnost závěru 

znaleckého posudku.  

V průběhu zpracování znaleckého posudku a před jeho dokončením byl znalec informován o 
realizaci prodeje nemovité věci ve společnosti AXILLARIS a.s., které jsme oceňovali jako 
neprovozní aktivum v tomto posudku. Naše přecenění této nemovité věci bylo vyšší než 
realizovaná prodejní cena. Po zvážení těchto skutečností a daných předpokladů jsme akceptovali 
prodejní cenu nemovité věci, viz kapitola 4.2.3.5.1 Položka podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba. Pokud by se v budoucnosti cokoliv zásadního změnilo na uvedených předpokladech je 
potřeba provést aktualizaci výsledných hodnot.  

V rámci přecenění neprovozního aktiva, resp. položky ostatní dlouhodobé cenné papíry, na 
kterých jsou evidovány upsané dluhopisy, jsme přeceňovali emitenta dluhopisů, společnost 
EMERGE Industry, a.s. K datu vydání tohoto Znaleckého posudku nebyly k dispozici všechny 
aktuální podklady k datu ocenění, využili jsme informace, které měl zpracovatel posudku č. 2139-

039/2021 s datem ocenění k 28. 2. 2021, viz kapitola 4.2.3.5.2 Položka ostatní dlouhodobé 
cenné papíry tohoto znaleckého posudku. 

Nájemní smlouvy  

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s TESLA investiční 

společnost, a.s. jednající na účet fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA 

investiční společnost, a.s., ze dne 22.8.2018. Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 

let, s možností prodloužení. Nájemné sjednáno ve výši 31 661 340Kč/ročně s inflační doložkou. 

Předmětem nájmu jsou nemovité věci zapsané na LV 494 v k.ú. Lázně Bohdaneč. Jedná se o 

lázeňský areál. 
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Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s AMULET Country 

s.r.o., kdy vlastníkem 100% podílu je TESLA investiční společnost, a.s. jednající na účet fondu 

Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s., ze dne 

22.8.2018. Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 let, s možností prodloužení. 

Nájemné sjednáno ve výši 87 200Kč/ročně s inflační doložkou. Předmětem nájmu jsou movité 

věci zapsané na LV 494 v k.ú. Lázně Bohdaneč, a jedná se o parc.č. 33/1 a 1076/7. 

 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s RANELL s.r.o., kdy 

vlastníkem 100% podílu je společnost SMART Capital, a.s., patřící pod finanční skupinu SMART 

Corporation . Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 let s možností prodloužení. 

Nájemné sjednáno ve výši 25 000 000Kč/ročně s inflační doložkou. Předmětem nájmu jsou 

nemovité věci zapsané na LV 162 a LV 3375 v k.ú. Lázně Teplice nad Bečvou. 

 

 

1.4 Konzultant 

Na základě Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č.245/2019 Sb. 

§23 byl pro zpracování dílčích částí přizván konzultant pan Ing. Pavel Dytrych, který je znalcem 

v oblasti ekonomika, ceny a odhady se specializací movitosti a oceňování podniků, cenných 

papírů a nehmotného majetku. Držitel živnostenského oprávnění Oceňování majetku pro - věci 

movité, - nehmotný majetek, - obchodní závod Důvodem přizvání konzultanta bylo doplnění 

odbornosti v oblasti oceňování movitých věcí a cenných papírů. Konzultant zpracovával 

následující části Znaleckého posudku: 4.2.3.5.2 Položka ostatní dlouhodobé cenné papíry; 

5 ODŮVODNĚNÍ a 6.2 Odpověď. 
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2 VÝČET PODKLADŮ 

2.1 Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

Při zpracování tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené dokumenty a podklady 

dodané Zadavatelem. Podklady byly přijaty bez dalšího ověřování jako podklady věrně 

odpovídající skutečné situaci oceňovaného majetku. Podklady byly průběžně a postupně 

doplňovány a byly dodány elektronicky v neautorizované podobě. V rámci zpracování posudku je 

aplikován předpoklad, že poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé. 

Jedná se o následující podklady: 

· Výroční zprava společnosti Lázně Bohdaneč za období 2015 až 2020 

· Předběžná rozvaha a výsledovka v plném rozsahu společnosti Lázně Bohdaneč k datu 
ocenění 

· Nájemní smlouvy k nemovitým věcem společnosti Lázně Bohdaneč 

· Obratové předvahy společnosti Lázně Bohdaneč za období 2015 až 2020 

· Přehled o majetku a závazcích společnosti Lázně Bohdaneč 

· Přehled dluhopisů upsaných společností Lázně Bohdaneč a společností Lázně Teplice 

nad Bečvou, k datu ocenění 

· Výroční zprava společnosti Lázně Teplice nad Bečvou za období 2015 až 2020 

· Předběžná rozvaha a výsledovka v plném rozsahu společnosti Lázně Bohdaneč k datu 
ocenění 

· Obratové předvahy společnosti Lázně Teplice nad Bečvou za období 2015 až 2020 

· Přehled o majetku a závazcích společnosti Lázně Teplice nad Bečvou 

· Rozvaha a výkaz společnosti AXILLARIS a.s. za období 2017 až 2020 

· Předběžná rozvaha a výsledovka v plném rozsahu společnosti AXILLARIS a.s. k datu 
ocenění 

· Nájemní smlouvy k nemovitým věcem společnosti Lázně Teplice nad Bečvou 

· Přehled o majetku a závazcích společnosti AXILLARIS a.s. 

· Emisní podmínky dluhopisu s pevným úrokem emitenta EMERGE Industry, a.s.,  
ISIN CZ0003531311 

· Statistiky o počtu hostů 

· Povolení k užívání zdrojů 
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Dále byla použita veřejně dostupná data například z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ), internetového portálu justice.cz, z 

internetových stránek společností a případně z dalších zdrojů zveřejněných na internetu a 

dostupných informací o předmětu ocenění k datu ocenění.  

Jednalo se o následující podklady: 

· Elektronický výpis z obchodního rejstříku Lázně Bohdaneč 

· Elektronický výpis z obchodního rejstříku Lázně Teplice nad Bečvou 

· Výnosy českých státních dluhopisů  

· Elektronický výpis z obchodního rejstříku AXILLARIS a.s. 

Pro vypracování tohoto znaleckého posudku byly také využity poznatky z níže uvedené odborné 

literatury, obecně přijímaných standardů oceňování a jiných veřejně dostupných zdrojů. 

2.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Zdroje dat z veřejně dostupných informací: 

· Internetové stránky ministerstva spravedlnosti ČR http://www.justice.cz 

· Internetové stránky ministerstva financí ČR http://www.mfcr.cz 

· Internetové stránky ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz 

· Internetové stránky ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz 

· Internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.czso.cz 

· Internetové stránky České národní banky http://www.cnb.cz  

· Internetové stránky Patria Finance, a.s. http://www.patria.cz 

· Internetové stránky Damodaran http://www. damodaran.com  

· Internetové stránky Lázně Bohdaneč, https://llb.cz/ 

· Internetové stránky Lázně Teplice nad Bečvou, https://www.ltnb.cz/ 

Zdroje dat, zákony a právní rámce: 

· Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku; 

· Zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; 

· Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

Zdroje dat, použitá literatura: 

· BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 7. vydání Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-578-5. 
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· Bradáč, A.: Věcná břemena od A do Z. Praha 2006, Linde Praha, 4. aktualizované vydání, 
ISBN 978-80-7201-761-4; 

· Česká komora odhadců majetku: Metodický pokyn pro tržní oceňování nemovitostí. 
Praha 2011. 

· DOLEŽAL, J., FIREŠ, B., MÍKOVÁ, M. Finanční účetnictví. 1. vydání Praha: Grada 
Publishing, 1992. ISBN 80-85623-10-2. 

· FOTR,J. Strategické finanční plánování. 1. vydání Praha: Grada Publishing,1999.ISBN 
80-7169-694-3. 

· GRÜNWALD, R. Finanční analýza pro oceňování podniku. 1. vydání Praha: Vysoká škola 
ekonomická - Institut oceňování majetku, 2000. ISBN 80-245-0032-9. 

· KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2001. ISBN 80-
247-9069-6. 

· KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vydání, Praha, 
C.H.Beck, 2005. ISBN 80-71179-321-3. 

· KOVANICOVÁ, D. Nová abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vydání Praha: 
Nakladatelství Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-156-5. 

· MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 1. vydání Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-
86119-57-2. 

· MAŘÍK, M. Určování hodnoty firem. 1. vydání Praha: Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-
09-2. 

· MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 
2. vydání Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0. 

· POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2006. 
ISBN 80-7179-503-8. 

· SEDLÁČEK, P. Stanovení hodnoty pohledávky realizací zastavených nemovitostí. Praha: 
Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, 2003.  

· SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. 1. vydání Praha: Profess, 1997. ISBN 80-
85235-51-X. 

· ŠANTRUČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. vydání Praha: Vysoká škola 
ekonomická - Institut oceňování majetku, 2005. ISBN 80-245-0873-7.  
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3 NÁLEZ 

3.1 Popis postupu při sběru či tvorbě dat 

Na základě objednávky od Zadavatele jsme si vyžádali účetní doklady a další relevantní 
dokumenty ke dni ocenění, viz kapitola 2.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis. Podklady 

nám byly průběžně a postupně doplňovány. Byly nám dodány především elektronicky v 

neautorizované podobě. V rámci zpracování posudku jsme aplikovali předpoklad, že poskytnuté 
informace jsou úplné a pravdivé.  

Z předložených účetních závěrek jsme následně provedli finanční analýzu závodu.  

Dále jsme použili veřejně dostupná data například z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ), internetového portálu justice.cz, z 

internetových stránek závodu, případně z dalších zdrojů zveřejněných na internetu a dostupných 

informací o předmětu ocenění k datu ocenění.  

Pro analýzu makroekonomické predikce jsme využili materiál, který zpracoval odbor 
Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Tato predikce přináší ekonomické 
shrnutí a výhled a ukazatele na další období. Makroekonomická predikce vychází 4x ročně a je 
rovněž dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky na adrese.  

Pro nedostatek relevantních údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem jsme 

nemohli požít porovnávací metodu pro ocenění hodnoty.  

3.2 Popis postupu při zpracování dat 

Tento znalecký posudek je zpracován v souladu s následujícími obecnými a omezujícími 
podmínkami: 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů poskytnutých 
Zadavatelem.   

2. Tento znalecký posudek je použitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v kapitole č 

1.1, a závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům.  

3. Informace z jiných zdrojů než od Zadavatele, na nichž je založeno celé nebo část 
ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 

4. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za 
omezujících podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto posudku a jsou našimi 
osobními, nezaujatými analýzami, názory a závěry.  

5. Zpracovatel nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že 
by důvodem k přezkoumání tohoto tržního ocenění mělo být zohlednění událostí nebo 
podmínek, které by se vyskytly následovně po datu ocenění.  
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6. V rámci podnikání dotčených společností se předpokládá plný soulad se všemi 
aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 

7. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zpracovatel nejpozději k datu ocenění, 
které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 

8. Konstatujeme, že nemáme žádné současné ani budoucí zájmy na předmětu ocenění v 
rámci tohoto znaleckého posudku ani na zúčastněných osobách a současně neexistuje 

žádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem znaleckého posudku. 

Definice tržní hodnoty dle oceňovacích standardů  

Tržní hodnota dle Standardu 1 IVS 2005 a IVS 2011: 

„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.“ 

· „...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 přicházející v úvahu, 

· „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně…“ - kupující i prodávající byly k 
datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a 
stavu trhu k datu ocenění,  

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

V teorii i praxi oceňování podniků se využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty 
obchodního majetku společnosti, závodu, 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. 
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Hodnotu obchodního majetku závodu lze stanovit na základě několika obecně používaných 
metod. Volba metody je závislá na jedné straně účelu ocenění (k jakému účelu je hod-nota 

zjišťována) a na straně druhé je také nezbytné přihlédnout k charakteristikám oceňované 
společnosti (např. v jaké fázi rozvoje se firma nachází, jaké je její postavení na trhu a jaké jsou 
výhledy na budoucí prosperitu). 

3.2.1 Skupina metod výnosových 

Jedná se o skupinu metod, kde základem pro stanovení tržní hodnoty závodu je stanovení 
reálného výnosu, efektu pro vlastníka. Ocenění se sestává ze stanovení výše tohoto reálného 
výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení 
současné hodnoty těchto výnosů za předpokladu principu going-concern.  

Tato skupina metod vychází z důsledného využití poznatku, že hodnota statku je určena 
očekávaným užitkem pro jeho držitele. U hospodářských statků, ke kterým patří i závod, jsou 
tímto užitkem očekávané příjmy. Výnosové ocenění je tedy teoreticky nejsprávnější metodou. 
Odpovídá na otázku ohledně hodnoty závodu bezprostředně. Při hledání tržní hodnoty musíme 
klást otázku, jaké výnosy u oceňovaného závodu očekává příslušný trh. Při subjektivním 
oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. 

Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF - discounted cash flow) je alespoň z pohledu 

teorie základní metodou oceňování. Lze dokonce vyslovit názor, že většina ostatních výnosových 
oceňovacích metod jsou především deriváty metody DCF. Nejvíce rozšířena je v USA a Velké 
Británii. Postupně se však prosazuje i v dalších zemích. Hned na začátku je třeba upozornit, že 
metoda DCF se vyskytuje ve více variantách. Tyto varianty mají svá specifická pravidla a ty je 
třeba dodržovat. Jednotlivé varianty metody DCF můžeme uspořádat podle několika kritérií. 

Existují tři základní techniky pro výpočet výnosové hodnoty metodou DCF. Je to: 

· metoda „entity“ (entity = jednotka, zde označuje závod jako celek, FCFF = free cash flow 
to the firm), 

· metoda „equity“ (equity = vlastní kapitál, FCFE = free cash flow to the equity), 

· metoda „APV“ (adjusted present value = upravená současná hodnota). 

Při použití metody DCF entity probíhá výpočet ve dvou krocích. Nejprve vyjdeme z peněžních 
toků, které byly k dispozici jak pro vlastníky, tak pro věřitele, a jejich diskontováním získáme 
hodnotu závodu jako celku (budeme ji označovat jako Hb, tj. hodnota brutto). Od ní pak v druhém 
kroku odečteme hodnotu cizího kapitálu ke dni ocenění a získáme tak hodnotu vlastního kapitálu 
(budeme ji označovat Hn, hodnota netto). 

S použitím metody DCF equity vyjdeme z peněžních toků, které jsou k dispozici pouze vlastníkům 
závodu. Jejich diskontováním získáme přímo hodnotu vlastního kapitálu (Hn). 

Metoda DCF APV dělí výpočet opět do dvou kroků, obdobně jako metoda DCF entity. V prvním 
kroku se zjišťuje hodnota závodu jako celku (Hb), ale v tomto případě jako součet dvou položek 
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- hodnoty závodu za předpokladu nulového zadlužení a současné hodnoty daňových úspor 
z úroků. Ve druhém kroku se pak odečte cizí kapitál a výsledkem je hodnota netto. 

Standardní dvoufázová metoda 

Standardní dvoufázová metoda je v praxi obvyklá. Vychází se z jednoduché představy, že 
budoucí období lze rozdělit na dvě fáze. První fáze 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. Hodnotu závodu za období druhé fáze 
budeme v dalším textu označovat jako pokračující hodnotu (PH). 

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů se opírá více než metoda DCF o minulé výsledky. 
Východiskem jsou tedy výkazy zisků a ztrát a rozvahy za posledních 3-5 let. Časová řada 
minulých hospodářských výsledků se upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň následujícím 
způsobem. Řada srovnatelných hospodářských výsledků 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 závodu. 

Dividendové diskontní modely představují svým způsobem zvláštní případ modelu DCF 
pracující v čitateli s hodnotou volného cash flow pro akcionáře (FCFE). 

Modely založené na EVA (Economic Value Added). EVA je odrazem snahy investorů odkrýt ty 
závody, které by byly zárukou, že investice akcionářů povedou k růstu jejich bohatství. Vypočte 
se jako provozní hospodářský výsledek po zdanění, snížený o násobek vážených kapitálových 
nákladů a investovaného kapitálu. 

Model založený na CF ROI (Cash Flow Return on Investment). Závod je chápán jako soubor 
investičních projektů. Každý z nich zahrnuje investiční výdaje vynaložené v konkrétním roce a jim 
odpovídající řadu peněžních toků.  

Kombinované výnosové metody (Schmalenbachova metoda, metoda vážené střední hodnoty, 
metody nadzisku). Jedná se o metody, které se snaží o kombinované ocenění majetkové a 
výnosové. Někdy se pro ně používá také pojem korigované výnosové metody. 

3.2.2 Metody založené na analýze trhu 

V případě závodů se jedná často o situaci, kdy chceme ocenit akciovou společnost, jejíž akcie 
jsou běžně obchodovány. To znamená, že je k dispozici tržní cena akcií. Zdánlivě stačí vynásobit 
aktuální cenu počtem akcií. Získáme tzv. tržní kapitalizaci, která bývá často ztotožňována s tržní 
hodnotou závodu. Tato hodnota se však od skutečné tržní hodnoty liší podle velikosti 
oceňovaného balíku, objemu a typu realizovaných obchodů apod. 

Srovnání se závody, u nichž je hodnota známa. Při tomto přístupu srovnáváme oceňovaný 
závod se závody, které jsou k určitému období již nějakým způsobem oceněny. V rozhodujícím 
počtu případů se jedná o situaci, kdy oceňujeme akciovou společnost, jejíž akcie nejsou 
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obchodovány nebo jejichž cenu nechceme nebo nemůžeme z nějakého důvodu použít. Pro 
srovnání pak vybíráme závody, jejichž podíly jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Je 
však třeba podotknout, že tímto způsobem jsou bezprostředně oceněny pouze jednotlivé podíly 
(akcie) těchto závodů. Jak již bylo řečeno, tržní kapitalizace, kterou se obvykle rozumí součin 
vydaných akcií určitého závodu a jejich aktuální ceny, není sama o sobě ještě vyjádřením tržní 
hodnoty závodu. Přesto však je možnost ocenit akcie nesporně cenným předstupněm k ocenění 
společnosti jako celku.  

Závěry k metodám tržní analýzy. Metodám tržní analýzy je v praxi připisována řada předností. 
Obcházejí některé problémy výnosových metod, je zde silná vazba ocenění k tržnímu prostředí, 
dominují tržní data nad účetními. Metody jsou - alespoň na první pohled - technicky velmi 

jednoduché, odbornost je zde spíše ve zkušenosti a intuici. Ve srovnání s výnosovými metodami 
se tržní analýza zdá být objektivnější. V případě závodů se zde však promítají plnou silou všechny 
zvláštnosti, kterými se trh se závody vyznačuje: 

· omezený rozsah co do počtu případů (snad s výjimkou anglosaských zemí), 

· nedostatečný přehled o skutečném počtu případů (ne všechny podmínky transakce v 
případě koupě závodů musí být veřejně dostupné), 

· neúplné informace o cenách zaplacených za jednotlivé závody a jejich reálné výši, která 
může být modifikována například způsoby placení, 

· není zřejmé, za co byla cena zaplacena. Kupující nekupuje závod, ale jeho očekávané 
výnosy spolu s očekávaným rizikem s těmito výnosy spojeným.   

Využití předností metod tržního porovnání je tedy vázáno na rozvinutý kapitálový trh, časté a 
průhledné transakce se závody a dostatek spolehlivých dat. 

3.2.3 Skupina metod vycházejících z majetkového ocenění 

Jedná se o skupinu metod, kde základem pro stanovení hodnoty závodu je stanovení reálné 
hodnoty jednotlivých složek aktiv (majetku) a tato hodnota je porovnána s oblastí závazků 
závodu. Základním informačním zdrojem je účetní evidence majetku a závazků a jednotlivé složky 
přeceňuje z hlediska reprodukčních nákladů spojených s pořízením, snížených o míru opotřebení 
za předpokladu going-concern principu (trvale fungujícího závodu). V případě metody likvidační 
hodnoty princip going-concern neplatí a předpokladem je stanovení hodnoty majetku k datu 

ocenění s tím, že majetek bude rozprodán a budou uhrazeny veškeré závazky včetně nákladů na 
likvidaci. Jedná se o tyto metody: 

· stanovení věcné hodnoty z hodnoty účetní, 

· likvidační hodnoty,  

· metody substanční. 

Pro stanovení účetní hodnoty (vlastní kapitál) je základním východiskem bilance závodu. Vlastní 
kapitál je pak rozdílem mezi účetní hodnotou celkových aktiv a účetní hodnotou závazků všeho 
druhu. Je vhodné podotknout, že i účetní hodnoty je možné pro ocenění závodu upravit tak, aby 
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lépe odpovídaly skutečnosti. Například lze účetní hodnotu zásob, materiálu a výrobků upravit na 
aktuální nákupní, resp. prodejní cenu, snížit hodnotu pohledávek podle pravděpodobnosti, se 
kterou budou skutečně zaplaceny, apod. Ostatně tyto účetní úpravy by měly závody provádět 
nejméně jednou za rok při roční účetní závěrce, a to formou opravných položek. Avšak úpravy 
hodnoty majetku jsou v našem účetním systému omezené. Například investiční majetek musí být 
veden v historických pořizovacích cenách i tehdy, když jsou tyto ceny již zastaralé a překonané. 
Odpisy se vypočítávají z těchto historických (relativně nízkých) cen, i když je zřejmé, že nebudou 
stačit na prostou obnovu. Můžeme tedy konstatovat, že ocenění majetku v účetnictví je zpravidla 
jiné, než by odpovídalo reálné hodnotě tohoto majetku v okamžiku ocenění. Reálným oceněním 
majetku rozumíme v tomto případě takové ocenění, které by vycházelo z aktuálních cen, za něž 
by bylo možné tento majetek znovu pořídit (nikoliv prodat). Tomuto požadavku odpovídá ocenění 
závodu na základě tzv. substanční hodnoty (viz dále). 

Přesto by ocenění účetní hodnotou nemělo být zcela pomíjeno. Jeho výhodou je jednoduché 
zjištění a průkaznost hodnot, ze kterých vychází. V oceňovacích posudcích bývá vždy uvedeno 
alespoň jako výchozí hodnota. Kromě toho připomeňme, že v malé privatizaci bylo pro stanovení 
prodejních cen použito právě účetní ocenění z důvodu již zmíněné průkaznosti. 

Likvidační hodnota je množství peněz, které můžeme získat prodejem jednotlivých částí 
závodu. Je tedy dána součtem prodejních cen jednotlivých majetkových složek závodu. Má tyto 
základní funkce: 

· tvoří dolní hranici hodnoty závodu. Pokud tedy vyjde například metodou diskontovaných 
peněžních toků nižší hodnota, než je hodnota likvidační, měla by být za hodnotu závodu 
označena jako hodnota likvidační, 

· při rozhodování o sanaci bychom měli určit jednak likvidační hodnotu závodu a jednak 
výnosovou hodnotu vypočítanou z finančního plánu, který by zahrnoval sanační opatření. 
K sanaci bychom měli přistoupit, jen bude-li hodnota stanovená výnosovou metodou vyšší než 
likvidační. 

Přes zdánlivou jednoduchost nebývá snadné likvidační hodnotu určit. Konkrétní výnos z prodeje 

totiž závisí na mnoha nesnadno odhadnutelných okolnostech. Platí to zejména v našich 
podmínkách, kdy likvidace trvá velmi dlouho a výnosy jsou často minimální. Likvidační hodnota 
bývá někdy řazena do výnosových metod oceňování, protože se na ni můžeme dívat jako na 
peněžní toky, které plynou vlastníkovi při prodeji majetku. 

Substanční hodnota závodu je základním oceněním, které je založené na analýze jednotlivých 
složek majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových 
složek závodu. Tyto složky přitom oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel, k datu 

ocenění a za předpokladu, že závod bude pokračovat ve své činnosti. 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. Jedná se 
o základní přístup k majetkovému ocenění. 
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Metody oceňování nemovitého majetku (případně dalších složek aktiv). Pro stanovení tržní 
hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k 
oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu 
porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce 
odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. 
Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. 

Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou 
stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou 
stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému 
stavu. 

Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a 
ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace 
(takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou 
mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska 

budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, 
inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty 

obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, 
provozování a pronajímání nemovitosti.  

Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí 
obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání 
nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat 
relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových 
trendů na trhu nemovitostí v daném místě. 

Kombinované metody jsou zpravidla aritmetickým průměrem majetkového (substančního) 
ocenění a výnosového ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o praxi používanou především v 
německy mluvících zemích, jedná se v případě výnosového ocenění především o metody 
založené na analýze zisku. Podle našeho názoru jsou metody kombinované k odhadu hodnoty 
podniku nevhodné, mají omezenou a problematickou vypovídací schopnost, pokud nejsou při 
majetkovém ocenění oceněny i nehmotné složky podniku, protože průměrují principiálně 
nesrovnatelné oceňovací postupy. 

3.2.4 Diskont za minoritu a prémie za kontrolu 

Při oceňování podniků je někdy úkolem ocenit pouze určitý počet akcií z celkového počtu 
emitovaných akcií, popřípadě obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k 
hodnotě obchodního majetku připadajícího na oceňovaný počet akcií nebo na obchodní podíl u 
společnosti s ručením omezeným, je nutné aplikovat srážku (diskont) nebo přirážku (prémii), které 
souvisejí s možností ovlivňovat chod společnosti. O srážce hovoříme jako o diskontu za minoritu, 
o přirážce jako o prémii za kontrolu.  

Diskont za minoritu a prémie za kontrolu se počítají jako procento z hodnoty čistého obchodního 
majetku získané oceněním. Mezi diskontem za minoritu a prémií za kontrolu platí vztah: 
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diskont za minoritu = 1 - (1 / 1+ prémie za kontrolu). 

Výší diskontu za minoritu se zabývá celá řada studií a metod. Většina studií sleduje prémie za 
kontrolu placené u společností, jejichž akcie jsou obchodovány na veřejných trzích. Rozdíl mezi 
cenou jedné akcie, která je veřejně obchodovaná a cenou téže akcie, jež je součástí kontrolního 
podílu souvisí s možností ovlivňovat chod podniku, tedy s prémií za kontrolu.  

Podle prof. Bellingera existuje vztah mezi podílem na hlasovacích právech a srážkou oproti 
hodnotě akcie, která byla spočítána jako alikvotní podíl na čistém obchodním majetku. Srážka je 
odstupňována a členěna do šesti tříd podle velikosti podílu na hlasovacích právech. Dále je 
srážka diferencována v závislosti na rozdělení ostatních akcií společnosti mezi zbylé vlastníky. 
Pro jednoduchost je odlišen stav, kdy existuje jeden velký akcionář a kdy nikoli. 

V následující tabulce jsou zobrazené odstupňované srážky z hodnoty akcie v závislosti na 
velikosti podílu z celkového počtu akcií.  

Tabulka č. 1: Diskonty a prémie (v %) 

 

Základní hodnotou akcie se zde rozumí alikvotní podíl na hodnotě podniku. Předpokladem také 
je, že jedna akcie představuje jeden hlas (není ve stanovách ani dohodou upraveno jinak). 
Základní srážka 30 % se tedy týká jen akcionářů s podílem menším než 10 %.  

Dále je třeba posuzovat i velikost oceňovaného minoritního podílu. U větších podílů akcií by měly 
být použity daleko nižší diskonty. Větší podíly, i když ne majoritní, umožňují uplatňovat svůj vliv 
na společnosti po dohodě s jinými akcionáři a tímto způsobem svůj vliv na chod podniku uplatnit 
lépe, než akcionář s pouze několika procentní účastí.  

Na zvolené metodě ocenění a způsobu jejího použití závisí aplikace diskontu za minoritu a prémie 
za kontrolu.  

Obecná výše diskontu za minoritu by se mohla pohybovat mezi 26 a 31 % z hodnoty majoritního 
podílu, výše prémie za majoritu tedy mezi 35 a 45 % z hodnoty minoritního podílu. U větších bloků 
minoritních podílu by měl být uplatňován nižší diskont než u velmi malých podílů. Podle prof. 

Maříka může diskont za minoritu činit okolo 30 %.  

 

Třída Podíl akcií Neexistuje velkoakcionář Existuje velkoakcionář

1. 0 až 9,9% 30% 50%

2. 10 až 24,9% 25% 35%

3. 25 až 49,9% 15% -

4. 50 až 74,9% 10% -

5. 75 až 94,9% 5% -

6. 95 až 100% 0% -
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3.2.5 Výběr základních pojmů oceňování 

Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které 
lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale 
odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. 

Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní 
zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem 
tržní. 

Reálná hodnota je částka, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými 
stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek (Nařízení Komise 
(ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.). 

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by byl majetek směněn k datu ocenění mezi 
koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím v transakci rovnocenných partnerů po 
náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, obezřetně a bez nátlaků 
(schválená definice IVSC/TEGoVA, EVS 2003). 

Věcná hodnota (dle právního názvosloví „časová cena“ věci) - je reprodukční cena věci, snížená 
o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak 
snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.  

Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby 
úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat 
na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry.  

Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí 
obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání 
nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat 
relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových 
trendů na trhu nemovitostí v daném místě. 

Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo 
službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu 
finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí 
mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám 
připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám 
jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. 

Administrativní cena je cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva financí 
České republiky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění). 



17 

 

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 
majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu 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. Osobní poměry se rozumějí 
zejména poměry majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 
z osobního vztahu k nim (zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.). 

Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, 
zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu 

opotřebení. 

Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit 
v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

Definice netržní hodnoty  

Pro tyto kategorie hodnoty platí definice tržní hodnoty buď jen omezeně, nebo neplatí vůbec, 
výsledné hodnoty odpovídající této úrovni nemají obecnou platnost, mají omezenou vypovídací 
schopnost či platí jen pro zúžený okruh účastníků transakce. Podle tzv. subjektivního 
oceňovacího principu může výsledek takového ocenění plnit určitou předem definovanou funkci 
(tzv. Kolínská škola) nejčastěji arbitrážní nebo poradenskou.  

Investiční hodnota (investment value) je hodnota aktiva pro stávajícího nebo předpokládaného 
investora pro jeho individuální investiční nebo provozní cíle. Investiční hodnota je báze hodnoty 
specifická pro konkrétní subjekt. Tato báze hodnoty odráží užitky plynoucí danému subjektu 
z držení aktiva, a proto není nutně spojena s předpokladem hypotetické směny aktiva. 

V některých případech může mít podnik pro daného investora investiční hodnotu na úrovni tržní 
hodnoty podniku, ale obecně může být investiční hodnota vyšší nebo nižší než tržní hodnota 
daného podniku. Investiční hodnota může obsahovat speciální hodnotu (viz níže).  

Investiční hodnotu lze považovat za synonymum německých pojmů hraniční hodnota a hodnota 
pro rozhodování. 

Speciální hodnota (special value) je částka, která odráží konkrétní vlastnosti aktiva, které mají 
hodnotu pouze pro speciálního kupujícího. Tato hodnota vzniká, když má aktivum vlastnosti, které 
jej činí pro konkrétního kupujícího přitažlivějším než pro ostatní kupující na trhu. Tyto vlastnosti 
mohou zahrnovat fyzické, geografické, ekonomické nebo právní charakteristiky aktiva. 

Spravedlivá hodnota (férová hodnota, fair value dle EVBS a dle IVS Equitable value) je 

odhadovaná cena pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými 
stranami, která odráží příslušné zájmy těchto stran. Tato hodnotová báze reprezentuje cenu, 
která by byla rozumně odsouhlasena mezi dvěma specifickými stranami při směně majetku. Mezi 
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stranami nemusí existovat propojení a strany mohou vyjednávat nezávisle, ale majetek není 
nezbytně vystaven na širším trhu a odsouhlasená cena může odrážet specifické výhody (nebo 
nevýhody) vlastnictví pro zúčastněné strany a nikoli pro trh obecně. Jedná se o širší pojem než 
tržní hodnota. V některých případech může být spravedlivá hodnota právě na úrovni tržní 
hodnoty, ale v jiných případech může zahrnovat prvky speciální hodnoty, které se v tržní hodnotě 
vyskytovat nesmějí. Spravedlivou hodnotu lze považovat za synonymum německého pojmu 
rozhodčí hodnota (německy „Arbitriumwert“) a velmi často plní arbitrážní oceňovací funkci.  

Jde o netržní úroveň hodnoty, která je platná pouze pro účastníky transakce a je tak většinou 
obecně nepřenosná. I přes uvedené by však přesto měla být ekonomicky odůvodněná, protože 
by neměla poškozovat žádného z účastníků transakce anebo by poškozovala všechny účastníky 
stejnou mírou. V Mezinárodních standardech pro oceňování EVS 2000 Evropské skupiny 
asociací odhadců (The European Group of Valuers´ Associations, TEGoVA), je ve Standardu 4 
– oceňovací základny definována tzv. „fair value“ (reálná hodnota). Podle definice těchto 
Mezinárodních standardů je „fair value částkou, za kterou by mohl být majetek směněn mezi 

znalými, nezávislými a koupěchtivými stranami“ tzn., že má jen do určité míry definičně charakter 
tržní hodnoty. Přesněji množina tržní hodnoty se do určité míry může překrývat s množinou reálné 
hodnoty. Existuje však definiční rozdíl mezi Fair value podle Mezinárodních oceňovacích 
standardů a Mezinárodních účetních standardů. 

Hodnota pokračujícího podniku (going concern value): popisuje situaci, kde je celý podnik 
převáděn jako funkční jednotka. Alternativní oceňovací scénáře ke „going concern“ by měly 

zahrnovat převod veškerého majetku jako celku, ale s předpokladem uzavření provozu podniku, 
nebo převod specifického majetku aktuálně používaného v podniku jako jednotlivé položky. 

Likvidační hodnota podniku, respektive obchodního majetku společnosti spočívá ve zjištění 
hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji 
činnost a z tohoto pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti 
splaceny, a to i mimobilanční včetně nákladů na likvidaci. 

Likvidační hodnota podniku, resp. podnikového majetku může být odhadnuta jak na úrovni netržní 
(promptní tísňový prodej), tak v úrovni tržní hodnoty, pokud bude probíhat zejména s náležitým 
marketingovým obdobím – majetková hodnota bude vystavena na trhu nejvhodnějším způsobem, 
aby se uskutečnil prodej za nejlepší cenu rozumně dosažitelnou.  

Likvidační hodnota tvoří dolní hranici hodnoty společnosti – pokud hodnota společnosti vypočtená 
pomocí ostatních metod je nižší než likvidační hodnota, měla by být za hodnotu společnosti 
označena hodnota likvidační. 

Když se vrátíme k definici pro hodnotu podniku, je třeba si povšimnout výrazu „očekávané 
budoucí příjmy". U většiny podniků předpokládáme při oceňování prakticky neomezené trvání. 
Příjmy v dlouhém budoucím časovém horizontu lze však pouze odhadovat, nikoliv „objektivně" 
určit. Při ocenění jde pak o to, kterou prognózu budeme považovat za věrohodnou. Tato 
skutečnost nás pak vede k závěru, že hodnota podniku není vlastně nic jiného než určitá víra 
v budoucnost podniku, která je vyjádřená v penězích. 
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Z uvedeného pak podle našeho názoru plynou následující závěry: 

Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik – věci hromadné, protože je 
založena na projekci budoucího vývoje. Jedná se tedy o odhad. Pokud hodnota není objektivní 
vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, který by umožňoval hledanou hodnotu určit. 
Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož hlediska je 
určována. 

Uvedené náhledy v podstatě odpovídají stanoviskům k základním pojmům, jako jsou hodnota, 
cena, náklady a trh, tak jak je obsahují mezinárodní oceňovací standardy. 

Trh je systém a/nebo místo, kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími 
prostřednictvím cenového mechanismu. Představuje schopnost zboží a/nebo služeb být 
směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činnosti. 

Hodnota podniku tedy závisí na budoucím užitku, který můžeme z držení podniku očekávat. Tyto 

užitky mohou mít na obecné rovině nejrůznější podobu a v zásadě je můžeme rozdělit na užitek 
povahy finanční a užitek, který ve finanční podobě bezprostředně vyjádřen není (společenské 
postavení, moc atd.).  

Z praktických důvodů je nutno omezovat se pouze na užitek vyjádřený v penězích. Pokud je 

předmětem ocenění určitý balík akcií veřejně neobchodovatelných, má na hodnotu tohoto balíku 
určitý vliv akcionářská struktura emitenta těchto akcií. Čím je akcionářů méně, tím více tento vliv 
získává na významu, neboť praktické rozhodování a řízení společnosti se více přibližuje praxi 
uplatňované ve společnostech s ručením omezeným. Z daného důvodu pak nabývá významu, 
zda jde o akciové balíky majoritní, minoritní nebo zbytkové (do 10 % na ZK), kdy jejich hodnotu 
nejvíce ovlivňuje faktická ovladatelnost společnosti a zvolená strategie ovládajících osob. Vliv 
vlastnické struktury je neutrální pouze v případě existence dvou akcionářů (50/50) 
v rovnocenném postavení, kdy pak hodnotu balíku zásadně ovlivňuje pouze výnosový potenciál 
společnosti.   

Cena zjištěná („cena administrativní“, „cena úřední“) je cena zjištěná podle cenového předpisu, 
v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky č. 
8/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Hodnota brutto („obchodní majetek“) vyjadřuje hodnotu podniku jako celku, tzn. jak pro vlastníky, 
tak i pro věřitele. 

Hodnota netto („čistý obchodní majetek“) představuje hodnotu podniku pouze na úrovni 
vlastníků, tzn. vlastní kapitál.   

Pro upřesnění je třeba uvést, že podle nové terminologie Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (NOZ) je od 1. 1. 2014 podnik chápán v témže smyslu jako obchodní závod. Dle § 495 
NOZ tvoří jmění osoby souhrn jejího majetku a jejích dluhů a majetkem je souhrn všeho, co 
osobě patří.  



20 

 

Jak uvádí odborná literatura, na podnik je nezbytné z ekonomického pohledu nahlížet jako 
na funkční celek. Dle § 501 NOZ je podnik hromadná věc, kterou tvoří soubor jednotlivých věcí 
náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, 
pokládá se tedy za celek. Podle § 502 NOZ je obchodním závodem organizovaný soubor 
jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za 
to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Základním účelem podniku je 
dosahování zisku. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku 
podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. 

3.3 Výčet sebraných nebo vytvořených dat 

V následující části jsou popsané informace sebraných a vytvořených dat o oceňovaných 

společností, včetně základní informace o společnosti z veřejného obchodního rejstříku ke dni 

zpracování. 

3.3.1 Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 

  

Obchodní firma Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 

Sídlo Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Identifikační číslo 474 52 421 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 1. září 1992 

Předmět 

podnikání 

- hostinská činnost 
- pekařství, cukrářství 
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče 

- masérské, rekondiční a regenerační služby 

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

- poskytování zdravotních služeb 

- - lázeňská léčebně rehabilitační péče 

- - rehabilitační a fyzikální medicína - ambulantní péče 

- - fyzioterapie - ambulantní péče 

- - všeobecná sestra - ambulantní péče 

správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich 
ochrany 

Předmět činnosti - zprostředkování obchodu a služeb  
- velkoobchod a maloobchod 

- ubytovací služby 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
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- provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v 
oblasti cestovního ruchu 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
včetně lektorské činnosti 

- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 
organizování sportovní činnosti 

- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, 
bytového textilu a osobního zboží 

- poskytování technických služeb 

Statutární orgán - 

představenstvo 

předseda představenstva: 

JUDr. ZDENĚK ŠULC, dat. nar. 17. února 1955 

Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Způsob jednání Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 

Dozorčí rada předseda dozorčí rady: 

Ing. JIŘÍ VITÍK, dat. nar. 2. června 1956 

Smrčkova 2495/3, Libeň, 180 00 Praha 8 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

 

člen dozorčí rady: 

JAROSLAV ZAVADIL, dat. nar. 12. dubna 1944 

Zborovská 392, 549 01 Nové Město nad Metují 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Akcie 47 006 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

v zaknihované podobě 

Základní kapitál 47 006 000,- Kč, splaceno: 100 % 

Základní jmění společnosti je představováno cenou vkládaného 

hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. 

Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním 

projektu státního podniku Státní léčebné lázně Lázně Bohdaneč.  

 

Ostatní skutečnosti: 

Údaje o zřízení: 

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem 
společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 
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32, na který přešel majetek státního podniku Státní léčebné lázně Lázně Bohdaneč ve smyslu § 
11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.  

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.7.1992 bylo rozhodnuto o 
schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.  

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.  

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti AMULET Care s.r.o., se sídlem 
Praha 4 - Krč, Nová Cesta 1550/17, PSČ 140 00, IČO: 25421697, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 201412 a k přechodu jejího jmění na 
nástupnickou společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo 

nám. 6, PSČ 533 41, IČO: 47452421, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, spisová značka B 807. 

Na společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, identifikační číslo 474 52 421 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti GENOVA VBD, a.s., se sídlem Lázeňská 317, 542 24 
Svoboda nad Úpou, identifikační číslo 250 45 300. 

Společnost Lázně Bohdaneč jsou vyhledávaným místem k léčbě pohybového ústrojí a k následné 
péči po ortopedických operacích a výměnách kloubů. Využívají přírodního léčivého zdroje – 

slatiny a přírodní minerální vody. Jako jediné lázně v České republice využívají k aplikaci slatiny 

speciální zábalové vany. Jedná se o vyhřívaná vodní lůžka obepínající celé tělo, která zajistí pocit 
beztíže a naprostého uvolnění, aniž byste se namočili. Slatina působí šetrně a aplikuje se pouze 
na postiženou část těla, takže se lépe odstraňuje po proceduře a více se koncentruje její působení 
na aplikovaném místě. Přírodní minerální voda se využívá hlavně při vodoléčbě a v krytém 
bazénu při cvičení a plavání. Společnost Léčebné lázně Bohdaneč prochází postupnou 
restrukturalizací, aby se mohla v budoucnu mnohem více koncentrovat na svůj hlavní business, 
tj. poskytované lázeňské léčebně rehabilitační péče.  

3.3.1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nedílnou součástí ocenění závodu a představuje ohodnocení finančního 
zdraví oceňovaného závodu v minulosti a k datu ocenění. Jedním z jejích základních metodických 
nástrojů jsou například i tzv. poměrové ukazatele. 

Za finančně zdravý subjekt je možné považovat takový, který je v danou chvíli schopen 
perspektivně naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je 
schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je 
požadována investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání 
spojen. Čím větší je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro společnost a jeho 

investory. Zároveň s rentabilitou je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost 
včas uhrazovat splatné závazky.  
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Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 

předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021, dále také jen „sledované 
období“.  Společnost Lázně Bohdaneč změnila v roce 2016, resp. 2017 své účetní období, které 
končí k 30. 9. daného roku.  

3.3.1.2 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti Léčebné lázně Bohdaneč byla ke dni ocenění ve výši 403 035 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 357 692 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 88,5 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 378 400 tis. Kč, 
s průměrným podílem 85,0 % na celkových aktivech.  

Stálá aktiva se rozumí zpravidla takový majetek, kde doba použitelnosti přesahuje jeden rok. 
Jedná se o dlouhodobá (stálá, fixní) aktiva, která předávají svou hodnotu do hodnoty vyráběné 
produkce postupně. Tento dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává 
se postupně během doby své životnosti a poskytuje tedy ekonomický prospěch dlouhodobě. 

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 440 tis. Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek ve výši 20 840 tis. Kč, a dlouhodobý finanční majetek ve výši 335 500 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ve stejné výši, tj. 440 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši  
2 250 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve výši 4 934 tis. Kč, hmotné 
movité věci a jejich soubory ve výši 13 899 tis. Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 204 

tis. Kč, a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 803 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota 
se v daném období pohybovala ve výši 118 360 tis. Kč. 

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných a řízených osobách ve výši 
13 500 tis. Kč, a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 322 000 tis. Kč. Jeho průměrná 
hodnota se v daném období pohybovala ve výši 257 790 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 41 016 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 10,2 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 59 320 tis. Kč, s průměrným podílem 13,3 % na celkových aktivech. 

Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek (majetek s krátkodobým reprodukčním cyklem), 
do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý 
majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž 
i svou jednorázovou spotřebou.  
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Oběžná aktiva byla tvořena položkou zásoby ve výši 2 019 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 
56 tis. Kč, krátkodobé pohledávky ve výši 22 274 tis. Kč a peněžními prostředky ve výši  
16 667 tis. Kč.  

Zásoby byly tvořeny položkou materiál ve výši 1 582 tis. Kč, a zboží ve výši 437 tis. Kč. Průměrná 
hodnota zásob byla ve sledovaném období ve výši 2 050 tis. Kč. 

Dlouhodobé pohledávky byly tvořeny položkou dlouhodobé poskytnuté zálohy ve stejné výši, tj. 
výši 56 tis. Kč. Průměrná hodnota dlouhodobých pohledávek byla ve sledovaném období ve výši 
5 430 tis. Kč.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
13 112 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 794 tis. Kč, dohadné účty aktivní ve výši  
1 133 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 7 235 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek 

byla ve sledovaném období ve výši 32 300 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 16 667 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 19 540 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 5 239 tis. Kč. Její průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 7 530 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti Léčebné lázně Bohdaneč ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021.  
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Tabulka č. 2: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 318 891 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
83 224 tis. Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši 79,1 %. V daném období se vlastní kapitál 
pohyboval v rozmezí od 305 052 tis. Kč (2017) do 403 292 tis. Kč (2019). Jeho průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 354 190 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve 
výši 79,7 %.   

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 47 006 tis. Kč a jeho hodnota byla po 

celé sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy byly účetně evidovány ve výši -7 164 tis. 

Kč. Rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
308 859 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 309 460 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -30 810 tis. Kč. Ve 

sledovaném období měl výsledek hospodaření běžného účetního období proměnlivý charakter.  

Cizí zdroje jsou veškeré závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a 
sociálním institucím, vůči zaměstnancům a bance v případě, že si vezme společnost úvěr. 
Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 83 224 tis. Kč, v relativním vyjádření  
20,6 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 476 216 451 905 454 588 440 483 403 035

Dlouhodobý majetek 422 796 375 138 378 393 358 893 356 780

       % Aktiv celkem 88,8% 83,0% 83,2% 81,5% 88,5%

Oběžná aktiva 48 821 65 287 66 799 74 651 41 016

       % Aktiv celkem 10,3% 14,4% 14,7% 16,9% 10,2%

Zásoby 1 934 1 930 2 331 2 027 2 019

Dlouhodobé pohledávky 562 8 541 9 987 7 981 56

Krátkodobé pohledávky 40 887 22 848 29 365 46 146 22 274

Peněžní prostředky 5 438 31 968 25 116 18 497 16 667

Časové rozlišení 4 599 11 480 9 396 6 939 5 239

       % Aktiv celkem 1,0% 2,5% 2,1% 1,6% 1,3%

Vlastní kapitál 305 052 395 160 403 292 348 556 318 891

       % Pasiv celkem 64,1% 87,4% 88,7% 79,1% 79,1%

Cizí zdroje 170 128 55 713 50 169 90 714 83 224

       % Pasiv celkem 35,7% 12,3% 11,0% 20,6% 20,6%

Dlouhodobé závazky 7 319 5 902 4 021 3 994 3 774

Krátkodobé závazky 38 952 45 955 42 163 77 198 69 928

Časové rozlišení 1 036 1 032 1 127 1 213 920

       % Pasiv celkem 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
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ve výši 89 990 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 170 128 tis. Kč (2017) do 50 169 tis. Kč 

(2019). Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 20,1 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 3 774 tis. Kč, a krátkodobé závazky 

ve výši 69 928 tis. Kč. Rezervy byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 9 522 tis. Kč.  

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou odložený daňový závazek ve výši 217 tis. Kč, a jiné 
závazky ve výši 3 557 tis. Kč. V průměru byla hodnota dlouhodobých závazků ve sledovaném 
období ve výši 22 100 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 17 371 tis. Kč, 
závazky ke společníkům ve výši 16 310 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 4 254 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 6 692 tis. Kč, závazky za státem ve výši  
5 307 tis. Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 17 795 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 338 

tis. Kč, a jiné závazky ve výši 1 861 tis. Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých závazků ve 

sledovaném období ve výši 62 140 tis. Kč.   

Časové rozlišení bylo evidováno ve výši 920 tis. Kč. V průměru byla jeho hodnota ve sledovaném 
období ve výši 1 070 tis. Kč. 

3.3.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021.  

Analýza je zaměřena na výkaz zisku a ztrát ve sledovaném období. Výkaz je analyzován z 
hlediska významnosti jednotlivých položek. Jako základna pro analýzu byly použity výkony, resp. 
tržby, které představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení společnosti. 

Tabulka č. 3: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 477 679 281 053 292 414 222 987 78 301

Spotřeba materiálu a energie 82 712 44 742 46 080 37 069 16 291

Služby 53 887 42 956 79 941 77 069 49 819

Přidaná hodnota 337 995 191 356 164 486 107 170 11 524

% celkových tržeb 70,8% 68,1% 56,3% 48,1% 14,7%

Osobní náklady 222 417 139 677 146 502 137 415 76 567

Odpisy 52 311 24 144 5 598 6 720 2 485

Provozní VH 35 670 97 957 12 651 -36 959 -35 492

% celkových tržeb 7,5% 34,9% 4,3% -16,6% -45,3%

Nákladové úroky 6 498 7 611 120 92 76

Finanční VH -7 147 -10 527 13 705 -6 575 4 682

VH před zdaněním 28 523 87 430 26 356 -43 534 -30 810

VH za účetní období 23 846 70 735 21 177 -40 478 -30 810

% celkových tržeb 5,0% 25,2% 7,2% -18,2% -39,3%
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Společnost Léčebné lázně Bohdaneč měla ve sledovaném období průměrné tržby období ve výši 
270 490 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 77 301 tis. Kč.  

Podnikání společnosti je zaměřeno na poskytované lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

Výkonová spotřeba a související náklady byla ve sledovaném období v průměru období ve výši 
105 080 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 66 813 tis. Kč. Přidaná hodnota se ve sledovaném 
období pohybovala v průměru období ve výši 162 510 tis. Kč. Ke dni ocenění byla ve výši 11 524 

tis. Kč. Osobní náklady se ve sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 144 520 

tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 76 567 tis. Kč.  

Daně a poplatky se ve sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 1 050 tis. Kč. 
Ke dni ocenění byly ve výši 490 tis. Kč. Odpisy, resp. úpravy hodnot v provozní oblasti se ve 

sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 18 250 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve 
výši 2 485 tis. Kč 

Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru období ve výši 
14 770 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši -35 492 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření 
se ve sledovaném období pohyboval v průměru období ve výši -1 170 tis. Kč. Ke dni ocenění byl 
ve výši 4 682 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval v průměru 

období ve výši 8 890 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -30 810 tis. Kč. 

3.3.1.4 Poměrové ukazatele 

Pro účely ocenění byla provedena finanční analýza účetních výkazů a hospodaření za sledované 
období. Finanční analýza byla zpracována ve formě procentuálních a poměrových ukazatelů 
obsahujících ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a využitelnosti aktiv. Finanční analýza 
pomáhá odhalit, zda je společnost dostatečně zisková, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je 
schopna včas splácet své závazky atd. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele 
(financial ratios). Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. 
Poměrové ukazatele se běžně vypočítají vydělením jedné položky nebo skupin položek jinou 
položkou nebo skupinou položek, mezi kterými co do obsahu existují určité souvislosti. Poměrová 
analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočítány z absolutních ukazatelů. Jsou to 
ukazatele poměrové čili relativní, a tudíž srovnatelné pro různé typy a velikosti podniků i jejich 
seskupení.  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak 
negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele.  
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Tabulka č. 4: Ukazatele rentability  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 
zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita vlastního kapitálu je 
ukazatel měřící efektivnost, s níž závod využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku připadá 
na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem.  

Výše uvedené ukazatele měly ve sledovaném období proměnlivý charakter. Rentabilita 

celkového kapitálu se v daném období pohybovala v průměru ve výši 3,3 %, rentabilita vlastního 
kapitálu ve stejném období ve výši 1,9 %, a rentabilita tržeb pak ve výši -4,0 %. Ukazatele 

rentability byly v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity si kladou za cíl vyjádřit, jaká je platební schopnost závodu, tedy jak je závod 
aktuálně schopen uhradit splatné závazky. Pro analýzu likvidity jsme zvolili ukazatele okamžité, 
pohotové a běžné likvidity. 

Tabulka č. 5: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento 
ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v 
případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro 
běžnou likviditu je 1,8 až 2,5. Hodnota menší než 1, ukazuje na to, že krátkodobé závazky není 
možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 
z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost se pohybovala ve sledovaném období pod 

doporučenou hranicí.  

Rychlá likvidita teoreticky nabývá obecně nižších hodnot než likvidita běžná (protože z čitatele 
vylučuje zásoby). Lze ji spočítat jako poměr mezi krátkodobými aktivy (bez zásob) a krátkodobými 
závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je přibližně kolem 1,0 až 1,5. Společnost se 

pohybuje ve sledovaném období v průměru pod doporučeným rozmezím.  

Peněžní (okamžitá) likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost kapitálové 
společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční 
majetek, tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech kapitálové společnosti a hotovost uložená 

2017 2018 2019 2020 2021

Rentabilita celkového kapitálu 7,4% 21,0% 5,8% -9,9% -7,6%

Rentabilita vlastního kapitálu 7,8% 17,9% 5,3% -11,6% -9,7%

Rentabilita tržeb 5,0% 25,2% 7,2% -18,2% -39,3%

2017 2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 0,64 1,23 1,35 0,86 0,59

Rychlá likvidita 0,61 1,19 1,29 0,84 0,56

Peněžní likvidita 0,07 0,70 0,60 0,24 0,24
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v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 
až 0,5. Společnost se pohybuje v průměru ve sledovaném období v rámci doporučeného rozmezí. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability závodu. Zadluženost je do určité 
míry žádoucí, ale nesmí to závod zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost 
je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Pojem zadluženost tak 
vyjadřuje skutečnost, že závod používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

Tabulka č. 6: Ukazatele zadluženosti  

 

Celková zadluženost, tzv. věřitelské riziko, charakterizuje finanční úroveň závodu. Ukazuje míru 
krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 
banku. Míra celkové zadluženosti by měla být maximálně na hodnotě 35 %, podle některých 
zdrojů může dosahovat hodnoty až 50 %. Ve sledovaném období má společnost Léčebné lázně 
Bohdaneč zadluženost, ke dni ocenění přes 20 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období 
výši přes 20 %.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a 
jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv   je komplexním 
ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 
hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku   měří efektivnost využívání strojů, 
budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 
vrátí v tržbách 

Tabulka č. 7: Ukazatele aktivity  

 

Společnost má ve sledovaném období průměrnou dobu obratu aktiv ve výši 604 dní, což je dáno 
charakterem její činnosti. Průměrná doba obratu zásob se pohybuje na 15 dnech. Průměrná doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek je 43 dní, a průměrná doba splatnosti závazků je 71 dní.   

2017 2018 2019 2020 2021

Zadluženost celková 35,94% 12,56% 11,28% 20,87% 20,88%

Zadluženost vlastního kapitálu 56,11% 14,36% 12,72% 26,37% 26,39%

Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem 0,94 1,07 1,08 0,98 0,90

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 0,72 1,05 1,07 0,97 0,89

2017 2018 2019 2020 2021

Doba obratu celkových aktiv 364 587 567 721 783

Doba obratu zásob 8 15 17 19 18

Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 31 30 37 76 43

Prům. doba splatnosti kr. závazků 39 73 56 111 74
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Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost Léčebné lázně Bohdaneč byla založena v roce 1992. Společnost se 
zaměřuje především na poskytovaní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ve sledovaném období 
měla společnost průměrné tržby období ve výši 270 490 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve 
výši 77 301 tis. Kč. Společnost Léčebné lázně Bohdaneč má zadluženost, ke dni ocenění přes 
20 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 20 %. Ekonomické ukazatele se 

ve sledovaném období pohybují většinou v rámci nebo pod doporučenou hranicí. Ukazatele byly 

ale v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

3.3.2 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

  

Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Sídlo č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou 

Identifikační číslo 451 92 570 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 6. května 1992 

Předmět 

podnikání 

- poskytování lázeňské péče. 
- poskytování odborných zdravotnických služeb 

- správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich 
ochrany 

- hostinská činnost 
- směnárenská činnost 
- holičství, kadeřnictví 
- pekařství, cukrářství 
- masérské, rekondiční a regenerační služby 

- rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná 
péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se zaměřením na 
kardiorehabilitaci  

- provozování solárií 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - 

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - 

mezinárodní příležitostná osobní 

Statutární orgán - 

představenstvo 

předseda představenstva: 

JUDr. ZDENĚK ŠULC, dat. nar. 17. února 1955 

Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Způsob jednání Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 

Dozorčí rada předseda dozorčí rady: 
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Ing. JIŘÍ VITÍK, dat. nar. 2. června 1956 

Smrčkova 2495/3, Libeň, 180 00 Praha 8 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

 

člen dozorčí rady: 

JAROSLAV ZAVADIL, dat. nar. 12. dubna 1944 

Zborovská 392, 549 01 Nové Město nad Metují 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Akcie 107 365 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

v zaknihované podobě 

Základní kapitál 107 365 000,- Kč, splaceno: 100 %   

 

Ostatní skutečnosti: 

Způsob založení: 

Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným 
zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, 
Gorkého nám. 32. 

Den vzniku: 06.05.1992 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. byla založena v roce 1992, ale historie zdejšího 
lázeňství je významně delší.  

Základy zdejšího lázeňství zřejmě položil v roce 1553 majitel hranického panství Jan Kropáč z 
Nevědomí. První zmínky o lázních, či lépe řečeno lázni, pocházejí už z roku 1520. Od roku 1957 

se datuje nová epocha rozkvětu teplického lázeňství. Péče byla věnována vylepšení celkového 
prostředí lázeňského areálu. V roce 1967 byl postaven betonový most a pozornosti neušly ani 
lázeňské domy. V lázních byly v té době dvě lázeňské léčebny, Bečva a Sanatorium (Moravan). 
V budovách se prováděly všechny léčebné procedury. K oběma léčebnám byly připojeny 
ubytovací budovy Praha a Sokolovo. Začátkem 70. let bylo v lázeňském domě Sokolovo zahájeno 
poskytování uhličitých a plynových koupelí v nově zařízených koupelnách. 

V současnosti má společnost Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. služby pod jednou střechou, tzn.  
ubytování, stravování, procedury a lékařská vyšetření dnes poskytují velké lázeňské domy Bečva, 
Janáček a Moravan.  
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3.3.2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nedílnou součástí ocenění závodu a představuje ohodnocení finančního 
zdraví oceňovaného závodu v minulosti a k datu ocenění. Jedním z jejích základních metodických 
nástrojů jsou například i tzv. poměrové ukazatele. 

Za finančně zdravý subjekt je možné považovat takový, který je v danou chvíli schopen 
perspektivně naplňovat smysl své existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je 
schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu (míry zisku), která je 
požadována investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný druh podnikání 
spojen. Čím větší je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, tím lépe pro společnost a jeho 

investory. Zároveň s rentabilitou je nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost 
včas uhrazovat splatné závazky.  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 

předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021, dále také jen „sledované 
období“.  Společnost Lázně Bohdaneč změnila v roce 2016, resp. 2017 své účetní období, které 
končí k 30. 9. daného roku.  

3.3.2.2 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti Lázně Teplice nad Bečvou byla ke dni ocenění ve výši 312 910 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva byla evidována ve výši 254 854 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 81,4 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 299 210 tis. Kč, 
s průměrným podílem 83,3 % na celkových aktivech.  

Stálá aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 530 tis. Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek ve výši 25 100 tis. Kč, a dlouhodobý finanční majetek ve výši 229 224 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou software ve stejné výši, tj. 530 tis. Kč. Jeho 

průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 1 390 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve výši 7 130 tis. Kč, hmotné 
movité věci a jejich soubory ve výši 8 727 tis. Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek ve výši  
2 623 tis. Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 6 470 tis. Kč, a poskytnuté zálohy 
ve výši 150 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši  
138 310 tis. Kč.  

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných a řízených osobách ve výši 
13 500 tis. Kč, a ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 215 72 tis. Kč. Jeho průměrná 
hodnota se v daném období pohybovala ve výši 159 510 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 57 628 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 18,4 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 55 440 tis. Kč, s průměrným podílem 16,0 % na celkových aktivech. 
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Oběžná aktiva byla tvořena položkou zásoby ve výši 823 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši 
6 581 tis. Kč, krátkodobé pohledávky ve výši 28 4585 tis. Kč a peněžními prostředky ve výši  
21 639 tis. Kč.  

Zásoby byly tvořeny položkou materiál ve výši 578 tis. Kč, a zboží ve výši 245 tis. Kč. Průměrná 
hodnota zásob byla ve sledovaném období ve výši 990 tis. Kč. 

Dlouhodobé pohledávky byly tvořeny položkou poskytnuté zálohy ve výši 6 342 tis. Kč, a odložená 
daňová pohledávka ve výši 239 tis. Kč. Průměrná hodnota dlouhodobých pohledávek byla ve 

sledovaném období ve výši 4 050 tis. Kč. 

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
12 570 tis. Kč, pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba ve výši 7 920 tis. Kč, pohledávky za 
státem ve výši 1 104 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 683 tis. Kč, dohadné účty aktivní 
ve výši 1 528 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 4 780 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých 
pohledávek byla ve sledovaném období ve výši 37 160 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 21 639 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 13 240 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 428 tis. Kč. Její průměrná hodnota byla 
ve sledovaném období ve výši 2 510 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti Lázně Teplice nad Bečvou ve 

sledovaném období.  
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Tabulka č. 8: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 231 248 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
72 722 tis. Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši 73,9 %. V daném období se vlastní kapitál 
pohyboval v rozmezí od 215 80 tis. Kč (2020) do 261 086 tis. Kč (2018). Jeho průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 236 870 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve 
výši 67,2 %.   

Základní kapitál společnosti byl účetně evidován ve výši 107 365 tis. Kč a jeho hodnota byla po 

celé sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy byly účetně evidovány ve výši 742 tis. Kč.  
Rezervní fondy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
132 124 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 130 360 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -8 983 tis. Kč. Ve 

sledovaném období měl výsledek hospodaření běžného účetního období proměnlivý charakter.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 72 722 tis. Kč, v relativním vyjádření 23,2 % z 

bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období ve výši 
115 220 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 181 080 tis. Kč (2018) do 70 091 tis. Kč (2019). 

Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 31,3 %.  

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 385 198 444 606 316 584 326 463 312 910

Dlouhodobý majetek 330 324 394 604 259 203 257 049 254 854

       % Aktiv celkem 85,8% 88,8% 81,9% 78,7% 81,4%

Oběžná aktiva 48 214 47 952 56 330 67 049 57 628

       % Aktiv celkem 12,5% 10,8% 17,8% 20,5% 18,4%

Zásoby 1 107 999 1 123 912 823

Dlouhodobé pohledávky 92 92 6 885 6 581 6 581

Krátkodobé pohledávky 32 008 41 523 35 464 48 199 28 585

Peněžní prostředky 15 007 5 338 12 858 11 357 21 639

Časové rozlišení 6 660 2 050 1 051 2 365 428

       % Aktiv celkem 1,7% 0,5% 0,3% 0,7% 0,1%

Vlastní kapitál 232 453 261 086 243 772 215 803 231 248

       % Pasiv celkem 60,3% 58,7% 77,0% 66,1% 73,9%

Cizí zdroje 150 192 181 080 70 091 102 019 72 722

       % Pasiv celkem 39,0% 40,7% 22,1% 31,2% 23,2%

Dlouhodobé závazky 59 814 111 302 788 606 395

Krátkodobé závazky 88 755 65 609 64 568 97 937 68 851

Časové rozlišení 2 553 2 440 2 721 8 641 8 940

       % Pasiv celkem 0,7% 0,5% 0,9% 2,6% 2,9%
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Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 395 tis. Kč, a krátkodobé závazky 

ve výši 68 851 tis. Kč. Rezervy byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 3 476 tis. Kč.  

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou jiné závazky ve stejné výši, tj. 395 tis. Kč. V průměru 
byla hodnota dlouhodobých závazků ve sledovaném období ve výši 34 580 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 14 769 tis. Kč, 
závazky ke společníkům ve výši 17 587 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 4 471 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 13 432 tis. Kč, závazky za státem ve výši  
10 469 tis. Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 7 321 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši  
356 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 446 tis. Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých závazků ve 
sledovaném období ve výši 77 140 tis. Kč.   

Časové rozlišení bylo evidováno ve výši 8 940 tis. Kč. V průměru byla jeho hodnota ve sledovaném 
období ve výši 5 060 tis. Kč. 

3.3.2.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021.  

Analýza je zaměřena na výkaz zisku a ztrát ve sledovaném období. Výkaz je analyzován z 
hlediska významnosti jednotlivých položek. Jako základna pro analýzu byly použity výkony, resp. 
tržby, které představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení společnosti. 

Tabulka č. 9: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou měla ve sledovaném období průměrné tržby období ve 

výši 261 290 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 80 207 tis. Kč. Podnikání společnosti je 
zaměřeno na poskytování lázeňské péče.  

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 439 053 273 122 286 589 227 488 80 207

Spotřeba materiálu a energie 83 157 48 136 47 537 36 908 13 466

Služby 72 210 37 487 83 035 59 914 29 591

Přidaná hodnota 273 716 181 164 149 616 127 648 37 021

% celkových tržeb 62,3% 66,3% 52,2% 56,1% 46,2%

Osobní náklady 207 172 133 007 141 022 135 268 68 097

Odpisy 33 432 13 947 8 672 4 289 2 577

Provozní VH 17 719 20 021 7 362 -334 -14 335

% celkových tržeb 4,0% 7,3% 2,6% -0,1% -17,9%

Nákladové úroky 3 395 6 843 5 374 475 76

Finanční VH -4 022 -9 624 -1 622 407 5 352

VH před zdaněním 13 697 10 397 5 740 73 -8 983

VH za účetní období 10 754 7 931 7 129 -4 226 -8 983

% celkových tržeb 2,4% 2,9% 2,5% -1,9% -11,2%
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Výkonová spotřeba včetně souvisejících nákladů byla ve sledovaném období v průměru obdob 

ve výši 107 480 tis. Kč. Ke dni ocenění byla ve výši 43 186 tis. Kč. Přidaná hodnota se ve 
sledovaném období pohybovala v průměru období ve výši 153 830 tis. Kč. Ke dni ocenění byla 
ve výši 37 021 tis. Kč.  

Osobní náklady se ve sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 136 910 tis. Kč. 
Ke dni ocenění byly ve výši 68 097 tis. Kč. 

Daně a poplatky se ve sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 370 tis. Kč. Ke 

dni ocenění byly ve výši 44 tis. Kč. Odpisy, resp. úpravy hodnot v provozní oblasti se ve 

sledovaném období pohybovaly v průměru období ve výši 12 580 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve 
výši 2 577 tis. Kč. 

Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru období ve výši 6 

090 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -14 335 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření se ve 

sledovaném období pohyboval v průměru období ve výši -1 900 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve 
výši 5 352 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval v průměru 
období ve výši 2 520 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -8 983 tis. Kč. 

3.3.2.4 Poměrové ukazatele 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak 
negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele.  

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 
zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita vlastního kapitálu je 
ukazatel měřící efektivnost, s níž závod využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku připadá 
na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem.  

Výše uvedené ukazatele měly ve sledovaném období proměnlivý charakter. Rentabilita 

celkového kapitálu se v daném období pohybovala v průměru ve výši 1,8 %, rentabilita vlastního 
kapitálu ve stejném období ve výši 0,9 %, a rentabilita tržeb pak ve výši -1,0 %. Ukazatele 

rentability byly v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Rentabilita celkového kapitálu 4,4% 3,9% 3,5% 0,2% -2,8%

Rentabilita vlastního kapitálu 4,6% 3,0% 2,9% -2,0% -3,9%

Rentabilita tržeb 2,4% 2,9% 2,5% -1,9% -11,2%
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity si kladou za cíl vyjádřit, jaká je platební schopnost závodu, tedy jak je závod 
aktuálně schopen uhradit splatné závazky. Pro analýzu likvidity jsme zvolili ukazatele okamžité, 
pohotové a běžné likvidity. 

Tabulka č. 11: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento 
ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v 
případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro 
běžnou likviditu je 1,8 až 2,5. Hodnota menší než 1, ukazuje na to, že krátkodobé závazky není 
možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 
z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost se pohybovala ve sledovaném období pod 

doporučenou hranicí.  

Rychlá likvidita teoreticky nabývá obecně nižších hodnot než likvidita běžná (protože z čitatele 
vylučuje zásoby). Lze ji spočítat jako poměr mezi krátkodobými aktivy (bez zásob) a krátkodobými 
závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je přibližně kolem 1,0 až 1,5. Společnost se 

pohybuje ve sledovaném období v průměru pod doporučeným rozmezím.  

Peněžní (okamžitá) likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost kapitálové 
společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční 
majetek, tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech kapitálové společnosti a hotovost uložená 
v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 
až 0,5. Společnost se pohybuje ve sledovaném období pod doporučenou hranicí. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability závodu. Zadluženost je do určité 
míry žádoucí, ale nesmí to závod zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost 
je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Pojem zadluženost tak 
vyjadřuje skutečnost, že závod používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

Tabulka č. 12: Ukazatele zadluženosti  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 0,54 0,73 0,77 0,62 0,74

Rychlá likvidita 0,53 0,71 0,75 0,61 0,73

Peněžní likvidita 0,17 0,08 0,20 0,12 0,31

2017 2018 2019 2020 2021

Zadluženost celková 39,65% 41,28% 23,00% 33,90% 26,10%

Zadluženost vlastního kapitálu 65,71% 70,29% 29,87% 51,28% 35,31%

Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem 0,88 0,94 0,94 0,84 0,91

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 0,70 0,66 0,94 0,84 0,91
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Celková zadluženost, tzv. věřitelské riziko, charakterizuje finanční úroveň závodu. Ukazuje míru 
krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 
banku. Míra celkové zadluženosti by měla být maximálně na hodnotě 35 %, podle některých 
zdrojů může dosahovat hodnoty až 50 %. Ve sledovaném období má Společnost zadluženost, ke 

dni ocenění přes 26 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 32 %.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a 
jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv   je komplexním 
ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 
hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku   měří efektivnost využívání strojů, 
budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 
vrátí v tržbách 

Tabulka č. 13: Ukazatele aktivity  

 

Společnost má ve sledovaném období průměrnou dobu obratu aktiv ve výši 487 dní, což je dáno 
charakterem její činnosti. Průměrná doba obratu zásob se pohybuje na 7 dnech. Průměrná doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek je 5 dní, a průměrná doba splatnosti závazků je 88 dní.   

Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost Lázně Teplice nad Bečvou byla založena v roce 1992. Společnost se 
zaměřuje především na poskytovaní lázeňské léčebně. Ve sledovaném období měla společnost 
průměrné tržby období ve výši 261 290 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 80 207 tis. Kč.  

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč má zadluženost ke dni ocenění zadluženost přes 26 %, 

v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 32 %. Ekonomické ukazatele se ve 

sledovaném období pohybují většinou v rámci nebo pod doporučenou hranicí. Ukazatele byly ale 

v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.     

2017 2018 2019 2020 2021

Doba obratu celkových aktiv 320 594 403 524 593

Doba obratu zásob 4 7 8 8 9

Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 27 55 45 77 54

Prům. doba splatnosti kr. závazků 50 58 85 152 94
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4 POSUDEK 

4.1 Popis postupu při analýze dat 

Ocenění závodu podle konkrétních podmínek má následující postup. 

1. Sběr vstupních dat 

2. Analýza dat, která se skládá z: 

a. strategické analýzy, včetně makroekonomické analýzy 

b. finanční analýzy závodu 

3. Ocenění závodu 

a. zvolení metody ocenění dle kapitoly 3.2 

b. shrnutí a rekapitulace  

4.2 Výsledky analýzy dat 

Strategická analýza tržního potenciálu podniku se zabývá situací společnosti k datu ocenění z 
pohledu jeho vnějšího potenciálu, finančního zdraví a stavu technické a provozní základny. 
Obecně je potenciál společnosti dán skutečnostmi externě nebo interně působícími na generátory 
jeho hodnoty, mezi které řadíme tržby (výkony), provozní ziskovou marži, provozně nutný 
pracovní kapitál, investice do provozně nutného investičního majetku, diskontní míru, způsob 
financování a dobu předpokládané existence podniku.  

4.2.1 Strategická analýza  

Na úvod popíšeme trh, na kterém obě oceňované společnosti působí. Bude stručně popsán, a to 
zejména s ohledem na příležitosti a rizika, které z působení na tomto trhu vyplývají. Při vymezení 
relevantního trhu z věcného hlediska vycházíme předmětu podnikání oceňované společnosti.  

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč má jako hlavní předmět podnikání poskytování zdravotních 
služeb, resp. lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rehabilitační a ambulantní péči. 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou má jako hlavní předmět podnikání poskytování lázeňské 
péče a poskytování odborných zdravotnických služeb.  

V následujících tabulkách je klasifikace společností podle registru ekonomických subjektů.  

Tabulka č. 14: Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE - Lázně Bohdaneč 

Id Název 

10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

46900: Nespecializovaný velkoobchod 

49410: Silniční nákladní doprava 
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10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

46900: Nespecializovaný velkoobchod 

49410: Silniční nákladní doprava 

10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

46900: Nespecializovaný velkoobchod 

49410: Silniční nákladní doprava 

10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

46900: Nespecializovaný velkoobchod 

49410: Silniční nákladní doprava 

10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

  

Tabulka č. 15: Statistické údaje 

 Název 

institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

velikostní kat. dle počtu zam.: 200 - 249 zaměstnanců 

 

Tabulka č. 16: Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE - Lázně Teplice nad Bečvou 

Id Název 

00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

016: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 

10710: Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

38: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

471: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

49393: Nepravidelná pozemní osobní doprava 

49410: Silniční nákladní doprava 

522: Vedlejší činnosti v dopravě 

5510: Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

66190: Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 

68310: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 

68320: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 

731: Reklamní činnosti 

74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

74300: Překladatelské a tlumočnické činnosti 

772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
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79120: Činnosti cestovních kanceláří 

79901: Průvodcovské činnosti 

8559: Ostatní vzdělávání j. n. 

862: Ambulantní a zubní zdravotní péče 

90040: Provozování kulturních zařízení 

931: Sportovní činnosti 

93110: Provozování sportovních zařízení 

93290: Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 

96010: Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků 

96020: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 

96040: Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 

  

Tabulka č. 17: Statistické údaje 

 Název 

institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

velikostní kat. dle počtu zam.: 200 - 249 zaměstnanců 

Obě společnosti, společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. i Lázně Teplice nad Bečvou a.s. jsou 

primárně zaměřené na poskytování lázeňské péče. Obě dvě společnosti mají dlouhou historii 
v této oblasti.  

Slovo lázeňství má svůj původní základ v pojmu lázeň ve významu koupel. Existuje však množství 
definic, které ale ve své podstatě znamenají totéž. Podle například odvětví cestovního ruchu se 
definuje lázeňství jako souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání 
a praxe zaměřený na znalost přírodních léčivých zdrojů (balneologie) a realizaci technik a 
procedur pro léčení různých somatických, psychosomatických i psychologických problémů 
(balneoterapie).  

V České republice jsou lázně zdravotnickými zařízeními. Souhrnným cílem lázeňství je prevence 
a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním síly přírodních 
léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí. 

Nebo lze pojem lázeňství chápat v následujících rovinách. Lázeňstvím například rozumíme jako 

vědní lékařský obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů zajišťována prevence a léčba 
přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je 
současně souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co 
nejlepších ekonomických výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Další rovinu tvoří 
sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře. 

V České republice má lázeňství velký historický význam a české lázeňství má tak díky tomu velmi 

dlouhou tradici.  České lázeňství dosahuje výborných léčebných výsledků, má stabilní lázeňská 

zařízení a zároveň má i kvalitní prostředí.   
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České lázeňství je většinou založeno na využití přírodních léčebných zdrojů, s významným 
podílem přímé lékařské péče. Lázeňství je v ČR stále nedílnou součástí zdravotního a sociálního 
systému. Tradiční léčebné lázeňství je v současnosti rozšířeno o moderní resorty zdraví pro 
relaxaci, doplnění energie a odstranění bolesti.  

Cílem lázeňství je léčit nemoci, s využitím dostupných léčivých zdrojů zabraňovat zhoršování 
zdravotního stavu nemocných, a pomáhat zmírňování zdravotních problémů, případně také 
předcházet vzniku nemocí a rovněž dokončovat doléčovací proces.  

Z ekonomického hlediska je lázeňství významnou součástí cestovního ruchu a lázeňská místa 
jsou významnými turistickými centry. V Česku máme bohatou síť lázeňských zařízení. 
Lázeňských míst je v současnosti několik desítek. Naše lázeňství již v minulosti dosáhlo 
evropského významu, o čemž svědčí vysoký zájem zahraničních lázeňských klientů. Ve vztahu k 
rozloze naší země a počtu obyvatel je české lázeňství srovnatelné se západními lázeňskými 
velmocemi jako je Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, nebo Maďarsko.  

Lázně jsou častým cílem turistických cest. Lázeňská místa přispívají k rozvoji regionů v celé řadě 
oblastí, například v kulturní a společenské oblasti, a samozřejmě i v oblasti ekonomické. Podle 
statistik cestovního ruchu se každoročně rekreuje v České republice sta tisíce hostů a pomalu se 
blíží hranici jednoho miliónu. Více jak padesát procent tvoří tuzemští hosté a jejich počet neustále 
roste. Mezi nejoblíbenější lázeňská místa patří lázně v Karlovarském kraji, Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart nebo Jáchymov.  

V následující tabulce je zobrazen přehled, kolik hostů navštívilo v letech 2016 až 2020 lázeňská 
zařízení v ČR (zdroj: Český statistický úřad). Za uvedené období téměř 60 % tvořili domácí hosté.  

Tabulka č. 18: Přehled hostů  

 

V letech 2016 až 2019 je vidět rostoucí trend návštěvnosti v lázeňských zařízeních. V průměru 
za uvedené období byl nárůst návštěvnosti o více jak 4 %. V roce 2020 je vidět pokles 
návštěvnosti z důvodu kovidových opatření na šedesát procent předchozího roku.   

V následující tabulce je přehled návštěvnosti v Léčebných lázních Bohdaneč.  

Rok Celkem Domácí hosté Zahraniční hosté

2016 780 122 438 701 341 421

2017 839 127 453 778 385 349

2018 851 002 463 606 387 396

2019 880 134 481 883 398 251

2020 518 516 384 652 133 864
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Tabulka č. 19: Přehled hostů - Léčebné lázně Bohdaneč 

 

V letech 2016 až 2019 je vidět rostoucí trend návštěvnosti v Léčebných lázních Bohdaneč. 

V průměru za uvedené období byl nárůst návštěvnosti o více jak 3 %. V roce 2020 je vidět pokles 
návštěvnosti z důvodu kovidových opatření o téměř padesát procent. Léčebné lázně Bohdaneč 

jsou zaměřené na domácí hosty v téměř sto procentech.  

V následující tabulce je přehled návštěvnosti v Lázních Teplice nad Bečvou.  

Tabulka č. 20: Přehled hostů - Lázně Teplice nad Bečvou 

 

V letech 2016 až 2019 je vidět rostoucí trend návštěvnosti v Lázních Teplice nad Bečvou. 

V průměru za uvedené období byl nárůst návštěvnosti o více jak 5 %. V roce 2020 je vidět pokles 
návštěvnosti z důvodu kovidových opatření o padesát procent. Lázně Teplice nad Bečvou jsou 

zaměřené na domácí hosty také v téměř sto procentech.  

V následující tabulce je srovnání, jaký podíl mají Léčebné lázně Bohdaneč (LLB) a Lázně Teplice 
nad Bečvou (LTnB) na trhu v daném období.  

Tabulka č. 21: Přehled hostů - Lázně Teplice nad Bečvou 

 

Rok Celkem Domácí hosté Zahraniční hosté

2016 11 222 11 202 20

2017 11 559 11 540 19

2018 11 836 11 801 35

2019 12 448 12 422 26

2020 6 723 6 716 7

Rok Celkem Domácí hosté Zahraniční hosté

2016 13 465 13 198 267

2017 14 748 14 476 272

2018 14 720 14 502 218

2019 15 615 15 409 206

2020 7 830 7 753 77

Rok Celkem LLB LTnB

2016 780 122 11 222 13 465

2017 839 127 11 559 14 748

2018 851 002 11 836 14 720

2019 880 134 12 448 15 615

2020 518 516 6 723 7 830
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Léčebné lázně Bohdaneč mají v daném období průměrný podíl ve výši 1,4 % v počtu hostí a 
Lázně Teplice nad Bečvou mají v daném období průměrný podíl ve výši 1,7 %.  

Lázeňství má obecně řadu přínosů. Působí zde ale i specifické ekonomické vlivy, jako například 
objem a struktura hostů, lokalizací, tradicí daného místa, apod.  

Těžiště zájmu například zahraničních turistů leží především v Praze. Ročně sem zamíří vice jak 
70 % turistů. S velkým odstupem následuje Brno, kolem 5 %, dále pak Český Krumlov, Karlovy 

Vary, a Plzeň, kolem 3 %. Pak teprve následují další lázeňská a turisticky zajímavá místa.  

Obecně lze říci, že lázeňská zařízení se mezi sebou liší celou řadou možnostmi specifických 
léčebných pobytů. České lázeňství je soustředěno do zhruba necelých čtyřiceti lázeňských míst 
a statut lázeňského léčebného zařízení má více než 80 organizací, které vlastní a provozuje buď 
soukromá společnost, nebo obec, či stát. 

V posledních dvou dekádách se v oblasti lázeňství objevují nové trendy. Jedná se například o 
zkracování průměrné délky léčebného pobytu, pokles komplexní lázeňské péče a růst 
samoplátců. Jak roste životní úroveň a zdravotní uvědomění obyvatel, je považován lázeňský 
pobyt především v západoevropských zemích jako luxusní produkt, s důrazem na wellness a 

krásu (beauty).  

České lázeňství zažívá kvůli pandemii Covid-19 jedno z nejtěžších období za celou dobu své 
existence. Pandemie lázeňství jako celek významně poznamenala, a návrat k normálu potrvá 

podle odhadu několik let.  

Obrázek 1: Očekávaná změna v počtu návštěv lázní 

 

Z provedeného průzkumu mezi odborníky na celém světě k březnu 2020 z oblasti lázeňství (viz 
výše uvedený obrázek) očekávalo, že počet návštěv se sníží o více jak sedmdesát procent než 
v předchozím období. Ani další výhled na nejbližší období není nijak stabilní.   
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Pro doplnění analýzy dat dále uvádíme makroekonomickou analýzu, resp. predikci, kterou 

zpracoval odbor Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Tato predikce přináší 
ekonomické shrnutí a výhled a ukazatele na další období.  

4.2.2 Makroekonomické analýza 

Česká ekonomika v roce 2020 v průběhu krátké přestávky mezi první a druhou vlnou 

koronavirové epidemie zaznamenala silné oživení. Reálný hrubý domácí produkt očištěný o 
sezónní a kalendářní vlivy ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostl mezičtvrtletně o výrazných 6,9 % a jeho 
meziroční pokles se zmírnil z 10,8 % ve 2. čtvrtletí na 5,0 % ve 3. čtvrtletí.  

Nejdůležitějším faktorem na straně užití byl výsledek zahraničního obchodu s příspěvkem k 
meziročnímu růstu HDP ve výši +1,2 p. b. Ten byl dán obnoveným růstem produkce v exportním 
průmyslu, především pak v automobilovém. K rekordním přebytkům obchodní bilance napomohla 

i velmi slabá investiční aktivita tuzemských firem, která se odrazila v nižších dovozech 
investičního zboží, a nízká cena ropy. 

V rámci domácího užití klesla spotřeba domácností meziročně o 3,9 %. Na vině bylo jak snížení 
reálného objemu mezd a platů, tak i přetrvávající vysoká míra úspor z důvodu zvýšené nejistoty 
ohledně dalšího vývoje. Spotřeba sektoru vládních institucí byla jedinou rostoucí složkou 
domácího užití s nárůstem o 0,4 %. Hluboký pokles o 11,5 % zaznamenala tvorba hrubého fixního 
kapitálu. Propad investic byl synchronní napříč všemi kategoriemi. Nejvíce postihl investice do 
dopravních prostředků, které byly téměř o čtvrtinu nižší. Ze sektorového pohledu byl téměř 
výhradně způsoben soukromou sférou. V makroekonomické predikci se pracuje se scénářem, že 

proces vakcinace povede k postupnému uklidnění epidemické situace. Ekonomická aktivita by se 
pak měla od 2. čtvrtletí 2021 pozvolna oživovat a postupně kompenzovat předchozí šok do 
agregátní poptávky i nabídky. Propad ekonomického výkonu za celý rok 2020 se odhaduje na 6,1 

%. K hlubokému poklesu došlo patrně ve všech oblastech domácího užití s výjimkou výdajů 
sektoru vládních institucí na konečnou spotřebu. Díky předpokládanému zlepšení epidemické 
situace ve spojitosti s procesem očkování proti COVID-19 a očekávanému oživení v zahraničí by 
hospodářský růst v roce 2021 mohl dosáhnout 3,1 %.  

Ve 4. čtvrtletí 2020 se meziroční růst spotřebitelských cen viditelně zpomalil a vrátil se pod horní 
3% hranici tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Prostředí charakterizované 
propadem spotřebitelské poptávky již zřejmě pozvolna začíná převažovat nad frikcemi na 

nabídkové straně ekonomiky, a současně se viditelně zpomalil růst cen potravin. Průměrná míra 
inflace v roce 2020 dosáhla 3,2 %. V roce 2021 by s výjimkou ceny ropy měly chybět podstatnější 
proinflační faktory a inflace by v důsledku poklesu jednotkových nákladů práce a přetrvávající 
záporné mezery výstupu měla zvolnit na 1,9 %.  

Vývoj na trhu práce je do značné míry ovlivněn fiskálními stimulačními opatřeními, která jsou 
zaměřena na maximálně možné udržení zaměstnanosti. Nezaměstnanost se tak i přes určitý 
nárůst pohybuje na podstatně nižší úrovni, než by odpovídalo současné cyklické pozici české 

ekonomiky. Míra nezaměstnanosti z Výběrového šetření pracovních sil v loňském roce zřejmě 
dosáhla 2,6 %. Zpožděné efekty ekonomického propadu a postupné omezování opatření 
udržujících vysokou zaměstnanost by měly v roce 2021 míru nezaměstnanosti zvýšit na 3,3 %. 
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Nepříznivá ekonomická situace poněkud paradoxně vede ke zvýšení přebytku běžného účtu 
platební bilance. Snížená ziskovost podniků pod zahraniční kontrolou se projevuje značným, byť 
nejspíše jen dočasným, zlepšením schodku prvotních důchodů. Obchodní bilance v 2. pololetí 
2020 těžila z růstu vývozu automobilů, z poklesu dovozu investičního zboží a z nízké ceny ropy. 
Přebytek běžného účtu v roce 2020 zřejmě dosáhl 3,6 % HDP, pro rok 2021 se počítá s přebytkem 
1,4 % HDP. Veřejné finance na sebe velkou měrou převzaly náklady spojené s epidemií. Propad 
ekonomické aktivity však s sebou nenesl jen pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů, ale 
také výdaje vynaložené na boj proti šíření epidemie, posílení veřejného zdravotního systému a 

zmírnění ekonomických a sociálních dopadů. Odhadujeme, že v roce 2020 dosáhlo saldo 
hospodaření sektoru vládních institucí deficitu ve výši 5,8 % HDP a zadlužení vzrostlo na 38,3 % 

HDP. Pro rok 2021 se počítá s deficitem 6,6 % HDP, který relativní výši dluhu prohloubí na úroveň 
43,3 % HDP. 

Tabulka č. 22: Přehled hlavních ukazatelů 

 

Makroekonomická predikce je zatížena řadou rizik, která v úhrnu považujeme za výrazně 
vychýlená směrem dolů. 

Pandemie nového typu koronaviru, přijatá protiepidemická opatření a jejich doprovodné efekty 
způsobily v roce 2020 hluboký synchronizovaný propad světové ekonomiky. Jeho rozsah je za 
období po 2. světové válce bezprecedentní. Hospodářská politika ve všech zasažených zemích 
reagovala razantním uvolněním a přijetím masivních fiskálních a monetárních stimulů, což 
omezilo negativní vliv pandemie na krátkodobý růst. Zároveň tato opatření napomohla 
minimalizovat dopady na růst dlouhodobý. 

Rok 2021 by měl být ve znamení oživení globální ekonomické aktivity. Ve většině zemí však 
patrně nebude dostatečně silné na to, aby vykompenzovalo propad roku 2020. Nejistoty, kterými 

Makroekonomické ukazatele  Jednotky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hrubý domácí produkt mld. Kč b.c. 4 625 4 797 5 111 5 409 5 749 5 561 5 860

Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 6,4 3,7 6,5 5,8 6,3 -3,3 5,4

Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 5,4 2,5 5,2 3,2 2,3 -6,6 3,9

Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,9 3,8 4,0 3,5 3,1 -5,0 2,2

Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,8 2,5 1,8 3,8 2,3 3,8 2,9

Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 9,7 -3,0 4,9 10,0 2,2 -7,5 3,0

Deflátor HDP růst v % 1,0 1,1 1,3 2,6 3,9 3,6 1,4

Průměrná míra inflace % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 1,9

Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,4 1,9 1,6 1,4 0,2 -1,2 0,7

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 3,4

Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 5,0 5,7 9,2 9,6 6,6 -1,9 0,8

Saldo běžného účtu % HDP 0,4 1,8 1,5 0,4 -0,3 0,3 0,4

Saldo vládního sektoru % HDP -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -6,4

Předpoklady:

Směnný kurz CZK/EUR 27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 26,3 25,8

Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,1 0,9

Ropa Brent USD/barel 52,0 44,0 54,0 71,0 64,0 42,0 48,0

HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,8 2,8 1,8 1,3 -9,0 5,4

Aktuální predikce
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je prognóza na tento rok zatížena, jsou obrovské a rizika jsou jednoznačně vychýlena směrem 
dolů. Mezi největší patří globální vývoj pandemie s možností dalšího omezování ekonomických 
aktivit, zpoždění v procesu vakcinace obyvatelstva, dlouhodobé dopady na potenciální produkt a 

v neposlední řadě i riziko finanční nestability. Na úrovni jednotlivých států budou muset být 
učiněna citlivá rozhodnutí mezi stimulací ekonomiky a nárůstem zadlužení. 

Hlavním negativním faktorem pro ČR i ostatní ekonomiky je vývoj epidemické situace a průběh 
vakcinace obyvatelstva. Makroekonomická predikce vychází z předpokladu, že k významnějšímu 
a déletrvajícímu uvolnění protiepidemických opatření dojde nejdříve ve 2. čtvrtletí 2021. S 

postupně rostoucí proočkovaností společnosti by již omezení ve 2. polovině roku neměla být 
makroekonomicky významná. Predikce také nepočítá s dlouhodobějším dopadem pandemie 

koronaviru na globální dodavatelské řetězce. 

Navzdory dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o budoucím uspořádání 
vzájemných vztahů trh stále vnímá určité nejistoty v oblasti mezinárodního obchodu, především 
mezi Spojenými státy a Čínou. Nedořešenou otázkou zůstává nastavení obchodních vztahů EU 
se Spojenými státy, postoj nové americké vlády by však mohl být více konsenzuální. Klíčové 
rovněž bude, zda a jak rychle dojde v ekonomice ke strukturálním změnám. Existuje riziko, že 
nebude docházet k dostatečnému vyrovnávání nabídky práce s poptávkou.  

To by na jednu stranu vedlo k vyšší nezaměstnanosti (propuštění zaměstnanci z odvětví 
procházejících útlumem by s ohledem na strukturu poptávky po práci neměli odpovídající 
kvalifikaci), na stranu druhou by pomalá či nedostatečná změna limitovala růst firem v 

perspektivních odvětvích, neboť by se potýkaly s nedostatkem zaměstnanců. 

Ve středním a dlouhodobém horizontu bude s ohledem na demografický vývoj nadále klíčové, 
aby docházelo ke zvyšování produktivity práce. Velkou příležitostí je rozvoj automatizace, 

robotizace a digitálních technologií. Významným impulzem pro produktivitu by vzhledem k 

vysokému zapojení českých firem do globálních dodavatelských řetězců byl také jejich posun do 
pozic s vyšší přidanou hodnotou (ať už směrem k počáteční fázi výzkumu a vývoje, nebo k fázi 
prodeje finálního výrobku). Propad ekonomické aktivity a s ním spojené zhoršení finanční situace 

mnoha domácností a firem patrně povede k nárůstu objemu nesplácených úvěrů. Pokles kvality 

úvěrového portfolia bank by přesto neměl ohrozit finanční stabilitu. Rizikem nadále zůstává 
nadhodnocení rezidenčních nemovitostí.  

Vzhledem k významu automobilového průmyslu pro českou ekonomiku pak riziko představuje 
silná procykličnost tohoto odvětví, jeho exportní orientace a závislost na dodavatelských 
řetězcích. Ve středním až dlouhodobém horizontu prohlubují rizika strukturální změny, k nimž v 

automobilovém průmyslu patrně dojde kvůli postupnému zpřísňování emisních norem. Přechod 
na alternativní druh pohonu si však vyžádá enormní investice do vývoje technologií, strojů a 
zařízení či do infrastruktury. Lze také očekávat dopad na zaměstnanost, dodavatelsko-

odběratelské vztahy či ceny energií. 
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Vnější prostředí 

Po dočasném uvolnění opatření přijatých v reakci na pandemii koronaviru došlo ve 3. čtvrtletí 
2020 ve všech hlavních ekonomikách k oživení ekonomické aktivity. Na podzim se však 
epidemická situace opět postupně zhoršovala a restrikce byly zpřísňovány. Obnovení 
hospodářského výkonu v letošním roce bude pravděpodobně jen pozvolné. I přes dohodu mezi 
EU a Spojeným královstvím přetrvávají v obchodních vztazích hlavních ekonomik nejistoty.  

Rizika dále posilují strukturální změny v automobilovém průmyslu. Očekává se, že světová 
ekonomika v letošním roce vzroste o 4,1 %. Ekonomika Spojených států amerických ve 3. čtvrtletí 
2020 díky uvolnění opatření proti šíření onemocnění COVID-19 mezičtvrtletně vzrostla o 7,4 %. 
Zvýšily se přitom všechny složky HDP s výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí, která klesla 
o 1,5 %. Míra nezaměstnanosti v důsledku ekonomického oživení i nadále klesala. V listopadu 
se snížila na 6,7 %, v prosinci zůstala na stejné úrovni. Index nákupních manažerů ve 

zpracovatelském průmyslu v prosinci mírně vzrostl, ve službách však v důsledku opětovného 
nárůstu počtu nakažených došlo k poklesu. Růst maloobchodních tržeb v listopadu zpomalil na 

4,1 %. Na svém prosincovém zasedání rozhodl Fed o zachování hlavní úrokové sazby v cílovém 
pásmu 0,00–0,25 %, neočekává přitom její zvýšení dříve než v roce 2023. 

Ekonomický výhled USA je ovlivněn zejména epidemickou situací, která se od počátku prosince 
opět zhoršuje. Odhaduje se, že se ekonomický výkon USA v roce 2020 snížil o 3,5 %. Prosincové 
schválení druhého balíčku fiskálních stimulů ve výši 900 mld. USD a nouzového použití vakcíny, 
pravděpodobné proočkování amerického obyvatelstva v průběhu letošního roku a související 
pozvolné oživení hospodářství by v roce 2021 mohly vést k nárůstu amerického HDP o 3,3 %.  

Hospodářský růst Číny ve 3. čtvrtletí 2020 zpomalil na 2,7 % mezičtvrtletně, přičemž jeho 
dynamika byla tažena investicemi a spotřebou domácností. Očekávání podniků se díky silnému 
ekonomickému oživení zlepšovala až do prosince, kdy došlo k nepatrnému poklesu. 
Spotřebitelská důvěra však i nadále roste, což se projevuje růstem maloobchodních tržeb. 
Odhaduje se, že čínská ekonomika v roce 2020 vzrostla o 1,6 %. V letošním roce by hospodářský 
růst mohl akcelerovat na 8,5 %.  

V Evropské unii se HDP ve 3. čtvrtletí 2020 mezičtvrtletně zvýšil o 11,5 %, v eurozóně pak o  
12,5 %. V souvislosti s dočasným uvolněním opatření a obnovenou možností realizovat některé 
výdaje byla dominantním faktorem růstu spotřeba domácností. Míra inflace v eurozóně se pátý 
měsíc v řadě pohybuje v deflačním pásmu, v prosinci stagnovala na −0,3 %. Na trhu práce se 
projevují vládní podpůrné programy a relativně příznivá situace v průmyslu. Míra 
nezaměstnanosti tak v listopadu pokračovala v trendu nepatrného snižování a dosáhla 8,3 %. Ve 

stejném měsíci maloobchodní tržby po zhoršení epidemické situace meziročně klesly o 2,9 %. 

Index nákupních manažerů v průmyslu se od srpna pohybuje v pásmu expanze, naopak aktivita 

ve službách se v prosinci dále snížila. Vyhlídky podniků pro nadcházejících dvanáct měsíců se 
zlepšily, částečně vlivem ohlášeného plánu vakcinace obyvatel.  

EU a Spojené království dospěly na konci loňského roku k dohodě o budoucím uspořádání 
vzájemných vztahů. Smlouva neomezuje objem vzájemného obchodu se zbožím ani nezavádí 
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žádná cla. Krátkodobě lze očekávat prodloužení doby přepravy zboží v důsledku zvýšené 
administrativy a adaptace na nová pravidla. Na druhou stranu by však snížení předchozí 
dlouhotrvající nejistoty mohlo podpořit investiční aktivitu. Nedořešenou otázkou zůstává 

nastavení obchodních vztahů Evropské unie s USA, postoj nové americké vlády by mohl být více 
konsenzuální.  

Odhaduje se, že ekonomický výkon v EU27 mohl v roce 2020 klesnout o 6,9 %. V letošním roce 

by pak HDP mohl vzrůst o 3,5 %. Po snížení HDP o 9,8 % v 2. čtvrtletí 2020 dosáhla ekonomika 

Německa ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletního růstu o 8,5 %. Kromě vyšších spotřebních výdajů 

domácností k oživení výrazně přispěl zahraniční obchod, změna zásob působila naopak záporně. 

Předstihové ukazatele z prosince naznačují příznivý vývoj výhradně ve zpracovatelském 
průmyslu. Sentiment podnikatelů ve službách i spotřebitelská důvěra, jež jsou více citlivé na vývoj 
epidemické situace, se souběžně zhoršily. Míra nezaměstnanosti setrvala v listopadu na 4,5 %, 

což se projevilo meziměsíčním nárůstem maloobchodních tržeb o 1,9 %. Pro hospodářský vývoj 
bude podstatná délka trvání restriktivních opatření, která byla v prosinci zpřísněna a počátkem 
letošního roku prodloužena prozatím do konce ledna. Odhaduje se, že se HDP v Německu v 

loňském roce snížil o 5,8 %. V roce 2021 by ekonomický růst mohl dosáhnout 2,9 %. Výkon 
ekonomiky Slovenska se ve 3. čtvrtletí 2020 mezičtvrtletně zvýšil o 11,6 %. Na předkrizovou 

úroveň se vrátila spotřeba domácností i exportní aktivita, ve které se pozitivně projevily 
objednávky v automobilovém průmyslu. 

Na trhu práce dochází k poklesu zaměstnanosti ve službách, zatímco některá odvětví se nadále 
potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Míra nezaměstnanosti v listopadu třetí měsíc v řadě 
stagnovala na 7,4 %. Po postupném uvolňování protiepidemických opatření v průběhu listopadu 

a prosince rozhodla vláda o jejich opětovném zpřísnění od počátku letošního roku. Tempo 
hospodářského oživení bude silně závislé na vývoji automobilového průmyslu a poptávce 
obchodních partnerů, především z Německa a sousedních států. HDP Slovenska mohl v roce 

2020 klesnout o 5,9 %, v letošním roce by se pak mohl zvýšit o 3,2 %. 

Komodity  

Cena ropy Brent činila ve 4. čtvrtletí 2020 v průměru 44,3 USD/barel. Meziročně se snížila o  

30 %, v korunovém vyjádření přibližně o 32 %. Ve 4. čtvrtletí došlo k dalšímu oživení poptávky po 
ropě, které bylo patrně spojené s oslabením amerického dolaru a s optimismem souvisejícím s 
pokroky ve vývoji, schvalování a distribuci vakcín proti COVID-19. Organizace zemí vyvážejících 
ropu se dohodla s Ruskem a dalšími zeměmi (tzv. uskupení OPEC+) na uvolnění těžebních limitů, 
které ovšem nebude oproti původnímu plánu tak výrazné. Snížení těžby o 7,7 mil. barelů denně 
platné do prosince 2020 mělo být od ledna 2021 zmírněno na 5,8 mil. barelů denně. Místo toho 
však od ledna platí snížení o 7,200 mil. barelů denně, od února o 7,125 a od března o 7,050 mil. 
barelů denně. O rozsahu omezování těžby v dalších měsících zatím nebylo rozhodnuto.  

Energetická informační správa Spojených států odhaduje, že v roce 2021 bude světová produkce 
ropy přibližně odpovídat její spotřebě a nebude tudíž docházet k výraznějším změnám zásob 
vytěžené ropy, což by vytvářelo podmínky pro stabilní cenu. Tomu odpovídá i situace na 
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termínovém trhu, kde se ropa s pozdějším dodáním obchoduje jen nepatrně levněji než ropa s 
bližším dodáním. Předpokládaný vývoj ceny ropy Brent tak odráží téměř plochou křivku cen 
kontraktů futures, která je ovšem v roce 2021 ve srovnání se zářijovou makroekonomickou 

predikcí položena výše. V roce 2021 by průměrná cena barelu ropy měla být o 22 % vyšší než v 
roce 2020, tedy 51 USD. Jelikož oproti předchozí predikci se počítá se silnějším kurzem koruny 
vůči americkému dolaru, je navýšení predikce korunové ceny ropy mírnější. 

Úrokové sazby  

Tříměsíční sazba PRIBOR dosáhla ve 4. čtvrtletí 2020 v průměru 0,3 %, za celý rok 2020 pak  

0,9 %. Pokud bude nastavení monetární politiky odpovídat našim předpokladům, měla by v 1. 

čtvrtletí 2021 činit 0,4 %, stejně jako v průměru za rok 2021. Výnos do splatnosti desetiletých 
státních dluhopisů pro konvergenční účely se v průměru ve 4. čtvrtletí 2020 zvýšil na 1,1 %, za 

celý rok 2020 taktéž na 1,1 %. S ohledem na předpokládané nastavení měnové politiky ČNB a 
ECB, vývoj inflace a rostoucí výnosovou křivku se předpokládá, že by dlouhodobé úrokové sazby 

by mohly v letošním roce v průměru dosahovat 1,2 %. V říjnu i listopadu 2020 meziroční růst 
celkových úvěrů domácnostem zrychlil na 6,4 %, přesto byl v porovnání s posledními lety 
pomalejší. Růst úvěrů na spotřebu v průběhu roku 2020 zpomaloval na 1,2 % v listopadu. 
Dynamika ostatních úvěrů, které zahrnují úvěry živnostníkům, od srpna 2020 postupně rostla na 
4,3 % v listopadu. 

Růst úvěrů na bydlení od začátku roku mírně zrychloval, k čemuž přispělo uvolňování doporučení 
ČNB k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční 
nemovitostí. Od června 2020 je aktivní pouze doporučení na poměr výše úvěru k hodnotě 

nemovitosti, který by neměl přesáhnout 90 %. Dynamika nově poskytnutých hypotečních úvěrů 
na nákup bytové nemovitosti (bez refinancování) se v průběhu roku 2020 zvyšovala, v listopadu 
byl růst těchto úvěrů téměř 40 %. Průměrná klientská úroková sazba z celkového objemu úvěrů 
domácnostem klesla z 3,6 % v lednu na 3,5 % v listopadu. 

Česká ekonomika se vlivem opatření k potlačení následků epidemie COVID-19 v roce 2020 

propadla do hluboce záporné mezery výstupu. Reálná hrubá přidaná hodnota ve 2. čtvrtletí 2020 
zaostala o více než 8 % za svou potenciální úrovní, což bylo zdaleka nejvíce v historii samostatné 

české ekonomiky. Razantní hospodářské oživení ve 3. čtvrtletí zmenšilo rozsah záporné mezery 
na −2 %, ovšem nástup další vlny epidemie ve 4. čtvrtletí vedl k opětovnému rozevření mezery 
na cca −4 %. Odhaduje se, že za celý rok 2020 dosáhla produkční mezera hodnoty pod −3 %, 
což je velikost srovnatelná s recesemi v letech 2009 a 2013. Očekává se, že se záporná 
produkční mezera bude v dalším období uzavírat. Vzhledem ke zvýšené nejistotě výsledků v 
období extrémní volatility ekonomického výkonu je však k těmto odhadům nutno přistupovat s 
vysokou mírou opatrnosti.  

Ekonomický propad vedl ke zvýraznění tendence zpomalování růstu potenciálního produktu. Ten 
podle aktuálního odhadu rostl v roce 2020 o méně než 1 %. Po odeznění recese by se měl růst 
potenciálního produktu pozvolna zrychlovat na zhruba 1,6 % v roce 2023.  
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4.2.3 Ocenění výnosovou metodou  

Na základě relevantních informací se nám jako nejvhodnější metoda ocenění pro stanovení 
reálné hodnoty obou společnosti, resp. stanovení hodnoty obchodného podílu jeví metoda 

výnosová, tj. metoda diskontovaných volných hotovostních toků, metoda DCF Entity.  

Jako další metodu jsme použili metodu účetní (majetková metoda na bázi účetních hodnot). Tato 

metoda je jako jedna z možných metod zjištění majetkové hodnoty a podstaty oceňovaných 

Společností, ale v tomto případě jako metoda podpůrná a doplňková.  

Pro ocenění obou společnosti jsme vycházeli z údajů poskytnutých k datu ocenění. Dle prohlášení 
zadavatele nedošlo do data vydání posudku k žádné významné události, která by měla podstatný 
vliv na ocenění závodu. Metoda účetní hodnoty opírá o údaje zjištěné v účetnictví. Jejím určitým 
nedostatkem je evidence majetku v historických cenách, odepisování majetku ve vazbě na 
daňové předpisy a účtování části majetku přímo do nákladů, což snižuje její vypovídající 
schopnost ve vztahu k tržnímu srovnání. Poskytuje však průběžný přehled o pohybech ve stavu 
obchodního majetku.  

Z důvodu nedostatku relevantních údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem, 
nebyla v tomto ocenění použita metoda tržního porovnání.  

4.2.3.1 Ocenění výnosovou metodou - Léčebné lázně Bohdaneč 

Výnosová metoda DCF Entity, využívá prognózy peněžních toků do budoucna a z důvodu  
splnění podmínky „going concern“ je znalcem považována za jednu z hlavních metod zjištění tržní 
hodnoty Společnosti.  

Metoda diskontovaného peněžního toku DCF Entity – I. Fáze 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

+ Odpisy 

+ Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku provozně nutného 

= FCF  

Metoda diskontovaného peněžního toku DCF Entity – II. Fáze 

Dlouhodobý provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

+ Odpisy v roce – dlouhodobě udržitelné investice do dlouhodobého investičního majetku 

+ Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

- Průměrné dlouhodobé Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

– Dlouhodobě udržitelné investice do dlouhodobého investičního majetku  
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= FCFk+1  

Výpočetní postup je vyjádřen následujícími vzorci: 
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Pro výpočet netto výnosové hodnoty majetku VHCOMnetto použijeme:

VHCOMnetto = VHOMbrutto  -   CK ú            

V uvedených vzorcích je VHOM brutto výnosová hodnota brutto, VHCOMnetto je výnosová hodnota 
majetku, CKú je cizí úročený kapitál snížený o nadbytečnou hotovost, FCFn, FCFk+1 jsou hodnoty 

cash flow vycházející z projekce hotovostních toků, PH je pokračující hodnota, i diskontní míra 
určená na základě modelu CAPM, g je dlouhodobý růst po roce k.  

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu bude použitý model beta koeficientu zohledňující tržní 
rizika.

i = nVK =  Rf + ßz x (Rm - Rf) + Rz + Rp,

kde nvk jsou náklady vlastního kapitálu, Rf je bezriziková sazba, (Rm - Rf ) je riziko trhu, ßz je 

koeficient citlivosti rizika příslušného oboru podnikání zohledňující příslušné zadlužení, Rz

přirážka za riziko dané země, Rp přirážka dle specifika kapitálové společnosti.

Výpočet diskontní sazby

Princip metody DCF spočívá v tom, že diskontováním budoucích peněžních toků získáme 
ocenění investovaného vloženého kapitálu. Diskontní sazba tak přepočítává budoucí hodnotu 
peněžního toku na současnou hodnotu a zároveň zohledňuje také rizikovost spojenou s 
dosažením tohoto peněžního toku. Diskontní sazbu můžeme také chápat jako náklad na vložený 
kapitál, respektive očekávanou výnosnost, kterou investor požaduje za investovaný kapitál.

V případě použití metody ocenění DCF Entity, ve které se kalkulují peněžní toky pro vlastníky i 
věřitele, odpovídá diskontní sazba váženým nákladům vlastního a cizího kapitálu (WACC).

Vzorec pro stanovení diskontní sazby – WACC:

kde:

NCK: náklady cizího kapitálu,
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NVK:  náklady vlastního kapitálu, 

d:  sazba daně z příjmu, 

CK:  úročený cizí kapitál, 

VK:  vlastní kapitál, 

K:  celkový zpoplatněný kapitál (K=CK+VK). 

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu bude použit model CAPM (capital asset pricing model), 
pro stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím beta koeficientu.  

i  = nVK =  Rf + ßz x (Rm - Rf) + Rz + Rp 

Bezriziková míra 

Bezriziková úroková sazba je založena na výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů, které se 
vyznačují nízkým rizikem a odrážejí dlouhodobé inflační očekávání.  

Pro účely tohoto ocenění je použita bezriziková úroková míra Rf stanovena na úrovni 0,32 % až 
2,75 %, která vychází z výnosnosti státních dluhopisů v závislosti dle jejich splatnosti pro dané 
období.   

Riziková přirážka trhu  

Riziková přirážka trhu (Rm - Rf) byla zvolena na úrovni 5,31 % a byla určena na základě údajů 
zveřejňovaných na stránkách A. Damodarana www.damodaran.com, sekce Updated Data. 

Prémie země 

Prémie země Rz byla rovněž stanovena na základě údajů ze stránek A. Damodarana a odvozena 
z ratingu země (riziko selhání země) ve výši 0,59 %. 

Speciální přirážka zohledňující charakter, likviditu, a velikost kapitálové společnosti byla 
uvažována na úrovni 4 %, resp. 5 %. Tato riziková přirážka je odvozena v souladu s metodikou a 

dle rizika, které je podloženo dostupnými daty ke dni ocenění vycházející z konkrétní situace 
oceňovaného subjektu.   

Koeficient ßz 

Hodnota Koeficientu ßz je v tomto případě 0,85 odpovídá sektoru danému sektoru (Healthcare 

Services) ze stránek A. Damodarana.  

Růst fáze společnosti g odhadujeme ve výši 2,0 %. 

Výsledná kalkulace diskontní sazba je odhadnuta pomocí výpočtu ve výši 8,42 %, a ve výši  
12,85 %, pro pokračující fázi, viz následující tabulka výpočtu.  
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Tabulka č. 23: Výpočet diskontní míry 

 

Pro účely sestavení projekce a ocenění jsme vycházeli z průměrné struktury výnosů a nákladů v 
letech 2017 až 2021. Po provedení analýzy a následném posouzení základních vstupů a 
předpokladů, jsme tyto výsledky využili pro potřeby výnosové metody. Následně jsme je 
zpracovali jako projekci diskontovaného cash flow. Projekce byla vypracována v nominálních 
cenách na období čtyř let, kdy poslední rok se stal výchozím pro konečný rok. Uvedená projekce 
byla konzultována s managementem společnosti, který ji odsouhlasil.   

Jako výchozí úroveň výnosů, predikce tržeb, pro následující období jsme předpokládali z části 
průměrnou úroveň posledních roky. Tržby jsou závislé především na domluvených smluvních 
zakázkách společnosti. Pro konečný rok jsme rovněž kalkulovali s dlouhodobým nominálním 
růstem ve výši 1 %, tedy na úrovni dlouhodobě predikované výše inflace.  

U predikce nákladů jsme v nastavené projekci předpokládaného budoucího hospodaření 
provozní náklady zahrnuli náklady na materiál a energii, služby, osobní náklady, odpisy a ostatní 
provozní náklady. Nejvýznamnější položkou je spotřeba materiálu a energií a služby, a osobní 
náklady. Jako výchozí úroveň pro další období jsme předpokládali náklady na úrovni průměrné 
výše za posledních 5 let. 

Přestože současná teorie finanční analýzy uvádí, že optimální průměrná výše provozního kapitálu 
pro danou skupinu společností/závodů v určitém odvětví existuje, především jako soubor 
statistických údajů, není bohužel možné stanovit optimální úroveň provozního kapitálu a jeho 
financování pro konkrétní společnost. Proto jsou požadavky na růst provozního kapitálu 
projektovány jako průměrný nárůstu tržeb v jednotlivých letech projekce.  

V rámci výpočtu první fáze je stanovení volných peněžních prostředků, které lze z podniku uvolnit, 
aniž by byla ohrožena provozní činnost podniku. Při použití metody DCF Entity se jedná o volné 
peněžní prostředky pro vlastníky i věřitele. Východiskem pro výpočet hodnoty první fáze je 
provozní výsledek odvozený z finančního plánu.  

1 2 3 4

Bezriziková výnosová míra 0,32% 0,83% 1,08% 2,75%

Riziková prémie 5,31% 5,31% 5,31% 5,31%

Nezadlužená beta 0,85 0,85 0,85 0,85

Zadlužená beta 0,85 0,85 0,85 0,85

Riziková prémie země opravená o inflaci 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

Specifické rizikové přirážky 4,0% 4,0% 4,0% 5,0%

Náklady vlastního kapitálu 9,42% 9,93% 10,18% 12,85%

Váha vlastního kapitálu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Diskontní sazba 9,42% 9,93% 10,18% 12,85%
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Tabulka č. 24: Výpočet FCFF první fáze 

 

Současná hodnota první fáze společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. činí -5 435 tis. Kč. 

Výpočtem druhé fáze se rozumí období, pro které již nebyl sestaven finanční plán. Hodnota druhé 
fáze tak představuje ocenění peněžních toků, které bude společnost/ závod generovat od konce 
první fáze do nekonečna, za předpokladu splnění podmínky „going concern“. Pro stanovení 
současné hodnoty k datu ocenění je nutné hodnotu perpetuity převést na současnou hodnotu 
prostřednictvím diskontního faktoru.  

Tabulka č. 25: Výpočet FCFF druhé fáze 

 

Současná hodnota druhé fáze činí 23 800 tis. Kč. 

Celková hodnota společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. se vypočítá součtem hodnot první a 
druhé fáze, od které se odečte dlouhodobý cizí úročený kapitál ke dni ocenění, která je ve výši  
0 Kč, a přičte se hodnota neprovozních aktiv (50 % obchodní podíl na společnosti AXILLARIS 

a.s.; a položky ostatní dlouhodobé cenné papíry) ke dni ocenění ve výši 3 855 tis. Kč. Celková 
hodnota společnosti Léčebné lázně Bohdaneč je dále shrnuta v následující tabulce.   

1 2 3 4

Korigovaný provozní HV před zdaněním -26 956 -1 417 1 584 1 831

Daňová sazba 19% 19% 19% 19%

Zdanění korigovaného zisku 0 0 301 348

Korigovaný provozní HV po zdanění -26 956 -1 417 1 283 1 483

Odpisy stálých aktiv 3 697 3 876 3 966 4 038

Investice do pracovního kapitálu 6 360 -10 593 -32 291 19 306

Investice na pořízení dl. majetku -9 155 11 936 34 410 -17 434

Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele -20 464 1 115 3 131 3 649

Diskontní faktor 0,95 0,86 0,78 0,69

Diskontovaný volný peněžní tok -11 381 962 2 452 2 532

Volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze (FCFt+1) 3 722

Tempo růstu volného peněžního toku (g) 2,0%

Diskontní sazba 12,85%

Diskontní faktor posledního roku první fáze (df ) 0,69

Současná hodnota druhé fáze k datu ocenění 23 800
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Tabulka č. 26: Celková hodnota  

 

Stanovená hodnota jmění společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. metodou výnosovou 
metodou činí 22 220 tis. Kč, zaokrouhleno.  

4.2.3.2 Ocenění účetní metodou - Léčebné lázně Bohdaneč 

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
31. 5. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  

 

Tabulka č. 27: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 403 035 

Stálá aktiva 356 780 

Dlouhodobý nehmotný majetek 440 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 840 

Dlouhodobý finanční majetek 335 500 

Oběžná aktiva 41 016 

Zásoby 2 019 

Dlouhodobé pohledávky 56 

Krátkodobé pohledávky 22 274 

Peněžní prostředky 16 667 

Časové rozlišení 5 239 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 28: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 83 224 

Rezervy 9 522 

Dlouhodobé závazky 3 774 

Současná hodnota první fáze -5 435

Současná hodnota druhé fáze 23 800

Celková hodnota podniku (brutto) 18 364

Cizí úročený kapitál k datu ocenění 0

Hodnota neprovozních aktiv 3 855

Výsledná hodnota vlastního kapitálu (netto) 22 219
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Krátkodobé závazky 69 928 

Časové rozlišení 920 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 29: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 403 035 

Závazky 84 144 

Výsledná účetní hodnota společnosti  318 891 

Výsledná hodnota společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. stanovena účetní metodou je  

318 891 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Nájemní smlouvy 

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s TESLA investiční 

společnost, a.s. jednající na účet fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA 

investiční společnost, a.s., ze dne 22.8.2018. Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 

let, s možností prodloužení. Nájemné sjednáno ve výši 31 661 340Kč/ročně s inflační doložkou. 

Předmětem nájmu jsou nemovité věci zapsané na LV 494 v k.ú. Lázně Bohdaneč. Jedná se o 

lázeňský areál. Placení nájemného je zohledněno ve výpočtu výnosové hodnoty společnosti. 
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Katastrální mapa 
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Detail budov 

 



60 

 

 

 

 

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s AMULET Country 

s.r.o., kdy vlastníkem 100% podílu je TESLA investiční společnost, a.s. jednající na účet fondu 

Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s., ze dne 

22.8.2018. Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 let, s možností prodloužení. 

Nájemné sjednáno ve výši 87 200Kč/ročně s inflační doložkou. Předmětem nájmu jsou nemovité 

věci zapsané na LV 494 v k.ú. Lázně Bohdaneč, a jedná se o parc.č. 33/1 a 1076/7. Placení 

nájemného je zohledněno ve výpočtu výnosové hodnoty společnosti. 

Katastrální mapa 
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Detail budov 
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Povolení k používání léčebních zdrojů
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Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení
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Pro doplnění informací uvádíme dokumenty pro společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., a to 
Registraci nestátního zdravotního zařízení a Povolení k používání léčebních zdrojů. 
V případě, že by došlo k jakékoli změně ve vlastnictví nemovitých věcí, či ve výše uvedených 
povoleních, je potřeba znalecký posudek aktualizovat.  
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4.2.3.3 Ocenění výnosovou metodou - Lázně Teplice nad Bečvou 

Bezriziková míra 

Bezriziková úroková sazba je pro účely tohoto ocenění stanovena na úrovni 0,32 % až 2,75 %, 
která vychází z výnosnosti státních dluhopisů v závislosti dle jejich splatnosti pro dané období.   

Riziková přirážka trhu  

Riziková přirážka trhu (Rm - Rf) byla zvolena na úrovni 5,31 % a byla určena na základě údajů 
zveřejňovaných na stránkách A. Damodarana www.damodaran.com, sekce Updated Data. 

Prémie země 

Prémie země Rz byla rovněž stanovena na základě údajů ze stránek A. Damodarana a odvozena 
z ratingu země (riziko selhání země) ve výši 0,59 %. 

Speciální přirážka zohledňující charakter, likviditu, a velikost kapitálové společnosti byla 
uvažována na úrovni 5 %, resp. 6 %. Tato riziková přirážka je odvozena v souladu s metodikou a 

dle rizika, které je podloženo dostupnými daty ke dni ocenění vycházející z konkrétní situace 
oceňovaného subjektu.   

Koeficient ßz 

Hodnota Koeficientu ßz je v tomto případě 0,85 odpovídá sektoru danému sektoru (Healthcare 

Services) ze stránek A. Damodarana.  

Růst fáze společnosti g odhadujeme ve výši 1,0 %. 

Výsledná kalkulace diskontní sazba je odhadnuta pomocí výpočtu ve výši 10,42 %, a ve výši  
13,85 %, pro pokračující fázi, viz následující tabulka výpočtu.  

Tabulka č. 30: Výpočet diskontní míry 

 

1 2 3 4

Bezriziková výnosová míra 0,32% 0,83% 1,08% 2,75%

Riziková prémie 5,31% 5,31% 5,31% 5,31%

Nezadlužená beta 0,85 0,85 0,85 0,85

Zadlužená beta 0,85 0,85 0,85 0,85

Riziková prémie země opravená o inflaci 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

Specifické rizikové přirážky 5,0% 5,0% 5,0% 6,0%

Náklady vlastního kapitálu 10,42% 10,93% 11,18% 13,85%

Váha vlastního kapitálu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Diskontní sazba 10,42% 10,93% 11,18% 13,85%



70 

 

Pro účely sestavení projekce a ocenění jsme vycházeli z průměrné struktury výnosů a nákladů v 
letech 2017 až 2021. Po provedení analýzy a následném posouzení základních vstupů a 
předpokladů, jsme tyto výsledky využili pro potřeby výnosové metody. Následně jsme je 

zpracovali jako projekci diskontovaného cash flow. Projekce byla vypracována v nominálních 
cenách na období čtyř let, kdy poslední rok se stal výchozím pro konečný rok. Uvedená projekce 
byla konzultována s managementem společnosti, který ji odsouhlasil.   

Jako výchozí úroveň výnosů, predikce tržeb, pro následující období jsme předpokládali z části 
průměrnou úroveň posledních roky. Tržby jsou závislé především na domluvených smluvních 
zakázkách společnosti. Pro konečný rok jsme rovněž kalkulovali s dlouhodobým nominálním 
růstem ve výši 1 %, tedy na úrovni dlouhodobě predikované výše inflace.  

U predikce nákladů jsme v nastavené projekci předpokládaného budoucího hospodaření 
provozní náklady zahrnuli náklady na materiál a energii, služby, osobní náklady, odpisy a ostatní 
provozní náklady. Nejvýznamnější položkou je spotřeba materiálu a energií a služby, a osobní 
náklady. Jako výchozí úroveň pro další období jsme předpokládali náklady na úrovni průměrné 
výše za posledních 5 let. 

Přestože současná teorie finanční analýzy uvádí, že optimální průměrná výše provozního kapitálu 
pro danou skupinu společností/závodů v určitém odvětví existuje, především jako soubor 
statistických údajů, není bohužel možné stanovit optimální úroveň provozního kapitálu a jeho 
financování pro konkrétní společnost. Proto jsou požadavky na růst provozního kapitálu 
projektovány jako průměrný nárůstu tržeb v jednotlivých letech projekce.  

V rámci výpočtu první fáze je stanovení volných peněžních prostředků, které lze z podniku uvolnit, 
aniž by byla ohrožena provozní činnost podniku. Při použití metody DCF Entity se jedná o volné 
peněžní prostředky pro vlastníky i věřitele. Východiskem pro výpočet hodnoty první fáze je 
provozní výsledek odvozený z finančního plánu.  

Tabulka č. 31: Výpočet FCFF první fáze 

 

Současná hodnota první fáze společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. činí 2 151 tis. Kč. 

1 2 3 4

Korigovaný provozní HV před zdaněním -7 221 -2 656 1 182 2 057

Daňová sazba 19% 19% 19% 19%

Zdanění korigovaného zisku 0 0 225 391

Korigovaný provozní HV po zdanění -7 221 -2 656 957 1 666

Odpisy stálých aktiv 3 702 3 808 3 844 3 863

Investice do pracovního kapitálu -4 314 -1 042 -2 753 3 884

Investice na pořízení dl. majetku 5 686 1 056 5 100 -1 351

Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele -4 892 1 138 2 454 2 995

Diskontní faktor 0,94 0,85 0,77 0,67

Diskontovaný volný peněžní tok -2 706 968 1 877 2 012
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Výpočtem druhé fáze se rozumí období, pro které již nebyl sestaven finanční plán. Hodnota druhé 
fáze tak představuje ocenění peněžních toků, které bude společnost/ závod generovat od konce 
první fáze do nekonečna, za předpokladu splnění podmínky „going concern“. Pro stanovení 
současné hodnoty k datu ocenění je nutné hodnotu perpetuity převést na současnou hodnotu 
prostřednictvím diskontního faktoru.  

Tabulka č. 32: Výpočet FCFF druhé fáze 

 

Současná hodnota druhé fáze činí 17 319 tis. Kč. 

Celková hodnota společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se vypočítá součtem hodnot první a 
druhé fáze, od které se odečte dlouhodobý cizí úročený kapitál ke dni ocenění, která je ve výši  
0 Kč, a přičte se hodnota neprovozních aktiv (50 % obchodní podíl na společnosti AXILLARIS 

a.s.; a položky ostatní dlouhodobé cenné papíry, která se skládá z nakoupených dluhopisů a akcií 
ve výši 5,74 % obchodního podílu na společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) ke dni ocenění 
ve výši 3 855 tis. Kč. Celková hodnota společnosti Lázně Teplice nad Bečvou je dále shrnuta v 
následující tabulce.   

Tabulka č. 33: Celková hodnota  

 

Stanovená hodnota jmění společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. metodou výnosovou 
metodou činí 24 400 tis. Kč, zaokrouhleno.  

4.2.3.4 Ocenění účetní metodou - Lázně Teplice nad Bečvou 

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
31. 5. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  

 

Volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze (FCFt+1) 3 055

Tempo růstu volného peněžního toku (g) 2,0%

Diskontní sazba 13,85%

Diskontní faktor posledního roku první fáze (df ) 0,67

Současná hodnota druhé fáze k datu ocenění 17 319

Současná hodnota první fáze 2 151

Současná hodnota druhé fáze 17 319

Celková hodnota podniku (brutto) 19 471

Cizí úročený kapitál k datu ocenění 0

Hodnota neprovozních aktiv 4 926

Výsledná hodnota vlastního kapitálu (netto) 24 397
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Tabulka č. 34: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 312 910 

Stálá aktiva 254 854 

Dlouhodobý nehmotný majetek 530 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 100 

Dlouhodobý finanční majetek 229 224 

Oběžná aktiva 57 628 

Zásoby 823 

Dlouhodobé pohledávky 6 581 

Krátkodobé pohledávky 28 585 

Peněžní prostředky 21 639 

Časové rozlišení 428 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 35: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 72 722 

Rezervy 3 476 

Dlouhodobé závazky 395 

Krátkodobé závazky 68 851 

Časové rozlišení 8 940 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 36: Výsledná účetní hodnota (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 312 910 

Závazky 81 662 

Výsledná účetní hodnota společnosti  231 248 

Výsledná hodnota společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. stanovena účetní metodou je  
231 248 tis. Kč, zaokrouhleno.  
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Nájemní smlouva 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. má uzavřenou Nájemní smlouvu s RANELL s.r.o., kdy 

vlastníkem 100% podílu je společnost SMART Capital, a.s.1, patřící pod finanční skupinu SMART 

Corporation . Doba nájmu je sjednána na dobu určitou v délce 25 let s možností prodloužení. 

Nájemné sjednáno ve výši 25 000 000Kč/ročně s inflační doložkou. Předmětem nájmu jsou 

nemovité věci zapsané na LV 162 a LV 3375 v k.ú. Lázně Teplice nad Bečvou. Placení 

nájemného je zohledněno ve výpočtu výnosové hodnoty společnosti. 

 

Katastrální mapa 

 
1
 Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Banky CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se 

sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, za účelem zajištění dluhu do maximální výše CZK 302.625.000,- ve 
smyslu Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci č. OP-411357201914 uzavřené dne 28.03.2019. Dle výše 
uvedené smlouvy (i) zástavce zřídil k zástavě zákaz zatížení a zcizení zástavy jako věcné právo a zavázal se, že ode dne 
uzavření výše uvedené smlouvy až do zániku zástavního práva k zástavě dle výše uvedené smlouvy bez předchozího 
souhlasu zástavního věřitele zástavu nepřevede na třetí osobu, nevloží do svěřeneckého fondu či k zástavě nezřídí 
jakékoliv zatížení ve prospěch třetí osoby, (ii) se zástavce zavázal, že po dobu trvání zástavního práva k zástavě dle výše 
uvedené smlouvy nezajistí zástavním právem zřízeným k zástavě ve výhodnějším pořadí nový dluh ve smyslu § 1384 
Občanského zákoníku, (iii) se zástavce zavázal, že neumožní zápis nového zástavního práva na zástavě namísto 
zástavního práva zřízeného výše uvedenou smlouvou ve smyslu § 1388 Občanského zákoníku a (iv) zanikne-li zástavní 
právo dle výše uvedené smlouvy zapsané do obchodního rejstříku, zástavní věřitel nepožádá o výmaz tohoto zástavního 
práva z obchodního rejstříku (návrh na výmaz tohoto zástavního práva z obchodního rejstříku bude povinen podat 
zástavce na základě potvrzení vystaveného mu k tomuto účelu na jeho písemnou žádost ze strany zástavního věřitele). 
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Mapa lázní 
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Povolení k používání léčebních zdrojů 
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Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení 
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Pro doplnění informací uvádíme dokumenty pro společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s., a to 
Registraci nestátního zdravotního zařízení a Povolení k používání léčebních zdrojů. 
V případě, že by došlo k jakékoli změně ve vlastnictví nemovitých věcí, či ve výše uvedených 
povoleních, je potřeba znalecký posudek aktualizovat.  
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4.2.3.5 Neprovozní aktiva  

Obě oceňované společnosti vlastní následující neprovozní aktiva, která byla samostatně 
přeceněna v následující části posudku.  

Jedná se o položky podíly – ovládaná nebo ovládající osoba a ostatní dlouhodobé cenné papíry.  

4.2.3.5.1 Položka podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 

Společnost Lázně Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
mají podíl ve výši po 50 % na společnosti AXILLARIS a.s., se sídlem Nová cesta 1550/17, Krč, 
140 00 Praha 4, IČO 278 63 832. Každá společnost účetně eviduje tento podíl ve výši  
13 500 tis. Kč na položce podíly – ovládaná nebo ovládající osoba. Jedná se o nepotřebný 
majetek, tzn. o neprovozní aktivum. V této kapitole posudku je přeceněna předmětná položka.  

V následující části jsou popsané informace sebraných a vytvořených dat o společnosti, včetně 
základní informace o společnosti z veřejného obchodního rejstříku ke dni zpracování. 

  

Obchodní firma AXILLARIS a.s. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 278 63 832 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 21. února 2007 

Předmět činnosti - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

Správní rada předseda správní rady: 

JUDr. ZDENĚK ŠULC, dat. nar. 17. února 1955 

Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Den vzniku funkce: 12. ledna 2017 

Den vzniku členství: 12. ledna 2017 

Akcie 10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 200 000,- Kč 

Základní kapitál 2 000 000,- Kč, splaceno: 100 %  

Společnost AXILLARIS a.s. byla založena v roce 2007. V současné době má dva akcionáře 
společnost Lázně Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obě 
společnosti mají stejný podíl po 50 %.  

4.2.3.5.1.1 Finanční analýza  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 

předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021, dále také jen 
„sledované období“.   
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Rozvaha  

Bilanční suma společnosti AXILLARIS a.s. byla ke dni ocenění ve výši 12 906 tis. Kč. Významnou 
položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 11 031 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 85,5 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 10 160 tis. Kč, 
s průměrným podílem 84,1 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve stejné výši, tj. 11 031 tis. Kč. 

Jedná se o položku nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve stejné výši.  

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni ocenění účetně 
evidován.   

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 1 875 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 14,5 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 1 880 tis. Kč, s průměrným podílem 15,9 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve výši 1 875 tis. Kč.  

Položky zásoby, dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly ke dni ocenění účetně 
evidovány.   

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 1 875 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 1 880 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti AXILLARIS a.s. ve sledovaném 
období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021.  
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Tabulka č. 37: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 1 741 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
11 165 tis. Kč.  

Vlastní kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši 13,5 %. Jeho průměrná hodnota byla 
ve sledovaném období ve výši 1 790 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve výši  
15,1 %.   

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 2 000 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Položky kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly účetně 
evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-247 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -12 tis. Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 11 167 tis. Kč, v relativním vyjádření  
86,5 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 10 250 tis. Kč. Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 84,9 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve stejné výši, tj. 11 165 tis. Kč. Rezervy a 

dlouhodobé závazky nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 125 tis. Kč, a 

závazky ke společníkům ve výši 11 040 tis. Kč.   

 

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 9 433 12 030 12 909 12 907 12 906

Dlouhodobý majetek 7 558 10 119 11 031 11 031 11 031

       % Aktiv celkem 80,1% 84,1% 85,5% 85,5% 85,5%

Oběžná aktiva 1 875 1 909 1 876 1 874 1 875

       % Aktiv celkem 19,9% 15,9% 14,5% 14,5% 14,5%

Peněžní prostředky 1 875 1 909 1 876 1 874 1 875

Časové rozlišení 0 2 2 2 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál 1 863 1 804 1 771 1 753 1 741

       % Pasiv celkem 19,7% 15,0% 13,7% 13,6% 13,5%

Cizí zdroje 7 570 10 226 11 138 11 154 11 165

       % Pasiv celkem 80,3% 85,0% 86,3% 86,4% 86,5%

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 7 570 10 226 11 138 11 154 11 165

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Výkaz zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 31. 5. 2021.  

Tabulka č. 38: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost AXILLARIS a.s. neměla ve sledovaném období žádné tržby, viz základní informace 
v tabulce výše. Společnost má rozestavěnou nemovitou věc, účetně evidovanou na položce 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Z té by měli výhledově plynout výkony společnosti 

Analýza poměrových ukazatelů nebyla realizována, protože nemá žádnou vypovídající schopnost 
s ohledem na žádnou aktivitu společnosti.  

Ocenění 

Na základě relevantních informací se nám jako nejvhodnější metoda ocenění pro stanovení 
hodnoty společnosti AXILLARIS a.s. jeví metoda individuálního tržního přecenění majetku.  

Jako další metodu jsme použili metodu účetní (majetková metoda na bázi účetních hodnot). Tato 

metoda je jako jedna z možných metod zjištění majetkové hodnoty a podstaty oceňovaných 

společností, ale v tomto případě jako metoda podpůrná a doplňková.  

4.2.3.5.1.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků  

Stálá aktiva jsou účetně evidována ve výši 11 031 tis. Kč.   

Stála aktiva jsou tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve stejné výši, tj. 11 031 tis. Kč. 
Jedná se o položku nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve stejné výši, tj. 11 031 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni ocenění účetně 
evidován.   

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0 0 0

Služby 0 48 20 0 0

Přidaná hodnota 0 -48 -20 0 0

Osobní náklady 0 0 0 0 0

Odpisy 0 0 0 0 0

Provozní VH -7 -55 -29 -12 -10

Nákladové úroky 0 0 0 0 0

Finanční VH -3 -4 -4 -5 -2

VH před zdaněním -10 -59 -33 -17 -12

VH za účetní období -10 -59 -33 -17 -12
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U položky nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se jedná o rozestavěné nemovité věcí, resp. 

pozemky parc. č. st. 1572 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598 m2, jehož součástí je 
rozestavěná stavba, parc. č. 5319/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 472 m2. Vše vedeno 
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Karlovy Vary, pro katastrální 
území Jáchymov, obec Jáchymov.  

Při předávání podkladů k této položce bylo ze strany Zadavatele upozorněno, že se jedná o prodeji 
této nemovité věci. V době před dokončením znaleckého posudku byl znalec informován o 
realizaci této transakce. Přestože jsme předmětnou nemovitou věc tržně přecenili ve výši  
35 710 tis. Kč, byla realizovaná cena prodeje ve výši 17 000 tis. Kč. Po zvážení všech informací 
jsme akceptovali prodejní cenu nemovité věci. Zadavatelem bylo sděleno, že pokud by se ta 
nemovitost neprodala, byly by nutné další investice, zejména na opravu střechy, k opravě střechy 
byl vlastník nemovité věci vyzýván písemně Městský úřad v Jáchymově, kdy vlastníkovi by hrozila 
pokuta. 

Pokud se v budoucnosti cokoliv zásadního změnilo na uvedených předpokladech je potřeba 
provést aktualizaci výsledných hodnot.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv. 

Tabulka č. 39: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 11 031 17 000 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 11 031 17 000 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění činí 17 000 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 1 875 tis. Kč. Oběžná aktiva 

byla tvořena položkou peněžními prostředky ve stejné výši, tj. 1 875 tis. Kč.  

Položky zásoby, dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly ke dni ocenění účetně 
evidovány.   

Peněžní prostředky jsou tvořeny položkou peníze v pokladně a na účtech v bankách ve výši  
1 875 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

Položka časového rozlišení nebylo účetně evidována.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  
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Tabulka č. 40: Přecenění oběžného majetku 

 
Účetní  

hodnota 
Přecenění 

Oběžná aktiva 1 875 1 875 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 1 875 1 875 

Časové rozlišení 0 0 

Hodnota oběžného majetku činí 1 875 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 11 165 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve stejné výši, tj. 11 165 tis. Kč. Rezervy a 
dlouhodobé závazky nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 125 tis. Kč, a 
závazky ke společníkům ve výši 11 040 tis. Kč.   

Tyto závazky jsou účetně evidované, a jsou považovány za 100 % splatné. U těchto závazků je 
za tržní považována hodnota nominální. Krátkodobé závazky jsou ve výši 11 165 tis. Kč.  

Celková hodnota závazků je ve výši 11 165 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 41: Souhrn ocenění 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 18 875 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 11 165 

Hodnota (tis. Kč) 7 710 

 

Stanovená hodnota společnosti AXILLARIS a.s. metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků činí 7 710 tis. Kč, zaokrouhleno.  

4.2.3.5.1.3 Ocenění účetní metodou   

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
31. 5. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
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rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 42: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 12 906 

Stálá aktiva 11 031 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 11 031 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 1 875 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 1 875 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 43: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 11 165 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 11 165 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 44: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 12 906 

Závazky 11 165 

Výsledná účetní hodnota společnosti  1 741 

Výsledná hodnota společnosti AXILLARIS a.s. stanovena účetní metodou je 1 738 tis. Kč, 

zaokrouhleno.  
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4.2.3.5.1.4 Shrnutí - AXILLARIS a.s. 

Společnost AXILLARIS a.s., je oceněna pomocí níže metod – metodou individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 45: Rekapitulace zjištěných hodnot (v Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 7 710 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  1 741 

Pro účely ocenění společnosti byla zvolena po úvaze jako rozhodující metoda individuálního 
ocenění majetku a závazků, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe odráží skutečnou 
hodnotu Společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota prezentovaná v tomto 

dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. Pokud se v budoucnosti 
cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba provést aktualizaci výsledných 
hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti AXILLARIS a.s., je na úrovni 7 710 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Hodnota 50 % podílu společnosti Lázně Léčebné lázně Bohdaneč a.s. na společnosti AXILLARIS 
činí 3 855 tis. Kč.  

Hodnota 50 % podílu společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. na společnosti AXILLARIS činí 
3 855 tis. Kč. 

4.2.3.5.2 Položka ostatní dlouhodobé cenné papíry 

V položce ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly je účetně evidováno 322 000 tis. Kč. Jedná 
se o úpis dluhopisů v nominální hodnotě 322 000 tis. Kč, ISIN emise CZ0003531311. Emitent 

dluhopisů je společnost EMERGE Industry, a.s., se sídlem Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 
4, IČO 242 94 845.  

Základní informace o dluhopisu: 

Emitent: EMERGE Industry, a.s. 

Datum emise: 1. dubna 2021 

Datum splatnosti: 1. dubna 2028 

Jmenovitá hodnota 1 ks: 500 000 Kč 

Úroková sazba: 3,5 % p.a. 

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír 
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Vyměnitelný dluhopis: dluhopis je vyměnitelný za jiné dluhopisy Emitenta a za akcie vydané 
Emitentem, a to za podmínek stanovených v emisních podmínkách, a dále vyplývající ze stanov 
Emitenta. Dluhopis není veřejně obchodovatelný, prospekt neexistuje, pouze emisní podmínky.  

Převoditelnost dluhopisů je omezena, a to pouze předchozím písemným souhlasem Emitenta. 
Emitentovi ani dluhopisům nebylo uděleno žádné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) 
žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že bude pro účely této emise dluhopisů uděleno.  

Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem, případně 
zániku (platební neschopnost, likvidace, insolvence, apod), bude jejich jmenovitá hodnota 

jednorázově splacena dne 1. 4. 2028.   

Stávající stanovy společnosti EMERGE Industry, a.s. v aktuálním znění výslovně připouští vydání 
vyměnitelných dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Emitenta.  

Emisní podmínky zahrnují možnost vlastníka dluhopisu požádat namísto splacení dluhopisů o 
výměnu dluhopisů za akcie Emitenta. Jde o právo, které může vlastník dluhopisu, jak společnost 
Léčebné lázně Bohdaneč a.s., tak i společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., uplatnit s tím, že 
v tomto ohledu jsou v emisních podmínkách zachovány mechanismy výpočtů procentuálního 
podílu příslušného vlastníka dluhopisů žádajícího o výměnu na tržní hodnotě Emitenta, jenž 
požádal o výměnu, byly nastaveny tak, aby se s nimi (případný budoucí) vlastník dluhopisů mohl 
seznámit.  

Klíčové je, že s ohledem na to, jak se tržní hodnota vlastního kapitálu Emitenta se v čase mění, 
nelze nyní stanovit přesný případný výměnný poměr.  

Ve znaleckém posudku č. 2139-039/2021 naší znalecké kanceláře jsme přeceňovali na základě 
zadání k datu 28. 2. 2021 společnost EMERGE Industry, a.s. jako emitenta dluhopisů. 

Společnost EMERGE Industry je holdingovou společností, která nevyvíjí žádnou podnikatelskou 

činnost. Drží pouze majetkové podíly v dceřiných společnostech. Její největší dceřiná společnost 

EMERGE, a.s. působí v automobilovém průmyslu. Protože společnost EMERGE Industry hledá i 

nadále investiční příležitosti a rozvoj své holdingové skupiny, emitovala dluhopisy v souhrnné výši 

700 mil. Kč. Důvodem bylo zajištění kapitálu na další možné akvizice. Část získaných prostředků 

investovala v rámci své skupiny, tzv. do očekávaných budoucích výnosů.  

Společnost EMERGE Industry, a.s., byla oceněna pomocí dvou metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.  

Tabulka č. 46: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -438 747 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -15 599 
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Ocenění společnosti EMERGE Industry, a.s. pomocí obou výše uvedených metod bylo záporné.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Uvedené hodnoty byly na základě podkladů a předaných informací a dat zpracovány k 28. 2. 2021. 

S ohledem na skutečnost, že k datu ocenění tohoto posudku, tj. k 31. 5. 2021 nebyly k dispozici 

žádné relevantní podklady a informace k datu ocenění a podle informací ze strany Zadavatele 
nedošlo na straně emitenta dluhopisů k žádné významné změně, byla pro účel tohoto posudku 

stanovena hodnota této položky na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených ve 

znaleckém posudku na symbolickou jednu korunu. 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE Industry, a.s., je na úrovni symbolické 1 Kč, 
zaokrouhleno.  

Pokud se v budoucnosti cokoliv zásadního změnilo na uvedených předpokladech je potřeba 
provést aktualizaci výsledných hodnot. 
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5 ODŮVODNĚNÍ 
Úkolem Zpracovatele je zodpovědět odbornou otázku, jaká je hodnota 39 472 kusů akcií 
společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, IČO 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 807, a 79 281 kusů akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se 

sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419, k datu 31. 5. 2021 pro účely veřejné 
dobrovolné dražby, a to výnosovou metodou.         

Ocenění je prováděno na základě objednávky Zadavatele. Znalecký posudek je vypracován pro 
potřeby Zadavatele, veřejné dobrovolné dražby 

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., je oceněna pomocí níže metod – výnosovou metodou, 

metoda diskontovaných volných hotovostních toků, a metodou účetního ocenění, přičemž 
dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 47: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 22 220 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  318 891 

Hodnoty, které jsou stanoveny pomocí výše uvedených metod, jsou velmi rozdílné. 
Důvodem je u účetní metody skutečnost, že téměř osmdesát procent na bilanční sumě má 
jedna položka, konkrétně ostatní cenné papíry, resp. dluhopisy. Je třeba podotknout, že 
by dle našeho názoru, bylo vhodné tyto účetní hodnoty pro ocenění upravit, tak, aby lépe 
odpovídaly skutečnosti. Muselo by se přistoupit k reálnému ocenění všech položek, resp. 
provést individuální přecenění všech aktiv. K datu ocenění nebyly však k dispozici veškeré 
nezbytné podklady, které by nám toto ocenění umožnili. 

Pro účely ocenění společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. byla zvolena po úvaze jako 
rozhodující výnosová metoda, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe odráží skutečnou 
hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota prezentovaná v tomto 

dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. Pokud se v budoucnosti 
cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba provést aktualizaci výsledných 
hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota 100 % akcií společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. je na úrovni  
22 220 tis. Kč, zaokrouhleno. Úkolem Zpracovatele je zodpovědět otázku, jaká je hodnota  

39 472 kusů akcií společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., to odpovídá podílu ve výši 83,97 % 

na základním kapitálu.  
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Výsledná hodnota 83,97 % akcií, tj.  39 472 kusů akcií společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 
je na úrovni 18 660 tis. Kč, zaokrouhleno. Prémie za majoritu nebyla uplatněna s ohledem na 

odvětví, ve kterém společnost podniká a nejasném vývoji koronavirové situace. 

 

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s., je oceněna pomocí níže metod – výnosovou metodou, 

metoda diskontovaných volných hotovostních toků, a metodou účetního ocenění, přičemž 
dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 48: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti výnosovou metodou  24 400 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  231 248 

Hodnoty, které jsou stanoveny pomocí výše uvedených metod, jsou velmi rozdílné. 
Důvodem je u účetní metody skutečnost, že téměř šedesát pět procent na bilanční sumě 
má jedna položka, konkrétně ostatní cenné papíry, resp. dluhopisy. Je třeba podotknout, 
že by dle našeho názoru, bylo vhodné tyto účetní hodnoty pro ocenění upravit, tak, aby 
lépe odpovídaly skutečnosti. Muselo by se přistoupit k reálnému ocenění všech položek, 
resp. provést individuální přecenění všech aktiv. K datu ocenění nebyly však k dispozici 

veškeré nezbytné podklady, které by nám toto ocenění umožnili.  

Pro účely ocenění společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. byla zvolena po úvaze jako 
rozhodující výnosová metoda, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe odráží skutečnou 
hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota prezentovaná v tomto 

dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. Pokud se v budoucnosti 
cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba provést aktualizaci výsledných 
hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota 100 % akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. je na úrovni  
24 400 tis. Kč, zaokrouhleno. Úkolem Zpracovatele je zodpovědět otázku, jaká je hodnota  

79 281 kusů akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., to odpovídá podílu ve výši  
73,84 % na základním kapitálu.  

Výsledná hodnota 73,84 % akcií, tj.  79 281 kusů akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
je na úrovni 18 010 tis. Kč, zaokrouhleno. Prémie za majoritu nebyla uplatněna s ohledem na 

odvětví, ve kterém společnost podniká a nejasném vývoji koronavirové situace. 

5.1 Interpretace výsledků analýzy 

Tento znalecký posudek je zpracován v souladu s obecnými a omezujícími podmínkami 
uvedených v kapitole 3.2.  
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5.2 Kontrola postupu Zpracovatele 

Kontrola postupu znalce je provedena dle §57 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 503/2020 

Sb., o výkonu znalecké činnosti, kontrolou postupu dle §52 písm. a) až e) této vyhlášky: 

a) zdrojem dat byla vybrána oceňovací metoda 

b) byly zvoleny odpovídající parametry  

c) na základě výše uvedených údajů byla vypočtena výsledná hodnota 

d) provedli jsme analýzu dat a stanovili hodnotu 

e) učinili jsme vysvětlení výsledků analýzy.  

6 ZÁVĚR 

6.1 Zadání odborné otázky Zadavatele 

Úkolem Zpracovatele je zodpovědět odbornou otázku, jaká je hodnota 39 472 kusů akcií 
společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, IČO 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 807, a 79 281 kusů akcií společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se 

sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419, k datu 31. 5. 2021 pro účely veřejné 
dobrovolné dražby, a to výnosovou metodou.      

6.2 Odpověď 

Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto znaleckém posudku jsme 

dospěli k názoru, že hodnota: 

· Hodnota majetku společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 
6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 k datu ocenění 31. 5. 2021 
připadající na celkový počet 39 472 ks kmenových akcií, ve formě na majitele, v 
zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1 tis. Kč, byla k 31. 5. 2021 v 
souladu s použitými principy výše uvedených metodických postupů činí: 

 

18 660 000 Kč 
(slovy: osmnáct miliónů šest set šedesát tisíc korun českých) 

 

· Hodnota majetku společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č.p. 47, 753 01 
Teplice nad Bečvou, IČO 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419, k datu ocenění 31. 5. 2021 připadající na celkový 
počet 79 281 ks kmenových akcií, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o 
jmenovité hodnotě každé jedné 1 tis. Kč, byla k 31. 5. 2021 v souladu s použitými principy 
výše uvedených metodických postupů činí: 
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18 010 000 Kč 
(slovy: osmnáct miliónů deset tisíc korun českých) 

 

 

 

 

 

6.3 Podmínky správnosti závěru a další skutečnosti ve vztahu k závěru 

Znalecký posudek byl zpracován v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy. V souladu 
s obecně uznávanými postupy a standardy obsahuje závěr posudku jednoznačnou odpověď na 
položenou otázku, viz výše. Výsledná hodnota společnosti vychází z použitých podkladů a 
předpokladů a je stanovena pro daný účel ocenění, tj. pro potřebu Zadavatele účel veřejné 
dobrovolné dražby. 

S ohledem na skutečnost, že 39 472 kusů akcií společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se 

sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO 474 52 421, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807, a 79 281 kusů akcií 
společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO 
451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
419, je v držení společnosti Médeia Bohemia, a.s., v konkursu, se sídlem Masarykovo nám.6, 
Lázně Bohdaneč, IČO 252 81 071 a mají být předmětem veřejné dražby, byly tyto akcie oceněny 
v rámci jednoho znaleckého posudku. Veřejná dražba je veřejné jednání s cílem přechodu 
vlastnického práva k předmětu dražby na jinou osobu. Tato osoba musí ve veřejné dražbě učinit 
nejvyšší nabídku. Lze předpokládat, že společnou dražbou akcií výše uvedených akcií lze 
dosáhnout vyšší nabídky, než by tomu bylo při oddělené dražbě, a to z důvodu synergie.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Výpisy z obchodního rejstříku společností pořízený 
dálkovým výpisem 
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Příloha č. 2: Účetní výkazy společností k datu ocenění  
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 12 906 0 12 906 0

A. 002 0

B. 003 11 031 0 11 031 0

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 11 031 0 11 031 0

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 11 031 0 11 031 0

025 0

026 11 031 11 031

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) Axillaris a.s.

ke dni  31.5.2021

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
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označ AKTIVA řádBěžné účetní období Min.úč.

a b c období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 1 875 0 1 875 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 1 875 0 1 875 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 1 872 1 872

2 Peněžní prostředky na účtech 073 3 3

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 12 906 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 1 741 0

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 2 000 0

1 Základní kapitál 081 2 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -247 0

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -247

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 11 165 0

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 11 165 0

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

označ

a b c

-12 0
099
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 11 165 0

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129 125

5 130 0 0

6 131 11 040

7 132

8 133 0 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 10 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27 4

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29 6

30 -10 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  31.5.2021 Axillaris a.s.

( v celých tisících Kč )
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 2

* 49 -2 0

50 -12 0

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 -12 0

M. 55

56 -12 0

57 0 0* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
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AP Appraisal, s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1891/1, 251 01 Říčany, IČ 25094076, DIČ CZ25094076 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156 

 

Příloha č. 3: Výňatek ze Znaleckého posudku č. 2139-039/2021 
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4.2.3.6 Ocenění položky ostatní dlouhodobé cenné papíry - Emitent dluhopisů 

Aby bylo možné přecenit hodnotu položku ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve vlastnictví 

společnosti Léčebné lázně Bohdaneč ve výši 322 000 tis. Kč, a společnosti Lázně Teplice nad 

Bečvou ve výši 215 724 tis. Kč je nezbytné provést analýzu emitenta dluhopisů. Zda je dostatečně 

bonitní, případně zda má dostatečný majetek, aby mohl uhradit své závazky plynoucí z vydaných 

dluhopisů.  

Emitentem emise dluhopisů, ISIN CZ0003525768, je společnost EMERGE Industry, a.s., se 

sídlem Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 94 845, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18194, (dále také jen „EMERGE Industry“). 

Společnost EMERGE Industry je holdingovou společností, která nevyvíjí žádnou podnikatelskou 

činnost. Drží pouze majetkové podíly v dceřiných společnostech. Její největší dceřiná společnost 

EMERGE, a.s. působí v automobilovém průmyslu. Protože společnost EMERGE Industry hledá i 

nadále investiční příležitosti a rozvoj své holdingové skupiny, emitovala dluhopisy v souhrnné výši 

700 mil. Kč. Důvodem bylo zajištění kapitálu na další možné akvizice. Část získaných prostředků 

investovala v rámci své skupiny, tzv. do očekávaných budoucích výnosů.  

Finanční analýza 

Rozvaha  

Bilanční suma společnosti EMERGE Industry, a.s. byla ke dni ocenění ve výši 570 405 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou oběžná aktiva.  

Stálá aktiva byla evidována ve výši 155 511 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 27,3 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 137 740 tis. Kč, 
s průměrným podílem 36,8 % na celkových aktivech.  

Stálá aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý finanční majetek ve výši 155 511 tis. Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek nebyl účetně evidován.  

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných osobách ve výši  
105 511 tis. Kč a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ve výši 50 000 tis. Kč. Jeho 

průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 137 740 tis. Kč.  

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 414 413 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 72,7 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 309 890 tis. Kč, s průměrným podílem 63,1 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou krátkodobé pohledávky ve výši 388 637 tis. Kč a peněžními 
prostředky ve výši 25 776 tis. Kč. Položka zásoby a dlouhodobé pohledávky nebyly účetně 
evidovány. 
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Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
13 tis. Kč, pohledávky za ovládanými osobami ve výši 368 232 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 
20 392 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek byla ve sledovaném období ve výši 
241 900 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 25 776 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 60 980 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 481 tis. Kč. Její průměrná hodnota byla 
ve sledovaném období ve výši 450 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE Industry ve 

sledovaném období.  

Tabulka č. 49: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -15 599 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
586 004 tis. Kč.  

Vlastní kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši -2,7 %. V daném období se vlastní 
kapitál pohyboval v rozmezí od -16 260 tis. Kč (2020) do 60 605 tis. Kč (2019). Jeho průměrná 
hodnota byla ve sledovaném období ve výši 7 610 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě 
ve výši 1,5 %.   

2017 2018_19 2020 2021

AKTIVA CELKEM 121 804 581 682 518 454 570 405

Dlouhodobý majetek 75 288 164 665 155 511 155 511

       % Aktiv celkem 61,8% 28,3% 30,0% 27,3%

Oběžná aktiva 46 516 416 267 362 364 414 413

       % Aktiv celkem 38,2% 71,6% 69,9% 72,7%

Zásoby 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 28 030 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 16 368 212 945 349 654 388 637

Peněžní prostředky 2 118 203 322 12 710 25 776

Časové rozlišení 0 750 579 481

       % Aktiv celkem 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Vlastní kapitál 1 714 60 605 -16 260 -15 599

       % Pasiv celkem 1,4% 10,4% -3,1% -2,7%

Cizí zdroje 120 090 521 077 534 714 586 004

       % Pasiv celkem 98,6% 89,6% 103,1% 102,7%

Dlouhodobé závazky 70 075 520 984 522 500 542 500

Krátkodobé závazky 50 015 93 12 214 43 504

Časové rozlišení 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 2 000 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-18 260 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši -7 280 tis. Kč. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši 661 tis. Kč. V průměru byla 
jeho hodnota ve sledovaném období ve výši -4 400 tis. Kč.   

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 586 004 tis. Kč, v relativním vyjádření  
102,7 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 440 470 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 120 090 tis. Kč (2017) do 586 004 tis. Kč 

(2021). Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 98,5 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 542 500 tis. Kč, a krátkodobé 
závazky ve výši 43 504 tis. Kč. Rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou vydané dluhopisy ve stejné výši, tj. 542 500 tis. Kč. 
V průměru byla hodnota dlouhodobých závazků ve sledovaném období ve výši 528 660 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 31 320 tis. Kč, 
vydané dluhopisy ve výši 12 179 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 5 tis. Kč. V průměru byla hodnota 
krátkodobých závazků ve sledovaném období ve výši 26 460 tis. Kč. Časové rozlišení nebylo 

evidováno.  

Výkaz zisku a ztráty 

Tabulka č. 50: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE Industry je holdingovou společností, která nevyvíjí žádnou podnikatelskou 
činnost. Drží pouze majetkové podíly v dceřiných společnostech a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem.  

2017 2018_19 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0 0

Služby 109 124 395 141

Přidaná hodnota -109 -124 -395 -141

Osobní náklady 0 0 0 0

Odpisy 0 0 0 0

Provozní VH -111 -132 -400 -142

Nákladové úroky 198 19 419 22 197 9 560

Finanční VH -175 -10 161 -7 282 803

VH před zdaněním -286 -10 293 -7 682 661

VH za účetní období -286 -10 293 -7 682 661
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Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru ve výši -200 tis. 

Kč. Finanční výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru ve výši -4 

200 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval 
v průměru ve výši -4 400 tis. Kč. Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože 
nemá žádnou vypovídající schopnost. Společnost je předlužená, využívá cizí zdroje z více, jak 
sto procent.  

Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost EMERGE Industry, a.s. byla založena v roce 2012. Společnost 
EMERGE Industry je holdingovou společností, která nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Drží 
pouze majetkové podíly v dceřiných společnostech a podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem. Společnost je předlužená, využívá cizí zdroje z více, jak sto procent.  

Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 155 511 tis. Kč.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý finanční majetek ve výši 155 511 tis. Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek nebyl účetně evidován.  

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných osobách ve výši  
105 511 tis. Kč a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ve výši 50 000 tis. Kč.  

U položkou podíly v ovládaných osobách ve výši 105 511 tis. Kč se jedná o následující 
společnosti: 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE, a.s., IČO 287 64 226 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE Automotive, a.s., IČO 059 37 353 

· 100 % podíl na společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o., IČO 062 89 029 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE ALFA s.r.o., IČO 085 46 266 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE GAMA s.r.o., IČO 085 46 517 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE DELTA s.r.o., IČO 085 46 592 

·  99 % podíl na společnosti Sedamo Investments, a.s., IČO 083 61 967 

U položkou podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ve výši 50 000 tis. Kč se jedná 
o 30 % podíl na společnosti Panorama ENERGY s.r.o., IČO 286 29 655.  

Tyto podíly byly přeceněny v samostatné příloze posudku. V následující tabulce je shrnutí 
přecenění těchto majetkových podílů. 
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Tabulka č. 51: Shrnutí přecenění podílů (v tis. Kč) 

 

U společnosti Panorama ENERGY s.r.o.  je uvedena nulová hodnota. Při zpracování ocenění 
nebyly k dispozici aktuální účetní výkazy. Z veřejně dostupných informací uvedených v 
obchodním rejstříku vyplývá, že vlastní kapitál společnosti k 31.12.2019 (poslední známé účetní 
výkazy uložené do sbírky listin) je záporný. Výsledky hospodaření jsou dlouhodobě záporné. 
Dalším společníkem je fyzická osoba. Společnost se dle uvedených informací zabývá hornickou 
činností. Další aktuální informace nebyly nalezeny a Zadavateli nejsou známy.   

Výsledná hodnota položka podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem společnosti EMERGE Industry, a.s. činí 46 482 tis. Kč, 
zaokrouhleno.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 52: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 155 511 46 482 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 155 511 46 482 

   

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění tak činí 46 482 tis. K 

Oběžná aktiva byla ke dni ocenění účetně evidována ve výši 414 413 tis. Kč.   

Oběžná aktiva byla tvořena položkou krátkodobé pohledávky ve výši 388 637 tis. Kč a peněžními 
prostředky ve výši 25 776 tis. Kč. Položka zásoby a dlouhodobé pohledávky nebyly účetně 
evidovány. 

Podíl Název společnosti Účetní hodnota Přecenění

100% EMERGE, a.s. 75 300 44 710

100% EMERGE Automotive, a.s. 28 200 0

100% CHALLENGE GAMA s.r.o. 1 0

100% EMERGE ALFA s.r.o. 10 0

100% EMERGE GAMA s.r.o. 10 0

100% EMERGE DELTA s.r.o. 10 0

99% Sedamo Investments, a.s. 1 980 1 772

30% Panorama ENERGY s.r.o. 50 000 0

155 511 46 482
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Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
13 tis. Kč, pohledávky za ovládanými osobami ve výši 368 232 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 
20 392 tis. Kč.  

Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 13 tis. Kč přeceněny podle metodologie 

pohledávek, dle níž uvedených koeficientů v následující tabulce.  

Tabulka č. 53: Koeficient rizika nesplacení (v tis. Kč) 

 

Hodnota pohledávek z obchodních vztahů činí 10 tis. Kč, zaokrouhleno.  

U položky pohledávky za ovládanými osobami ve výši 368 232 tis. Kč. Společnost poskytla 
zápůjčky svým dceřiným společnostem.  Po přecenění jejich aktiv, viz samostatná příloha 
posudku, nemají tyto společnosti dostatečná aktiva, aby mohli uhradit své závazky vůči mateřské 
společnosti. Položka je stanovena z důvodu opatrnosti max do výše 20 %, tj. ve výši 73 646 tis. 

Kč.   

U položky jiné pohledávky ve výši 20 392 tis. Kč. U této položky bylo analogicky jako u obchodních 
pohledávek přistoupeno k přecenění dle koeficientu. Více jak 93 % této položky je po splatností 
více jak 365 dní. Hodnota této položky činí 861 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši  
25 776 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 481 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní 
hodnotu považována hodnota účetní.  

U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 54: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 414 413 100 294 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 388 637 74 518 

Hodnota pohledávky Koeficient Přecenění

7 0,97 7

0 0,91 0

0 0,8 0

6 0,61 4

0 0,32 0

0 0 0
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Peněžní prostředky 25 776 25 776 

Časové rozlišení 481 481 

 

Hodnota oběžného majetku činí 100 775 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 586 004 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 542 500 tis. Kč, a krátkodobé 
závazky ve výši 43 504 tis. Kč. Rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou vydané dluhopisy ve stejné výši, tj. 542 500 tis. Kč. 
Závazky jsou považovány za 100 % splatné a u těchto závazků je za tržní považována hodnota 
nominální.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 31 320 tis. Kč, 
vydané dluhopisy ve výši 12 179 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 5 tis. Kč. Tyto závazky jsou účetně 
evidované, a jsou považovány za 100 % splatné. U těchto závazků je za tržní považována hodnota 
nominální.  

Časové rozlišení nebylo ke dni ocenění účetně evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 586 004 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 55: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 147 257 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 586 004 

Hodnota (tis. Kč) -438 747 

 

Stanovená hodnota společnosti EMERGE Industry, a.s. metodou individuálního ocenění majetku 
a závazků činí -438 747 tis. Kč.   

6.3.1 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE Industry, a.s. účetní metodou vychází z účetních 
výkazů ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  
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Tabulka č. 56: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 570 405 

Stálá aktiva 155 511 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 155 511 

Oběžná aktiva 414 413 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 388 637 

Peněžní prostředky 25 776 

Časové rozlišení 481 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 57: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 586 004 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 542 500 

Krátkodobé závazky 43 504 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 58: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 570 405 

Závazky 586 004 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -15 599 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE Industry, a.s. stanovena účetní metodou je  

-2 437 tis. Kč, zaokrouhleno.  

6.3.2 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE Industry, a.s. 

Společnost EMERGE Industry, a.s., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   
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Tabulka č. 59: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -438 747 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -15 599 

Ocenění společnosti EMERGE Industry, a.s. pomocí obou výše uvedených metod bylo záporné. 
Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE Industry, a.s., je na úrovni symbolické 1 Kč, 
zaokrouhleno.  
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Podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem společnosti EMERGE Industry, 
a.s. 
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1 PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH A PODÍLY V ÚČETNÍCH 

JEDNOTKÁCH POD PODSTATNÝM VLIVEM SPOLEČNOSTI EMERGE 

INDUSTRY, A.S. 

V tomto dokumentu jsou přeceněny položky podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem společnosti EMERGE Industry, a.s., se sídlem Nová 
cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 94 845.  

Společnost EMERGE Industry je holdingovou společností, která nevyvíjí žádnou podnikatelskou 
činnost. Drží pouze majetkové podíly v dceřiných společnostech a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem.  

Jedná se o následující společnosti: 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE, a.s., IČO 287 64 226 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE Automotive, a.s., IČO 059 37 353 

· 100 % podíl na společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o., IČO 062 89 029 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE ALFA s.r.o., IČO 085 46 266 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE GAMA s.r.o., IČO 085 46 517 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE DELTA s.r.o., IČO 085 46 592 

·  99 % podíl na společnosti Sedamo Investments, a.s., IČO 083 61 967 

·  30 % podíl na společnosti Panorama ENERGY s.r.o., IČO 286 29 655 

Společnost EMERGE Industry, a.s. jako emitent, vydal dluhopisy, ISIN emise 0003525768, které 
nakoupily společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Základní informace o dluhopisu: 

Emitent: EMERGE Industry, a.s. 

Datum emise: 1. června 2020 

Datum splatnosti: 1. června 2025 

Jmenovitá hodnota 1 ks: 500 000 Kč 

Úroková sazba: 3 % p.a. 

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír 

Vyměnitelný dluhopis: dluhopis je vyměnitelný za jiné dluhopisy Emitenta a z akcie vydané 
Emitentem, a to za podmínek stanovených v emisních podmínkách, a dále vyplývající ze stanov 
Emitenta.  
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V následující části jsou popsané informace sebraných a vytvořených dat o uvedených 
společností, včetně základní informace o společnosti z veřejného obchodního rejstříku ke dni 

zpracování.  

1.1 EMERGE, a.s. 

  

Obchodní firma EMERGE, a.s. 

Sídlo Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Identifikační číslo 287 64 226 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 3. dubna 2009 

Předmět 

podnikání 

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

- zámečnictví, nástrojářství 
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče. 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Statutární orgán - 

představenstvo 

člen představenstva: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 

K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Způsob jednání Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně.  

Dozorčí rada předseda dozorčí rady: 

Ing. VRATISLAV KULHÁNEK, dat. nar. 20. listopadu 1943 

V Lukách 1135, 370 06 Srubec 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

 

člen dozorčí rady: 

Ing. MARTIN MEIER, dat. nar. 20. července 1981 

Horní 306, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

 

člen dozorčí rady: 

Mgr. ZDEŇKA SAWYER, dat. nar. 17. prosince 1983 

Doudova 319/29, Podolí, 147 00 Praha 4 

Den vzniku členství: 1. ledna 2021 
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Jediný akcionář EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 

Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Akcie 1 999 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

1 000,- Kč 

1 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

1 000,- Kč 

1 380 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

100 000,- Kč 

Základní kapitál 140 000 000,- Kč, splaceno: 100 %  

 

Ostatní skutečnosti: 

Na společnost AMULET logistic, a.s., se sídlem Náchod, Běloves, Kladská 112, PSČ 547 01, 
identifikační číslo 287 64 226 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením 
jmění zanikající společnosti Amulet - chráněné dílny s.r.o., se sídlem Náchod, Běloves, Kladská 
112, PSČ 547 01, identifikační číslo 259 31 822. 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Na společnost AMULET logistic, a.s., se sídlem Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou, 
identifikační číslo 287 64 226 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením 
jmění zanikajících společností pal - fin s.r.o., se sídlem Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou, 
identifikační číslo 043 75 521 a EMERGE, s.r.o., se sídlem Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad 
Jizerou, identifikační číslo 148 03 402. 

U obchodní společnosti EMERGE, a.s., se sídlem Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou, 
identifikační číslo 287 64 226, jako společnosti rozdělované, došlo k odštěpení části jejího jmění, 
které přešlo na nástupnickou společnost EMERGE Automotive, a.s., se sídlem Nová cesta 
1550/17, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 059 37 353. 

Obchodní závod společnosti EMERGE, a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti J & T 
BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČO 471 15 378, spisová značka 
B 1731 vedené u Městského soudu v Praze, a to na základě Smlouvy o zástavním právu k závodu 
reg. č. EUR 62/OAO/2018 - ZZ uzavřené dne 13.1.2020 mezi společností EMERGE, a.s., jako 
zástavcem, a společností J & T BANKA, a.s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů 
společnosti EMERGE, a.s. ze Zajištěných pohledávek (definice v zástavní smlouvě), které 
vzniknou nejpozději do 31.12.2040. 

Společnost EMERGE, a.s. začínala jako malá rodinná firma s několika zaměstnanci, která rychle 
rostla a rozvíjela se. V průběhu let se stali odborníky v oblasti svařování, lisování, obrábění, 
ohýbání a logistiky.  
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Společnost EMERGE, a.s. dnes působí především v automobilovém průmyslu, kde je 

dodavatelem „Tier 1“. Společnost v Tier 1 je nejdůležitějším článkem v dodavatelském řetězci 
výrobce v automobilovém průmyslu. K jejich zákazníkům patří, ale i významné společnosti 
působící i v jiných odvětvích průmyslu. 

Společnost zaměstnává více jak 600 zaměstnanců a dále roste a rozvíjí se. Průběžně investuje 
do modernizace, automatizace, a dalších výrobních technologií.  

V následující tabulce je klasifikace společnosti podle registru ekonomických subjektů.  

Tabulka č. 60: Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 

Id Název 

22: Výroba pryžových a plastových výrobků 

257: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 

28: Výroba strojů a zařízení j. n. 

32500: Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

4120: Výstavba bytových a nebytových budov 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

469: Nespecializovaný velkoobchod 

49410: Silniční nákladní doprava 

52: Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

620: Činnosti v oblasti informačních technologií 

6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

69200: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

731: Reklamní činnost 

  

 

Tabulka č. 61: Statistické údaje 

 Název 

Institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

velikostní kat. dle počtu zam.: 500 - 999 zaměstnanců 

 

Společnost EMERGE, a.s. má hlavní tržby z výroby v automobilovém průmyslu, ať už se jedná o 
lisování, svařování, a další související činnosti.  

1.1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2018 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.  Účetní období závodu je od roku 2018 od 1.8. až 31.7. Dále také jen „sledované období“.  
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1.1.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti EMERGE, a.s. byla ke dni ocenění ve výši 1 269 204 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 696 289 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 54,9 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 615 260 tis. Kč, 
s průměrným podílem 54,9 % na celkových aktivech.  

Stálá aktiva se rozumí zpravidla takový majetek, kde doba použitelnosti přesahuje jeden rok. 
Jedná se o dlouhodobá (stálá, fixní) aktiva, která předávají svou hodnotu do hodnoty vyráběné 
produkce postupně. Tento dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává 
se postupně během doby své životnosti a poskytuje tedy ekonomický prospěch dlouhodobě. 

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 2 345 tis. Kč, 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 693 586 tis. Kč, a dlouhodobý finanční majetek ve výši  
358 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou ocenitelná práva ve výši 236 tis. Kč, 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 2 109 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se 
v daném období pohybovala ve výši 1 220 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve výši 33 601 tis. Kč, hmotné 
movité věci a jejich soubory ve výši 544 879 tis. Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek ve výši  
135 tis. Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 101 972 tis. Kč, poskytnuté zálohy 
ve výši 11 974 tis. Kč., a oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 1 025 tis. Kč. Jeho 
průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 613 570 tis. Kč. 

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných a řízených osobách ve 

stejné výši 358 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 480 tis. 
Kč.  

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 518 534 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 40,9 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 452 630 tis. Kč, s průměrným podílem 41,2 % na celkových aktivech. 

Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek (majetek s krátkodobým reprodukčním cyklem), 
do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý 
majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž 
i svou jednorázovou spotřebou.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou zásoby ve výši 264 333 tis. Kč, dlouhodobé pohledávky ve 

výši 36 760 tis. Kč, krátkodobé pohledávky ve výši 214 454 tis. Kč, a peněžními prostředky ve výši 
2 987 tis. Kč.  
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Zásoby byly tvořeny položkou materiál ve výši 210 942 tis. Kč, nedokončená výroba ve výši  
19 171 tis. Kč., výrobky ve výši 29 540 tis. Kč, a poskytnuté zálohy ve výši 4 680 tis. Kč. Průměrná 
hodnota zásob byla ve sledovaném období ve výši 188 840 tis. Kč. 

Dlouhodobé pohledávky byly tvořeny položkou dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 2 555 tis. 
Kč, a odložená daňová pohledávka ve výši 34 205 tis. Kč. Průměrná hodnota dlouhodobých 
pohledávek byla ve sledovaném období ve výši 25 640 tis. Kč.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
150 023 tis. Kč, pohledávky za ovládanými osobami ve výši 58 891 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté 
zálohy ve výši 968 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 4 572 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých 
pohledávek byla ve sledovaném období ve výši 221 110 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 2 987 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 17 040 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 54 381 tis. Kč. Její průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 43 170 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE, a.s. ve sledovaném 
období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 62: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 726 199 1 101 040 1 347 793 1 269 204

Dlouhodobý majetek 349 220 698 651 716 887 696 289

       % Aktiv celkem 48,1% 63,5% 53,2% 54,9%

Oběžná aktiva 351 690 356 002 584 280 518 534

       % Aktiv celkem 48,4% 32,3% 43,4% 40,9%

Zásoby 125 837 141 133 224 048 264 333

Dlouhodobé pohledávky 9 575 19 455 36 784 36 760

Krátkodobé pohledávky 193 100 180 576 296 305 214 454

Peněžní prostředky 23 178 14 838 27 143 2 987

Časové rozlišení 25 289 46 387 46 626 54 381

       % Aktiv celkem 3,5% 4,2% 3,5% 4,3%

Vlastní kapitál 155 664 161 055 97 791 76 634

       % Pasiv celkem 21,4% 14,6% 7,3% 6,0%

Cizí zdroje 475 913 899 864 1 191 185 1 164 691

       % Pasiv celkem 65,5% 81,7% 88,4% 91,8%

Dlouhodobé závazky 66 901 287 026 273 644 354 355

Krátkodobé závazky 405 089 605 838 892 180 784 975

Časové rozlišení 94 622 40 121 58 817 27 879

       % Pasiv celkem 13,0% 3,6% 4,4% 2,2%
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Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 76 634 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
1 164 691 tis. Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši 6,0 %. V daném období se vlastní kapitál 
pohyboval v rozmezí od 76 634 tis. Kč (2021) do 161 055 tis. Kč (2019). Jeho průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 122 790 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve 
výši 12,3 %.   

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 140 000 tis. Kč a jeho hodnota byla po 

celé sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy byly účetně evidovány ve výši -152 734 

tis. Kč v položce oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Rezervní fondy nebyly účetně 
evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
110 525 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 116 880 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -21 157 tis. Kč. Ve 

sledovaném období měl výsledek hospodaření běžného účetního období proměnlivý charakter.  

Cizí zdroje jsou veškeré závazky vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a 
sociálním institucím, vůči zaměstnancům a bance v případě, že si vezme společnost úvěr. 
Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 1 164 691 tis. Kč, v relativním vyjádření  
91,8 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 932 910 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 475 913 tis. Kč (2018) do 1 191 185 tis. Kč 
(2020). Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 81,9 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 354 355 tis. Kč., a krátkodobé 
závazky ve výši 784 975 tis. Kč. Rezervy byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 25 361 tis. 
Kč. 

Rezervy byly tvořeny položkou ostatní rezervy ve stejné výši, tj. 25 361 tis. Kč. V průměru byla 
hodnota rezervy ve sledovaném období ve výši 15 410 tis. Kč. 

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k úvěrovým institucím ve výši stejné výši, tj. 
354 355 tis. Kč. V průměru byla hodnota dlouhodobých závazků ve sledovaném období ve výši 
245 480 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 425 158 tis. Kč, 
závazky k úvěrovým institucím ve výši 117 206 tis. Kč, závazky k ovládaným osobám ve výši 80 
258 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 14 801 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního 
pojištění ve výši 9 133 tis. Kč, závazky za státem ve výši 77 388 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve 

výši 60 500 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 531 tis. Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých 
závazků ve sledovaném období ve výši 672 020 tis. Kč.   
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Časové rozlišení bylo evidováno ve výši 27 879 tis. Kč. V průměru byla jeho hodnota ve 

sledovaném období ve výši 55 360 tis. Kč. 

1.1.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2018 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Analýza je zaměřena na výkaz zisku a ztrát ve sledovaném období. Výkaz je analyzován z 
hlediska významnosti jednotlivých položek. Jako základna pro analýzu byly použity výkony, resp. 
tržby, které představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení společnosti. 

Tabulka č. 63: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE, a.s. měla ve sledovaném období průměrné tržby za ukončené účetní 
období ve výši 1 933 770 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 1 571 010 tis. Kč.  

Společnost má hlavní tržby z výroby v automobilovém průmyslu, ať už se jedná o lisování, 
svařování, a další související činnosti. Výkonová spotřeba a související náklady byla ve 
sledovaném období v průměru za ukončené účetní období ve výši 1 937 710 tis. Kč. Ke dni 
ocenění byly ve výši 1 496 915 tis. Kč. Přidaná hodnota se ve sledovaném období pohybovala 
v průměru za ukončené účetní období ve výši 301 870 tis. Kč. Ke dni ocenění byla ve výši  
222 467 tis. Kč. Osobní náklady se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 284 150 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 163 367 tis. Kč.   

Daně a poplatky se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve 
výši 210 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 202 tis. Kč. Odpisy, resp. úpravy hodnot v provozní 
oblasti se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve výši  
64 520 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 68 767 tis. Kč 

2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 1 908 654 1 873 720 2 018 929 1 571 010

Spotřeba materiálu a energie 1 214 266 1 241 393 1 362 074 1 017 528

Služby 306 769 356 184 364 145 256 920

Přidaná hodnota 332 724 276 400 296 470 222 467

% celkových tržeb 17,4% 14,8% 14,7% 14,2%

Osobní náklady 310 634 262 930 278 882 163 367

Odpisy 54 777 45 794 93 000 68 767

Provozní VH 32 460 26 113 -34 294 -2 003

% celkových tržeb 1,7% 1,4% -1,7% -0,1%

Nákladové úroky 22 454 19 669 27 482 15 375

Finanční VH 109 821 -28 047 -39 081 -19 154

VH před zdaněním 142 281 -1 934 -73 375 -21 157

VH za účetní období 145 912 5 353 -56 032 -21 157

% celkových tržeb 7,6% 0,3% -2,8% -1,3%
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Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 8 090 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši -2 003 tis. Kč. Finanční 
výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené účetní období 
ve výši 14 230 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -19 154 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval v průměru 
za ukončené účetní období ve výši 31 740 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -21 157 tis. Kč. 

1.1.1.3 Poměrové ukazatele 

Pro účely ocenění byla provedena finanční analýza účetních výkazů a hospodaření za sledované 
období. Finanční analýza byla zpracována ve formě procentuálních a poměrových ukazatelů 
obsahujících ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a využitelnosti aktiv. Finanční analýza 
pomáhá odhalit, zda je společnost dostatečně zisková, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je 
schopna včas splácet své závazky atd. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele 
(financial ratios). Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů. 
Poměrové ukazatele se běžně vypočítají vydělením jedné položky nebo skupin položek jinou 
položkou nebo skupinou položek, mezi kterými co do obsahu existují určité souvislosti. Poměrová 
analýza pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočítány z absolutních ukazatelů. Jsou to 
ukazatele poměrové čili relativní, a tudíž srovnatelné pro různé typy a velikosti podniků i jejich 
seskupení.  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak 
negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele.  

Tabulka č. 64: Ukazatele rentability  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 
zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita vlastního kapitálu je 
ukazatel měřící efektivnost, s níž závod využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku připadá 
na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem.  

Výše uvedené ukazatele měly ve sledovaném období proměnlivý charakter. Rentabilita 

celkového kapitálu se v daném období pohybovala v průměru ve výši 5,1 %, rentabilita vlastního 
kapitálu ve stejném období ve výši 3,0 %, a rentabilita tržeb pak ve výši 1,0 %. Ukazatele 
rentability byly v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

2018 2019 2020 2021

Rentabilita celkového kapitálu 22,7% 1,6% -3,4% -0,5%

Rentabilita vlastního kapitálu 93,7% 3,3% -57,3% -27,6%

Rentabilita tržeb 7,6% 0,3% -2,8% -1,3%
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity si kladou za cíl vyjádřit, jaká je platební schopnost závodu, tedy jak je závod 
aktuálně schopen uhradit splatné závazky. Pro analýzu likvidity jsme zvolili ukazatele okamžité, 
pohotové a běžné likvidity. 

Tabulka č. 65: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento 
ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v 
případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro 
běžnou likviditu je 1,8 až 2,5. Hodnota menší než 1, ukazuje na to, že krátkodobé závazky není 
možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 

z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost se pohybovala ve sledovaném období pod 

doporučenou hranicí.  

Rychlá likvidita teoreticky nabývá obecně nižších hodnot než likvidita běžná (protože z čitatele 
vylučuje zásoby). Lze ji spočítat jako poměr mezi krátkodobými aktivy (bez zásob) a krátkodobými 
závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je přibližně kolem 1,0 až 1,5. Společnost se 

pohybuje ve sledovaném období v průměru pod doporučeným rozmezím.  

Peněžní (okamžitá) likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost kapitálové 
společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční 
majetek, tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech kapitálové společnosti a hotovost uložená 
v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 
až 0,5. Společnost se pohybuje v průměru ve sledovaném období pod doporučeným rozmezím.  

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability závodu. Zadluženost je do určité 
míry žádoucí, ale nesmí to závod zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost 
je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Pojem zadluženost tak 
vyjadřuje skutečnost, že závod používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

Tabulka č. 66: Ukazatele zadluženosti  

 

2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 0,84 0,56 0,61 0,61

Rychlá likvidita 0,53 0,32 0,36 0,28

Peněžní likvidita 0,06 0,02 0,03 0,00

2018 2019 2020 2021

Zadluženost celková 78,56% 85,37% 92,74% 93,96%

Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem 0,64 0,64 0,52 0,62

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 0,45 0,23 0,14 0,11
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Celková zadluženost, tzv. věřitelské riziko, charakterizuje finanční úroveň závodu. Ukazuje míru 
krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 
banku. Míra celkové zadluženosti by měla být maximálně na hodnotě 35 %, podle některých 
zdrojů může dosahovat hodnoty až 50 %. Ve sledovaném období má společnost EMERGE, a.s. 

zadluženost, ke dni ocenění přes 93 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 
87 %.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a 
jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv   je komplexním 
ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 
hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku   měří efektivnost využívání strojů, 
budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 
vrátí v tržbách 

Tabulka č. 67: Ukazatele aktivity  

 

Společnost má ve sledovaném období průměrnou dobu obratu aktiv ve výši 192 dní, což je dáno 
charakterem její činnosti. Průměrná doba obratu zásob se pohybuje na 48 dnech. Průměrná doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek je 39 dní, a průměrná doba splatnosti závazků je 95 dní.   

Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost EMERGE, a.s. byla založena v roce 2009. Společnost má hlavní tržby 
z výroby v automobilovém průmyslu, ať už se jedná o lisování, svařování, a další související 
činnosti. Ve sledovaném období měla společnost průměrné tržby za ukončené účetní období ve 
výši 1 933 770 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 1 571 010 tis. Kč. Společnost EMERGE, 

a.s. má zadluženost, ke dni ocenění přes 93 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období 
výši přes 87 %. Ekonomické ukazatele se ve sledovaném období pohybují většinou pod 
doporučenou hranicí. Ukazatele byly ale v posledních dvou letech ovlivněny vývojem 

koronavirové epidemie.  

1.1.2 Ocenění výnosovou metodou 

Na základě relevantních informací se nám jako nejvhodnější metoda ocenění pro stanovení 
reálné hodnoty EMERGE, a.s., resp. stanovení hodnoty obchodného podílu jeví metoda 

výnosová, tj. metoda diskontovaných volných hotovostních toků, metoda DCF Entity.   

2018 2019 2020 2021

Doba obratu celkových aktiv 139 214 244 172

Doba obratu zásob 36 41 60 55

Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 37 35 54 29

Prům. doba splatnosti kr. závazků 62 92 126 99
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Jako další metodu jsme použili metodu účetní (majetková metoda na bázi účetních hodnot). Tato 

metoda je jako jedna z možných metod zjištění majetkové hodnoty a podstaty oceňovaných 

Společností, ale v tomto případě jako metoda podpůrná a doplňková.  

Pro ocenění společnosti jsme vycházeli z údajů poskytnutých k datu ocenění. Dle prohlášení 
zadavatele nedošlo do data vydání posudku k žádné významné události, která by měla podstatný 
vliv na ocenění závodu. Metoda účetní hodnoty opírá o údaje zjištěné v účetnictví. Jejím určitým 
nedostatkem je evidence majetku v historických cenách, odepisování majetku ve vazbě na 
daňové předpisy a účtování části majetku přímo do nákladů, což snižuje její vypovídající 
schopnost ve vztahu k tržnímu srovnání. Poskytuje však průběžný přehled o pohybech ve stavu 

obchodního majetku.  

Z důvodu nedostatku relevantních údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem, 
nebyla v tomto ocenění použita metoda tržního porovnání.  

Výnosová metoda DCF Entity, využívá prognózy peněžních toků do budoucna a z důvodu  
splnění podmínky „going concern“ je znalcem považována za jednu z hlavních metod zjištění tržní 
hodnoty společnosti.  

Metoda diskontovaného peněžního toku DCF Entity – I. Fáze 

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

+ Odpisy 

+ Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

- Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

- Investice do pořízení dlouhodobého majetku provozně nutného 

= FCF  

Metoda diskontovaného peněžního toku DCF Entity – II. Fáze 

Dlouhodobý provozní výsledek hospodaření po upravených daních 

+ Odpisy v roce – dlouhodobě udržitelné investice do dlouhodobého investičního majetku 

+ Ostatní náklady, které nemají v daném období charakter výdajů 

- Průměrné dlouhodobé Investice do upraveného pracovního kapitálu provozně nutného 

– Dlouhodobě udržitelné investice do dlouhodobého investičního majetku  

= FCFk+1   

Výpočetní postup je vyjádřen následujícími vzorci:  
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Pro výpočet netto výnosové hodnoty čistého obchodního majetku VHCOMnetto použijeme:

VHCOMnetto = VHOMbrutto  -   CK ú            

V uvedených vzorcích je VHOM brutto výnosová hodnota brutto, VHCOMnetto je výnosová hodnota 
čistého obchodního majetku, CKú je cizí úročený kapitál snížený o nadbytečnou hotovost, FCFn, 
FCFk+1 jsou hodnoty cash flow vycházející z projekce hotovostních toků, PH je pokračující 
hodnota, i diskontní míra určená na základě modelu CAPM, g je dlouhodobý růst po roce k.  

Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu bude použitý model beta koeficientu zohledňující tržní 
rizika.

i = nVK =  Rf + ßz x (Rm - Rf) + Rz + Rp,

kde nvk jsou náklady vlastního kapitálu, Rf je bezriziková sazba, (Rm - Rf ) je riziko trhu, ßz je 

koeficient citlivosti rizika příslušného oboru podnikání zohledňující příslušné zadlužení, Rz

přirážka za riziko dané země, Rp přirážka dle specifika kapitálové společnosti.

Výpočet diskontní sazby

Princip metody DCF spočívá v tom, že diskontováním budoucích peněžních toků získáme 
ocenění investovaného vloženého kapitálu. Diskontní sazba tak přepočítává budoucí hodnotu 
peněžního toku na současnou hodnotu a zároveň zohledňuje také rizikovost spojenou s 

dosažením tohoto peněžního toku. Diskontní sazbu můžeme také chápat jako náklad na vložený 
kapitál, respektive očekávanou výnosnost, kterou investor požaduje za investovaný kapitál.

V případě použití metody ocenění DCF Entity, ve které se kalkulují peněžní toky pro vlastníky i 
věřitele, odpovídá diskontní sazba váženým nákladům vlastního a cizího kapitálu (WACC).

Vzorec pro stanovení diskontní sazby – WACC:

kde:

NCK: náklady cizího kapitálu,

NVK: náklady vlastního kapitálu,

d: sazba daně z příjmu,

CK: úročený cizí kapitál,

VK: vlastní kapitál,

K: celkový zpoplatněný kapitál (K=CK+VK).
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Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu bude použit model CAPM (capital asset pricing model), 

pro stanovení nákladů vlastního kapitálu s využitím beta koeficientu.  

i  = nVK =  Rf + ßz x (Rm - Rf) + Rz + Rp 

Bezriziková míra 

Bezriziková úroková sazba je založena na výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů, které se 
vyznačují nízkým rizikem a odrážejí dlouhodobé inflační očekávání.  

Pro účely tohoto ocenění je použita bezriziková úroková míra Rf stanovena na úrovni 0,41 % až 
2,58 %, která vychází z výnosnosti státních dluhopisů v závislosti dle jejich splatnosti pro dané 
období.   

Riziková přirážka trhu  

Riziková přirážka trhu (Rm - Rf) byla zvolena na úrovni 5,31 % a byla určena na základě údajů 
zveřejňovaných na stránkách A. Damodarana www.damodaran.com, sekce Updated Data. 

Prémie země 

Prémie země Rz byla rovněž stanovena na základě údajů ze stránek A. Damodarana a odvozena 
z ratingu země (riziko selhání země) ve výši 0,59 %. 

Speciální přirážka zohledňující charakter, likviditu, a velikost kapitálové společnosti byla 
uvažována na úrovni 2 %. 

Koeficient ßz 

Hodnota Koeficientu ßz je v tomto případě 1,04 odpovídá sektoru danému sektoru ze stránek A. 
Damodarana.  

Růst fáze společnosti g odhadujeme ve výši 1,0 %. 

Výsledná kalkulace diskontní sazba je odhadnuta pomocí výpočtu ve výši 6,99 %, a ve výši  
7,84 %, pro pokračující fázi, viz následující tabulka výpočtu.  
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Tabulka č. 68: Výpočet diskontní míry 

 

Pro účely sestavení projekce a ocenění jsme vycházeli z průměrné struktury výnosů a nákladů v 
letech 2018 až 2020, resp. 2021 a dle předloženého finančního plánu. Po provedení analýzy a 
následném posouzení základních vstupů a předpokladů, jsme tyto výsledky využili pro potřeby 
výnosové metody. Následně jsme je zpracovali jako projekci diskontovaného cash flow. Projekce 
byla vypracována v nominálních cenách na období čtyř let, kdy poslední rok se stal výchozím pro 
konečný rok. Uvedená projekce byla konzultována s managementem společnosti, který ji 
odsouhlasil.  

Jako výchozí úroveň výnosů, predikce tržeb, pro následující období jsme předpokládali z části 
průměrnou úroveň posledních roky a dle předloženého finančního plánu. Tržby jsou závislé 
především na domluvených smluvních zakázkách společnosti. Pro konečný rok jsme rovněž 
kalkulovali s dlouhodobým nominálním růstem ve výši 1 %, tedy na úrovni dlouhodobě 
predikované výše inflace.  

U predikce nákladů jsme v nastavené projekci předpokládaného budoucího hospodaření 
provozní náklady zahrnuli náklady na materiál a energii, služby, osobní náklady, odpisy a ostatní 
provozní náklady. Nejvýznamnější položkou je spotřeba materiálu a energií a služby, následně 
pak osobních nákladů. Jako výchozí úroveň pro další období jsme předpokládali náklady na 
úrovni průměrné výše za sledované období. 

Přestože současná teorie finanční analýzy uvádí, že optimální průměrná výše provozního kapitálu 
pro danou skupinu společností/závodů v určitém odvětví existuje, především jako soubor 
statistických údajů, není bohužel možné stanovit optimální úroveň provozního kapitálu a jeho 
financování pro konkrétní společnost. Proto jsou požadavky na růst provozního kapitálu 
projektovány jako průměrný nárůstu tržeb v jednotlivých letech projekce.  

V rámci výpočtu první fáze je stanovení volných peněžních prostředků, které lze z podniku uvolnit, 
aniž by byla ohrožena provozní činnost podniku. Při použití metody DCF Entity se jedná o volné 
peněžní prostředky pro vlastníky i věřitele. Východiskem pro výpočet hodnoty první fáze je 
provozní výsledek odvozený z finančního plánu.  

2021 2022 2023 2024

Bezriziková výnosová míra 0,41% 0,63% 0,91% 2,58%

Riziková prémie 5,31% 5,31% 5,31% 5,31%

Nezadlužená beta 1,04 1,04 1,04 1,04

Zadlužená beta 4,94 4,47 3,77 4,12

Riziková prémie země opravená o inflaci 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%

Specifické rizikové přirážky 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Náklady vlastního kapitálu 29,21% 26,97% 23,53% 27,02%

Váha vlastního kapitálu 17,8% 19,7% 23,6% 21,5%

Diskontní sazba 6,99% 7,33% 7,53% 7,84%
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Tabulka č. 69: Výpočet FCFF první fáze 

 

Současná hodnota první fáze společnosti EMERGE, a.s. činí 26 201 tis. Kč. 

Výpočtem druhé fáze se rozumí období, pro které již nebyl sestaven finanční plán. Hodnota druhé 
fáze tak představuje ocenění peněžních toků, které bude společnost/ závod generovat od konce 
první fáze do nekonečna, za předpokladu splnění podmínky „going concern“. Pro stanovení 
současné hodnoty k datu ocenění je nutné hodnotu perpetuity převést na současnou hodnotu 
prostřednictvím diskontního faktoru.  

Tabulka č. 70: Výpočet FCFF druhé fáze 

 

Současná hodnota druhé fáze činí 346 715 tis. Kč. 

Celková hodnota společnosti EMERGE, a.s. se vypočítá součtem hodnot první a druhé fáze, od 
které se odečte dlouhodobý cizí úročený kapitál ke dni ocenění, která je ve výši 354 355 tis. Kč, 
a přičte se hodnota neprovozních aktiv ke dni ocenění, která je ve výši 26 145 tis. Kč. V případě 
neprovozních aktiv se jedná o položku podíly v ovládaných a řízených osobách. 

Společnost EMERGE, a.s. má v položce podíly v ovládaných osobách podíl na třech dceřiných 
společnostech. Jedná se o následující společnosti: 

· 100 % podíl na společnosti Pareyban s.r.o., IČO 017 48 939 

· 100 % podíl na společnosti E-real estate property s.r.o., IČO 053 83 757 

· 100 % podíl na společnosti EMERGE BETA s.r.o., IČO 062 90 931 

2021 2022 2023 2024

Korigovaný provozní HV před zdaněním -7 254 30 903 32 646 32 620

Daňová sazba 19% 19% 19% 19%

Zdanění korigovaného zisku 0 5 872 6 203 6 198

Korigovaný provozní HV po zdanění -7 254 25 032 26 443 26 422

Odpisy stálých aktiv 124 738 136 488 121 702 123 474

Investice do pracovního kapitálu 27 307 32 499 -26 590 -1 878

Investice na pořízení dl. majetku 126 208 121 611 144 538 120 823

Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele -36 031 7 409 30 198 30 950

Diskontní faktor 0,94 0,88 0,82 0,76

Diskontovaný volný peněžní tok -28 543 6 523 24 724 23 497

Volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze (FCFt+1) 31 260

Tempo růstu volného peněžního toku (g) 1,0%

Diskontní sazba 7,84%

Diskontní faktor posledního roku první fáze (df ) 0,76

Současná hodnota druhé fáze k datu ocenění 346 715
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Jedná se o neprovozní aktiva, která byla samostatně přeceněna v následující 
kapitole.  

V následující tabulce jsou shrnuté hodnoty obchodních podílů. 

Tabulka č. 71: Hodnota obchodních podílů (v Kč) 

 

Hodnota neprovozních aktiv činí 26 145 tis. Kč.  

Celková hodnota společnosti EMERGE, a.s. je dále shrnuta v následující tabulce.   

Tabulka č. 72: Celková hodnota (v tis. Kč) 

 

Stanovená hodnota jmění společnosti EMERGE, a.s. metodou výnosovou metodou činí  
44 710 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.1.3 Podíly v ovládaných osobách 

V následující části jsou popsané informace sebraných a vytvořených dat o uvedených 
společností, včetně základní informace o společnosti z veřejného obchodního rejstříku ke dni 

zpracování.  

1.1.3.1 Pareyban s.r.o. 

  

Obchodní firma Pareyban, s.r.o. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 017 48 939 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 3. června 2013 

Předmět 

podnikání 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Podíl Název společnosti Hodnota

100%  Pareyban s.r.o. 358 000

100% E-real estate property s.r.o. 25 787 000

100% EMERGE BETA s.r.o. 1

Celkem 26 145 001

Současná hodnota první fáze 26 201

Současná hodnota druhé fáze 346 715

Celková hodnota podniku (brutto) 372 916

Cizí úročený kapitál k datu ocenění 354 355

Hodnota neprovozních aktiv 26 145

Výsledná hodnota vlastního kapitálu (netto) 44 706
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Statutární orgán -  jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 

K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 

Den vzniku členství: 7. listopadu 2016 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně.  

Společníci - 

společník 

EMERGE, a.s., IČ: 287 64 226 
Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

 

Podíl Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 
 

Základní kapitál 200 000,- Kč, splaceno: 100 %  

 

Ostatní skutečnosti:  

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

 

Společnost Pareyban, s.r.o. byla v roce 2013 a byla založena za účelem, který se neplnil. 
Aktuálně nevykonává žádnou činnost.  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

Bilanční suma společnosti Pareyban, s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 358 tis. Kč. Významnou 
položkou aktiv jsou oběžná aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 0 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 0 % z celkových aktiv. 
Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 0 tis. Kč, s průměrným podílem 0 % 

na celkových aktivech.  

Stála aktiva nebyla účetně evidována.  

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 358 tis. Kč, a jejich podíl činil 

k datu ocenění 100 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období pohybovala 

ve výši 400 tis. Kč, s průměrným podílem 100 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena peněžními prostředky ve výši 358 tis. Kč. Zásoby, dlouhodobé 

pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly účetně evidovány. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 538 tis. Kč. 
Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 370 tis. Kč.   
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Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti Pareyban, s.r.o. ve sledovaném 
období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 73: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 358 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
0 Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši 100,0 %.  

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 200 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly ke dni ocenění účetně 
evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
158 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období nebyl účetně evidován.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 0 tis. Kč, v relativním vyjádření  
0,0 % z bilanční sumy společnosti.  

Cizí zdroje nebyly účetně evidovány. 

Časové rozlišení nebyly účetně evidovány. 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za 
roky 2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 

2021.  

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 567 358 358 358 358

Stálá aktiva 0 0 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oběžná aktiva 567 358 358 358 358

Peněžní prostředky 401 358 358 358 358

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál 501 358 358 358 358

       % Pasiv celkem 88,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cizí zdroje 66 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Tabulka č. 74: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost Pareyban, s.r.o. nemá žádné zaměstnance a nevykonává žádnou činnost. Byla 
založena za účelem podnikání, který se nenaplnil.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období nebyl účetně evidován. 

Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože společnost nevykonává žádnou 
činnost a hodnoty by neměly vypovídající schopnost.  

Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků  

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 0 Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý finanční majetek 

nebyly ke dni ocenění účetně evidovány. 

V následující tabulce je shrnutí dlouhodobého majetku. 

Tabulka č. 75: Stálá aktiva (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv činí 0 Kč. 

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 4 178 0 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0 0 0

Služby 86 6 0 0 0

Přidaná hodnota 4 092 -6 0 0 0

Osobní náklady 4 028 0 0 0 0

Odpisy 0 0 0 0 0

Provozní VH -64 -26 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 0 0 0

Finanční VH -8 -3 0 0 0

VH před zdaněním -72 -29 0 0 0

VH za účetní období -72 -29 0 0 0
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Oběžná aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 358 tis. Kč.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve stejné výši, tj. 358 tis. Kč. 

Zásoby, dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly ke dni ocenění účetně 
evidovány.  

Peněžní prostředky jsou tvořeny položkou peníze v pokladně a na účtech v bankách ve výši  
358 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 76: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 
Účetní  

hodnota 
Přecenění 

Oběžná aktiva 358 358 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 358 358 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 358 tis. Kč.  

Cizí zdroje nebyl ke dni ocenění účetně evidovány.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti Pareyban, s.r.o. metodou individuálního 
ocenění majetku a závazků.  

Tabulka č. 77: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 358 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 0 

Hodnota (tis. Kč) 358 

 

Stanovená hodnota společnosti Pareyban, s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků činí 358 tis. Kč, zaokrouhleno.  
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Ocenění účetní metodou 

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 78: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM  

Stálá aktiva 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 358 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 358 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 79: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 0 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 0 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 80: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 358 

Závazky 0 

Výsledná účetní hodnota společnosti  358 
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Výsledná hodnota společnosti Pareyban, s.r.o. stanovena účetní metodou je 358 tis. Kč, 

zaokrouhleno.  

Shrnutí  

Společnost Pareyban, s.r.o. je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění majetku a 
závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 81: Rekapitulace zjištěných hodnot (v Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 358 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  358 

Pro účely ocenění společnosti Pareyban, s.r.o. byla zvolena po úvaze jako rozhodující metoda 

individuálního ocenění majetku a závazků, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe odráží 
skutečnou hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota prezentovaná 
v tomto dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. Pokud se v 

budoucnosti cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba provést aktualizaci 
výsledných hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti Pareyban, s.r.o. je na úrovni 358 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.1.3.2 E-real estate property s.r.o. 

 

  

Obchodní firma E-real estate property s.r.o. 

Sídlo Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Identifikační číslo 053 83 757 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 12. září 2016 

Předmět 

podnikání 

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  

Statutární orgán – 

jednatel  

jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 

K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 

Den vzniku funkce: 7. listopadu 2016 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci – 

společník  

EMERGE, a.s., IČ: 287 64 226 

Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 
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Podíl Vklad: 200 000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 100 %  

Základní kapitál 200 000,- Kč, splaceno: 100 %  

 

Společnost E-real estate property s.r.o. byla v roce 2016. Společnost vlastní nemovité věci. 
Aktuálně nevykonává žádnou činnost.  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

Bilanční suma společnosti E-real estate property s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 26 204 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 20 192 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 77,1 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 22 720 tis. Kč, 
s průměrným podílem 75,5 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve výši 20 192 tis. Kč.  

Položka dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyla ke dni ocenění 
účetně evidována.  

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve stejné výši, tj. 20 192 tis. 

Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 22 720 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 6 012 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 22,9 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 7 660 tis. Kč, s průměrným podílem 24,5 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou krátkodobé pohledávky ve výši 6 005 tis. Kč a peněžními 
prostředky ve výši 7 tis. Kč.  

Položka zásoby a dlouhodobé pohledávky nebyla ke dni ocenění účetně evidována.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 2 000 tis. Kč, 
a jiné pohledávky ve výši 4 005 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek byla ve 

sledovaném období ve výši 7 560 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 7 tis. Kč. 
Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 100 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována.  
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V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti E-real estate property s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 82: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -306 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
26 510 tis. Kč.  

Vlastní kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši -1,2 %.  

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 200 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-505 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -1 tis. Kč.   

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 26 510 tis. Kč, v relativním vyjádření 101,2 % z 

bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období ve výši 
30 440 tis. Kč. Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 100,3 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 26 510 tis. Kč. Rezervy a 
dlouhodobé závazky nebyly ke dni ocenění účetně evidovány. 

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve stejné výši, tj.  
26 510 tis. Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých závazků ve sledovaném období ve výši  
30 440 tis. Kč.   

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 38 315 30 839 30 317 26 204 26 204

Dlouhodobý majetek 23 977 24 936 24 300 20 192 20 192

       % Aktiv celkem 62,6% 80,9% 80,2% 77,1% 77,1%

Oběžná aktiva 14 338 5 903 6 017 6 012 6 012

       % Aktiv celkem 37,4% 19,1% 19,8% 22,9% 22,9%

Krátkodobé pohledávky 13 934 5 901 5 933 6 005 6 005

Peněžní prostředky 404 2 84 7 7

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál 297 238 -263 -306 -306

       % Pasiv celkem 0,8% 0,8% -0,9% -1,2% -1,2%

Cizí zdroje 38 018 30 601 30 580 26 510 26 510

       % Pasiv celkem 99,2% 99,2% 100,9% 101,2% 101,2%

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 38 018 30 601 30 580 26 510 26 510

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Časové rozlišení nebylo evidováno.  

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za 
roky 2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 

2021.  

Tabulka č. 83: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost E-real estate property s.r.o. neměla ve sledovaném období žádné tržby. Společnost 
vlastní nemovité věci, pozemky, a nevykonává žádnou činnost.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl ke dni ocenění ve výši -1 tis. Kč. 

Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože společnost nevykonává žádnou 
činnost a hodnoty by neměly vypovídající schopnost.  

Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků  

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 20 192 Kč.  

Stálá aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve výši. 20 192 tis. Kč. Položka 
dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyla ke dni ocenění účetně 
evidována.   

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky ve stejné výši, tj. 20 192 tis. Kč. Jedná 
se o pozemky parc. č. 321/128 trvalý travní porost o výměře 7 m2, parc. č. 375/47 trvalý travní 
porost o výměře 1 732 m2, parc. č. 375/62 vodní plocha o výměře 132 m2, parc. č. 554/6 orná 
půda o výměře 1 287 m2, parc. č. 554/7 orná půda o výměře 8 325 m2, parc. č. 554/8 orná půda 
o výměře 6 899 m2, parc. č. 554/9 orná půda o výměře 9 092 m , parc. č. 554/10 orná půda o 
výměře 5 202 m2, parc. č. 1221/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 257 m2.    Vše 
vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, pro 

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0 0 0

Služby 5 120 14 0 0

Přidaná hodnota -5 -120 -14 0 0

Osobní náklady 0 0 0 0 0

Odpisy 0 0 0 0 0

Provozní VH -8 -162 -570 -111 0

Nákladové úroky 0 0 0 0 0

Finanční VH 130 103 69 68 -1

VH před zdaněním 122 -59 -501 -43 -1

VH za účetní období 122 -59 -501 -43 -1
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katastrální území Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou. Tato položka byla přeceněna 
v příloze tohoto posudku.  

Jako výsledná tržní hodnota nemovitých věcí byla při jednotlivých použitých metodických 
postupech odhadnuta částka z porovnání s nabídkovými obchodními případy relevantními k datu 
ocenění ve výši 50 290 tis. Kč.   

V následující tabulce je shrnutí dlouhodobého majetku. 

Tabulka č. 84: Stálá aktiva (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 20 192 50 290 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 192 50 290 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv činí 50 290 tis. Kč. 

Oběžná aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 6 012 tis. Kč.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou krátkodobé pohledávky ve výši 6 005 tis. Kč a peněžními 
prostředky ve výši 7 tis. Kč. Položka zásoby a dlouhodobé pohledávky nebyla ke dni ocenění 
účetně evidována.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 2 000 tis. Kč, 
a jiné pohledávky ve výši 4 005 tis. Kč.  

U položky krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 2 000 tis. Kč se jedná o zálohu na pozemek.  
U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

U položky jiné pohledávky ve výši 4 005 tis. Kč se jedná o zápůjčku za společností Spa 

Management and Services a.s., IČO 258 17 388. Tato zápůjčka je od roku 2017, neplatí 
domluvené úroky, na veřejné rejstříku jsou pouze informace k roku 2016. Žádné další informace 
o této společnosti nejsou k dispozici. Položka je stanovena ve výši 0 Kč. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 7 tis. Kč.  
U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  
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Tabulka č. 85: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 
Účetní  

hodnota 
Přecenění 

Oběžná aktiva 6 012 2 007 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 6 005 2000 

Peněžní prostředky 7 7 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 2 007 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 26 510 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 26 510 tis. Kč. Rezervy a 

dlouhodobé závazky nebyly ke dni ocenění účetně evidovány. 

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve stejné výši, tj.  
26 510 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti E-real estate property s.r.o. metodou 

individuálního ocenění majetku a závazků.  

Tabulka č. 86: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 52 297 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 26 510 

Hodnota (tis. Kč) 25 787 

 

Stanovená hodnota společnosti E-real estate property s.r.o. metodou individuálního ocenění 
majetku a závazků činí 25 787 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Ocenění účetní metodou 

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  
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Tabulka č. 87: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 26 204 

Stálá aktiva 20 192 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 20 192 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 6 012 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 6 005 

Peněžní prostředky 7 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 88: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 26 510 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 26 510 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 89: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 26 204 

Závazky 26 510 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -306 

Výsledná hodnota společnosti E-real estate property s.r.o. stanovena účetní metodou je  

-306 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Shrnutí  

Společnost E-real estate property s.r.o. je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   
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Tabulka č. 90: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 25 787 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -306 

Pro účely ocenění společnosti E-real estate property s.r.o. byla zvolena po úvaze jako rozhodující 
metoda individuálního ocenění majetku a závazků, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe 
odráží skutečnou hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota 
prezentovaná v tomto dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. 
Pokud se v budoucnosti cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba 
provést aktualizaci výsledných hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti E-real estate property s.r.o. je na úrovni 25 787 tis. Kč, 
zaokrouhleno.  

1.1.3.3 EMERGE BETA s.r.o. 

 

  

Obchodní firma EMERGE BETA, s. r. o. 

Sídlo Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Identifikační číslo 062 90 931 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 24. července 2017 

Předmět 

podnikání 

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

Statutární orgán   jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 

K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 

Den vzniku členství: 24. července 2017 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci společník: 

EMERGE, a.s., IČ: 287 64 226 
Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Podíl Vklad: 1 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 
Druh podílu: základní 

Základní kapitál 1 000,- Kč, splaceno: 100 %  
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Společnost EMERGE BETA, s.r.o. byla v roce 2017 za účelem, který se neplnil. Aktuálně 
nevykonává žádnou činnost.  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2019 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

Bilanční suma společnosti EMERGE BETA, s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 0 tis. Kč.  

Stálá aktiva nebyla účetně evidována.  

Oběžná aktiva nebyla účetně evidována. 

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE BETA, s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 91: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -1 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
1 tis. Kč.  

Základní kapitál společnosti byl účetně evidován ve výši 1 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy ani rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-2 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období nebyl účetně evidován.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 1 tis. Kč, v relativním vyjádření  
100,0 % z bilanční sumy společnosti.  

2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 0 0 0

Dlouhodobý majetek 0 0 0

Oběžná aktiva 0 0 0

Časové rozlišení 0 0 0

Vlastní kapitál 0 -1 -1

Cizí zdroje 0 1 1

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 0 1 1

Časové rozlišení 0 0 0
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Cizí zdroje byly tvořeny položkou a krátkodobé závazky ve výši 1 tis. Kč. Rezervy nebyly ke dni 
ocenění účetně evidovány. Dlouhodobé závazky nebyly účetně evidovány. 

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve stejné výši, tj. 1 tis. 

Kč.  

Časové rozlišení nebylo účetně evidováno. 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za 
roky 2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 

2021.  

Tabulka č. 92: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE BETA, s.r.o. neměla ve sledovaném období žádné tržby. Byla založena za 
účelem, který se nenaplnil.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období nebyl účetně evidován. 

Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože společnost nevykonává žádnou 
činnost a hodnoty by neměly vypovídající schopnost.  

Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků  

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 0 Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek ani dlouhodobý finanční majetek 

nebyly ke dni ocenění účetně evidovány. 

V následující tabulce je shrnutí stálých aktiv. 

2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0

Služby 0 0 0

Přidaná hodnota 0 0 0

Osobní náklady 0 0 0

Odpisy 0 0 0

Provozní VH 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 0

Finanční VH -1 -1 0

VH před zdaněním -1 -1 0

VH za účetní období -1 -1 0
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Tabulka č. 93: Stálá aktiva (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Stála aktiva 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv činí 0 Kč. 

Oběžná aktiva nebyla účetně evidována.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou ve stejné výši, tj. 358 tis. Kč. 

Zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky ani peněžními prostředky nebyly ke dni 
ocenění účetně evidovány.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 94: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 0 0 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 0 0 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 0 Kč.  

Cizí zdroje byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 1 tis. Kč v položce krátkodobé závazky. 
Ostatní položky cizích zdrojů nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 1 tis. Kč.  
U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti EMERGE BETA, s.r.o. metodou 

individuálního ocenění majetku a závazků.  

Tabulka č. 95: Souhrn ocenění  

 Hodnota 
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Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 0 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 1 

Hodnota (tis. Kč) -1 

 

Stanovená hodnota společnosti EMERGE BETA, s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku 
a závazků činí -1 tis. Kč.  

Ocenění účetní metodou 

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE BETA, s.r.o. účetní metodou vychází z účetních výkazů 
ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 96: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 0 

Stálá aktiva 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 0 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 0 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 97: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 1 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 1 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  



174 

 

Tabulka č. 98: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 0 

Závazky 1 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -1 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE BETA, s.r.o. stanovena účetní metodou je -1 tis. Kč, 

zaokrouhleno.  

Shrnutí  

Společnost EMERGE BETA, s.r.o. je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 99: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -1 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -1 

Ocenění společnosti EMERGE BETA, s.r.o. pomocí obou výše uvedených metod bylo záporné. 
Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE BETA, s.r.o. je na úrovni 1 Kč, zaokrouhleno.  

1.1.4 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE, a.s. účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni 
ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých 
majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti 
je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden 
přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 100: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 1 269 204 

Stálá aktiva 696 289 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 345 

Dlouhodobý hmotný majetek 693 586 

Dlouhodobý finanční majetek 358 

Oběžná aktiva 518 534 
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Zásoby 264 333 

Dlouhodobé pohledávky 36 760 

Krátkodobé pohledávky 214 454 

Peněžní prostředky 2 987 

Časové rozlišení 54 381 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 101: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 1 164 691 

Rezervy 25 361 

Dlouhodobé závazky 354 355 

Krátkodobé závazky 784 975 

Časové rozlišení 27 879 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 102: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 1 269 204 

Závazky 1 192 570 

Výsledná účetní hodnota společnosti  76 634 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE, a.s., stanovena účetní metodou je 76 634 tis. Kč, 

zaokrouhleno.  

1.1.5 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE, a.s. 

Společnost EMERGE, a.s., je oceněna pomocí níže metod – výnosovou metodou, metoda 

diskontovaných volných hotovostních toků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené 
hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 103: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota výnosovou metodou 44 710 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  76 634 

Pro účely ocenění společnosti EMERGE, a.s. byla zvolena po úvaze jako rozhodující metoda 

výnosová, metoda diskontovaných volných hotovostních toků, neboť tato metoda, dle našeho 
názoru nejlépe odráží skutečnou hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná 
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hodnota prezentovaná v tomto dokumentu je založena na předpokladech a dostupných 
podkladech. Pokud se v budoucnosti cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je 
potřeba provést aktualizaci výsledných hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE, a.s., je na úrovni 44 710 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.2 EMERGE Automotive, a.s. 

  

Obchodní firma EMERGE Automotive, a.s. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 059 37 353 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 21. března 2017 

Předmět 

podnikání 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

Statutární orgán - 

představenstvo 

člen představenstva: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 
K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 
Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Způsob jednání Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 

Dozorčí rada předseda dozorčí rady: 

Ing. MARTIN MEIER, dat. nar. 20. července 1981 
Horní 306, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují 
Den vzniku funkce: 1. ledna 2021 
Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

 

člen dozorčí rady: 
Mgr. ZDEŇKA SAWYER, dat. nar. 17. prosince 1983 
Doudova 319/29, Podolí, 147 00 Praha 4 
Den vzniku členství: 1. ledna 2021 

Jediný akcionář EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 

Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Akcie 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

100 00,- Kč 

Základní kapitál 2 000 000,- Kč splaceno: 100 % 

 

Ostatní skutečnosti: 
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Na obchodní společnost EMERGE Automotive, a.s., se sídlem Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 
Praha 4, identifikační číslo 059 37 353, přešla část jmění rozdělované obchodní společnosti 
EMERGE, a.s., se sídlem Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou, identifikační číslo 287 64 
226, která byla uvedena v projektu rozdělení ze dne 20.02.2018. 

Společnost EMERGE Automotive, a.s. je společností připravenou na rozvoj nových projektů 
v oblasti automotive. Společnost zatím provádí průzkum trhu a investuje do technologií. 
Společnost se připravuje na budoucí možnosti možnou obchodní a výrobní činnost. Z tohoto 

důvodu má společnost zatím minimální výkony.  

V následující tabulce je klasifikace společnosti podle registru ekonomických subjektů.  

Tabulka č. 104: Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 

Id Název 

00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

 

Tabulka č. 105: Statistické údaje 

 Název 

institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní 

velikostní kat. dle počtu zam.: 1 - 5 zaměstnanců 

 

V následující části je zpracovaná finanční analýza.  

1.2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2018 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.  Společnost má účetní období od roku 2018 od 1.8. do 31.7. 

1.2.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti EMERGE Automotive, a.s. byla ke dni ocenění ve výši 199 387 tis. Kč.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 75 868 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 38,1 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 60 420 tis. Kč, 
s průměrným podílem 33,7 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 20 tis. Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek ve výši 75 848 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek nebyl účetně evidován.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou software ve stejné výši, tj. 20 tis. Kč. Jeho 
průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 80 tis. Kč. 
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Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou samostatné movité věci ve stejné výši, tj.  
75 848 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 59 890 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 20 079 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 10,1 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 11 340 tis. Kč, s průměrným podílem 7,2 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou dlouhodobé pohledávky ve výši 1 003 tis. Kč, krátkodobé 
pohledávky ve výši 17 285 tis. Kč, peněžními prostředky ve výši 1 791 tis. Kč. Zásoby nebyly 
účetně evidovány.  

Dlouhodobé pohledávky byly tvořeny položkou odložená daňová pohledávka ve stejné výši, tj. výši 
1 003 tis. Kč. Průměrná hodnota dlouhodobých pohledávek byla ve sledovaném období ve výši  
1 100 tis. Kč.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
11 607 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 16 tis. Kč, dohadné účty aktivní ve výši  
2 059 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 3 603 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek 

byla ve sledovaném období ve výši 7 620 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 1 791 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 2 620 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 103 440 tis. Kč. Její průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši 83 570 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE Automotive, a.s. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  
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Tabulka č. 106: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -12 084 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
211 463 tis. Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši -6,1 %. V daném období se vlastní kapitál 
pohyboval v rozmezí od -12 084tis. Kč (2021) do 3 882 tis. Kč (2018). Jeho průměrná hodnota 
byla ve sledovaném období ve výši -1 110 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve výši 
0,8 %.   

Základní kapitál společnosti byl účetně evidován ve výši 2 000 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy byly účetně evidovány ve výši 9 953 tis. Kč. 
Rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
- 9 807 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši -2 960 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -14 230 tis. Kč. Ve 

sledovaném období měl výsledek hospodaření běžného účetního období proměnlivý charakter.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 211 463 tis. Kč, v relativním vyjádření  
106,1 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 

2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 52 377 173 401 196 133 199 387

Dlouhodobý majetek 4 895 79 552 81 359 75 868

       % Aktiv celkem 9,3% 45,9% 41,5% 38,1%

Oběžná aktiva 3 727 11 129 10 414 20 079

       % Aktiv celkem 7,1% 6,4% 5,3% 10,1%

Zásoby 0 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 1 271 1 119 1 003 1 003

Krátkodobé pohledávky 426 5 279 7 478 17 285

Peněžní prostředky 2 030 4 731 1 933 1 791

Časové rozlišení 43 755 82 720 104 360 103 440

       % Aktiv celkem 83,5% 47,7% 53,2% 51,9%

Vlastní kapitál 3 882 1 630 2 146 -12 084

       % Pasiv celkem 7,4% 0,9% 1,1% -6,1%

Cizí zdroje 48 495 171 750 193 968 211 463

       % Pasiv celkem 92,6% 99,0% 98,9% 106,1%

Dlouhodobé závazky 1 559 192 48 167

Krátkodobé závazky 46 286 171 051 192 992 210 369

Časové rozlišení 0 21 19 8

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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ve výši 156 420 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 48 495 tis. Kč (2018) do 211 463 tis. Kč 

(2021). Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 99,1 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 167 tis. Kč, a krátkodobé závazky 

ve výši 210 369 tis. Kč. Rezervy byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 927 tis. Kč.  

Rezervy byly tvořeny položkou ostatní rezervy ve stejné výši, tj. 927 tis. Kč. V průměru byla 
hodnota rezervy ve sledovaném období ve výši 750 tis. Kč. 

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou jiné závazky ve výši stejné výši, tj. 167 tis. Kč. 
V průměru byla hodnota dlouhodobých závazků ve sledovaném období ve výši 490 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 6 148 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 199 356 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 255 tis. 

Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 1 700 tis. Kč, závazky za státem ve výši 
2 863 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 17 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 30 tis. Kč. V průměru 
byla hodnota krátkodobých závazků ve sledovaném období ve výši 155 180 tis. Kč.   

Časové rozlišení bylo evidováno ve výši 8 tis. Kč. V průměru byla jeho hodnota ve sledovaném 
období ve výši 10 tis. Kč. 

1.2.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2018 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 107: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE Automotive, a. s. měla ve sledovaném období průměrné tržby za ukončené 
účetní období ve výši 4 830 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 7 716 tis. Kč.  

2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 54 3 286 8 273 7 716

Spotřeba materiálu a energie 2 386 1 565 949 362

Služby 7 739 4 884 3 705 2 561

Přidaná hodnota -10 071 -5 701 3 619 4 793

% celkových tržeb -18650,0% -173,5% 43,7% 62,1%

Osobní náklady 30 035 23 378 18 257 7 436

Odpisy 2 963 1 678 6 871 6 233

Provozní VH -829 2 642 1 236 -8 795

% celkových tržeb -1535,2% 80,4% 14,9% -114,0%

Nákladové úroky 283 4 594 8 419 5 431

Finanční VH -287 -4 735 -8 810 -5 435

VH před zdaněním -1 116 -2 093 -7 574 -14 230

VH za účetní období 155 -2 245 -7 691 -14 230
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Výkonová spotřeba a související náklady byla ve sledovaném období v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 7 920 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 2 923 tis. Kč. Přidaná hodnota se 
ve sledovaném období pohybovala v průměru za ukončené účetní období ve výši -4 050 tis. Kč. 
Ke dni ocenění byla ve výši 4 793 tis. Kč. Osobní náklady se ve sledovaném období pohybovaly 
v průměru za ukončené účetní období ve výši 23 890 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši  
7 436 tis. Kč.  

Daně a poplatky se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve 
výši 60 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 81 tis. Kč. Odpisy, resp. úpravy hodnot v provozní 
oblasti se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve výši  
3 840 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 6 233 tis. Kč 

Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 1 020 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši -8 795 tis. Kč. Finanční 
výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené účetní období 
ve výši –4 610 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -5 435 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval v průměru 
za ukončené účetní období ve výši -3 260 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -14 230 tis. Kč. 

1.2.1.3 Poměrové ukazatele 

Pro účely ocenění byla provedena finanční analýza účetních výkazů a hospodaření za sledované 
období. Finanční analýza byla zpracována ve formě procentuálních a poměrových ukazatelů 
obsahujících ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti a využitelnosti aktiv. Finanční analýza 
pomáhá odhalit, zda je společnost dostatečně zisková, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je 
schopna včas splácet své závazky atd. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak 

negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele.  

Tabulka č. 108: Ukazatele rentability  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 
zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita vlastního kapitálu je 
ukazatel měřící efektivnost, s níž závod využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku připadá 
na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem.  

2018 2019 2020 2021

Rentabilita celkového kapitálu -1,6% 1,4% 0,4% -4,4%

Rentabilita vlastního kapitálu 4,0% -137,7% -358,4% 117,8%

Rentabilita tržeb 287,0% -68,3% -93,0% -184,4%
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Výše uvedené ukazatele měly ve sledovaném období proměnlivý charakter. Rentabilita 

celkového kapitálu se v daném období pohybovala v průměru ve výši –1,0 %, rentabilita vlastního 
kapitálu ve stejném období ve výši -93,6 %, a rentabilita tržeb pak ve výši -14,7 %. Ukazatele 

rentability byly v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity si kladou za cíl vyjádřit, jaká je platební schopnost závodu, tedy jak je závod 
aktuálně schopen uhradit splatné závazky. Pro analýzu likvidity jsme zvolili ukazatele okamžité, 
pohotové a běžné likvidity. 

Tabulka č. 109: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento 
ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v 
případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro 
běžnou likviditu je 1,8 až 2,5. Hodnota menší než 1, ukazuje na to, že krátkodobé závazky není 
možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 
z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost se pohybovala ve sledovaném období pod 

doporučenou hranicí.  

Rychlá likvidita teoreticky nabývá obecně nižších hodnot než likvidita běžná (protože z čitatele 
vylučuje zásoby). Lze ji spočítat jako poměr mezi krátkodobými aktivy (bez zásob) a krátkodobými 
závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je přibližně kolem 1,0 až 1,5. Společnost se 

pohybuje ve sledovaném období v průměru pod doporučeným rozmezím.  

Peněžní (okamžitá) likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost kapitálové 
společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční 
majetek, tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech kapitálové společnosti a hotovost uložená 
v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 

až 0,5. Společnost se pohybuje v průměru pod doporučeným rozmezím. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability závodu. Zadluženost je do určité 
míry žádoucí, ale nesmí to závod zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost 
je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Pojem zadluženost tak 
vyjadřuje skutečnost, že závod používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 0,05 0,06 0,05 0,09

Rychlá likvidita 0,05 0,06 0,05 0,09

Peněžní likvidita 0,04 0,03 0,01 0,01
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Tabulka č. 110: Ukazatele zadluženosti  

 

Celková zadluženost, tzv. věřitelské riziko, charakterizuje finanční úroveň závodu. Ukazuje míru 
krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 
banku. Míra celkové zadluženosti by měla být maximálně na hodnotě 35 %, podle některých 
zdrojů může dosahovat hodnoty až 50 %. Ve sledovaném období má společnost EMERGE 

Automotive, a. s. zadluženost, ke dni ocenění přes 106 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném 
období výši přes 99 %.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a 
jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv   je komplexním 
ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 
hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku   měří efektivnost využívání strojů, 
budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 
vrátí v tržbách 

Tabulka č. 111: Ukazatele aktivity  

 

Společnost má ve sledovaném období průměrnou dobu obratu aktiv ve výši 96 861 dní, což je 
dáno charakterem její činnosti. Průměrná doba obratu zásob se pohybuje na 0 dnech. Průměrná 

doba splatnosti krátkodobých pohledávek je 1 068 dní, a průměrná doba splatnosti závazků je  
2 437 dní.   

Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost EMERGE Automotive, a. s. byla založena v roce 2017. Společnost má 
zatím minimální výkony, protože byly založena za účelem, na který se připravuje. Jedná se 
především o projekty v oblasti automotive. Proto je společnost aktuálně předlužená. Ekonomické 
ukazatele nemají ve sledovaném období z tohoto důvodu velkou vypovídající schopnost. 

1.2.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 75 868 tis. Kč.  

2018 2019 2020 2021

Zadluženost celková 92,59% 99,06% 98,91% 106,06%

Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem 1,11 0,02 0,03 -0,16

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem 0,79 0,02 0,03 -0,16

2018 2019 2020 2021

Doba obratu celkových aktiv 354 030 19 261 8 653 5 502

Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 2 879 586 330 477

Prům. doba splatnosti kr. závazků 421 1 929 3 075 4 324
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Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 20 tis. Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek ve výši 75 848 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek nebyl účetně evidován.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou software ve výši 20 tis. Kč. U této položky se 
jedná o licence k SW. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku po přecenění činí 20 tis. Kč.  

Hmotné movité věci a jejich soubory jsou evidovány v celkové výši 75 848 tis. Kč. 

Hodnoty movitých věcí jsou přepočítány pomocí Indexy cen průmyslových výrobců. Indexy cen 

průmyslových výrobců zahrnují ceny výrobků vyrobených v daných odvětvích podle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE). Index obsahuje cenové indexy za oddíly a skupiny CZ-CPA, 

které jsou agregované do subsekcí a sekcí Klasifikace produkce a průmyslu celkem.  

Hmotné movité věci a jejich soubory jsou rozděleny na dvě části, movité věci a vozidla. 

Tabulka č. 112: Přehled movitých věcí (v Kč) 

 

V následujíc tabulce je zobrazen přepočet movitých věcí.  

ČM Název majetku Poř. cena Datum pořízení Účetní hodnota

00000089 robotická linka R-07 VRL B sloupek 30 003 739 15.10.2020 28 574 987

00000024 robotická linka R-110 MAG buňka 02 - 5Q0.803.511.D + 5Q0.803.512.D (R-110) 7 712 317 27.09.2019 6 151 479

00000026 robotická linka R-112 MIG buňka 02 - 5E3.831.563, 5E3.831.564 + 5E3.833.561, 5E3.833.562 (R-112) 5 315 085 27.09.2019 4 249 490

00000025 robotická linka R-111 MAG buňka 03 - 5Q0.802.193.C + 5Q0.802.194.C (R-111) 5 127 488 27.09.2019 4 089 774

00000023 robotická linka R-109 MAG buňka 01 - 5Q0.803.505.AS + 5Q0.801.771 (R-109) 5 088 498 27.09.2019 4 058 672

00000059 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MIG 2 5E3.831.563/564 + 5E3.833561/562 (R-112) 1 684 485 27.09.2019 1 343 567

00000061 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 2 5Q0.803.511 D/ 512 D (R-110) 1 497 884 27.09.2019 1 194 740

00000060 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 3 5Q0.802.193. C/194 C (R-111) 1 378 856 27.09.2019 1 099 801

00000062 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 1 5Q0.803.505. AS + 5Q0.801.771 (R-109) 1 319 149 27.09.2019 1 052 164

00000027 robot KUKA Roboots KR 270 R 2700 ultra 950 469 15.10.2020 905 205

00000028 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 889 245 15.10.2020 846 897

00000029 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 889 245 15.10.2020 846 897

00000030 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 889 245 15.10.2020 846 897

00000031 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 855 427 15.10.2020 814 691

00000032 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 855 427 15.10.2020 814 691

00000049 robot KUKA Roboots KR 210 R 3100 ultra 1 012 290 27.09.2019 807 406

00000050 robot KUKA Roboots KR 210 R 3100 ultra 1 012 290 27.09.2019 807 406

00000033 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000034 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000035 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000036 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000037 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000038 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000039 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000040 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000055 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000056 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000057 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000058 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 857 001 27.09.2019 683 550

00000041 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000042 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000043 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000044 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000045 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000046 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000047 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000048 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000051 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000052 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000053 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000054 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 853 106 27.09.2019 680 437

00000086 motocykl KTM 390 ADVENTURE orange 3SV852 -výr.číslo VBKJGJ402LC211248 131 291 09.11.2020 124 724

00000020 Apple 11-inch iPad Pro+nabíječka+taška +obal+ochranné sklo 41 224 31.07.2019 19 450
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Tabulka č. 113: Přepočet movitých věcí (v Kč) 

 

Hodnota movitých věcí po přecenění činí 69 974 tis. Kč.  

Tabulka č. 114: Přehled vozidel (v tis. Kč) 

 

Ocenění automobilů je provedeno pomocí modelového propočtu na základě porovnávací metody 
na bázi tržních hodnot. Tato metoda je vhodná zejména při nalezení dostatečně velkého vzorku 
srovnávacích movitých věcí (nabízených k prodeji či již realizovaných). Porovnávací metoda je 
způsobem stanovení hodnoty movitých věcí pomocí porovnání souboru cen obdobných movitých 
věcí v daném místě a čase, očištěného o extrémní polohy spekulativních cen nebo cen, které z 
jiných důvodů zásadně vybočují ze souboru cen obdobných movitých věcí v daném místě a čase. 

Pro stanovení modelových hodnot automobilů bude použita metoda na základě přímého 
porovnání. Porovnání přímé považuje oceňovaný objekt za standard. Příslušnými hodnotami 
koeficientů jsou upraveny pouze srovnávací movité věci a hodnota oceňované movité věci je 
vypočtena jako jejich prostý nebo vážený průměr. Základním předpokladem aplikace této metody 
je existence dostatečného množství porovnávacích movitých věcí. Srovnávací movitých věcí by 
měly mít obdobné charakteristiky jako movitá věc oceňovaná. 

ČM Název majetku Účetní hodnota Kcv Výchozí cena Stáří 1-ZA TH Kp Hodnota

00000089 robotická linka R-07 VRL B sloupek 28 574 987 0,94 28 225 531 0,4 96,9 0,9 1,0 26 498 564

00000024 robotická linka R-110 MAG buňka 02 - 5Q0.803.511.D + 5Q0.803.512.D (R-110) 6 151 479 0,96 7 422 826 1,4 88,1 0,8 1,0 5 765 092

00000026 robotická linka R-112 MIG buňka 02 - 5E3.831.563, 5E3.831.564 + 5E3.833.561, 5E3.833.562 (R-112) 4 249 490 0,96 5 115 577 1,4 88,1 0,8 1,0 3 973 119

00000025 robotická linka R-111 MAG buňka 03 - 5Q0.802.193.C + 5Q0.802.194.C (R-111) 4 089 774 0,96 4 935 023 1,4 88,1 0,8 1,0 3 832 888

00000023 robotická linka R-109 MAG buňka 01 - 5Q0.803.505.AS + 5Q0.801.771 (R-109) 4 058 672 0,96 4 897 495 1,4 88,1 0,8 1,0 3 803 741

00000059 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MIG 2 5E3.831.563/564 + 5E3.833561/562 (R-112) 1 343 567 0,96 1 621 256 1,4 88,1 0,8 1,0 1 259 182

00000061 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 2 5Q0.803.511 D/ 512 D (R-110) 1 194 740 0,96 1 441 659 1,4 88,1 0,8 1,0 1 119 694

00000060 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 3 5Q0.802.193. C/194 C (R-111) 1 099 801 0,96 1 327 099 1,4 88,1 0,8 1,0 1 030 719

00000062 GEO MAG přípravek na otočné stoly pro linku MAG 1 5Q0.803.505. AS + 5Q0.801.771 (R-109) 1 052 164 0,96 1 269 634 1,4 88,1 0,8 1,0 986 087

00000027 robot KUKA Roboots KR 270 R 2700 ultra 905 205 0,94 894 138 0,4 96,9 0,9 1,0 839 431

00000028 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 846 897 0,94 836 543 0,4 96,9 0,9 1,0 785 359

00000029 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 846 897 0,94 836 543 0,4 96,9 0,9 1,0 785 359

00000030 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 846 897 0,94 836 543 0,4 96,9 0,9 1,0 785 359

00000031 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 814 691 0,94 804 729 0,4 96,9 0,9 1,0 755 492

00000032 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra 814 691 0,94 804 729 0,4 96,9 0,9 1,0 755 492

00000049 robot KUKA Roboots KR 210 R 3100 ultra 807 406 0,96 974 293 1,4 88,1 0,8 1,0 756 705

00000050 robot KUKA Roboots KR 210 R 3100 ultra 807 406 0,96 974 293 1,4 88,1 0,8 1,0 756 705

00000033 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000034 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000035 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000036 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000037 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000038 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000039 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000040 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000055 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000056 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000057 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000058 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 683 550 0,96 824 832 1,4 88,1 0,8 1,0 640 623

00000041 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000042 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000043 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000044 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000045 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000046 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000047 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000048 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra+ držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000051 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000052 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000053 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000054 robot KUKA Roboots KR 210 R 2700 extra + držák A6 velký 680 437 0,96 821 084 1,4 88,1 0,8 1,0 637 712

00000086 motocykl KTM 390 ADVENTURE orange 3SV852 -výr.číslo VBKJGJ402LC211248 124 724 1,04 136 053 0,3 96,2 0,9 1,0 125 907

00000020 Apple 11-inch iPad Pro+nabíječka+taška +obal+ochranné sklo 19 450 0,99 40 695 1,6 68,3 0,5 1,0 19 000

69 973 914

Id Název SPZ Datum registrace Počet km
1 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 6H4 2017 04.04.2016 151 000

2 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 6H4 2018 04.04.2016 194 000

3 Land Rover 5M54450 30.09.2014 165 000
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Komparací se srovnávacími objekty je dosažena upravená cena, z níž se odvíjí výsledná hodnota 
oceňovaného automobilu. Pro zohlednění kvalitativních a kvantitativních odlišností standardního 
a srovnávacího objektu byly použity následující koeficienty:  

K1 - koeficient zohledňující počet najetých kilometrů,  

K2 - koeficient zohledňující rok výroby,  

K3 - koeficient zohledňující objem motoru,  

K4 - koeficient dalších vlivů,  

K5 - koeficient transakce. 

Automobil 1 

V následující tabulce jsou zobrazena porovnávaná vozidla, Škoda Superb Ambition 2,0 TDI, SPZ 

6H4 2017. Stav km oceňovaného vozidla je 151 000 km, objem motoru 1 968 ccm, výkon 140 kW, 
palivo diesel.  

Tabulka č. 115: Porovnávané automobily 1 (v Kč) 

 

Komparací se srovnávacími objekty je dosažena upravená cena, z níž se odvíjí výsledná hod-nota 

oceňovaného automobilu. Pro zohlednění kvalitativních a kvantitativních odlišností standardního 
a srovnávacího objektu byly použity výše uvedené koeficienty. 

Tabulka č. 116: Upravená cena porovnávaných automobilů (v Kč) 

 

Údaje o zjištěných upravených nabízených cenách srovnávajících objektů, tj. minimální hodnota 
souboru, maximální hodnota souboru a průměrná hodnota souboru je ilustrována dále. 

Tabulka č. 117: Shrnutí (v Kč) 

Název Hodnota 

Počet porovnávaných automobilů 4 

Minimální cena (Kč) 323 919 Kč 

Maximální cena (Kč) 364 779 Kč 

Průměr upravené ceny 362 099 Kč 

Automobil Název/značka Počet km Rok výroby Objem motoru Nabídková cena
1 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 132 000 2016 1 968 428 900

2 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 143 000 2016 1 968 449 900

3 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 148 000 2017 1 968 488 000

4 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 142 000 2016 1 968 399 900

Automobil 1 K1 K2 K3 K4 K5 Upravená cena
1 1,05 1 1 0,9 0,9 364 779

2 1 1 1 0,9 0,9 364 419

3 1 1 1 0,9 0,9 395 280

4 1 1 1 0,9 0,9 323 919
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Průměr upravené ceny (zaokrouhlená) 362 000 Kč 

 

Na základě výše provedeného ocenění porovnávací metodou hodnota osobního vozidla Škoda 
Superb Ambition 2,0 TDI činí 362 000 Kč, zaokrouhleno.  

Automobil 2 

V následující tabulce jsou zobrazena porovnávaná vozidla, Škoda Superb Ambition 2,0 TDI, SPZ 

6H4 2018. Stav km oceňovaného vozidla je 194 000 km, objem motoru 1 968 ccm, výkon 140 kW, 
palivo diesel.  

Tabulka č. 118: Porovnávané automobily 2 (v Kč) 

 

Komparací se srovnávacími objekty je dosažena upravená cena, z níž se odvíjí výsledná hod-nota 

oceňovaného automobilu. Pro zohlednění kvalitativních a kvantitativních odlišností standardního 
a srovnávacího objektu byly použity výše uvedené koeficienty. 

Tabulka č. 119: Upravená cena porovnávaných automobilů (v Kč) 

 

Údaje o zjištěných upravených nabízených cenách srovnávajících objektů, tj. minimální hodnota 
souboru, maximální hodnota souboru a průměrná hodnota souboru je ilustrována dále. 

Tabulka č. 120: Shrnutí (v Kč) 

Název Hodnota 

Počet porovnávaných automobilů 2 

Minimální cena (Kč) 269 657 Kč 

Maximální cena (Kč) 348 219 Kč 

Průměr upravené ceny 308 930 Kč 

Průměr upravené ceny (zaokrouhlená) 309 000 Kč 

 

Na základě výše provedeného ocenění porovnávací metodou hodnota osobního vozidla Škoda 
Superb Ambition 2,0 TDI činí 309 000 Kč, zaokrouhleno.  

Automobil 3 

V následující tabulce jsou zobrazena porovnávaná vozidla, Land Rover, SPZ 5M54450. Stav km 
oceňovaného vozidla je 165 000 km, objem motoru 2 993 ccm, výkon 190 kW, palivo diesel.  

Automobil Název/značka Počet km Rok výroby Objem motoru Nabídková cena
1 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 226 000 2017 1 968 369 900

2 Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 203 000 2015 1 968 429 900

Automobil 2 K1 K2 K3 K4 K5 Upravená cena
1 0,9 1 1 0,9 0,9 269 657

2 1 1 1 0,9 0,9 348 219
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Tabulka č. 121: Porovnávaná automobily 1 (v Kč) 

 

Komparací se srovnávacími objekty je dosažena upravená cena, z níž se odvíjí výsledná hod-nota 

oceňovaného automobilu. Pro zohlednění kvalitativních a kvantitativních odlišností standardního 
a srovnávacího objektu byly použity výše uvedené koeficienty. 

Tabulka č. 122: Upravená cena porovnávaných automobilů (v Kč) 

 

Údaje o zjištěných upravených nabízených cenách srovnávajících objektů, tj. minimální hodnota 
souboru, maximální hodnota souboru a průměrná hodnota souboru je ilustrována dále. 

Tabulka č. 123: Shrnutí (v Kč) 

Název Hodnota 

Počet porovnávaných automobilů 3 

Minimální cena (Kč) 291 600 Kč 

Maximální cena (Kč) 561 330 Kč 

Průměr upravené ceny 470 610 Kč 

Průměr upravené ceny (zaokrouhlená) 470 000 Kč 

 

Na základě výše provedeného ocenění porovnávací metodou hodnota osobního vozidla Land 

Rover činí 470 000 Kč, zaokrouhleno.  

Celková hodnota hmotného majetku, automobily je stanovena ve výši 1 141 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku po přecenění činí 71 115 tis. Kč.  

Dlouhodobý finanční majetek sice není účtován, ale ve výroční zprávě společnosti se uvádí, že 
společnost vlastní 100 % obchodní podíl na společnosti EXALA s.r.o., IČO 290 40 345. Protože 
došlo ke změně účetní metody, kdy se majetkové účasti oceňují ekvivalencí, je zmíněný podíl 
evidován za 0 Kč. Po provedení základní analýzy jsme provedli přecenění tohoto podílu, viz 
kapitola 1.2.3 Podíly v ovládaných osobách - EXALA, s.r.o. 

Hodnota položky podíly v ovládaných a řízených osobách činí 1 158 tis. Kč. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv. 

Automobil Název/značka Počet km Rok výroby Nabídková cena
1 Land Rover 138 000 2015 690 000

2 Land Rover 211 000 2013 770 000

3 Land Rover 220 000 2012 400 000

Automobil 3 K1 K2 K3 K4 K5 Upravená cena
1 1 1 1 0,9 0,9 558 900

2 0,9 1 1 0,9 0,9 561 330

3 0,9 1 1 0,9 0,9 291 600
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Tabulka č. 124: Přecenění dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 75 868 72 293 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 20 

Dlouhodobý hmotný majetek 75 848 71 115 

Dlouhodobý finanční majetek 0 1 158 

   

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění tak činí 72 293 tis. Kč. 

Oběžná aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 20 079 tis. Kč.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou dlouhodobé pohledávky ve výši 1 003 tis. Kč, krátkodobé 
pohledávky ve výši 17 285 tis. Kč, peněžními prostředky ve výši 1 791 tis. Kč. Zásoby nebyly 
účetně evidovány.  

Dlouhodobé pohledávky byly tvořeny položkou odložená daňová pohledávka ve stejné výši, tj. výši 
1 003 tis. Kč. U této položky se jedná o rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou. U tohoto 

majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Hodnota dlouhodobých pohledávek po přecenění činí 1 003 tis. Kč. 

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
11 607 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 16 tis. Kč, dohadné účty aktivní ve výši  
2 059 tis. Kč, a jiné pohledávky ve výši 3 603 tis. Kč.  

Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 11 607 tis. Kč přeceněny podle metodologie 

pohledávek, dle níž uvedených koeficientů v následující tabulce.  

Tabulka č. 125: Koeficient rizika nesplacení (v tis. Kč) 

 

Hodnota pohledávek z obchodních vztahů činí 9 198 tis. Kč.  

U položky krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 16 tis. Kč se jedná o zálohy na energii, související 
služby a zboží. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Hodnota pohledávky Koeficient Přecenění

1 112 0,97 1 079

805 0,91 733

8 764 0,8 7 011

272 0,61 166

654 0,32 209

0 0 0
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U položky dohadné účty aktivní ve výši 2 059 tis. Kč se jedná o dohadné položky, u kterých 
neznáme přesnou výši pohledávky, v tomto případě pronájem majetku. U tohoto majetku je za 

tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

U položky jiné pohledávky ve výši 3 603 tis. Kč se jedná o pohledávku za zaměstnanci, a záloha 
na nákup obchodního podílu. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

Hodnota krátkodobých pohledávek po přecenění činí 14 876 tis. Kč. 

Peněžní prostředky jsou tvořeny položkou peníze v pokladně a na účtech v bankách ve výši  
1 791 tis. Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 103 440 tis. Kč. Tato položka je tvořena 
náklady příštích období ve výši 3 850 tis. Kč a komplexními náklady příštích období ve výši  
99 950 tis. Kč.  

U položky náklady příštích období se jedná o akontaci na leasing. U tohoto majetku je za tržní 
hodnotu považována hodnota účetní. 

V případě položky komplexní náklady příštích období ve výši 99 950 tis. Kč se jedná o nově 
zavedené projekty na výrobu a jsou časově rozlišovány podle délky projektu. Tzn. že se jedná o 
technologické, výrobní a logistické projekty.  

V rámci projektu akvizice technologické společnosti FT Automation s.r.o., se jedná o náklady na 
akviziční tým, na SOP k 1.8.2021 fúze s EMERGE Automotive, na core-business automatizace 

výrobních procesů v rámci automotive i mimo něj, na projekční kancelář pro výrobu 
automatizovaných pracovišť. Očekávané tržby 110 mil. Kč/ ročně. Plánovaná EBITDA 10 mil. Kč. 
Cílem by měli být hlavní zákazníci: TIER 1, dodavatelé do oblasti automotive.  

Dalším projektem jsou například logistické projekty a s tím spojené náklady na obchodní a 
přípravný tým, na SOP k 09/2021, na core-business poskytování logistických služeb v rámci 
automotive a pronájem logistických hal. Očekávané tržby 25 až 50 mil. Kč/ ročně. Plánovaná 
EBITDA 2 až 5 mil Kč. Cílový zákazník ŠKODA AUTO.  

Výrobní projekty a s tím náklady na obchodní a technickou přípravu výroby, SOP 01/2024, core-

business výrobní projekty v oblasti automotive (lisování a svařování). Očekávané tržby 500 mil. 
Kč/ ročně. Plánovaná EBITDA 5 mil. Kč. Cílový zákazníci - OEM výrobci automobilů, ŠKODA 
AUTO.  

Další projekt se týká službového projektu, s náklady na obchodní přípravu, SOP 01/2023, core-

business služby silničních zkoušek. Očekávané tržby 200 mil. Kč/ ročně. Plánovaná EBITDA  
15 mil. Kč. Cílový zákazník ŠKODA AUTO. 

Protože nejsou k výše uvedeným informacím, žádné další doplňující informace, ani doložení jejich 
reálnosti, je stanovena tato položka z důvodu opatrnosti ve výši 50 %.  
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V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 126: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 
Účetní  

hodnota 
Přecenění 

Oběžná aktiva 20 079 17 670 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 1 003 1 003 

Krátkodobé pohledávky 17 285 14 876 

Peněžní prostředky 1 791 1 791 

Časové rozlišení 103 440 53 645 

 

Hodnota oběžného majetku činí 17 670 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 211 463 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou dlouhodobé závazky ve výši 167 tis. Kč, a krátkodobé závazky 

ve výši 210 369 tis. Kč. Rezervy byly ke dni ocenění účetně evidovány ve výši 927 tis. Kč.  

Rezervy byly tvořeny položkou ostatní rezervy ve stejné výši, tj. 927 tis. Kč. Jedná se o rezervy 
na dovolenou. U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální. 

Dlouhodobé závazky byly tvořeny položkou jiné závazky ve výši stejné výši, tj. 167 tis. Kč.  
Závazky jsou považovány za 100 % splatné a u těchto závazků je za tržní považována hodnota 
nominální.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 6 148 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 199 356 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 255 tis. 
Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 1 700 tis. Kč, závazky za státem ve výši 
2 863 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 17 tis. Kč, a jiné závazky ve výši 30 tis. Kč.  

Tyto závazky jsou účetně evidované, a jsou považovány za 100 % splatné. U těchto závazků je 
za tržní považována hodnota nominální. Krátkodobé závazky jsou ve výši 210 369 tis. Kč.  

Celková hodnota závazků je ve výši 211 463 tis. Kč.  

Časové rozlišení bylo evidováno ve výši 8 tis. Kč. Je tvořeno položkou výdaje příštích období ve 

výši 8 tis. Kč. U tohoto závazku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  
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Tabulka č. 127: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 143 608 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 211 471 

Hodnota (tis. Kč) -67 863 

 

Stanovená hodnota společnosti EMERGE Automotive, a.s. metodou individuálního ocenění 
majetku a závazků činí -67 863 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.2.3 Podíly v ovládaných osobách - EXALA, s.r.o.  

Společnost EMERGE Automotive, a.s. má v položce podíly v ovládaných osobách podíl na 
následující společnosti: 

· 100 % podíl na společnosti EXALA s.r.o., IČO 290 40 345 

Tato položka byla samostatně přeceněna v této kapitole.  

V následující části jsou popsané informace sebraných a vytvořených dat o uvedených 
společnosti, včetně základní informace o společnosti z veřejného obchodního rejstříku ke dni 

zpracování.  

1.2.3.1 EXALA s.r.o. 

  

Obchodní firma EXALA s.r.o. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 290 40 345 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 17. února 2010 

Předmět 

podnikání 

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

Statutární orgán -  jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 

K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 

Den vzniku členství: 18. října 2018 

 

jednatel: 

MARTIN MEIER, dat. nar. 20. července 1981 
Horní 306, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují 
Den vzniku funkce: 18. října 2018 

Způsob jednání Společnost zastupují jednatelé, každý samostatně. Při podepisování 
za společnost připojí k obchodní firmě společnosti kterýkoliv z 
jednatelů svůj podpis. 
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Společníci - 

společník 

EMERGE Automotive, a.s., IČ: 059 37 353 
Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Podíl Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál 200 000,- Kč, splaceno: 100 %  

 

Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Společnost EXALA s.r.o. byla založena v roce 2010. Společnost má minimální výkony. 
Společnost primárně vlastní nemovité věci, pozemky.  

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2017 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

Bilanční suma společnosti EXALA s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 54 384 tis. Kč. Významnou 
položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 50 463 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 92,8 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 50 720 tis. Kč, 
s průměrným podílem 92,8 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve výši 50 463 tis. Kč.  

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve stejné výši, tj. 50 463 tis. 

Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši 20 290 tis. Kč. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl účetně evidován. 

Dlouhodobý finanční majetek nebyl účetně evidován.  

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 3 504 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 6,4 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 2 580 tis. Kč, s průměrným podílem 58,4 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou zásoby ve výši 904 tis. Kč, krátkodobé pohledávky ve výši 
937 tis. Kč a peněžními prostředky ve výši 1 663 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky nebyly účetně 
evidovány.  

Zásoby byly tvořeny položkou zboží ve stejné výši, tj. 904 tis. Kč. Průměrná hodnota zásob byla 
ve sledovaném období ve výši 570 tis. Kč. 
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Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
638 tis. Kč, pohledávka za státem ve výši 96 tis. Kč, a krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši  
203 tis. Kč. Průměrná hodnota krátkodobých pohledávek byla ve sledovaném období ve výši  
500 tis. Kč.  

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 1 663 tis. 

Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 1 510 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 417 tis. Kč. Její průměrná hodnota byla 

ve sledovaném období ve výši 270 tis. Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EXALA s.r.o. ve sledovaném 
období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 128: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -2 024 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
56 408 tis. Kč.  

Vlastní kapitál charakterizuje stav vlastních zdrojů a je tvořen níže uvedenými položkami. Vlastní 
kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši -3,7 %. V daném období se vlastní kapitál 
pohyboval v rozmezí od -2 024 tis. Kč (2021) do 1 225 tis. Kč (2019). Jeho průměrná hodnota byla 

ve sledovaném období ve výši -40 tis. Kč, s průměrným podílem na bilanční sumě ve výši 22,1 %.   

2017 2018 2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 2 324 2 324 1 790 54 860 54 384

Dlouhodobý majetek 0 0 0 50 981 50 463

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 92,9% 92,8%

Oběžná aktiva 2 297 2 297 1 463 3 345 3 504

       % Aktiv celkem 98,8% 98,8% 81,7% 6,1% 6,4%

Zásoby 30 30 975 911 904

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 526 526 60 450 937

Peněžní prostředky 1 741 1 741 428 1 984 1 663

Časové rozlišení 27 27 327 534 417

       % Aktiv celkem 1,2% 1,2% 18,3% 1,0% 0,8%

Vlastní kapitál 539 539 1 225 -457 -2 024

       % Pasiv celkem 23,2% 23,2% 68,4% -0,8% -3,7%

Cizí zdroje 1 785 1 785 565 55 317 56 408

       % Pasiv celkem 76,8% 76,8% 31,6% 100,8% 103,7%

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

Krátkodobé závazky 1 806 1 806 565 55 317 56 408

Bankovní úvěry -21 -21 0 0 0

Časové rozlišení 0 0 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 200 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy nebyly účetně evidovány. Rezervní fondy 

nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-657 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 220 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -1 567 tis. Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 56 408 tis. Kč, v relativním vyjádření  
103,7 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 23 170 tis. Kč, a pohybovala se v rozmezí od 565 tis. Kč (2019) do 156 408 tis. Kč (2021). 

Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 77,9 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 56 408 tis. Kč. Položka rezervy a 
dlouhodobé závazky nebyly účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 548 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 55 604 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 55 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 26 tis. Kč, závazky za státem ve výši 9 tis. 
Kč, dohadné účty pasivní ve výši 166 tis. Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých závazků ve 
sledovaném období ve výši 23 180 tis. Kč.   

Časové rozlišení nebylo účetně evidováno. 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za 
roky 2017 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 

2021.  

Tabulka č. 129: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Celkové tržby 4 083 4 083 5 402 1 620 2 272

Spotřeba materiálu a energie 101 101 230 318 449

Služby 1 700 1 700 1 018 350 994

Přidaná hodnota 1 553 1 553 2 921 888 822

% celkových tržeb 38,0% 38,0% 54,1% 54,8% 36,2%

Osobní náklady 170 170 1 106 124 238

Odpisy 108 108 61 519 519

Provozní VH 304 304 1 071 148 50

% celkových tržeb 7,4% 7,4% 19,8% 9,1% 2,2%

Nákladové úroky 0 0 78 1 822 1 612

Finanční VH -112 -112 -216 -1 829 -1 617

VH před zdaněním 192 192 855 -1 681 -1 567

VH za účetní období 139 139 686 -1 681 -1 567

% celkových tržeb 3,4% 3,4% 12,7% -103,8% -69,0%
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Společnost EXALA s.r.o. měla ve sledovaném období průměrné tržby za ukončené účetní období 
ve výši 3 490 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 2 272 tis. Kč.  

Výkonová spotřeba a související náklady byla ve sledovaném období v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 2 070 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 1 450 tis. Kč. Přidaná hodnota se 
ve sledovaném období pohybovala v průměru za ukončené účetní období ve výši 1 730 tis. Kč. 
Ke dni ocenění byla ve výši 822 tis. Kč. Osobní náklady se ve sledovaném období pohybovaly 
v průměru za ukončené účetní období ve výši 390 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 238 tis. Kč.   

Daně a poplatky se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve 
výši 10 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 21 tis. Kč. Odpisy, resp. úpravy hodnot v provozní 
oblasti se ve sledovaném období pohybovaly v průměru za ukončené účetní období ve výši  
200 tis. Kč. Ke dni ocenění byly ve výši 519 tis. Kč 

Provozní výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené 
účetní období ve výši 460 tis. Kč. Ke dni ocenění byly výkony ve výši 50 tis. Kč. Finanční výsledek 
hospodaření se ve sledovaném období pohyboval v průměru za ukončené účetní období ve výši 
-570 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -1 617 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období se ve sledovaném období pohyboval v průměru 
za ukončené účetní období ve výši -180 tis. Kč. Ke dni ocenění byl ve výši -1 567 tis. Kč. 

Analýza ekonomických ukazatelů byla realizována v následující části.  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří čistý výsledek podnikového snažení. Zobrazují pozitivní nebo naopak 
negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele.  

Tabulka č. 130: Ukazatele rentability  

 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 
zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita vlastního kapitálu je 
ukazatel měřící efektivnost, s níž závod využívá kapitál vlastníků. Měří, kolik čistého zisku připadá 
na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem.  

Výše uvedené ukazatele měly ve sledovaném období proměnlivý charakter. Rentabilita 

celkového kapitálu se v daném období pohybovala v průměru ve výši 13,8 %, rentabilita vlastního 
kapitálu ve stejném období ve výši 110,6 %, a rentabilita tržeb pak ve výši -30,6 %. Ukazatele 

rentability byly v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

2017 2018 2019 2020 2021

Rentabilita celkového kapitálu 8,3% 8,3% 52,1% 0,3% 0,1%

Rentabilita vlastního kapitálu 25,8% 25,8% 56,0% 367,8% 77,4%

Rentabilita tržeb 3,4% 3,4% 12,7% -103,8% -69,0%
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Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity si kladou za cíl vyjádřit, jaká je platební schopnost závodu, tedy jak je závod 
aktuálně schopen uhradit splatné závazky. Pro analýzu likvidity jsme zvolili ukazatele okamžité, 
pohotové a běžné likvidity. 

Tabulka č. 131: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. Tento 
ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit pohledávky věřitelů v 
případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Doporučená hodnota pro 
běžnou likviditu je 1,8 až 2,5. Hodnota menší než 1, ukazuje na to, že krátkodobé závazky není 
možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 
z prodeje dlouhodobého majetku. Společnost se pohybovala ve sledovaném období pod 

doporučenou hranicí.  

Rychlá likvidita teoreticky nabývá obecně nižších hodnot než likvidita běžná (protože z čitatele 
vylučuje zásoby). Lze ji spočítat jako poměr mezi krátkodobými aktivy (bez zásob) a krátkodobými 
závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je přibližně kolem 1,0 až 1,5. Společnost se 

pohybuje ve sledovaném období v průměru pod doporučeným rozmezím.  

Peněžní (okamžitá) likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost kapitálové 
společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční 
majetek, tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech kapitálové společnosti a hotovost uložená 
v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 
až 0,5. Společnost se pohybuje v průměru ve sledovaném období v rámci doporučeného rozmezí.  

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadlužení měří úroveň dlouhodobé finanční stability závodu. Zadluženost je do určité 
míry žádoucí, ale nesmí to závod zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost 
je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Pojem zadluženost tak 
vyjadřuje skutečnost, že závod používá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

Tabulka č. 132: Ukazatele zadluženosti  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Běžná likvidita 1,29 1,29 2,59 0,06 0,06

Rychlá likvidita 1,27 1,27 0,86 0,04 0,05

Peněžní likvidita 0,98 0,98 0,76 0,04 0,03

2017 2018 2019 2020 2021

Zadluženost celková 76,81% 76,81% 31,56% 100,83% 103,72%

Krytí dl. majetku celkovým dl. kapitálem n.a. n.a. n.a. -0,01 -0,04

Krytí dl. majetku vlastním kapitálem n.a. n.a. n.a. -0,01 -0,04
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Celková zadluženost, tzv. věřitelské riziko, charakterizuje finanční úroveň závodu. Ukazuje míru 
krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro 
banku. Míra celkové zadluženosti by měla být maximálně na hodnotě 35 %, podle některých 
zdrojů může dosahovat hodnoty až 50 %. Ve sledovaném období má společnost EXALA s.r.o. 

zadluženost, ke dni ocenění přes 103 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 
77 %.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Počítají se pro celková aktiva a 
jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva. Jedná se o obrat aktiv   je komplexním 
ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková účetní 
hodnota aktiv obrátí za rok. Obrat dlouhodobého majetku   měří efektivnost využívání strojů, 
budov, zařízení a jiných dlouhodobých majetků a udává, kolikrát za rok se dlouhodobý majetek 
vrátí v tržbách 

Tabulka č. 133: Ukazatele aktivity  

 

Společnost má ve sledovaném období průměrnou dobu obratu aktiv ve výši 2 871 dní, což je 
dáno charakterem její činnosti. Průměrná doba obratu zásob se pohybuje na 252 dnech. 
Průměrná doba splatnosti krátkodobých pohledávek je 45 dní, a průměrná doba splatnosti 

závazků je 5 233 dní.   

Shrnutí finanční analýzy 

Analyzovaná společnost EXALA s.r.o. byla založena v roce 2010. Společnost má minimální 
činnost. Hlavním aktivem je nemovitý majetek. Společnost má zadluženost, ke dni ocenění přes 
103 %, v průměru se pohybuje ve sledovaném období výši přes 77 %. Ekonomické ukazatele se 
ve sledovaném období pohybují většinou pod doporučenou hranicí. Ukazatele byly ale 

v posledních dvou letech ovlivněny vývojem koronavirové epidemie.  

Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků  

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 50 463 tis. Kč.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý hmotný majetek ve výši 50 463 tis. Kč. položka 
dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyla ke dni ocenění účetně 
evidována.  

2017 2018 2019 2020 2021

Doba obratu celkových aktiv 208 208 121 12 360 1 456

Doba obratu zásob 13 13 243 870 121

Prům. doba splatnosti kr. pohledávek 47 47 4 101 25

Prům. doba splatnosti kr. závazků 244 244 57 23 587 2 033
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Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky a stavby ve stejné výši, tj. 50 463 tis. 

Kč. Jedná se o pozemky parc. č. st. 5566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 219 m2, jehož 
součástí je stavba s č. p. 1199 občanská vybavenost, parc. č. st. 7164 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. jiná stavba, parc. č. 236/70 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 1 847 m2, parc. č. 236/77 ostatní plocha, zeleň o výměře 602 m2, parc. č. 1559/3 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 176 m2. Vše vedeno Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, pro katastrální území Mladá 
Boleslav, obec Mladá Boleslav. Tato položka nemovitých věcí, byla tržně přeceněna 
v samostatné příloze posudku.  

Jako výsledná tržní hodnota těchto nemovitých věcí byla při jednotlivých použitých metodických 
postupech odhadnuta částka z porovnání s nabídkovými obchodními případy relevantními k datu 
ocenění ve výši 54 490 tis. Kč.  

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku po přecenění činí 54 490 tis. Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 134: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 50 463 54 490 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 50 463 54 490 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění tak činí 54 490 tis. Kč. 

Oběžná aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 3 504 tis. Kč.  

Oběžná aktiva byla tvořena položkou zásoby ve výši 904 tis. Kč, krátkodobé pohledávky ve výši 
937 tis. Kč a peněžními prostředky ve výši 1 663 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky nebyly účetně 
evidovány.  

Zásoby byly tvořeny položkou zboží ve stejné výši, tj. 904 tis. Kč. Průměrná doba obratu zásob ve 
sledovaném období je 252 dní, ale za poslední dvě období pak 496 dní. Jedná se o zboží, které 
zbylo na skladě. Položka byla korigována ve výši 90 %. Hodnota zásob činí 90 tis. Kč.  

Krátkodobé pohledávky byly tvořeny položkou pohledávky z obchodních vztahů ve výši  
638 tis. Kč, pohledávka za státem ve výši 96 tis. Kč, a krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši  
203 tis. Kč.  
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Pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 638 tis. Kč přeceněny podle metodologie 

pohledávek, dle níž uvedených koeficientů v následující tabulce.  

Tabulka č. 135: Koeficient rizika nesplacení (v tis. Kč) 

 

Hodnota pohledávek z obchodních vztahů činí 606 tis. Kč.  

U položky pohledávky za státem ve výši 96 tis. Kč se jedná o zúčtování DPH. U tohoto majetku je 

za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

U položky krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 203 tis. Kč se jedná o zálohy na energie.  U tohoto 

majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Hodnota krátkodobých pohledávek po přecenění činí 905 tis. Kč. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 1 663 tis. 

Kč. U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Položka časového rozlišení byla účetně evidována ve výši 417 tis. Kč na straně nákladů. Jedná 
se o časové rozlišení nákladů na leasing.  U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována 
hodnota účetní.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 136: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč)  

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 3 504 2 659 

Zásoby 904 90 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 937 905 

Peněžní prostředky 1 663 1 663 

Časové rozlišení 417 417 

 

Hodnota oběžného majetku činí 3 076 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 56 408 tis. Kč.  

Hodnota pohledávky Koeficient Přecenění

513 0,97 498

88 0,91 80

28 0,8 22

10 0,61 6

0 0,32 0

0 0 0
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Cizí zdroje jsou tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 56 408 tis. Kč. Položka rezervy a 
dlouhodobé závazky nebyly účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 548 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 55 604 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 55 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 26 tis. Kč, závazky za státem ve výši 9 tis. 
Kč, dohadné účty pasivní ve výši 166 tis. Kč.  

Tyto závazky jsou účetně evidované, a jsou považovány za 100 % splatné. U těchto závazků je 
za tržní považována hodnota nominální. Krátkodobé závazky jsou ve výši 56 408 tis. Kč.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 56 408 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 137: Souhrn ocenění (v tis. Kč)  

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 57 566 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 56 408 

Hodnota (tis. Kč) 1 158 

 

Stanovená hodnota společnosti EXALA s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku a závazků 
činí 1 158 tis. Kč, zaokrouhleno.  

Ocenění účetní metodou 

Stanovení hodnoty společnosti EXALA s.r.o. účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni 
ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých 
majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti 
je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden 
přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 138: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 54 384 

Stálá aktiva 50 463 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 50 463 

Dlouhodobý finanční majetek 0 
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Oběžná aktiva 3 504 

Zásoby 904 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 937 

Peněžní prostředky 1 663 

Časové rozlišení 417 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 139: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 56 408 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 56 408 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 140: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 54 384 

Závazky 56 408 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -2 024 

Výsledná hodnota společnosti EXALA s.r.o. stanovena účetní metodou je -2 024 tis. Kč, 

zaokrouhleno.  

Shrnutí  

Společnost EXALA s.r.o. je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění majetku a 
závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 141: Rekapitulace zjištěných hodnot (v Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 1 158 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -2 024 

Pro účely ocenění společnosti EXALA s.r.o. byla zvolena po úvaze jako rozhodující metoda 

individuálního ocenění majetku a závazků, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe odráží 
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skutečnou hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota prezentovaná 
v tomto dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. Pokud se v 
budoucnosti cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba provést aktualizaci 
výsledných hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EXALA s.r.o. je na úrovni 1 158 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.2.4 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE Automotive, a.s. účetní metodou vychází z účetních 
výkazů ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 142: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 199 387 

Stálá aktiva 75 868 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 

Dlouhodobý hmotný majetek 75 848 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 20 079 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 1 003 

Krátkodobé pohledávky 17 285 

Peněžní prostředky 1 791 

Časové rozlišení 103 440 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 143: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 211 463 

Rezervy 927 

Dlouhodobé závazky 167 

Krátkodobé závazky 210 369 

Časové rozlišení 8 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 
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V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 144: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 199 387 

Závazky 211 471 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -12 084 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE Automotive, a.s. stanovena účetní metodou je  

-12 084 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.2.5 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE Automotive, a.s.  

Společnost EMERGE, a.s., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění majetku a 
závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 145: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -67 863 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -12 084 

Pro účely ocenění společnosti EMERGE Automotive, a.s. pomocí obou výše uvedených metod 
bylo záporné. Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE Automotive, a.s., je na úrovni 1 Kč, zaokrouhleno.  

1.3 CHALLENGE GAMA s.r.o. 

  

Obchodní firma CHALLENGE GAMA s.r.o. 

Sídlo Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Identifikační číslo 062 89 029 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 24. července 2017 

Předmět 

podnikání 

- výroba, obchod a služba neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

 

Statutární orgán   jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 
K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 24. července 2017 
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Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci - 

společník 

EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 
Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Podíl Vklad: 1 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 
Druh podílu: základní 

Základní kapitál 1 000,- Kč, splaceno: 100 % 

 

Společnost CHALLENGE GAMA s.r.o. byla založena za účelem, který se zatím nerealizoval. 
Společnost nemá žádné zaměstnance a nevykonává žádnou činnost.   

1.3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2019 až 2020, a dle 

předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

1.3.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 20 tis. Kč.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 20 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 100 % z celkových 
aktiv.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý finanční majetek ve stejné výši, tj. 20 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek ve výši a dlouhodobý hmotný majetek nebyl ke dni ocenění účetně 
evidován. 

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných a řízených osobách ve výši 
20 tis. Kč.  

Oběžná aktiva nebyla ke dni ocenění účetně evidována.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  
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Tabulka č. 146: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -1 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
21 tis. Kč.  

Základní kapitál společnosti byl účetně evidován ve výši 1 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy nebyly účetně evidovány. Rezervní fondy 

nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši 0 Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 21 tis. Kč, v relativním vyjádření  
105 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 21 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 21 tis. Kč.  

Rezervy a dlouhodobé závazky nebyly byly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 20 tis. Kč, a jiné 
závazky ve výši 1 tis. Kč.  

1.3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 20 20 20

Dlouhodobý majetek 20 20 20

       % Aktiv celkem 100,0% 100,0% 100,0%

Oběžná aktiva 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%

Časové rozlišení 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál 0 -1 -1

       % Pasiv celkem 0,0% -5,0% -5,0%

Cizí zdroje 20 21 21

       % Pasiv celkem 100,0% 105,0% 105,0%

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 20 21 21

Časové rozlišení 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%
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Tabulka č. 147: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost CHALLENGE GAMA s.r.o. neměla ve sledovaném období žádné tržby. Společnost 
byla založena za účelem, který se zatím nenaplnil. Analýza ekonomických ukazatelů nebyla 
realizována, protože nemá žádnou vypovídající schopnost. 

1.3.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 20 tis. Kč.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý finanční majetek ve stejné výši, tj. 20 tis. Kč. 
Dlouhodobý nehmotný majetek ve výši a dlouhodobý hmotný majetek nebyl ke dni ocenění účetně 
evidován. 

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen položkou podíly v ovládaných a řízených osobách ve výši 
20 tis. Kč. Jedná se 1 % podíl na společnosti Sedamo Investments, a.s., IČO 083 61 967. Položka 
byla samostatně přeceněna v kapitole 1.7 Sedamo Investments, a.s. 

Hodnota dlouhodobého finančního majetku po přecenění činí 18 tis. Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 148: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 20 18 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 20 18 

   

 

2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0

Služby 0 0 0

Přidaná hodnota 0 0 0

Osobní náklady 0 0 0

Odpisy 0 0 0

Provozní VH 0 0 0

Nákladové úroky 0 0 0

Finanční VH 0 -3 0

VH před zdaněním 0 -3 0

VH za účetní období 0 -3 0



208 

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění tak činí 18 tis. Kč. 

Oběžná aktiva nebyla ke dni ocenění účetně evidována.  

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 149: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 0 0 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 0 0 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 0 Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 21 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 21 tis. Kč.  

Rezervy a dlouhodobé závazky nebyly byly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 20 tis. Kč, a jiné 
závazky ve výši 1 tis. Kč. Tyto závazky jsou účetně evidované, a jsou považovány za 100 % 

splatné. U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální. Krátkodobé závazky jsou ve 

výši 21 tis. Kč.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 21 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 150: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 18 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 21 

Hodnota (tis. Kč) -3 
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Stanovená hodnota společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. metodou individuálního ocenění 
majetku a závazků činí -3 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.3.3 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. účetní metodou vychází z účetních 
výkazů ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 151: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 20 

Stálá aktiva 20 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 20 

Oběžná aktiva 0 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 0 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 152: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 21 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 21 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 153: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 20 

Závazky 21 
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Výsledná účetní hodnota společnosti  -1 

Výsledná hodnota společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. stanovena účetní metodou je  

-1 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.3.4 Shrnutí ocenění společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. 

Společnost CHALLENGE GAMA s.r.o., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 154: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -3 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -1 

Pro účely ocenění společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o. pomocí obou výše uvedených metod 
bylo záporné. Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti CHALLENGE GAMA s.r.o., je na úrovni 1 Kč, zaokrouhleno.  

 

1.4 EMERGE ALFA s.r.o. 

  

Obchodní firma EMERGE ALFA s.r.o. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 085 46 266 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 25. září 2019 

Předmět 

podnikání 

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 

Statutární orgán -  jednatel: 

Ing. MICHAELA KUKRECHTOVÁ, dat. nar. 29. července 1966 
U pramene 433/6, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 1. července 2020 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci - 

společník 

EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 
Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Podíl Vklad: 10 000,- Kč 
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Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál 10 000,- Kč, splaceno: 100 %   

 

Společnost EMERGE ALFA s.r.o. byla založena za účelem, který se zatím 
nenaplnil. Společnost nevykonává žádnou činnost.  Klíčovou položkou jsou 
nemovité věci.   

1.4.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2019 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

1.4.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti EMERGE ALFA s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 31 951 tis. Kč. 
Významnou položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 31 928 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 99,9 % z 

celkových aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 21 660 tis. Kč, 
s průměrným podílem 99,9 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 4 879 tis. Kč, a 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 27 049 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni 

ocenění účetně evidován.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ve stejné výši, tj. 4 879 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši  
2 660 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky ve výši 27 049 tis. Kč. Jeho průměrná 
hodnota se v daném období pohybovala ve výši 18 990 tis. Kč. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 23 tis. Kč, a jejich podíl činil 

k datu ocenění 0,1 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období pohybovala 
ve výši 10 tis. Kč, s průměrným podílem 0,1 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve stejné výši 23 tis. Kč.  

Zásoby, dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly ke dni ocenění účetně 
evidovány. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 23 tis. Kč. 
Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 10 tis. Kč.   
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V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE ALFA s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 155: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -2 437 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
34 388 tis. Kč.  

Vlastní kapitál představuje podíl na bilanční sumě ve výši -7,6 %.  

Základní kapitál společnosti byl účetně evidován ve výši 10 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-1 634 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -813 tis. Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 34 388 tis. Kč, v relativním vyjádření  
107,6 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 23 010 tis. Kč. Průměrná hodnota podílu na bilanční sumě byla ve výši 104,4 %.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 34 388 tis. Kč. Dlouhodobé závazky 

a rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 247 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 34 021 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 69 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 40 tis. Kč, závazky za státem ve výši 11 tis. 
Kč. V průměru byla hodnota krátkodobých závazků ve sledovaném období ve výši 23 010 tis. Kč.   

2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 2 877 30 150 31 951

Stálá aktiva 2 873 30 142 31 928

       % Aktiv celkem 99,9% 100,0% 99,9%

Oběžná aktiva 4 8 23

       % Aktiv celkem 0,1% 0,0% 0,1%

Časové rozlišení 0 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál -3 -1 625 -2 437

       % Pasiv celkem -0,1% -5,4% -7,6%

Cizí zdroje 2 880 31 775 34 388

       % Pasiv celkem 100,1% 105,4% 107,6%

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 2 880 31 775 34 388

Časové rozlišení 0 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%
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1.4.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 156: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

  2019 2020 2021 

Celkové tržby 0 0 0 

Spotřeba materiálu a energie 0 45 0 

Služby 12 231 59 

Přidaná hodnota -12 -276 -59 

Osobní náklady 0 723 241 

Odpisy 0 0 0 

Provozní VH -12 -1 004 -300 

Nákladové úroky 0 0 512 

Finanční VH -1 -618 -513 

VH před zdaněním -13 -1 622 -813 

VH za účetní období -13 -1 622 -813 

 

Společnost EMERGE ALFA s.r.o. neměla ve sledovaném období žádné tržby. Společnost 
aktuálně drží nemovité věci a nevykonává žádnou činnost.  

Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože společnost nevykonává žádnou 
činnost a hodnoty by neměly vypovídající schopnost.  

1.4.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 31 928 tis. Kč.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 4 879 tis. Kč, a 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 27 049 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni 

ocenění účetně evidován.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ve stejné výši, tj. 4 879 tis. Kč. Tato položka byla zohledněna v ocenění nemovitých věcí.  

Dlouhodobý hmotný majetek byl tvořen položkou pozemky ve výši 27 049 tis. Kč.  

U této položky se jedná o pozemků parc. č. 536/195 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2, 

parc. č. 536/428 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 685 m2, parc. č. 536/429 orná půda o výměře 
3 928 m2, parc. č. 536/431 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2, parc. č. 536/433 orná půda 
o výměře 108 m2, parc. č. 536/449 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 298 m2, parc. č. 537/1 
orná půda o výměře 17 600 m2, parc. č. 537/98 orná půda o výměře 922 m2, parc. č. 537/100 orná 
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půda o výměře 827 m2, parc. č. 537/109 orná půda o výměře 138 m2. Vše vedeno Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, pro katastrální území Háje, 
obec Praha. Položka byla přeceněna v samostatné příloze posudku.  

Jako výsledná tržní hodnota těchto nemovitých věcí byla při jednotlivých použitých metodických 
postupech odhadnuta částka z porovnání s nabídkovými obchodními případy relevantními k datu 
ocenění ve výši 24 100 tis. Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 157: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 31 928 24 100 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 31 928 24 100 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po přecenění tak činí 24 100 tis. K 

Oběžná aktiva byla ke dni ocenění účetně evidována ve výši 23 tis. Kč.   

Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve stejné výši 23 tis. Kč. Zásoby, 
dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly ke dni ocenění účetně evidovány. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 23 tis. Kč. 
U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní. 

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 158: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 23 23 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 23 23 

Časové rozlišení 0 0 
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Hodnota oběžného majetku činí 23 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 34 388 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 34 388 tis. Kč. Dlouhodobé závazky 

a rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky z obchodních vztahů ve výši 247 tis. Kč, 
závazky k ovládaným osobám ve výši 34 021 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 69 tis. Kč, 
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 40 tis. Kč, závazky za státem ve výši  
11 tis. Kč. Tyto závazky jsou účetně evidované, a jsou považovány za 100 % splatné. U těchto 
závazků je za tržní považována hodnota nominální. Krátkodobé závazky jsou ve výši 34 388 tis. 

Kč.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 34 388 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 159: Souhrn ocenění (v tis. Kč) 

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 24 123 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 34 388 

Hodnota (tis. Kč) -10 265 

 

Stanovená hodnota společnosti EMERGE ALFA s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku 
a závazků činí -10 265 tis. Kč.   

1.4.3 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE ALFA s.r.o. účetní metodou vychází z účetních výkazů 
ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 160: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 31 951 

Stálá aktiva 31 928 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 879 
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Dlouhodobý hmotný majetek 27 049 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 23 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 23 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 161: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 34 388 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 34 388 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 162: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 31 951 

Závazky 34 388 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -2 437 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE ALFA s.r.o. stanovena účetní metodou je  

-2 437 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.4.4 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE ALFA s.r.o. 

Společnost EMERGE ALFA s.r.o., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 163: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -10 265 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -2 437 
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Ocenění společnosti EMERGE ALFA s.r.o. pomocí obou výše uvedených metod bylo záporné. 
Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE ALFA s.r.o., je na úrovni symbolické 1 Kč, zaokrouhleno.  

1.5 EMERGE GAMA s.r.o. 

  

Obchodní firma EMERGE GAMA s.r.o. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 085 46 517 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 25. září 2019 

Předmět 

podnikání 

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Statutární orgán   jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 
K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 25. září 2019 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci - 

společník 

EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 
Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Podíl Vklad: 10 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál 10 000,- Kč, splaceno: 100 % 

 

Společnost EMERGE GAMA s.r.o. byla založena za účelem který se zatím 
nerealizoval. Společnost nevykonává žádnou činnost.  

1.5.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2019 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

1.5.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti EMERGE GAMA s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 0 tis. Kč. Významnou 
položkou aktiv jsou stálá aktiva.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 0 Kč. 
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Stála aktiva nebyla účetně evidována.  

Oběžná aktiva nebyla účetně evidována. 

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE GAMA s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 164: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč)  

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -1 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
1 tis. Kč.  

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 10 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy nebyly účetně evidovány. Rezervní fondy 

nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-11 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období nebyl účetně evidován.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 1 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 1 tis. Kč. Dlouhodobé závazky a 
rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve stejné výši, tj. 1 tis. 
Kč.  

Časové rozlišení nebylo účetně evidováno. 

2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 2 0 0

Dlouhodobý majetek 0 0 0

Oběžná aktiva 2 0 0

Časové rozlišení 0 0 0

Vlastní kapitál 2 -1 -1

Cizí zdroje 0 1 1

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 0 1 1

Časové rozlišení 0 0 0
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1.5.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 165: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE GAMA s.r.o. neměla žádnou činnost. Společnost byla založena za účelem, 
který se zatím nenaplnil. Analýza ekonomických ukazatelů nebyla realizována, protože nemá 
žádnou vypovídající schopnost 

1.5.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 0 Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 166: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po činí 0 Kč. 

Oběžná aktiva nebyla ke dni ocenění účetně evidována.  

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0

Služby 6 0 0

Přidaná hodnota -6 0 0

Osobní náklady 0 0 0

Odpisy 0 0 0

Provozní VH -6 0 0

Nákladové úroky 0 0 0

Finanční VH -2 -3 0

VH před zdaněním -8 -3 0

VH za účetní období -8 -3 0
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V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 167: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 0 0 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 0 0 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 0 Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 1 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 1 tis. Kč. Dlouhodobé závazky a 
rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 1 tis. Kč.  
U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 1 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 168: Souhrn ocenění (v tis. Kč)  

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 0 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) -1 

Hodnota (tis. Kč) -1 

 

Ocenění společnosti EMERGE GAMA s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku a závazků 
činí -1 tis. Kč.    

1.5.3 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti EMERGE GAMA s.r.o.  účetní metodou vychází z účetních výkazů 
ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
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společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 169: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 0 

Stálá aktiva 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 0 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 0 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 170: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 1 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 1 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 171: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 0 

Závazky 1 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -1 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE GAMA s.r.o. stanovena účetní metodou je  

-1 tis. Kč, zaokrouhleno.  
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1.5.4 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE GAMA s.r.o. 

Společnost EMERGE GAMA s.r.o., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 172: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -1 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -1  

Ocenění společnosti EMERGE GAMA s.r.o. pomocí obou výše uvedených metod bylo záporné. 
Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE GAMA s.r.o., je na úrovni 1 Kč, zaokrouhleno.  

1.6 EMERGE DELTA s.r.o. 

  

Obchodní firma EMERGE DELTA s.r.o. 

Sídlo Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 085 46 592 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 25. září 2019 

Předmět 

podnikání 

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Statutární orgán -  jednatel: 

FILIP TAKÁČ, dat. nar. 14. dubna 1986 
K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 25. září 2019 

Způsob jednání Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci - 

společník 

EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 
Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

Podíl Vklad: 10 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál 10 000,- Kč, splaceno: 100 %   

 

Společnost EMERGE DELTA s.r.o. byla založena v roce 2019. Byla založena za 
účelem, který se zatím nerealizoval.   
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1.6.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 2019 až 2020, a dle 
předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované 
období“.   

1.6.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti EMERGE DELTA s.r.o. byla ke dni ocenění ve výši 0 Kč.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 0 Kč.  

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 0 Kč.  

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti EMERGE DELTA s.r.o. ve 

sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 173: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši -1 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
1 tis. Kč.  

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 10 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy a rezervní fondy nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření minulých let byl účetně evidován ke konci sledovaného období ve výši  
-11 tis. Kč.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -0 Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 1 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 1 tis. Kč. Dlouhodobé závazky a 

rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

2019 2020 2021

AKTIVA CELKEM 2 0 0

Stálá aktiva 0 0 0

Oběžná aktiva 2 0 0

Časové rozlišení 0 0 0

Vlastní kapitál 2 -1 -1

Cizí zdroje 0 1 1

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 0 1 1

Časové rozlišení 0 0 0
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1.6.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

Tabulka č. 174: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost EMERGE DELTA s.r.o. neměla ve sledovaném období žádné tržby. Společnost byla 
založena za účelem, který se zatím nenaplnil. Analýza ekonomických ukazatelů nebyla 
realizována, protože nemá žádnou vypovídající schopnost. 

1.6.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 0 Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 175: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po činí 0 Kč. 

Oběžná aktiva nebyla ke dni ocenění účetně evidována.  

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

2019 2020 2021

Celkové tržby 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0 0

Služby 6 0 0

Přidaná hodnota -6 0 0

Osobní náklady 0 0 0

Odpisy 0 0 0

Provozní VH -6 0 0

Nákladové úroky 0 0 0

Finanční VH -2 -3 0

VH před zdaněním -8 -3 0

VH za účetní období -8 -3 0
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V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 176: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 0 0 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 0 0 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 0 Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 1 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 1 tis. Kč. Dlouhodobé závazky a 
rezervy nebyly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 1 tis. Kč.  
U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 1 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 177: Souhrn ocenění (v tis. Kč)  

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 0 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) -1 

Hodnota (tis. Kč) -1 

 

Stanovená hodnota společnosti EMERGE DELTA s.r.o. metodou individuálního ocenění majetku 
a závazků činí -1 tis. Kč.    

1.6.3 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti účetní metodou vychází z účetních výkazů ke dni ocenění, tj.  
28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění jednotlivých majetkových 
a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota společnosti je tak dána 
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rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže je uveden přehled 
účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 178: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 0 

Stálá aktiva 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 0 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 0 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 179: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 1 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 1 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 180: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 0 

Závazky 1 

Výsledná účetní hodnota společnosti  -1 

Výsledná hodnota společnosti EMERGE DELTA s.r.o. stanovena účetní metodou je  

-1 tis. Kč, zaokrouhleno.  
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1.6.4 Shrnutí ocenění společnosti EMERGE DELTA s.r.o. 

Společnost EMERGE DELTA s.r.o., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 181: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv -1 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  -1 

Hodnota ocenění společnosti EMERGE DELTA s.r.o. pomocí obou výše uvedených metod bylo 
záporné. Pro účel tohoto posudku je stanovena hodnota na symbolickou jednu korunu.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti EMERGE DELTA s.r.o., je na úrovni 1 Kč, zaokrouhleno.  

1.7 Sedamo Investments, a.s. 

  

Obchodní firma Sedamo Investments, a.s. 

Sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Identifikační číslo 083 61 967 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 24. července 2019 

Předmět 

podnikání 

- výroba, obchod a služba neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Správní rada  člen správní rady: 
MICHAELA ČANDOVÁ, dat. nar. 4. května 1982 
Vinohradská 2375/198, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
Den vzniku členství: 24. července 2019 

Akcie 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 20 000,- Kč 

Základní kapitál 2 000 000,- Kč, splaceno: 100 % 

 

Společnost Sedamo Investments, a.s. byla založena za účelem, který se zatím 
nerealizoval.  

1.7.1 Finanční analýza 

Finanční analýza závodu vychází z předložených účetních závěrek za roka 2020, a dle předběžné 
rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021, dále také jen „sledované období“.   
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1.7.1.1 Rozvaha 

Bilanční suma společnosti Sedamo Investments, a.s. byla ke dni ocenění ve výši 2 147 tis. Kč.  

Stálá aktiva jsou evidována ve výši 194 tis. Kč a jeho podíl činil k datu ocenění 9,0 % z celkových 
aktiv. Jeho průměrná hodnota byla ve sledovaném období ve výši 200 tis. Kč, s průměrným 
podílem 9,0 % na celkových aktivech.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 194 tis. Kč.  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ve stejné výši, tj. 194 tis. Kč. Jeho průměrná hodnota se v daném období pohybovala ve výši  
200 tis. Kč. 

Položka dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni ocenění účetně 
evidován. 

Oběžná aktiva byla účetně evidována ke dni ocenění v celkové výši 1 953 tis. Kč, a jejich podíl 
činil k datu ocenění 91,0 % z celkových aktiv. Jejich průměrná hodnota se v daném období 
pohybovala ve výši 1 950 tis. Kč, s průměrným podílem 91,0 % na celkových aktivech. 

Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve výši 1 953 tis. Kč.  

Položka zásoby, dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly účetně evidovány. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši 1 953 tis. 
Kč. Průměrná hodnota peněžních prostředků byla ve sledovaném období ve výši 1 950 tis. Kč.   

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

V následující tabulce je zobrazena zkrácená rozvaha společnosti Sedamo Investment, a.s. ve 
sledovaném období. Rok 2021 je ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  
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Tabulka č. 182: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Zdroje financování majetku tvoří vlastní kapitál ve výši 1 984 tis. Kč a cizí kapitál ve výši  
163 tis. Kč.  

Základní kapitál Společnosti byl účetně evidován ve výši 2 000 tis. Kč a jeho hodnota byla po celé 
sledované období ve stejné výši. Kapitálové fondy nebyly účetně evidovány. Rezervní fondy 
nebyly účetně evidovány.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období byl vykázán ve výši -13 tis. Kč.  

Hodnota cizích zdrojů byla ke dni ocenění ve výši 163 tis. Kč, v relativním vyjádření  
7,6 % z bilanční sumy společnosti. V průměru byla hodnota cizích zdrojů ve sledovaném období 
ve výši 160 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 163 tis. Kč. Položka rezervy a 
dlouhodobé závazky byly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 163 tis. Kč. 

1.7.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Finanční analýza výkazu zisku a ztráty závodu vychází z předložených účetních závěrek za roky 
2019 až 2020, a dle předběžné rozvahy a výkazu zisku a ztrát ke dni ocenění, tj. k 28. 2. 2021.  

2020 2021

AKTIVA CELKEM 2 145 2 147

Dlouhodobý majetek 194 194

       % Aktiv celkem 9,0% 9,0%

Oběžná aktiva 1 951 1 953

       % Aktiv celkem 91,0% 91,0%

Časové rozlišení 0 0

       % Aktiv celkem 0,0% 0,0%

Vlastní kapitál 1 987 1 984

       % Pasiv celkem 92,6% 92,4%

Cizí zdroje 158 163

       % Pasiv celkem 7,4% 7,6%

Dlouhodobé závazky 0 0

Krátkodobé závazky 158 163

Časové rozlišení 0 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0%
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Tabulka č. 183: Zkrácený výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Společnost Sedamo Investments, a.s. neměla ve sledovaném období žádné výkony. Byla 
založena za účelem, který se nepodařilo naplnit. Analýza ekonomických ukazatelů nebyla 
realizována, protože nemá žádnou vypovídající schopnost 

1.7.2 Ocenění metodou individuálního ocenění majetku a závazků 

Stálá aktiva jsou účetně evidována v celkové výši 194 tis. Kč.  

Stála aktiva byla tvořena položkou dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 194 tis. Kč. Položka 
dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek nebyl ke dni ocenění účetně evidován. 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl tvořen položkou nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
ve stejné výši, tj. 194 tis. Kč. Jedná se o náklady na projekt, který se nebude realizovat. Položke 
je oceněna ve výši 0 Kč.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění stálých aktiv 

Tabulka č. 184: Přecenění stálých aktiv (v tis. Kč) 

 
Účetní  

  hodnota 
Přecenění 

Stála aktiva 194 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 194 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

   

 

Hodnota stálých aktiv po činí 0 Kč. 

Oběžná aktiva byla ke dni ocenění účetně evidována ve výši 1 953 tis. Kč.  

2020 2021

Celkové tržby 0 0

Spotřeba materiálu a energie 0 0

Služby 0 0

Přidaná hodnota 0 0

Osobní náklady 0 0

Odpisy 0 0

Provozní VH 0 0

Nákladové úroky 8 0

Finanční VH -13 -3

VH před zdaněním -13 -3

VH za účetní období -13 -3
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Oběžná aktiva byla tvořena položkou peněžními prostředky ve výši 1 953 tis. Kč. Položka zásoby, 
dlouhodobé pohledávky, a krátkodobé pohledávky nebyly účetně evidovány. 

Peněžní prostředky byly tvořeny položkou peníze v pokladně a účty v bankách ve výši  
1 953 tis. Kč. U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální.  

Položka časového rozlišení nebyla účetně evidována. 

V následující tabulce je shrnutí přecenění oběžného majetku.  

Tabulka č. 185: Přecenění oběžného majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 
Oběžná aktiva 1 953 1 953 

Zásoby 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 

Peněžní prostředky 1 953 1 953 

Časové rozlišení 0 0 

 

Hodnota oběžného majetku činí 1 953 tis. Kč.  

Cizí zdroje jsou evidovány v celkové výši 163 tis. Kč.  

Cizí zdroje byly tvořeny položkou krátkodobé závazky ve výši 163 tis. Kč. Položka rezervy a 
dlouhodobé závazky byly ke dni ocenění účetně evidovány.  

Krátkodobé závazky byly tvořeny položkou závazky k ovládaným osobám ve výši 163 tis. Kč. 
U těchto závazků je za tržní považována hodnota nominální.  

Časové rozlišení nebylo evidováno. 

Celková hodnota závazků je ve výši 163 tis. Kč.  

V následující tabulce je souhrn ocenění společnosti metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků.  

Tabulka č. 186: Souhrn ocenění (v tis. Kč)  

 Hodnota 

Redukovaná (oceněná) výše celkových aktiv (tis. Kč) 1 953 

Celková výše cizích zdrojů (tis. Kč) 163 

Hodnota (tis. Kč) 1 790 
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Ocenění společnosti Sedamo Investments, a.s. metodou individuálního ocenění majetku a 
závazků činí 1 790 tis. Kč.    

1.7.3 Ocenění účetní metodou  

Stanovení hodnoty společnosti Sedamo Investments, a.s. účetní metodou vychází z účetních 
výkazů ke dni ocenění, tj. 28. 2. 2021. Účetní hodnota je jedna z majetkových metod, kde ocenění 
jednotlivých majetkových a závazkových položek je stanoveno na bázi historických cen. Hodnota 
společnosti je tak dána rozdílem účetních hodnot aktiv a účetních hodnot závazků. V tabulce níže 
je uveden přehled účetních hodnot aktiv společnosti.  

Tabulka č. 187: Účetní hodnoty aktiv (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota 

AKTIVA CELKEM 2 147 

Stálá aktiva 194 

Dlouhodobý nehmotný majetek 194 

Dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oběžná aktiva 1 953 

Zásoby 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 

Peněžní prostředky 1 953 

Časové rozlišení 0 

V tabulce níže je uveden přehled účetních hodnot závazků společnosti.  

Tabulka č. 188: Účetní hodnoty závazků (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Účetní hodnota  
Cizí zdroje 163 

Rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 163 

Časové rozlišení 0 

Účetní hodnota společnosti je stanovena jako rozdíl účetních hodnot aktiv a závazků. 

V tabulce níže je uveden propočet účetní hodnoty společnosti.  

Tabulka č. 189: Výsledná účetní hodnota společnosti (v tis. Kč)  

Název [tis. Kč] Hodnota 

Aktiva 2 147 

Závazky 163 
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Výsledná účetní hodnota společnosti  1 984 

Výsledná hodnota společnosti Sedamo Investments, a.s. stanovena účetní metodou je  

1 984 tis. Kč, zaokrouhleno.  

1.7.4 Shrnutí ocenění společnosti Sedamo Investments, a.s. 

Společnost Sedamo Investments, a.s., je oceněna pomocí níže metod – individuálního ocenění 
majetku a závazků, a metodou účetního ocenění, přičemž dosažené hodnoty jsou shrnuty níže.   

Tabulka č. 190: Rekapitulace zjištěných hodnot (v tis. Kč)  

Název Hodnota 

Hodnota společnosti metodou přecenění aktiv 1 790 

Hodnota společnosti stanovená účetní metodou  1 984 

Pro účely ocenění společnosti Sedamo Investments, a.s. byla zvolena po úvaze jako rozhodující 
metoda individuálního ocenění majetku a závazků, neboť tato metoda dle našeho názoru nejlépe 
odráží skutečnou hodnotu společnosti, danou oborem podnikání. Výsledná hodnota 
prezentovaná v tomto dokumentu je založena na předpokladech a dostupných podkladech. 
Pokud se v budoucnosti cokoliv zásadního změní na uvedených předpokladech je potřeba 
provést aktualizaci výsledných hodnot.  

Porovnávací metodu pro ocenění hodnoty nebylo možné použít, a to pro nedostatek relevantních 
údajů o uskutečněných transakcích se srovnatelným závodem.  

Výsledná hodnota společnosti Sedamo Investments, a.s., je na úrovni 1 790 tis. Kč, 
zaokrouhleno.  

1.8 PANORAMA ENERGY s.r.o. 

  

Obchodní firma PANORAMA ENERGY s.r.o. 

Sídlo Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

Identifikační číslo 286 29 655 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu 28. června 2010 

Předmět 

podnikání 

- výroba, obchod a služba neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 

Statutární orgán jednatel: 

JAROSLAV KŘÍŽ, dat. nar. 10. prosince 1979 
Žalmanova 1193/6, Braník, 147 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: 18. listopadu 2019 

Způsob jednání Jménem společnosti jednají jednatelé v plném rozsahu samostatně a 

podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj podpis. 



234 

 

Společníci -  
společník 

společník: 
JAROSLAV KŘÍŽ, dat. nar. 10. prosince 1979 

Žalmanova 1193/6, Braník, 147 00 Praha 4 

 

Podíl: 

Vklad: 140 000,- Kč 

Splaceno: 100 % 

Obchodní podíl: 70 % 

 

společník: 

EMERGE Industry, a.s., IČ: 242 94 845 

Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4 

 

Podíl: 

Vklad: 60 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 30 % 

Základní kapitál 200 000,- Kč, splaceno: 100 % 

 

Ostatní skutečnosti: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 
č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.  

Společnost PANORAMA ENERGY s.r.o. byla založena 2010. Společnost má dva vlastníky. 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data a informace k datu ocenění, jsou v níže uvedených 
tabulkách zobrazené informace za období 2017 až 2019.  

.  
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Tabulka č. 191: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

Tabulka č. 192: Zkrácená rozvaha (v tis. Kč) 

 

 

 

 

2017 2018 2019

AKTIVA CELKEM 55 424 55 575 55 602

Dlouhodobý majetek 53 712 54 233 54 311

       % Aktiv celkem 96,9% 97,6% 97,7%

Oběžná aktiva 1 661 1 288 1 291

       % Aktiv celkem 3,0% 2,3% 2,3%

Zásoby 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 1 641 1 281 1 283

Peněžní prostředky 20 7 8

Časové rozlišení 51 54 0

       % Aktiv celkem 0,1% 0,1% 0,0%

Vlastní kapitál -3 244 -3 508 -1 017

       % Pasiv celkem -5,9% -6,3% -1,8%

Cizí zdroje 58 664 59 079 56 619

       % Pasiv celkem 105,8% 106,3% 101,8%

Dlouhodobé závazky 58 611 59 079 56 094

Krátkodobé závazky 53 0 525

Časové rozlišení 4 4 0

       % Pasiv celkem 0,0% 0,0% 0,0%

2017 2018 2019

Celkové tržby 0 0 5 217

Spotřeba materiálu a energie 0 10 0

Služby 77 203 122

Přidaná hodnota -77 -213 2 962

Osobní náklady 0 50 0

Odpisy 0 0 0

Provozní VH -77 -263 2 962

Nákladové úroky 0 0 0

Finanční VH 0 0 0

VH před zdaněním -77 -263 2 962

VH za účetní období -77 -263 2 490
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2 SHRNUTÍ 

Společnost EMERGE Industry jako holdingová společnost, drží majetkové podíly v dceřiných 
společnostech a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.  

V následující tabulce je shrnutí přecenění těchto majetkových podílů. 

Tabulka č. 193: Shrnutí přecenění podílů (v tis. Kč) 

 

U společnosti Panorama ENERGY s.r.o.  je uvedena nulová hodnota, protože nebyly k dispozici 
relevantní aktuální informace k datu ocenění.  

Výsledná hodnota položka podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem společnosti EMERGE Industry, a.s. činí 46 482 tis. Kč, zaokrouhleno.  

  

Podíl Název společnosti Účetní hodnota Přecenění

100% EMERGE, a.s. 75 300 44 710

100% EMERGE Automotive, a.s. 28 200 0

100% CHALLENGE GAMA s.r.o. 1 0

100% EMERGE ALFA s.r.o. 10 0

100% EMERGE GAMA s.r.o. 10 0

100% EMERGE DELTA s.r.o. 10 0

99% Sedamo Investments, a.s. 1 980 1 772

30% Panorama ENERGY s.r.o. 50 000 0

155 511 46 482
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 4/1: Výpisy z obchodního rejstříku společností pořízený 
dálkovým výpisem 
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Příloha č.4/2: Účetní výkazy společností k datu ocenění  
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 1 596 792 -327 588 1 269 204 1 347 793

A. 002 0

B. 003 1 023 877 -327 588 696 289 716 887

B. I. 004 10 126 -7 781 2 345 1 520

B. I. 1 005 0

2 006 8 017 -7 781 236 371

007 8 017 -7 781 236 371

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 2 109 0 2 109 1 149

012 0

013 2 109 2 109 1 149

B. II. 014 1 013 393 -319 807 693 586 715 009

B. II. 1 015 48 431 -14 830 33 601 34 690

016 2 592 0 2 592 2 592

017 45 839 -14 830 31 009 32 098

2 018 848 171 -303 292 544 879 609 152

3 019 2 600 -1 575 1 025 1 127

4 020 245 -110 135 135

021 0 0

022 0 0

023 245 -110 135 135

5 024 113 946 0 113 946 69 905

025 11 974 0 11 974 11 797

026 101 972 0 101 972 58 108

B. III. 027 358 0 358 358

B. III. 1 028 358 358 358

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

(BILANCE) EMERGE, a.s. 

ke dni 28.2.2021

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ
Tyršova 1075

28764226
Bakov nad Jizerou

294 01

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 518 534 0 518 534 584 280

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 264 333 0 264 333 224 048

C. I. 1 Materiál 039 210 942 210 942 183 161

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 19 171 19 171 14 421

3 Výrobky a zboží 041 29 540 0 29 540 17 903

C.I.3.1. Výrobky 042 29 540 29 540 17 903

C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 4 680 4 680 8 563

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 251 214 0 251 214 333 089

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 36 760 0 36 760 36 784

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 34 205 34 205 34 205

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 2 555 0 2 555 2 579

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 2 555 2 555 2 579

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 214 454 0 214 454 296 305

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 150 023 150 023 195 310

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 58 891 58 891 31 723

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 5 540 0 5 540 69 272

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0 195

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 968 968 1 705

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 63 002

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 4 572 4 572 4 370

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 2 987 0 2 987 27 143

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 684 684 1 488

2 Peněžní prostředky na účtech 073 2 303 2 303 25 655

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 54 381 0 54 381 46 626

D. I. 1 Náklady příštích období 075 23 890 23 890 17 669

2 Komplexní náklady příštích období 076 11 543 11 543 12 086

3 Příjmy příštích období 077 18 948 18 948 16 871

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 1 269 204 1 347 793

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 76 634 97 791

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 140 000 140 000

1 Základní kapitál 081 140 000 140 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 -152 734 -152 734

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 -152 734 -152 734

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 -152 691 -152 691

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 -43 -43

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 110 525 166 556

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 117 496 173 527

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 0

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 -6 971 -6 971

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 1 164 691 1 191 185

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 25 361 25 361

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106 25 361 25 361

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 1 139 330 1 165 824

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 354 355 273 644

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 354 355 273 644

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

-21 157 -56 031
099

označ

a b c
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 784 975 892 180

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127 117 206 200 143

3 128 0 0

4 129 425 158 428 973

5 130 0 0

6 131 80 258 78 008

7 132

8 133 162 353 185 056

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 14 801 12 228

137
9 133 9 874

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 77 388 76 509

139 60 500 86 170

140 531 275

D. I. 141 27 879 58 817

D. I. 1 142 21 717 25 407

2 143 6 162 33 410

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy
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Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 1 571 010 2 018 751

02 0 178

A. 03 1 274 448 1 726 386

A. 1 04 0 167

A. 2 05 1 017 528 1 362 074

A. 3 06 256 920 364 145

B. 07 74 095 -3 927

C. 08

D. 09 163 367 278 881

D. 1. 10 118 869 203 257

D. 2. 11 44 498 75 624

D. 12 37 213 63 067

D. 13 7 285 12 557

E. 14 68 767 93 000

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 68 767 95 000

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 68 767 95 000

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -2 000

III. 20 37 997 67 643

III. 1. 21 0 33

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 9 598 3 006

III. 3. 23 28 399 64 604

F. 24 30 333 26 525

F. 1. 25 17 100 26

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 10 017 2 365

F. 3. Daně a poplatky 27 202 233

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 542 12 007

F. 5. 29 2 472 11 894

30 -2 003 -34 293

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní 
jednotky

IČ
Tyršova 1075

28764226
Bakov nad Jizerou

294 01

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE, a.s.

( v celých tisících Kč )
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 104

VI. 1. 41 0 104

VI. 2. 42

43

J. 44 15 375 27 482

J. 1. 45 2 250 3 965

J. 2. 46 13 125 23 517

47 25 965 44 093

K. 48 29 744 55 796

* 49 -19 154 -39 081

50 -21 157 -73 374

L. 51 0 -17 343

L. 1 52

L. 2 53 -17 343

54 -21 157 -56 031

M. 55

56 -21 157 -56 031

57 1 634 972 2 130 769* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 26 204 0 26 204 0

A. 002 0

B. 003 20 192 0 20 192 0

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 20 192 0 20 192 0

B. II. 1 015 20 192 0 20 192 0

016 20 192 0 20 192

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) e-realestate property s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 6 012 0 6 012 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 6 005 0 6 005 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 6 005 0 6 005 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 6 005 0 6 005 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 2 000 2 000

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 4 005 4 005

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 7 0 7 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 7 7

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

Běžné účetní období

a b c

označ
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 26 204 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -306 0

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 200 0

1 Základní kapitál 081 200

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -505 0

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 38

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -543

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 26 510 0

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 26 510 0

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

označ

a b c

-1 0
099
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 26 510 0

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129

5 130 0 0

6 131 26 510

7 132

8 133 0 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 e-realestate property s.r.o.

( v celých tisících Kč )
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 1

* 49 -1 0

50 -1 0

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 -1 0

M. 55

56 -1 0

57 0 0* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 215 836 -16 449 199 387 196 133

A. 002 0

B. 003 92 317 -16 449 75 868 81 359

B. I. 004 154 -134 20 52

B. I. 1 005 0

2 006 154 -134 20 52

007 154 -134 20 52

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 92 163 -16 315 75 848 81 307

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 92 163 -16 315 75 848 45 885

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 35 422

025 0 89

026 0 35 333

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ
Nová cesta 1550/17

Praha 4

140 00

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EMERGE Automotive, a.s. 

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč )
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 20 079 0 20 079 10 414

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 18 288 0 18 288 8 481

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 1 003 0 1 003 1 003

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 1 003 1 003 1 003

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 17 285 0 17 285 7 478

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 11 607 11 607 722

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 5 678 0 5 678 6 756

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0 55

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 16 16 40

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 2 059 2 059 6 658

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 3 603 3 603 3

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 1 791 0 1 791 1 933

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 1 752 1 752 1 882

2 Peněžní prostředky na účtech 073 39 39 51

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 103 440 0 103 440 104 360

D. I. 1 Náklady příštích období 075 3 850 3 850 4 770

2 Komplexní náklady příštích období 076 99 590 99 590 99 590

3 Příjmy příštích období 077 0

Běžné účetní období

a b c

označ
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 199 387 196 133

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -12 084 2 146

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 2 000 2 000

1 Základní kapitál 081 2 000 2 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 9 953 9 953

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 9 953 9 953

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 27 953 27 953

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 -18 000 -18 000

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -9 807 -2 116

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -9 807 -2 116

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 211 463 193 968

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 927 928

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106 927 928

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 210 536 193 040

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 167 48

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 167 48

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122 167 48

-14 230 -7 691
099

označ

a b c
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 210 369 192 992

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129 6 148 5 681

5 130 0 0

6 131 199 356 184 475

7 132

8 133 4 865 2 836

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 255 703

137 1 700 1 169

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 2 863 666

139 17 31

140 30 267

D. I. 141 8 19

D. I. 1 142 8 19

2 143

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 7716 8 273

02

A. 03 2 923 4 654

A. 1 04

A. 2 05 362 949

A. 3 06 2 561 3 705

B. 07

C. 08

D. 09 7 436 18 257

D. 1. 10 5 552 13 866

D. 2. 11 1 884 4 391

D. 12 1 749 4 085

D. 13 135 306

E. 14 6 233 6 871

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 6 233 6 871

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 6 233 6 871

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 539 804

III. 1. 21 247 675

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23 292 129

F. 24 458 -21 941

F. 1. 25 96 407

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 0 0

F. 3. Daně a poplatky 27 81 70

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 -22 861

F. 5. 29 281 443

30 -8 795 1 236

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE Automotive, a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ
Nová cesta 1550/17

Praha 4

140 00

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy



269 

 

 
 
 

Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 5 431 8 419

J. 1. 45 5 392 8 349

J. 2. 46 39 70

47 0 158

K. 48 4 549

* 49 -5 435 -8 810

50 -14 230 -7 574

L. 51 0 117

L. 1 52 1

L. 2 53 116

54 -14 230 -7 691

M. 55

56 -14 230 -7 691

57 8 255 9 235

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční nákladyFinanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 55 421 -1 037 54 384 54 860

A. 002 0

B. 003 51 500 -1 037 50 463 50 981

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0

3 009 0

4 010 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 51 500 -1 037 50 463 50 981

B. II. 1 015 51 500 -1 037 50 463 50 981

016 7 149 7 149 7 149

017 44 351 -1 037 43 314 43 832

2 018 0 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0

022 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ
Nová cesta 1550/17

29 04 03 45
140 00 Praha 4

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EXALA s.r.o.

k 28.2.2021

( v celých Kč )
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 3 504 0 3 504 3 345

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 904 0 904 911

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 904 0 904 911

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 904 904 911

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 937 0 937 450

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 937 0 937 450

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 638 638 246

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 299 0 299 204

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 96 96 65

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 203 203 139

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 1 663 0 1 663 1 984

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 1 396 1 396 1 377

2 Peněžní prostředky na účtech 073 267 267 607

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 417 0 417 534

D. I. 1 Náklady příštích období 075 417 417 513

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0 21

Běžné účetní období

a b c

označ
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 54 384 54 860

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -2 024 -457

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 200 200

1 Základní kapitál 081 200 200

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -657 1 024

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 -657 1 024

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 56 408 55 317

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 56 408 55 317

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

-1 567 -1 681

označ

a b c

099
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období období

5 6

C. II. 123 56 408 55 317

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128

4 129 548 345

5 130

6 131 55 604 54 862

7 132

8 133 256 110

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 55

137 26

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 9 4

139 166 106

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 2 272 1 478

02 142

A. 03 1 450 732

A. 1 04 7 64

A. 2 05 449 318

A. 3 06 994 350

B. 07

C. 08

D. 09 238 124

D. 1. 10 205 107

D. 2. 11 33 17

D. 12 30 17

D. 13 3

E. 14 519 519

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 519 519

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 519 519

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 20 5

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22

III. 3. 23 20 5

F. 24 35 102

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27 21 22

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29 14 80

30 50 148

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

k 28.2.2021 EXALA s.r.o.

( v celých Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ
Nová cesta 1550/17

29 04 03 45
140 00 Praha 4

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 1 612 1 822

J. 1. 45 1 612 1 822

J. 2. 46

47 2

K. 48 5 9

* 49 -1 617 -1 829

50 -1 567 -1 681

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 -1 567 -1 681

M. 55

56 -1 567 -1 681

57 2 292 1 627

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční nákladyFinanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

Okamžik 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 20 0 20 20

A. 002 0

B. 003 20 0 20 20

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 0 0 0 0

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 20 0 20 20

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 20 20 20

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) Challenge gama s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč )
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 0 0 0 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 0 0 0 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 20 20

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -1 -1

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 1 1

1 Základní kapitál 081 1 1

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -2 -2

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -2 -2

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 21 21

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 21 21

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

0 0
099

označ

a b c
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 21 21

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129

5 130 0 0

6 131 20 20

7 132

8 133 1 1

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140 1 1

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 Challenge gama s.r.o.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 3

* 49 0 -3

50 0 -3

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 0 -3

M. 55

56 0 -3

57 0 0

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční nákladyFinanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 31 951 0 31 951 0

A. 002 0

B. 003 31 892 0 31 892 0

B. I. 004 4 843 0 4 843 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 4 843 0 4 843 0

012 0

013 4 843 4 843

B. II. 014 27 049 0 27 049 0

B. II. 1 015 27 049 0 27 049 0

016 27 049 0 27 049

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EMERGE alfa s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek



283 

 

 
 

AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 23 0 23 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 23 0 23 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 23 23

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 36 0 36 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 36 36

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

Běžné účetní období

a b c

označ
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 31 951 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -2 437 0

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 10 0

1 Základní kapitál 081 10

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -1 634 0

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -1 634

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 34 388 0

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 34 388 0

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

označ

a b c

-813 0
099
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 34 388 0

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129 247

5 130 0 0

6 131 34 021

7 132

8 133 120 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 69

137 40

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 11

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 59 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06 59

B. 07

C. 08

D. 09 241 0

D. 1. 10 180

D. 2. 11 61 0

D. 12 61

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 -300 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE alfa s.r.o.

( v celých tisících Kč )
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 512 0

J. 1. 45 512

J. 2. 46

47

K. 48 1 3

* 49 -513 -3

50 -813 -3

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 -813 -3

M. 55

56 -813 -3

57 0 0* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 0 0 0 0

A. 002 0

B. 003 0 0 0 0

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 0 0 0 0

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EMERGE Beta s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč )
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 0 0 0 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 0 0 0 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

Běžné účetní období

a b c

označ
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 0 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -1 -1

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 1 1

1 Základní kapitál 081 1 1

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -2 -1

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -2 -1

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 1 1

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 1 1

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

0 -1
099

označ

a b c
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 1 1

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129

5 130 0 0

6 131 1 1

7 132

8 133 0 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE Beta s.r.o.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 1

* 49 0 -1

50 0 -1

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 0 -1

M. 55

56 0 -1

57 0 0

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční nákladyFinanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 0 0 0 0

A. 002 0

B. 003 0 0 0 0

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 0 0 0 0

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EMERGE gama s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč )
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 0 0 0 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 0 0 0 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 0 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -1 -1

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 10 10

1 Základní kapitál 081 10 10

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -11 -8

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -11 -8

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 1 1

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 1 1

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

0 -3
099

označ

a b c
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 1 1

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129

5 130 0 0

6 131 1 1

7 132

8 133 0 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE gama s.r.o.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 3

* 49 0 -3

50 0 -3

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 0 -3

M. 55

56 0 -3

57 0 0

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční nákladyFinanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 0 0 0 0

A. 002 0

B. 003 0 0 0 0

B. I. 004 0 0 0 0

B. I. 1 005 0

2 006 0 0 0 0

007 0

008 0 0

3 009 0 0

4 010 0 0

5 011 0 0 0 0

012 0

013 0

B. II. 014 0 0 0 0

B. II. 1 015 0 0 0 0

016 0 0 0

017 0 0 0

2 018 0

3 019 0

4 020 0 0 0 0

021 0 0

022 0 0

023 0

5 024 0 0 0 0

025 0

026 0

B. III. 027 0 0 0 0

B. III. 1 028 0

2 029 0

3 030 0

4 031 0

5 032 0

6 033 0

7 034 0 0 0 0

035 0

036 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) EMERGE delta s.r.o.

ke dni  28.2.2021

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

IČ

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

Pozemky a stavby

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

Podíly - podstatný vliv

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
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AKTIVA řád Min.úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 0 0 0 0

C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0

C. I. 1 Materiál 039 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0

3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0

C.I.3.1. Výrobky 042 0

C.I.3.2. Zboží 043 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 0 0 0 0

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 0 0 0 0

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 0

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 0 0 0 0

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 0 0 0 0

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 0

2 Peněžní prostředky na účtech 073 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 0 0 0 0

D. I. 1 Náklady příštích období 075 0

2 Komplexní náklady příštích období 076 0

3 Příjmy příštích období 077 0

označ
Běžné účetní období

a b c
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PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 0 0

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 -1 -1

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  73 ) 080 10 10

1 Základní kapitál 081 10 10

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

3 Změny základního kapitálu 083

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0

A. II. 1 Ážio 085

2 Kapitálové fondy 086 0 0

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -11 -8

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -11 -8

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 1 1

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 1 1

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 0 0

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

2 Závazky k úvěrovým institucím 112

3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113

4 Závazky z obchodních vztahů 114

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115

6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

7 Závazky - podstatný vliv 117

8 Odložený daňový závazek 118

9 Závazky - ostatní 119 0 0

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

C.I.9.3. Jiné závazky 122

označ

a b c

0 -3
099
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řád Běžné úč. Min.úč.

období období

5 6

C. II. 123 1 1

C. II. 1 124 0 0

125

126

2 127

3 128 0

4 129

5 130 0 0

6 131 1 1

7 132

8 133 0 0

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136

137

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138

139

140

D. I. 141 0 0

D. I. 1 142

2 143

označ PASIVA

a b

Výnosy příštích období 

c

Závazky k úvěrovým institucím

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

Výdaje příštích období

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

Závazky - podstatný vliv

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

Krátkodobé směnky k úhradě

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

Krátkodobé přijaté zálohy
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

01

02

A. 03 0 0

A. 1 04

A. 2 05

A. 3 06

B. 07

C. 08

D. 09 0 0

D. 1. 10

D. 2. 11 0 0

D. 12

D. 13

E. 14 0 0

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 0 0

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16

E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

E. 2. Úpravy hodnot zásob 18

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19

III. 20 0 0

III. 1. 21

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 0

III. 3. 23

F. 24 0 0

F. 1. 25

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26

F. 3. Daně a poplatky 27

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28

F. 5. 29

30 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.2. Ostatní náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

ke dni  28.2.2021 EMERGE Delta s.r.o.

( v celých tisících Kč )
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Číslo

řádku sledovaném minulém

c 1 2

IV. 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33

G. 34

V. 35 0 0

V. 1. 36

V. 2. 37

H. 39

VI. 40 0 0

VI. 1. 41

VI. 2. 42

43

J. 44 0 0

J. 1. 45

J. 2. 46

47

K. 48 3

* 49 0 -3

50 0 -3

L. 51 0 0

L. 1 52

L. 2 53

54 0 -3

M. 55

56 0 -3

57 0 0* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 50 - 51)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 54 - 55)

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 39 + 40 - 43 - 44 + 47 - 48 )

** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 49)

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 52 + 53)

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

 Označení TEXT Skutečnost v účetním období

a b  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
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Příloha č. 4/3: Listy vlastnictví 
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Příloha č. 4/4: Ocenění nemovitých věcí 
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PŘÍLOHA Č. 4/4 

ke znaleckému posudku č. 2139-039/2021 

 
 
Ocenění nemovitých věcí: 
 
 

/ Ocenění pozemků parc. č. 321/128 trvalý travní porost o výměře 7 m2, parc. č. 
375/47 trvalý travní porost o výměře 1732 m2, parc. č. 375/62 vodní plocha o 
výměře 132 m2, parc. č. 554/6 orná půda o výměře 1287 m2, parc. č. 554/7 orná 
půda o výměře 8325 m2, parc. č. 554/8 orná půda o výměře 6899 m2, parc. č. 554/9 
orná půda o výměře 9092 m2, parc. č. 554/10 orná půda o výměře 5202 m2, parc. 
č. 1221/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 257 m2.    Vše vedeno 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá 
Boleslav, pro katastrální území Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou. 
Ocenění je zadáno provést ke dni 28. 2. 2021. 

 
 
Předmět přílohy: Ocenění nemovitých věcí pro interní potřeby Zadavatele. 
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3 ZADÁVACÍ ČÁST 

3.1 Odborná otázka Zadavatele / Úkol Zpracovatele 

Úkolem Zpracovatele je: 
 

/ Ocenění pozemků parc. č. 321/128 trvalý travní porost o výměře 7 m2, parc. č. 375/47 

trvalý travní porost o výměře 1732 m2, parc. č. 375/62 vodní plocha o výměře 132 m2, 

parc. č. 554/6 orná půda o výměře 1287 m2, parc. č. 554/7 orná půda o výměře 8325 m2, 

parc. č. 554/8 orná půda o výměře 6899 m2, parc. č. 554/9 orná půda o výměře 9092 m2, 

parc. č. 554/10 orná půda o výměře 5202 m2, parc. č. 1221/7 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 257 m2.    Vše vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, pro katastrální území Bakov nad Jizerou, obec 

Bakov nad Jizerou. (dále také jen Nemovité věci).  

3.2 Účel použití přílohy 

Příloha je vypracována dle zadání Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. Tomuto účelu pak vyhovuje ocenění na úrovni tržních 
hodnot. 

 

3.3 Zpracovatel 

AP Appraisal, s.r.o., Na Vyhlídce 1891/1, 251 01 Říčany 

IČO: 250 94 076 

Na tomto dokumentu s oceněním nemovitých věcí pracoval a vysvětlení podá: Martin Sládek 

3.4 Skutečnosti sdělené Zadavatelem a předané podklady 

/ Specifikace Nemovitých věcí a účelu ocenění; 

/ List vlastnictví č. 2126 vedený KÚ k nemovitým věcem. 

 

3.5 Rozhodné datum ocenění 
Rozhodným obdobím, ke kterému je tento dokument vypracován je datum dle zadání, v daném 

případě se jedná o datum 28. 2. 2021. 

 

3.6 Předmět přílohy 

Nemovité věci v obci Libišany, k. ú. Libišany: Jedná se o nemovité věci tvořené pozemkovými 

součástmi bez stavebních součástí zapsaných v KN. 

 

Vlastnické právo k datu ocenění LV č. 2126:  
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E-real estate property s. r. o., Tyršova 1075, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 053 83 757 

 

Dotčené stavby:  

--- 

 

Pozemky:  

k.ú.               Parc. č.  LV Výměra Podíl Druh pozemku 

Bakov nad Jizerou 321/128 2126 7 1     tr. travní porost 

Bakov nad Jizerou 375/47  2126 1732 1     tr. travní porost  

Bakov nad Jizerou 375/62  2126 132 1     vodní plocha, koryto v. t. 

Bakov nad Jizerou y 554/6  2126 1287 1     orná půda  

Bakov nad Jizerou 554/7  2126 8325 1     orná půda  

Bakov nad Jizerou 554/8  2126 6899 1     orná půda  

Bakov nad Jizerou 554/9  2126 9092 1     orná půda 

Bakov nad Jizerou 554/10  2126 5202 1     orná půda 

Bakov nad Jizerou 1221/7  2126 257 1     ost. pl., ost. komunikace  

 

Obec:  

Bakov nad Jizerou 

 

Katastrální území:  

Bakov nad Jizerou 

 

Omezení vlastnických práv LV č. 2126:  

Věcné břemeno uložení a provozování plynárenského zařízení v rozsahu geom. plánu č. 

1200-22/2004 pro GasNet, s. r. o. k pozemku parc. č. 554/8, V-7180/2004-207.  

Věcné břemeno uložení a provozování plynárenského zařízení v rozsahu geom. plánu č. 

1200-22/2004 pro GasNet, s. r. o. k pozemku parc. č. 554/10, V-7322/2004-207.  

Věcné břemeno uložení a provozování plynárenského zařízení v rozsahu geom. plánu č. 

1200-22/2004 pro GasNet, s. r. o. k pozemku parc. č. 554/6, V-847/2005-207.  

Jedná se o věcná břemena podzemního vedení na rozhraní pozemků a přilehlé komunikace bez 

zásadního dopadu na samotné tržní hodnoty. Z tohoto důvodu nejsou dále samostatně 

zohledňována. 

 

 

3.7 Předpoklady a omezující vlivy 

Toto ocenění je zpracováno s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 
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Zpracovatel vycházel z údajů a z podkladů poskytnutých Zadavatelem, a z podkladů, 

které si byl schopen zajistit z nezávislých zdrojů. Zpracovatel neprováděl žádná další šetření 

směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vlastní 

posouzení; 

Za skutečnosti právního charakteru nepřebírá Zpracovatel žádnou odpovědnost. Nebylo 

provedeno žádné šetření týkající se závazků účastníků. Posouzení předpokládá, pokud není 

uvedeno jinak, že majetková práva jsou platná a prodejná a nejsou zatížena žádnými závazky, 

kterých nemohou být zbaveny běžnými postupy; 

Při nejlepším vědomí Zpracovatele jsou všechny údaje dále uvedené pravdivé a přesné. 

Ačkoli byly získány ze spolehlivých zdrojů, nepřebírá Zpracovatel žádnou odpovědnost za 

přesnost jakýchkoliv údajů, u kterých je uvedeno, že byly poskytnuty někým jiným, a které byly 

použity při zpracování tohoto posouzení; 

Zpracovatel vychází z předpokladu, že existují, a v budoucnu budou existovat, právní 

předpisy v oblasti obchodního práva, stavebnictví, financování, účetnictví a daní platné jako 

v době zpracování; 

Údaje a hodnoty prezentované v tomto dokumentu jsou založeny na předpokladech zde 

uvedených a jsou platné pouze pro uvedený účel;  

Zpracovatel prováděl místní a listinná šetření a při svém posouzení vychází mimo jiné z 

údajů uvedených v dostupných výkresech, z fotodokumentace, z podkladů doložených 

Zadavatelem a z jeho sdělení.  

 

Toto ocenění dále vychází z předpokladu: 

 

Nemovité věci nejsou zatíženy ekologickými zátěžemi, nebo jinými vadami, které nejsou 
přímo zřetelné; 

K Nemovitým věcem nejsou dle sdělení Zadavatele vydána žádná rozhodnutí správních 

orgánů v souvislosti s jejich dalším budoucím využitím. 

 

3.8 Specifikace kategorie hodnoty 

 

Hodnota je ekonomický pojem, který lze chápat jako vztah mezi určitým subjektem a objektem. 

Hodnota není objektivní vlastností. Je závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z 

jehož hlediska je určována. Cena je historická skutečnost. Naproti tomu, hodnota není skutečnost, 

ale odhad pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena za zboží nebo služby v dané době 

v souladu s konkrétní definicí (kategorií) hodnoty. Následující dva body zdůvodňují volbu 

konkrétní kategorie hodnoty a definují ji v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy. 

Kategorie hodnoty nebo také standard hodnoty je v odborné literatuře (Miloš Mařík a kolektiv, 

Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 3. upravené a rozšířené 
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vydání – Praha 2011: Ekopress, s.r.o. ISBN 978-80-86929-67-5, Kategorie (standardy) hodnoty, 

str. 21-22) popisován následovně: 

„…můžeme podle našeho názoru rozlišit několik základních kategorií hodnoty … (můžeme mluvit 

též o standardech hodnoty nebo typech hodnoty). Tyto kategorie v podstatě plynou z 

následujících praktických otázek: 

Kolik je ochoten … zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli dostat na trhu? Jaké je tedy tržní 

ocenění? 

Jakou má … hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? … ocenění investiční (netržní) 

hodnotou. 

Jakou hodnotu lze považovat za nejméně spornou? … ocenění plní arbitrážní funkci.  

Z těchto hledisek lze rozeznávat tržní hodnotové báze a tzv. netržní úrovně hodnoty (dle IVS jde 

o tzv. Investiční hodnotu) založené na jiné definici než tržní hodnota. Vedle tohoto tržního 

oceňování se v určitých legislativně vymezených případech aplikuje též administrativní 

oceňování…“ Administrativní ocenění se používá v zákonem předepsaných případech, kdy 

zákonodárce požaduje určení určitého administrativního poplatku (nejčastěji daně) nezávisle na 

změně tržních podmínek. 

Kategorie hodnoty ve vztahu k účelu ocenění 
Cena zjištěná 
Podle „Komentáře k určování obvyklé ceny“ vydaného Ministerstvem financí ČR je cena zjištěná 
definována následovně (neaktualizováno poslední změnou zákona): 
„Někdy nesprávně označována jako cena administrativní či úřední, je cena určená podle 
oceňovacích předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., a jeho prováděcí vyhláška); viz ustanovení § 2 
odst. 3 zákona o oceňování majetku. 
Cena určená podle tohoto zákona jinak, než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena 
zjištěná. 
Zjištěná cena je cena, kterou určíme podle ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku v souladu 
s jeho ustanovením § 1 a podle prováděcí vyhlášky jiným způsobem než obvyklou cenu.“ 

Cena zjištěná je tedy netržní kategorií hodnoty. 

 
„Obvyklou cenou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku 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 vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se porovnáním ze sjednaných cen. “ 

Je tedy statistickým vyhodnocením již realizovaných prodejů (historických cen). Tato hodnota je 

tedy podkategorií tržní hodnoty a je možné ji určit pouze porovnáním.  
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„Tržní hodnotou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí odhadovaná částka, za kterou by 

měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po 

náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě, a nikoliv v tísni. 

Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, 

které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 

 

 

Definice tržní hodnoty dle mezinárodních oceňovacích standardů 

Pojem tržní hodnota je definována dle Standardu 1 IVS 2005 (International Valuation Standards 

2005, str. 82-83), 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.“ 
Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS: 

/ „...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 přicházející v úvahu, 

/ „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ – kupující i prodávající byli 

k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a 

stavu trhu k datu ocenění, 

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

Tržní hodnota je chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady prodeje nebo koupě a bez 
započtení souvisejících daní. 
Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a to je nejlepší možné využití, které je 
v mezinárodních oceňovacích standardech definováno jako: 
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„Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem 
oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší 
hodnotu oceňovaného majetku.“ 
 
Metodologie 
Metody ocenění – přístupy ocenění 
Oceňovací přístupy a metody podle IVS 300 
V závislosti na povaze aktiv, dostupných informacích a skutečnostech a okolnostech 
doprovázejících ocenění mohou být při oceňování aktiv tvořených budovami a zařízením použity 
všechny tři hlavní oceňovací přístupy popsané v IVS. 

Tržní přístup 
Tržní přístup je definován dle IVS 300: 
„U tříd budov a zařízení, které jsou homogenní, např. motorová vozidla a určité druhy 
kancelářského vybavení nebo průmyslového strojního zařízení, se běžně používá tržní přístup, 
protože mohou existovat dostatečné údaje o nedávných prodejích podobných aktiv. Mnohé druhy 
budov a zařízení jsou však specializované a tam, kde nebudou u takových položek k dispozici 
přímé doklady o prodeji, se musí při předkládání názoru o hodnotě utvořeného na základě 
výnosového nebo nákladového přístupu postupovat s opatrností, jestliže jsou dostupné tržní 
údaje chabé nebo žádné. Za takových okolností může být namístě zvolit k ocenění buď výnosový 
přístup, nebo nákladový přístup.“ 

Výnosový přístup 
Výnosový přístup je definován dle IVS 300: 
„Výnosový přístup k ocenění budov a zařízení je možné použít tam, kde je možné pro aktivum 
nebo skupinu komplementárních aktiv určit specifické peněžní toky, např. jestliže je skupina aktiv 
tvořících technologické zařízení v provozu, a vyrábí tak prodejný výrobek. Některé z těchto 
peněžních toků však mohou být přiřaditelné nehmotným aktivům a obtížně oddělitelné od 
příspěvku budov a zařízení k peněžním tokům. Pokud se k ocenění budov a zařízení používá 
výnosový přístup, musí ocenění zohledňovat peněžní toky, jejichž generování se očekává za 
dobu životnosti aktiva nebo aktiv, i hodnotu aktiva na konci životnosti.“ 

Nákladový přístup 
Nákladový přístup je definován dle IVS 300: 
„Nákladový přístup se u budov a zařízení používá běžně, zejména v případě jednotlivých aktiv, 
která jsou specializovaná nebo určené pro speciální použití. Prvním krokem je odhad nákladů 
účastníka trhu na nahrazení oceňovaného aktiva pomocí nižší z hodnot nákladů reprodukce nebo 
nákladů nahrazení. Náklady nahrazení jsou náklady na získání alternativního aktiva 
s ekvivalentní užitečností; může se jednat buď o moderní ekvivalent poskytující stejnou 
funkcionalitu, nebo o náklady na reprodukci přesné repliky oceňovaného aktiva. Po zformování 
závěru o nákladech nahrazení by měla být hodnota upravena tak, aby odrážela dopad fyzického 
a morálního opotřebení, technologické zastaralosti a ekonomického znehodnocení na hodnotu.“ 

Oceňovací přístupy a metody podle další literatury 
Porovnávací metoda (přístup) 
„Porovnávací metoda vychází ze skutečných, resp. prodejních cen realizovaných na trhu 
nemovitostí. Tato metoda spočívá ve srovnání většího počtu obdobných nemovitostí, resp. jejich 
realizovaných cen. Obdobností nemovitostí je třeba chápat zejména jejich podobnost z hlediska 
hlavních hodnototvorných faktorů, jakými jsou typ nemovitosti, poloha, velikost apod. Důležitý 
faktor představuje také časová blízkost realizace použitých cen k datu ocenění.“ 
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Určení tržní hodnoty majetku porovnávacím způsobem je přístupem prioritním a je v praxi 
používán ve většině případů, respektive jeho výsledkům je obvykle přikládán největší indikační 
význam. Porovnávací způsob nebo též srovnávací či komparativní, vychází z porovnání předmětu 
ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Ocenění 
provádíme porovnáním na základě řady hledisek, jako druhu a účelu věci, technických parametrů, 
materiálu, kvality provedení, technického stavu, obce, kde se nemovitá věc nachází, umístění v 
obci, velikosti, využitelnosti, příslušenství, možnosti rozšíření atd. Je tedy třeba při porovnání brát 
v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovitosti podobné, jejich odlišnosti pak vyjádřit v ceně. Pro 
posouzení vlivu jedné vlastnosti nemovité věci na rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovité věci 
se určuje koeficient odlišnosti. Je-li v daném kritériu (koeficientu) oceňovaná nemovitost cenově 
lepší, je koeficient srovnatelné nemovitosti větší než 1. Je-li oceňovaná nemovitost cenově horší, 
je koeficient srovnatelné nemovitosti menší než 1. Mezi základní metody ocenění porovnávacím 
způsobem patří metoda přímého a nepřímého porovnání. V našem případě jsme přistoupili 
k uplatnění metody přímého porovnání a koeficientů podle Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - 
Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí I. vydání Brno 2016, ISBN 978-80-7204-930-1, 
8.2.3.6.1 Ocenění pozemků přímým porovnáním, str. 442-443. 

 

 

Z výše uvedených definic je zřejmé, že definice tržních hodnot je vztahována zejména pro movitý 
a nemovitý majetek. Obvyklá cena je pak specifickou odnoží tržní hodnoty vyplývající zásadně 
z porovnání realizovaných obchodních případů. 
 

Ve vztahu k výše uvedeným definicím a rovněž ve vztahu k zadání a účelu, je tímto dokumentem 
pracováno s tržní hodnotou. 

 

V rámci oceňování na úrovní tržních hodnot nemovitých věcí (mezi které patří rovněž obvyklá 
cena) nejsou zohledňována případná omezení typu zástavních práv a souvisejících zápisů, která 
sama o sobě standardně nepředstavují vadu nemovitých věcí. 
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4 VÝČET PODKLADŮ 

4.1 Podklady předané Zadavatelem 

/ Specifikace Nemovitých věcí a účelu ocenění; 

/ Sdělení kvalitativních vlastností předmětu ocenění. 

 

4.2 Podklady zajištěné Zpracovatelem 

/ Zjištění při vlastních šetřeních; 

/ Mapové podklady; 

/ Údaje o obcích; 

/ Statistická vyhodnocení relevantní k předmětu ocenění; 

/ Údaje o realizovaných prodejích obdobného nemovitého majetku; 

/ Údaje z realitního trhu k obdobnému nemovitému majetku. 

 

4.3 Zákony a právní rámce 

/ Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku; 

/ Zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; 

/ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

 

4.4 Použitá literatura 

/ Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí (Prof. Ing. A. Bradáč, DrSc. a kol.); 

/ Věcná břemena od A do Z (Prof. Ing. A. Bradáč, DrSc. a kol.). 

 

4.5 Veřejné internetové zdroje 

/ www.cuzk.cz, bakovnj.cz, www.hypotecnibanka.cz, www.cenovemapy.cz, 

www.wikipedia.cz, www.sreality.cz, www.farmy.cz popřípadě další ocitované u příslušné 

části. 
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5 NÁLEZOVÁ ČÁST 

5.1 Lokalita předmětu ocenění 
/ Bakov nad Jizerou: Bakov nad Jizerou je město okresu Mladá Boleslav. Leží přibližně v 

polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm. Žije zde přibližně 5 100 

obyvatel. V minulosti ho proslavily výrobky z rákosu a orobince, např. pantofle, tašky, 

holubovky (tropické helmy pojmenované po Emilu Holubovi), rohože a spousta dalších. 

Městem či v jeho bezprostřední blízkosti protékají řeka Jizera a říčky Kněžmostka a Bělá, 

které se zde do Jizery i vlévají. K městu náleží Trenčín, Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí, 

Horka, Buda, Studénka, Chudoplesy, dále samoty Brejlov, Malý a Velký Rečkov a 

Klokočka. Městem prochází mezinárodní dálnice D10 Praha–Turnov. Okrajem města 

vede silnice II/610 Praha – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – 

Turnov. Městem prochází silnice II/276 Bělá pod Bezdězem – Bakov nad Jizerou – 

Kněžmost. Město je železniční křižovatkou tratí 070 Praha–Turnov, 080 Bakov nad 

Jizerou – Jedlová a 063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov a jsou zde rovněž zastávky 

autobusové dopravy. V obci jsou zajištěny základní služby, rozšířené pak v nedaleké 

Mladé Boleslavi. 

 

Lokalita v mapě: 

 

 

/ Umístění předmětu ocenění: Předmět ocenění ve dvou celcích se nachází v jižní 
zastavěné části obce (do budoucna zastavitelné) a částečně pak mimo zastavěnou část 

v přírodním a zemědělském území.  
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5.2 Popis předmětu ocenění 
 

Pozemkové součásti: Jedná se o soubor pozemků ve dvou funkčních celcích. Na část o výměře 

2128 m2 lze nahlížet v hodnotách ostatních ploch či trvalého travního porostu.  Na druhou část o 

výměře 30 805 m2 je ve vztahu k územnímu plánu obce možno nahlížet jako na stavební pozemky 

bez investiční připravenosti pro novou výstavbu. 

 

Platný územní plán: 

 

Parc. č. 321/128, 375/47, 375/62, 1221/7 = Územním plánem je lokalita řešena jako NZt-S plochy 

zemědělské se zasahující nezpevněnou komunikací. 
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Parc. č. 554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 554/10 = Územním plánem je lokalita řešena jako SC-N v návrhu 

plochy smíšené obytné. Z.BA.34 = středně velké a velké objemy středně-podlažních staveb 

s pruhem zeleně na jižním okraji. 
 

Pozemky v katastrální mapě: 

  
(Parc. č. 554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 554/10) 

 
(Parc. č. 321/128, 375/47, 375/62, 1221/7) 

 

 

Stavební součásti: Pozemky jsou bez stavebních součástí. 
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Fotodokumentace:  
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5.3 Analýza trhu s daným typem majetku 

Jedná se o majetek tvořený pozemky s částečným zemědělským využitím (2128 m2) se sníženou 

kvalitou a s částí s reálnou možností budoucí rezidenční výstavby (30 805 m2). Zatímco u 

zemědělských pozemků je po prudkých nárůstech z dřívějších let zaznamenáván útlum, u 

pozemků pro výstavbu rezidenčního charakteru jsou zaznamenávány přetrvávající vysoké 

meziroční nárůsty. 
 

Vývoj hodnot zemědělské půdy (zdroj farmy.cz):  

 
Vývoj hodnot stavebních pozemků (zdroj hbindex.cz):  
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5.4 Postupy při sběru a tvorbě dat 
Pro sběr dat byla využita hrazená internetová aplikace cenovamapa.cz s rejstříky realizovaných 

obchodních transakcí s vklady na základě kupních smluv do katastru nemovitostí, dále pak 

veřejný realitní server sreality.cz a územní plán obce. Pro údaje o oceňovaných Nemovitých 

věcech byla využita aplikace CUZK s katastrálními mapami a údaji RÚIAN. 

 

5.5 Postupy ocenění při zpracování dat 
Hodnota majetku je standardně oceňována třemi způsoby a to, porovnávacím způsobem 

nákladovým způsobem a výnosovým způsobem. 

Výnosový přístup: „Výnosový přístup k ocenění budov a zařízení je možné použít tam, kde je 

možné pro aktivum nebo skupinu komplementárních aktiv určit specifické peněžní toky, např. 

jestliže je skupina aktiv tvořících technologické zařízení v provozu, a vyrábí tak prodejný výrobek. 

Některé z těchto peněžních toků však mohou být přiřaditelné nehmotným aktivům a obtížně 

oddělitelné od příspěvku budov a zařízení k peněžním tokům. Pokud se k ocenění budov a 

zařízení používá výnosový přístup, musí ocenění zohledňovat peněžní toky, jejichž generování 

se očekává za dobu životnosti aktiva nebo aktiv, i hodnotu aktiva na konci životnosti.“ 

Nákladový přístup: „Nákladový přístup se u budov a zařízení používá běžně, zejména v případě 

jednotlivých aktiv, která jsou specializovaná nebo určené pro speciální použití. Prvním krokem je 

odhad nákladů účastníka trhu na nahrazení oceňovaného aktiva pomocí nižší z hodnot nákladů 

reprodukce nebo nákladů nahrazení. Náklady nahrazení jsou náklady na získání alternativního 

aktiva s ekvivalentní užitečností; může se jednat buď o moderní ekvivalent poskytující stejnou 

funkcionalitu, nebo o náklady na reprodukci přesné repliky oceňovaného aktiva. Po zformování 

závěru o nákladech nahrazení by měla být hodnota upravena tak, aby odrážela dopad fyzického 

a morálního opotřebení, technologické zastaralosti a ekonomického znehodnocení na hodnotu.“ 

Přístup porovnávací: Metoda porovnání je metodou porovnání mezi nemovitými věcmi 

srovnávacími a srovnatelnými s nemovitou věcí oceňovanou nebo s poskytováním stejné služby. 

Při metodě přímého porovnání jsou porovnávány kvalitativní parametry oceňované nemovité věci 

nebo služby, které mají zřejmý dopad na hodnotu s kvalitativními parametry vzorku majetku. Pro 

stanovení rozdílností mezi jednotlivými srovnávacími nemovitými věcmi od oceňované nemovité 

věci či služby jsou stanovovány koeficienty odlišností, které upravují hodnoty nemovitých věcí 

použitých pro porovnání. Takto odvozená hodnota nemovitých věcí je hodnotou, popřípadě cenou 

oceňované nemovité věci. Z použitých porovnávacích případů jsou standardně vyloučeny 

extrémní hodnoty minima a maxima a je označen medián jako jeden náhled na hodnotu 

oceňované nemovité věci. Koeficient odlišnosti vyjadřuje vliv jedné vlastnosti nemovité věci na 

rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovité věci. Je-li v daném kritériu (koeficientu) oceňovaná 

nemovitá věc cenově lepší, je koeficient srovnávací nemovité věci větší než 1. Je-li oceňovaná 

nemovitá věc cenově horší, je koeficient srovnatelné nemovité věci menší než 1. Pro zjišťování 

hodnot cenovým porovnáním nejsou žádným závazným předpisem stanoveny koeficienty 

odlišnosti ani počet srovnávacích etalonů (těchto by však nemělo být méně než tři). Standardně 

si tyto koeficienty a jejich rozpětí volí zpracovatel sám podle druhu oceňované nemovité věci, s 

přihlédnutím k doporučením uvedeným v odborné literatuře a praxi. 
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6 POSUDKOVÁ ČÁST 

6.1 Popis postupu při analýze dat 
Toto ocenění je provedeno porovnávací metodou, tedy prioritním přístupem preferovaným jak 

bankovními ústavy, tak osobami s úmyslem nabídnutí svých nemovitých věcí na realitním trhu. 

Určení tržních hodnot na úrovni tržní hodnoty komparací, tedy porovnáním s vybraným vzorkem 

srovnatelných nemovitých věcí s jejich úpravou na kvalitativní úroveň předmětných Nemovitých 

věcí nebo jejich částí. Určení hodnoty majetku porovnávací metodou je nesporně v praxi 

přístupem prioritním a jeho výsledkům je obvykle přikládán největší indikační význam. Porovnání 

(komparace) analytický proces založený na předpokladu, že jsou-li dva nebo více subjektů co do 

většiny parametrů či dalších vlastností shodné, obdobné nebo podobné, měly by být shodné, 

obdobné nebo podobné i jejich zbývající parametry. Při zpracovávání tržního ocenění nemovitých 

věcí je nejlepší vždy využít metody porovnání na základě známých cen srovnatelných nemovitých 

věcí stejného segmentu trhu v lokalitě či lokalitách srovnatelných, případně nabídek realitních 

kanceláří, jestliže jsou v obou případech k dispozici. V případě specifických nemovitých věcí 

(obecně stavby a nestandardní nemovitosti) je absolutní shodnost již předem vyloučena pro jejich 

jedinečnost a neopakovatelnost, (u nemovitých věcí vyplývající z nepřemístitelné polohy) a lze u 

nich porovnání založit pouze na podobnostech či obdobě. Metoda přímého porovnání spočívá v 

cenovém zohlednění kvalitativních i kvantitativních rozdílů, jimiž se porovnávané subjekty odlišují. 

Jestliže nelze použít metody přímého porovnání, je nutné použít některé z metod náhradních v 

závislosti na jejich vhodnost pro konkrétní případ, na základě získaných informací, podkladů atd. 

Jedná se o metody (přístupy) nepřímého porovnání. Jednotlivé případy použité pro porovnání 

byly pořízeny prostřednictvím hrazeného aplikačního prostředí cenovamapa.cz a realitního 

s prioritním zohledněním využitelnosti a lokality. Jednotlivé etalony jsou zpracovatelem upraveny 

pro zohlednění případných odlišností s předmětem ocenění. Relevantní odlišnosti jsou upraveny 

přiměřenými koeficienty. Prioritně je prováděno zohlednění změny v čase – tímto je přiměřeně ve 

vztahu k druhu majetku upraven vztah ve vztahu k vývoji cen pro daný majetek. Koeficienty pro 

úpravy jsou: 
K1 zohlednění obliby lokality – touto úpravou jsou zohledněny rozdílnosti v oblibě na místním trhu 
ve vztahu k jednotlivým lokalitám.  
K2 zohlednění investiční připravenosti – touto úpravou je zohledňován předpoklad rozdílnosti mezi 
ve vztahu k vydaným rozhodnutím, zasíťováním apod. 

K3 zohlednění dopravní obslužnosti – v daném případě se jedná především o dopravu v klidu 

(parkování) a příjezd k nemovitým věcem. 
K4 zohlednění důvěryhodnosti zdroje – tato úprava zohledňuje skutečnost, že u anoncovaných 
prodejů dochází před jejich realizací k případným slevám z požadované ceny.  
K5 úvaha zpracovatele ve vztahu k dalším specifikům – jedná se o další specifické vlivy, které nelze 
obsahově zařadit mezi předchozí úpravy.  
K6 zohlednění velikosti, kdy s klesající výměrou dochází ke zvýšení jednotkové hodnoty z důvodu 
většího okruhu potencionálních kupujících, u daného druhu majetku je tento vliv často zcela 
zanedbatelný. 
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Počet koeficientů není dán žádným závazným předpisem. Doporučeními je pak použití 

koeficientů, které mají zřejmý dopad na hodnotu nemovitých věcí. Průběžné hodnoty jsou 

zaokrouhlovány na celé koruny. 

6.2 Ocenění 

6.2.1 Ocenění porovnáním s realizovanými, popř. nabídkovými obchodními případy – 
pozemky bez stavebního využití 

Ocenění je prioritně vztaženo k pozemkům pro zemědělskou prvovýrobu a souvisejících 

ostatních ploch s represí ve vztahu k nízké využitelnosti této části předmětu ocenění. U 

nezpevněné cesty využívané jako jeden z přístupů k rekreačním objektům je pak předpoklad 

částečně vyšší hodnoty. 
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Srovnávací případ 1  

Srovnávací případ 1 

Umístění:  
k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou, parc. č. 
175/5 orná půda 

Datum transakce: 4. 3. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 383 125 Kč 

Počet měrných jednotek: 9 195 m2 

ID zakázky: V-1895/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 42 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 42 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 42 Kč/m2 
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Srovnávací případ 2  
Srovnávací případ 2 

Umístění:  k.ú. Malá Bělá, obec Bakov nad Jizerou, parc. č. 21/9 orná půda 

Datum transakce: 5. 2. 2021 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 137 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 3 458 m2 

ID zakázky: V-1167/2021-207 

Jednotková hodnota transakce: 40 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 40 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 40 Kč/m2 
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Srovnávací případ 3 

Srovnávací případ 3 

Umístění:  k.ú. Ptýrov, obec Ptýrov, parc. č. 423/4 orná půda 

Datum transakce: 5. 2. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 7 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 222 m2 

ID zakázky: V-1011/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 32 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 32 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 32 Kč/m2 
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Srovnávací případ 4 

Srovnávací případ 4 

Umístění:  
k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi, obec Bítouchov, parc. č. 403/19 
orná půda 

Datum transakce: 12. 8. 2019 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 311 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 11 039 m2 

ID zakázky: V-7649/2019-207 

Jednotková hodnota transakce: 28 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 28 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 28 Kč/m2 
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Srovnávací případ 5 

Srovnávací případ 5 

Umístění:  k.ú. Ptýrov, obec Ptýrov, parc. č. 577/1 orná půda 

Datum transakce: 13. 5. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 285 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 11 383 m2 

ID zakázky: V-3871/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 25 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 25 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 25 Kč/m2 
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Srovnávací případ 6 

Srovnávací případ 6 

Umístění:  
k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou, obec bakov nad Jizerou, parc. č. 
231/5 orná půda 

Datum transakce: 5. 6. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 5 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 235 m2 

ID zakázky: V-4669/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 21 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 21 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 21 Kč/m2 
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Srovnávací případ 7 

Srovnávací případ 7 

Umístění:  k.ú. Ptýrov, obec Ptýrov, parc. č. 559/1 orná půda 

Datum transakce: 20. 5. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 230 180 Kč 

Počet měrných jednotek: 11 509 m2 

ID zakázky: V-4085/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 20 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 20 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava --- 

Upravená jednotková hodnota 20 Kč/m2 
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Vyčíslení průměrné tržní hodnoty: 
Vyčíslení průměrné tržní hodnoty  

Srovnávací případ č. 1 (max položka) 42 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 2  40 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 3  32 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 4  28 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 5   25 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 6  21 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 7 (min položka) 20 Kč/m2 

Průměrná jednotková tržní hodnota: 30 Kč/m2 

Průměrná jednotková tržní hodnota: 29 Kč/m2 

1. kvartil: 23 Kč/m2 

2. kvartil – medián: 28 Kč/m2 

3. kvartil: 36 Kč/m2 

Použitá jednotková tržní hodnota:  29 Kč/m2 

 

 

Rozptyl jednotkových hodnot etalonů a použitá hodnota v grafu: 

 

 

 

Aplikace na předmět ocenění: 
Výsledné tržní hodnoty  

Typ pozemků  Plocha 

Základní 
hodnota 

pro OP 

Koeficient 

využití 
Celkem 

Travní porost (parc. č. 321/128, 375/47) 1 739 m2 29 Kč/m2 0,80 40 345 Kč 

Koryto vodního toku (parc. č. 375/62) 132 m2 29 Kč/m2 0,50 1 914 Kč 

Ostatní plochy komunikace (parc. č. 1221/7) 257 m2 29 Kč/m2 1,40 10 434 Kč 

Celkem 52 693 Kč 

 

 

 

Výslednou odhadnutou tržní hodnotou částí Nemovitých věcí je částka 52 693 Kč po 
řádovém zaokrouhlení 50 000 Kč. 
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6.2.2 Ocenění porovnáním s realizovanými, popř. nabídkovými obchodními případy – 
pozemky s budoucí stavební využitelností 

Ocenění je prioritně vztaženo k pozemkům, u nichž je reálná nová rezidenční výstavba se 

zohledněním investiční připravenosti.  
 
 
Srovnávací případ 1  

Srovnávací případ 1 

Umístění:  
k.ú. Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou, parc. č. 217 orná 
půda 

Datum transakce: 30. 3. 2021 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 100 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 859 m2 

ID zakázky: V-3241/2021-207 

Jednotková hodnota transakce: 2 444 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 2 444 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 857 Kč/m2 
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Srovnávací případ 2  
Srovnávací případ 2 

Umístění:  k.ú. Ptýrov, obec Ptýrov, parc. č. 177/15 orná půda – stavební 
Datum transakce: 5. 2. 2021 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 621 300 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 100 m2 

ID zakázky: V-1179/2021-207 

Jednotková hodnota transakce: 2 383 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 2 383 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 811 Kč/m2 
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Srovnávací případ 3 

Srovnávací případ 3 

Umístění:  
k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště, parc. č. 
23/2 orná půda – stavební 

Datum transakce: 27. 7. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 486 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 130 m2 

ID zakázky: V-6607/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 2 200 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – nižší hodnoty * 1,06 

Jednotková hodnota upravená v čase 2 332 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 772 Kč/m2 
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Srovnávací případ 4 

Srovnávací případ 4 

Umístění:  
k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště, parc. č. 
23/10 orná půda – stavební 

Datum transakce: 12. 5. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 481 600 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 128 m2 

ID zakázky: V-3808/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 2 200 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – nižší hodnoty * 1,08 

Jednotková hodnota upravená v čase 2 376 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 806 Kč/m2 
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Srovnávací případ 5 

Srovnávací případ 5 

Umístění:  
k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště, parc. č. 
23/8 orná půda – stavební 

Datum transakce: 31. 1. 2020 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 444 600 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 438 m2 

ID zakázky: V-860/2020-207 

Jednotková hodnota transakce: 1 700 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – nižší hodnoty * 1,11 

Jednotková hodnota upravená v čase 1 887 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 434 Kč/m2 
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Srovnávací případ 6 

Srovnávací případ 6 

Umístění:  
k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště, parc. č. 
23/9 orná půda – stavební 

Datum transakce: 13. 8. 2019 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 2 467 500 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 645 m2 

ID zakázky: V-7717/2019-207 

Jednotková hodnota transakce: 1 500 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – nižší hodnoty * 1,17 

Jednotková hodnota upravená v čase 1 755 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 334 Kč/m2 
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Srovnávací případ 7 

Srovnávací případ 7 

Umístění:  
k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště, parc. č. 
677/20 orná půda – stavební 

Datum transakce: 23. 7. 2019 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 1 625 435 Kč 

Počet měrných jednotek: 1 116 m2 

ID zakázky: V-7036/2019-207 

Jednotková hodnota transakce: 1 456 Kč/m2 

Korekce 

Úprava v čase – nižší hodnoty * 1,18 

Jednotková hodnota upravená v čase 1 719 Kč/m2 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 investiční připravenost – lepší  * 0,80 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – menší  * 0,95 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,76 

Upravená jednotková hodnota 1 306 Kč/m2 
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Vyčíslení průměrné tržní hodnoty: 
Vyčíslení průměrné tržní hodnoty  

Srovnávací případ č. 1 (max položka) 1 857 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 2  1 811 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 3  1 772 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 4  1 806 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 5   1 434 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 6  1 334 Kč/m2 

Srovnávací případ č. 7 (min položka) 1 306 Kč/m2 

Průměrná jednotková tržní hodnota: 1 617 Kč/m2 

Průměrná jednotková tržní hodnota: 1 631 Kč/m2 

1. kvartil: 1 384 Kč/m2 

2. kvartil – medián: 1 772 Kč/m2 

3. kvartil: 1 809 Kč/m2 

Použitá jednotková tržní hodnota:  1 631 Kč/m2 

 

 

Rozptyl jednotkových hodnot etalonů a použitá hodnota v grafu: 

 

 

 

Aplikace na předmět ocenění: 
Výsledné tržní hodnoty  

Typ pozemků  Plocha 

Základní 
hodnota 

pro 

Koeficient 

využití 
Celkem 

Pozemky (parc. č. 554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 
554/10) orná půda pro výstavbu 

30 805 m2 1 631 Kč/m2 1,00 50 242 955 Kč 

Celkem 50 240 000 Kč 

 

 

 

Výslednou odhadnutou tržní hodnotou částí Nemovitých věcí je částka 50 242 955 Kč po 
řádovém zaokrouhlení 50 240 000 Kč. 
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6.3 Odůvodnění 
 

6.3.1 Interpretace výsledků 

Výsledná tržní hodnota Nemovitých věcí odhadnutá porovnáním s realizovanými obchodními 

případy činí 50 290 000 Kč. Pro vyčíslení průměrné tržní hodnoty bylo pro jednotlivé typově 

zařaditelné nemovité věci provedeno porovnání se 7 etalony ze kterých pro další výpočty bylo 

využito 5 etalonů s tím, že maximální a minimální položka byly vyřazeny.  U jakýchkoliv použitých 

metodik je pak nezbytné uvažovat s možnou odchylkou, která by však standardně neměla 

přesahovat ± 10 %. 

 

6.3.2 Kontrola postupu Zpracovatele 

Zpracovatel vybral jako zdroj dat vlastní oceňované Nemovité věci, veřejné údaje z operátu 

katastru nemovitostí a aplikaci cenovamapa.cz s realizovanými obchodními případy a inzertní 

server sreality.cz. U vlastních oceňovaných Nemovitých věcí Zpracovatel provedl šetření z 

dostupných informací a informací poskytnutých Zadavatelem. Výměry Nemovitých věcí byly 

převzaty z katastrálního operátu a podkladů Zadavatele. Srovnávací etalony a jejich kvalitativní 

vlastnosti Zpracovatel zjistil podle evidence v katastru nemovitostí, realizovaných a nabídkových 

kupních cen, výměr a času, ve kterém byly obchodní transakce realizovány. Vstupní data 

srovnávacích etalonů Zpracovatel shrnul, analyzoval a použil koeficienty odlišnosti pro 

zohlednění rozdílů mezi oceňovanými Nemovitými věcmi a použitými porovnávacími případy. Pro 

zformulování výsledné tržní hodnoty Nemovitých věcí použil Zpracovatel výpočet z upravených 

etalonů, přičemž pro výsledek použil průměrnou hodnotu po vyřazení mezní maximální a 

minimální položky. 
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7 ZÁVĚREČNÝ VÝROK 

7.1 Zadání – otázka Zadavatele 

Úkolem Zpracovatele je zodpovědět na otázku jaká je tržní hodnota nemovitých věcí 

specifikovaným na příslušném LV jako:  

/ pozemek parc. č. 321/128 trvalý travní porost o výměře 7 m2, parc. č. 375/47 trvalý travní 
porost o výměře 1732 m2, parc. č. 375/62 vodní plocha o výměře 132 m2, parc. č. 554/6 
orná půda o výměře 1287 m2, parc. č. 554/7 orná půda o výměře 8325 m2, parc. č. 554/8 
orná půda o výměře 6899 m2, parc. č. 554/9 orná půda o výměře 9092 m2, parc. č. 554/10 
orná půda o výměře 5202 m2, parc. č. 1221/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 257 m2.    Vše vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Mladá Boleslav, pro katastrální území Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad 
Jizerou. 

 

7.2 Odpověď 

/ Jako výsledná tržní hodnota Nemovitých věcí byla při jednotlivých použitých metodických 
postupech odhadnuta částka z porovnání s nabídkovými obchodními případy 

relevantními k datu ocenění 28. 2. 2021 ve výši: 

50 290 000 Kč 
(slovy: Padesát milionů dvě stě devadesát tisíc Kč) 

 

7.3 Podmínky správnosti závěru a další skutečnosti ve vztahu k závěru 

S výslednou odhadnutou tržní hodnotou pak lze v daném případě při stabilním trhu uvažovat s 

rozptylem v řádu několika měsíců. Je nezbytné rovněž zdůraznit, že je vhodné uvažovat s určitým 

rozptylem od středové odhadnuté částky. Skutečnou realizaci kupní ceny v dané výši lze plně 

ověřit pouze anoncováním prodeje předmětných nemovitých věcí s obstaráním kupce z volného 

trhu bez jakýchkoliv mimořádností ve vztahu k vlastnictví nemovitých věcí. Zpracovatel dále 

vychází z předpokladu, že oceňované Nemovité věci jsou k datu ocenění bez ekologických či 

jiných zátěží, které by mohly negovat jejich prodejnost. 
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PŘÍLOHA č. 4/4 

Ke znaleckému posudku č. 2139-039/2021 

 
 
Ocenění nemovitých věcí: 
 
 

/ Ocenění pozemků parc. č. st. 5566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1219 m2, 
jehož součástí je stavba s č. p. 1199 občanská vybavenost, parc. č. st. 7164 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. 
e. jiná stavba, parc. č. 236/70 ostatní plocha, zeleň o výměře 1847 m2, parc. č. 
236/77 ostatní plocha, zeleň o výměře 602 m2, parc. č. 1559/3 ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 176 m2. Vše vedeno Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, pro katastrální území 
Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav. Ocenění je zadáno provést ke dni 28. 2. 
2021. 
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1 Zadávací část 

1.1 Odborná otázka Zadavatele / Úkol Zpracovatele 

Úkolem Zpracovatele je: 
 

Ocenění pozemků parc. č. st. 5566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1219 m2, jehož 
součástí je stavba s č. p. 1199 občanská vybavenost, parc. č. st. 7164 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. jiná stavba, parc. č. 
236/70 ostatní plocha, zeleň o výměře 1847 m2, parc. č. 236/77 ostatní plocha, zeleň o 
výměře 602 m2, parc. č. 1559/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 176 m2. Vše 
vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá 
Boleslav, pro katastrální území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav. Ocenění je zadáno 
provést ke dni 28. 2. 2021. (dále také jen Nemovité věci).  

1.2 Účel použití přílohy 

Příloha je vypracována dle zadání Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Tomuto účelu pak vyhovuje ocenění na úrovni tržních hodnot. 

 

1.3 Zpracovatel 

AP Appraisal, s.r.o., Na Vyhlídce 1891/1, 251 01 Říčany 

IČO: 250 94 076 

Na tomto dokumentu pro ocenění nemovitých věcí pracoval a vysvětlení podá: Martin Sládek 

1.4 Skutečnosti sdělené Zadavatelem a předané podklady 

/ Specifikace Nemovitých věcí a účelu ocenění; 

/ List vlastnictví č. 19511 vedený KÚ k nemovitým věcem. 

 

1.5 Rozhodné datum ocenění 
Rozhodným obdobím, ke kterému je tento dokument vypracován je datum dle zadání, v daném 

případě se jedná o datum 28. 2. 2021. 

1.6 Předmět přílohy 

Nemovité věci v obci Mladá Boleslav, k. ú. Mladá Boleslav: Jedná se o nemovité věci tvořené 

pozemkovými součástmi se stavbami zapsanými v KN. 

 

Vlastnické právo k datu ocenění LV č. 9175:  

EXALA s. r. o., Nová cesta 1550/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 290 40 345 
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Dotčené stavby:  

k.ú.               č. p.  LV  Podíl Druh stavby 

Mladá Boleslav č. p. 1199 19511  1     občanská vybavenost 

Mladá Boleslav bez č. p. /č. e. 19511  1     jiná stavba 

 

Pozemky:  

k.ú.               Parc. č.  LV Výměra Podíl Druh pozemku 

Mladá Boleslav st. 5566 19511 1219 1     zast. plocha a nádvoří 

Mladá Boleslav st. 7164 19511 29 1     zast. plocha a nádvoří 

Mladá Boleslav 236/70  19511 1847 1     ost. plocha, zeleň 

Mladá Boleslav 236/77  19511 602 1     ost. plocha, zeleň 

Mladá Boleslav 1559/3  19511 176 1     ost. plocha, manipul. pl. 

 

 

Obec:  

Mladá Boleslav 

 

Katastrální území:  

Mladá Boleslav 

 

Omezení vlastnických práv LV č. 19511:  

--- 

1.7 Předpoklady a omezující vlivy 

Toto ocenění je zpracováno s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 

 

Zpracovatel vycházel z údajů a z podkladů poskytnutých Zadavatelem, a z podkladů, 

které si byl schopen zajistit z nezávislých zdrojů. Zpracovatel neprováděl žádná další šetření 

směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklady pro vlastní 

posouzení; 

Za skutečnosti právního charakteru nepřebírá Zpracovatel žádnou odpovědnost. Nebylo 

provedeno žádné šetření týkající se závazků účastníků. Posouzení předpokládá, pokud není 

uvedeno jinak, že majetková práva jsou platná a prodejná a nejsou zatížena žádnými závazky, 

kterých nemohou být zbaveny běžnými postupy; 

Při nejlepším vědomí Zpracovatele jsou všechny údaje dále uvedené pravdivé a přesné. 

Ačkoli byly získány ze spolehlivých zdrojů, nepřebírá Zpracovatel žádnou odpovědnost za 

přesnost jakýchkoliv údajů, u kterých je uvedeno, že byly poskytnuty někým jiným, a které byly 

použity při zpracování tohoto posouzení; 
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Zpracovatel vychází z předpokladu, že existují, a v budoucnu budou existovat, právní 

předpisy v oblasti obchodního práva, stavebnictví, financování, účetnictví a daní platné jako 

v době zpracování; 

Údaje a hodnoty prezentované v tomto dokumentu jsou založeny na předpokladech zde 

uvedených a jsou platné pouze pro uvedený účel;  

Zpracovatel prováděl místní a listinná šetření a při svém posouzení vychází mimo jiné z 

údajů uvedených v dostupných výkresech, z fotodokumentace, z podkladů doložených 

Zadavatelem a z jeho sdělení.  

 

Toto ocenění dále vychází z předpokladu: 

 

Nemovité věci nejsou zatíženy ekologickými zátěžemi, nebo jinými vadami, které nejsou 

přímo zřetelné; 

K Nemovitým věcem nejsou dle sdělení Zadavatele vydána žádná rozhodnutí správních 

orgánů v souvislosti s jejich dalším budoucím využitím. 

 

 

1.8 Specifikace kategorie hodnoty 

 

Hodnota je ekonomický pojem, který lze chápat jako vztah mezi určitým subjektem a objektem. 

Hodnota není objektivní vlastností. Je závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z 

jehož hlediska je určována. Cena je historická skutečnost. Naproti tomu, hodnota není skutečnost, 

ale odhad pravděpodobné ceny, která by měla být zaplacena za zboží nebo služby v dané době 

v souladu s konkrétní definicí (kategorií) hodnoty. Následující dva body zdůvodňují volbu 

konkrétní kategorie hodnoty a definují ji v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy. 

Kategorie hodnoty nebo také standard hodnoty je v odborné literatuře (Miloš Mařík a kolektiv, 

Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 3. upravené a rozšířené 

vydání – Praha 2011: Ekopress, s.r.o. ISBN 978-80-86929-67-5, Kategorie (standardy) hodnoty, 

str. 21-22) popisován následovně: 

„…můžeme podle našeho názoru rozlišit několik základních kategorií hodnoty … (můžeme mluvit 

též o standardech hodnoty nebo typech hodnoty). Tyto kategorie v podstatě plynou z 

následujících praktických otázek: 

Kolik je ochoten … zaplatit běžný zájemce, kolik bychom mohli dostat na trhu? Jaké je tedy tržní 

ocenění? 

Jakou má … hodnotu z hlediska konkrétního kupujícího? … ocenění investiční (netržní) 

hodnotou. 

Jakou hodnotu lze považovat za nejméně spornou? … ocenění plní arbitrážní funkci.  

Z těchto hledisek lze rozeznávat tržní hodnotové báze a tzv. netržní úrovně hodnoty (dle IVS jde 

o tzv. Investiční hodnotu) založené na jiné definici než tržní hodnota. Vedle tohoto tržního 

oceňování se v určitých legislativně vymezených případech aplikuje též administrativní 

oceňování…“ Administrativní ocenění se používá v zákonem předepsaných případech, kdy 



358 

 

zákonodárce požaduje určení určitého administrativního poplatku (nejčastěji daně) nezávisle na 

změně tržních podmínek. 

Kategorie hodnoty ve vztahu k účelu ocenění 
Cena zjištěná 
Podle „Komentáře k určování obvyklé ceny“ vydaného Ministerstvem financí ČR je cena zjištěná 
definována následovně (neaktualizováno poslední změnou zákona): 
„Někdy nesprávně označována jako cena administrativní či úřední, je cena určená podle 
oceňovacích předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., a jeho prováděcí vyhláška); viz ustanovení § 2 
odst. 3 zákona o oceňování majetku. 
Cena určená podle tohoto zákona jinak, než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena 
zjištěná. 
Zjištěná cena je cena, kterou určíme podle ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku v souladu 
s jeho ustanovením § 1 a podle prováděcí vyhlášky jiným způsobem než obvyklou cenu.“ 

Cena zjištěná je tedy netržní kategorií hodnoty. 

 
„Obvyklou cenou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku 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 vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se porovnáním ze sjednaných cen. “ 

Je tedy statistickým vyhodnocením již realizovaných prodejů (historických cen). Tato hodnota je 

tedy podkategorií tržní hodnoty a je možné ji určit pouze porovnáním.  

 
„Tržní hodnotou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí odhadovaná částka, za kterou by 

měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 

prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po 

náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě, a nikoliv v tísni. 

Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, 

které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 

 

 

Definice tržní hodnoty dle mezinárodních oceňovacích standardů 

Pojem tržní hodnota je definována dle Standardu 1 IVS 2005 (International Valuation Standards 

2005, str. 82-83), kde: 
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„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.“ 
Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS: 

/ „...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 přicházející v úvahu, 

/ „...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně...“ – kupující i prodávající byli 

k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho využití a 

stavu trhu k datu ocenění, 

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

Tržní hodnota je chápána jako hodnota aktiva bez ohledu na náklady prodeje nebo koupě a bez 
započtení souvisejících daní. 
Tržní hodnota však obsahuje ještě jeden předpoklad, a to je nejlepší možné využití, které je 
v mezinárodních oceňovacích standardech definováno jako: 
„Nejpravděpodobnější použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem 
oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší 
hodnotu oceňovaného majetku.“ 
 
Metodologie 
Metody ocenění – přístupy ocenění 
Oceňovací přístupy a metody podle IVS 300 
V závislosti na povaze aktiv, dostupných informacích a skutečnostech a okolnostech 
doprovázejících ocenění mohou být při oceňování aktiv tvořených budovami a zařízením použity 
všechny tři hlavní oceňovací přístupy popsané v IVS. 

Tržní přístup 
Tržní přístup je definován dle IVS 300: 
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„U tříd budov a zařízení, které jsou homogenní, např. motorová vozidla a určité druhy 
kancelářského vybavení nebo průmyslového strojního zařízení, se běžně používá tržní přístup, 
protože mohou existovat dostatečné údaje o nedávných prodejích podobných aktiv. Mnohé druhy 
budov a zařízení jsou však specializované a tam, kde nebudou u takových položek k dispozici 
přímé doklady o prodeji, se musí při předkládání názoru o hodnotě utvořeného na základě 
výnosového nebo nákladového přístupu postupovat s opatrností, jestliže jsou dostupné tržní 
údaje chabé nebo žádné. Za takových okolností může být namístě zvolit k ocenění buď výnosový 
přístup, nebo nákladový přístup.“ 

Výnosový přístup 
Výnosový přístup je definován dle IVS 300: 
„Výnosový přístup k ocenění budov a zařízení je možné použít tam, kde je možné pro aktivum 
nebo skupinu komplementárních aktiv určit specifické peněžní toky, např. jestliže je skupina aktiv 
tvořících technologické zařízení v provozu, a vyrábí tak prodejný výrobek. Některé z těchto 
peněžních toků však mohou být přiřaditelné nehmotným aktivům a obtížně oddělitelné od 
příspěvku budov a zařízení k peněžním tokům. Pokud se k ocenění budov a zařízení používá 
výnosový přístup, musí ocenění zohledňovat peněžní toky, jejichž generování se očekává za 
dobu životnosti aktiva nebo aktiv, i hodnotu aktiva na konci životnosti.“ 

Nákladový přístup 
Nákladový přístup je definován dle IVS 300: 
„Nákladový přístup se u budov a zařízení používá běžně, zejména v případě jednotlivých aktiv, 
která jsou specializovaná nebo určené pro speciální použití. Prvním krokem je odhad nákladů 
účastníka trhu na nahrazení oceňovaného aktiva pomocí nižší z hodnot nákladů reprodukce nebo 
nákladů nahrazení. Náklady nahrazení jsou náklady na získání alternativního aktiva 
s ekvivalentní užitečností; může se jednat buď o moderní ekvivalent poskytující stejnou 
funkcionalitu, nebo o náklady na reprodukci přesné repliky oceňovaného aktiva. Po zformování 
závěru o nákladech nahrazení by měla být hodnota upravena tak, aby odrážela dopad fyzického 
a morálního opotřebení, technologické zastaralosti a ekonomického znehodnocení na hodnotu.“ 

Oceňovací přístupy a metody podle další literatury 
Porovnávací metoda (přístup) 
„Porovnávací metoda vychází ze skutečných, resp. prodejních cen realizovaných na trhu 
nemovitostí. Tato metoda spočívá ve srovnání většího počtu obdobných nemovitostí, resp. jejich 
realizovaných cen. Obdobností nemovitostí je třeba chápat zejména jejich podobnost z hlediska 
hlavních hodnototvorných faktorů, jakými jsou typ nemovitosti, poloha, velikost apod. Důležitý 
faktor představuje také časová blízkost realizace použitých cen k datu ocenění.“ 
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Určení tržní hodnoty majetku porovnávacím způsobem je přístupem prioritním a je v praxi 
používán ve většině případů, respektive jeho výsledkům je obvykle přikládán největší indikační 
význam. Porovnávací způsob nebo též srovnávací či komparativní, vychází z porovnání předmětu 
ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Ocenění 
provádíme porovnáním na základě řady hledisek, jako druhu a účelu věci, technických parametrů, 
materiálu, kvality provedení, technického stavu, obce, kde se nemovitá věc nachází, umístění v 
obci, velikosti, využitelnosti, příslušenství, možnosti rozšíření atd. Je tedy třeba při porovnání brát 
v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovitosti podobné, jejich odlišnosti pak vyjádřit v ceně. Pro 
posouzení vlivu jedné vlastnosti nemovité věci na rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovité věci 
se určuje koeficient odlišnosti. Je-li v daném kritériu (koeficientu) oceňovaná nemovitost cenově 
lepší, je koeficient srovnatelné nemovitosti větší než 1. Je-li oceňovaná nemovitost cenově horší, 
je koeficient srovnatelné nemovitosti menší než 1. Mezi základní metody ocenění porovnávacím 
způsobem patří metoda přímého a nepřímého porovnání. V našem případě jsme přistoupili 
k uplatnění metody přímého porovnání a koeficientů podle Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - 
Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí I. vydání Brno 2016, ISBN 978-80-7204-930-1, 
8.2.3.6.1 Ocenění pozemků přímým porovnáním, str. 442-443. 

 

 

Z výše uvedených definic je zřejmé, že definice tržních hodnot je vztahována zejména pro movitý 
a nemovitý majetek. Obvyklá cena je pak specifickou odnoží tržní hodnoty vyplývající zásadně 
z porovnání realizovaných obchodních případů. 
 

Ve vztahu k výše uvedeným definicím a rovněž ve vztahu k zadání a účelu, je tímto dokumentem 
pracováno s tržní hodnotou. 

 

V rámci oceňování na úrovní tržních hodnot nemovitých věcí (mezi které patří rovněž obvyklá 
cena) nejsou zohledňována případná omezení typu zástavních práv a souvisejících zápisů, která 
sama o sobě standardně nepředstavují vadu nemovitých věcí. 
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2 VÝČET PODKLADŮ 

2.1 Podklady předané Zadavatelem 

/ Specifikace Nemovitých věcí a účelu ocenění; 

/ Sdělení kvalitativních vlastností předmětu ocenění. 

 

2.2 Podklady zajištěné Zpracovatelem 

/ Zjištění při vlastních šetřeních; 

/ Mapové podklady; 

/ Údaje o obcích; 

/ Statistická vyhodnocení relevantní k předmětu ocenění; 

/ Údaje o realizovaných prodejích obdobného nemovitého majetku; 

/ Údaje z realitního trhu k obdobnému nemovitému majetku. 

 

2.3 Zákony a právní rámce 

/ Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku; 

/ Zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; 

/ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

 

2.4 Použitá literatura 

/ Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí (Prof. Ing. A. Bradáč, DrSc. a kol.); 

/ Věcná břemena od A do Z (Prof. Ing. A. Bradáč, DrSc. a kol.). 

 

2.5 Veřejné internetové zdroje 

/ www.cuzk.cz, mb-net.cz, www.hypotecnibanka.cz, www.cenovemapy.cz, 

www.wikipedia.cz, www.sreality.cz, www.farmy.cz popřípadě další ocitované u příslušné 

části. 
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3 NÁLEZOVÁ ČÁST 

3.1 Lokalita předmětu ocenění 
/ Mladá Boleslav: Mladá Boleslav je statutární město ve Středočeském kraji. Leží na levém 

břehu středního toku Jizery, na soutoku s říčkou Klenicí zhruba 50 km severovýchodně 

od Prahy, s níž je spojena dálnicí D10. Žije zde přibližně 45 tisíc obyvatel a je stavebně 

srostlá se sousedním malým městem Kosmonosy. Ve městě sídlí automobilka Škoda 

Auto. Mladá Boleslav se skládá ze 13 místních částí rozkládajících se na sedmi 

katastrálních územích: k. ú. Mladá Boleslav – části Mladá Boleslav I (Staré Město), Mladá 

Boleslav II (Nové Město), Mladá Boleslav III (Podolec), Mladá Boleslav IV (Pták) a 

Podchlumí, k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi – část Bezděčín, k. ú. Čejetice u Mladé 

Boleslavi – části Čejetice, Čejetičky, k. ú. Debř – část Debř, k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi 

– část Chrást, k. ú. Jemníky u Mladé Boleslavi – část Jemníky, k. ú. Podlázky – části 

Michalovice, Podlázky. Dříve bylo součástí Mladé Boleslavi také dnešní město 

Kosmonosy (1974–1990), včetně své části Horní Stakory (1986–1994), a obce Bradlec 

(1980–1990), Josefův Důl (1980–1992), Dalovice (1980–1990) a Vinec (1980–1990). 

Mladá Boleslav byla dříve okresním městem, v současnosti je obcí s rozšířenou 

působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Mladá Boleslav ale stále existuje a 

skládá se ze 120 obcí, ORP z 98 obcí. Působí zde také stále okresní soud a okresní 

státní zastupitelství. Silniční doprava – Související informace naleznete také v článku 

Obchvat Mladé Boleslavi. Okolo města vede dálnice D10 Praha – Mladá Boleslav – 

Turnov s exity 40, 44, 46, městem prochází silnice I/16 Slaný – Mělník – Mladá Boleslav 

– Jičín, městem vede silnice I/38 Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav – Doksy – Jestřebí 

z města vychází II/259 Mladá Boleslav – Mšeno – Dubá, městem prochází silnice II/610 

Praha – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Turnov. Železniční 

doprava – Mladá Boleslav je železniční křižovatkou tratí 070 Praha – Turnov, 071 

Nymburk – Mladá Boleslav, 064 Mladá Boleslav – Stará Paka a 076 Mělník – Mladá 

Boleslav. Ve městě se nacházejí tři železniční stanice. První je hlavní nádraží, na němž 

se stýkají všechny tratě procházející Mladou Boleslaví, ovšem je velmi vzdáleno od 

centra města. V centru města se nachází stanice Mladá Boleslav město (trať 064). Mladá 

Boleslav je jednokolejná celostátní trať, doprava byla na trati zahájena roku 1870. 

Přepravní zatížení činilo obousměrně 5 rychlíků a 10 osobních vlaků. Železniční trať 064 

Mladá Boleslav – Dolní Bousov – Stará Paka je jednokolejná regionální trať, doprava byla 

na trati zahájena roku 1905. Přepravní zatížení úseku mezi Mladou Boleslaví a Dolním 

Bousovem činilo v pracovních dnech roku 2011 obousměrně 14 osobních vlaků. 

Autobusová doprava – Související informace naleznete také v článku Městská 

autobusová doprava v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. V rámci města je provozována 

městská hromadná doprava. Autobusové nádraží se nachází vedle vlakové stanice 

Mladá Boleslav město. V obci jsou pak zajištěny veškeré služby obyvatelstvu. 
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Lokalita v mapě: 

 

 

/ Umístění předmětu ocenění: Předmět ocenění se nachází v jižní části obce na okraji 

souvisle zastavěného území při veřejné komunikaci Regnerova. V docházkové 

vzdálenosti je pak autobusová zastávka, parkování je dostatečně zajištěno na vlastních 

pozemcích. Veškeré služby jsou pak dosažitelné v rámci obce. 

3.2 Popis předmětu ocenění 
 

Pozemkové součásti: Jedná se o soubor pozemků o společné výměře 3 873 m2. Pozemky jsou 

rovinaté společně nepravidelného tvaru. Část pozemků je pod oplocením a jsou zde mimo stavby 

standardní venkovní úpravy. Jeden navazující pozemek (p.č. 236/70) pak slouží jako parkoviště 

a je přístupný přímo z přilehlé komunikace. 

Pozemky v katastrální mapě: 
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Stavební součásti: Jedná se o stavbu s částečným podsklepením a dvěma nadzemními podlažími 

s plochou střechou. Stavba je vybavena výtahem (nyní neužíván). Stavba je napojena na 

vodovod, vrtanou studnu, elektřinu, kanalizaci a plyn. Objekt byl vybudován v roce 1982 (původně 

pro SVAZARM). V roce 2012 proběhla kompletní rekonstrukce stavby. Objekt je zděný se 

zateplením, stropy železobetonové, krytina živičná svařovaná a plechová s umístěným 

kolektorem pro příhřev TUV. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké v ocelových 

zárubních. Jsou zde instalovány požární hlásiče, WIFI a kamerový systém. Úpravy povrchů jsou 

úplné standardních provedení. Klempířské konstrukce jsou úplné pozinkované. V podzemním 

podlaží je umístěna centrální kotelna, vodárna, skladovací prostory a chodba. V přízemí jsou 

komunikační prostory, recepce, jídelna, kuchyně, provozní sklady, kancelář, společné kuchyňky, 

prádelna se sušárnou a ubytovací jednotky se sociálními zázemími. Ve druhém nadzemním 

podlaží se nacházejí komunikační prostory, společné kuchyňky a ubytovací prostory se sociálními 

zázemími. Je zde celkem 45 provozovaných min. dvoulůžkových pokojů s možností navýšení o 

další 4 pokoje (min. 98–106 lůžek). Zastavěná plocha 1. PP je 156,66 m2, 1. NP 1 218,87 m2, 2. 

NP 841,76 m2, celkem tedy 2 217,29 m2. Stavba je ve velmi dobrém stavu jak z hlediska 

technického, tak z hlediska morálního opotřebení. Druhá doplňková stavba evidovaná v KN 

slouží jako jednopodlažní dílna na zastavěné ploše 29,25 m2. 

 

 

Fotodokumentace:  
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3.3 Analýza trhu s daným typem majetku 

Jedná se o typ nemovitého majetku, který je na trhu běžně obchodován, přičemž jeho obliba 

stupá zejména ve větších městech a příměstských částech. Majetek je pak pořizován za účelem 

další pronájmu jeho součástí pro krátkodobá a střednědobá ubytování, zpravidla dojíždějících 

zaměstnanců. Co se týče hodnot daného typu majetku, odvíjí se zásadně zejména od jeho 

technického stavu a lokalit a je pro něj rovněž předpoklad plynulých nárůstů obchodovaných 

hodnot v posledních cca sedmi letech. 
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3.4 Postupy při sběru a tvorbě dat 

Pro sběr dat byla využita hrazená internetová aplikace cenovamapa.cz s rejstříky 
realizovaných obchodních transakcí s vklady na základě kupních smluv do 
katastru nemovitostí, dále pak veřejný realitní server sreality.cz a územní plán 
obce. Pro údaje o oceňovaných Nemovitých věcech byla využita aplikace CUZK 
s katastrálními mapami a údaji RÚIAN. 

 

3.5 Postupy ocenění při zpracování dat 
Hodnota majetku je standardně oceňována třemi způsoby a to, porovnávacím způsobem 

nákladovým způsobem a výnosovým způsobem. 

Výnosový přístup: „Výnosový přístup k ocenění budov a zařízení je možné použít tam, kde je 

možné pro aktivum nebo skupinu komplementárních aktiv určit specifické peněžní toky, např. 

jestliže je skupina aktiv tvořících technologické zařízení v provozu, a vyrábí tak prodejný výrobek. 

Některé z těchto peněžních toků však mohou být přiřaditelné nehmotným aktivům a obtížně 

oddělitelné od příspěvku budov a zařízení k peněžním tokům. Pokud se k ocenění budov a 

zařízení používá výnosový přístup, musí ocenění zohledňovat peněžní toky, jejichž generování 

se očekává za dobu životnosti aktiva nebo aktiv, i hodnotu aktiva na konci životnosti.“ 

Nákladový přístup: „Nákladový přístup se u budov a zařízení používá běžně, zejména v případě 

jednotlivých aktiv, která jsou specializovaná nebo určené pro speciální použití. Prvním krokem je 

odhad nákladů účastníka trhu na nahrazení oceňovaného aktiva pomocí nižší z hodnot nákladů 

reprodukce nebo nákladů nahrazení. Náklady nahrazení jsou náklady na získání alternativního 

aktiva s ekvivalentní užitečností; může se jednat buď o moderní ekvivalent poskytující stejnou 

funkcionalitu, nebo o náklady na reprodukci přesné repliky oceňovaného aktiva. Po zformování 

závěru o nákladech nahrazení by měla být hodnota upravena tak, aby odrážela dopad fyzického 

a morálního opotřebení, technologické zastaralosti a ekonomického znehodnocení na hodnotu.“ 

Přístup porovnávací: Metoda porovnání je metodou porovnání mezi nemovitými věcmi 

srovnávacími a srovnatelnými s nemovitou věcí oceňovanou nebo s poskytováním stejné služby. 

Při metodě přímého porovnání jsou porovnávány kvalitativní parametry oceňované nemovité věci 

nebo služby, které mají zřejmý dopad na hodnotu s kvalitativními parametry vzorku majetku. Pro 

stanovení rozdílností mezi jednotlivými srovnávacími nemovitými věcmi od oceňované nemovité 

věci či služby jsou stanovovány koeficienty odlišností, které upravují hodnoty nemovitých věcí 

použitých pro porovnání. Takto odvozená hodnota nemovitých věcí je hodnotou, popřípadě cenou 

oceňované nemovité věci. Z použitých porovnávacích případů jsou standardně vyloučeny 

extrémní hodnoty minima a maxima a je označen medián jako jeden náhled na hodnotu 

oceňované nemovité věci. Koeficient odlišnosti vyjadřuje vliv jedné vlastnosti nemovité věci na 

rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovité věci. Je-li v daném kritériu (koeficientu) oceňovaná 

nemovitá věc cenově lepší, je koeficient srovnávací nemovité věci větší než 1. Je-li oceňovaná 

nemovitá věc cenově horší, je koeficient srovnatelné nemovité věci menší než 1. Pro zjišťování 

hodnot cenovým porovnáním nejsou žádným závazným předpisem stanoveny koeficienty 

odlišnosti ani počet srovnávacích etalonů (těchto by však nemělo být méně než tři). Standardně 
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si tyto koeficienty a jejich rozpětí volí zpracovatel sám podle druhu oceňované nemovité věci, s 

přihlédnutím k doporučením uvedeným v odborné literatuře a praxi. 
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4 POSUDKOVÁ ČÁST 

4.1 Popis postupu při analýze dat 
Toto ocenění je provedeno porovnávací metodou, tedy prioritním přístupem preferovaným jak 

bankovními ústavy, tak osobami s úmyslem nabídnutí svých nemovitých věcí na realitním trhu. 

Určení tržních hodnot na úrovni tržní hodnoty komparací, tedy porovnáním s vybraným vzorkem 

srovnatelných nemovitých věcí s jejich úpravou na kvalitativní úroveň předmětných Nemovitých 

věcí nebo jejich částí. Určení hodnoty majetku porovnávací metodou je nesporně v praxi 

přístupem prioritním a jeho výsledkům je obvykle přikládán největší indikační význam. Porovnání 

(komparace) analytický proces založený na předpokladu, že jsou-li dva nebo více subjektů co do 

většiny parametrů či dalších vlastností shodné, obdobné nebo podobné, měly by být shodné, 

obdobné nebo podobné i jejich zbývající parametry. Při zpracovávání tržního ocenění nemovitých 

věcí je nejlepší vždy využít metody porovnání na základě známých cen srovnatelných nemovitých 

věcí stejného segmentu trhu v lokalitě či lokalitách srovnatelných, případně nabídek realitních 

kanceláří, jestliže jsou v obou případech k dispozici. V případě specifických nemovitých věcí 

(obecně stavby a nestandardní nemovitosti) je absolutní shodnost již předem vyloučena pro jejich 

jedinečnost a neopakovatelnost, (u nemovitých věcí vyplývající z nepřemístitelné polohy) a lze u 

nich porovnání založit pouze na podobnostech či obdobě. Metoda přímého porovnání spočívá v 

cenovém zohlednění kvalitativních i kvantitativních rozdílů, jimiž se porovnávané subjekty odlišují. 

Jestliže nelze použít metody přímého porovnání, je nutné použít některé z metod náhradních v 

závislosti na jejich vhodnost pro konkrétní případ, na základě získaných informací, podkladů atd. 

Jedná se o metody (přístupy) nepřímého porovnání. Jednotlivé případy použité pro porovnání 

byly pořízeny prostřednictvím hrazeného aplikačního prostředí cenovamapa.cz a realitního 

s prioritním zohledněním využitelnosti a lokality. Jednotlivé etalony jsou zpracovatelem upraveny 

pro zohlednění případných odlišností s předmětem ocenění. Relevantní odlišnosti jsou upraveny 

přiměřenými koeficienty. Prioritně je prováděno zohlednění změny v čase – tímto je přiměřeně ve 

vztahu k druhu majetku upraven vztah ve vztahu k vývoji cen pro daný majetek. Koeficienty pro 

úpravy jsou: 
K1 zohlednění obliby lokality – touto úpravou jsou zohledněny rozdílnosti v oblibě na místním trhu 
ve vztahu k jednotlivým lokalitám.  
K2 zohlednění opotřebení – touto úpravou je zohledňován předpoklad rozdílnosti ve vztahu 

k technickému a morálnímu opotřebení. 
K3 zohlednění dopravní obslužnosti – v daném případě se jedná především o dopravu v klidu 

(parkování) a příjezd k nemovitým věcem. 
K4 zohlednění důvěryhodnosti zdroje – tato úprava zohledňuje skutečnost, že u anoncovaných 
prodejů dochází před jejich realizací k případným slevám z požadované ceny.  
K5 úvaha zpracovatele ve vztahu k dalším specifikům – jedná se o další specifické vlivy, které nelze 
obsahově zařadit mezi předchozí úpravy.  
K6 zohlednění velikosti, kdy s klesající výměrou dochází ke zvýšení jednotkové hodnoty z důvodu 
většího okruhu potencionálních kupujících, u daného druhu majetku je tento vliv často zcela 
zanedbatelný. 

Počet koeficientů není dán žádným závazným předpisem. Doporučeními je pak použití 

koeficientů, které mají zřejmý dopad na hodnotu nemovitých věcí. Průběžné hodnoty jsou 

zaokrouhlovány na celé koruny. 
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4.2 Ocenění 

4.2.1 Ocenění porovnáním s realizovanými a nabídkovými obchodními případy – 
pozemky bez stavebního využití 

Ocenění je prioritně vztaženo k pozemkům charakteru veřejně přístupných zeleně v lokalitě a 

okolí.  
 
 
Srovnávací případ 1  

Srovnávací případ 1 

Umístění:  Poříčská 27, obec Mnichovo Hradiště,  
Datum transakce: 29. 4. 2019 

Typ transakce: Realizace  

Cena transakce: 14 800 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 40 lůžek 

ID zakázky: V-4016/2019-207 

Jednotková hodnota transakce: 370 000 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – částečně nižší * 1,10 

Jednotková hodnota upravená v čase 407 000 Kč/lůžko 

K1 lokalita – horší * 1,25 

K2 opotřebení – horší  * 1,25 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – realizace --- 

K5 úvaha zpracovatele – restaurace *0,75, parkoviště *1,10 * 0,82 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 1,28 

Upravená jednotková hodnota 520 960 Kč/lůžko 
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Srovnávací případ 2  
Srovnávací případ 2 

Umístění:  Kuštova, Rakovník  
Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK Bidli 
Cena transakce: 34 500 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 102 lůžek 

ID zakázky: 196509 

Jednotková hodnota transakce: 338 235 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 338 235 Kč/lůžko 

K1 lokalita – horší * 1,25 

K2 opotřebení – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 1,19 

Upravená jednotková hodnota 402 500 Kč/lůžko 
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Srovnávací případ 3 

Srovnávací případ 3 

Umístění:  U Kožovy hory, Kladno – Kročehlavy   
Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK RE/MAX G8 Reality 

Cena transakce: 45 000 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 94 lůžek 

ID zakázky: 0023-N04983 

Jednotková hodnota transakce: 478 723 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 478 723 Kč/lůžko 

K1 lokalita – částečně horší * 1,05 

K2 opotřebení – morální částečně horší  * 1,10 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 1,10 

Upravená jednotková hodnota 526 595 Kč/lůžko 

 
 

 

 

 

 



374 

 

Srovnávací případ 4 

Srovnávací případ 4 

Umístění:  Kladno   

Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK CENTURY 21 Premium 

Cena transakce: 22 999 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 74 lůžek 

ID zakázky: 021-14-045 

Jednotková hodnota transakce: 310 797 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 310 797 Kč/lůžko 

K1 lokalita – částečně horší * 1,05 

K2 opotřebení – montovaný objekt  * 1,30 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – prodej společnosti * 1,10 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 1,43 

Upravená jednotková hodnota 444 440 Kč/lůžko 
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Srovnávací případ 5 

Srovnávací případ 5 

Umístění:  Pražská, Mladá Boleslav  
Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK PB Consulting & Real Estate, s.r.o. 

Cena transakce: 30 490 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 36 lůžek 

ID zakázky: 1720101468 

Jednotková hodnota transakce: 846 944 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 846 944 Kč/lůžko 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 opotřebení – částečně lepší  * 0,90 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – bez vlivu --- 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,86 

Upravená jednotková hodnota 728 372 Kč/lůžko 
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Srovnávací případ 6 

Srovnávací případ 6 

Umístění:  Jedová, Neratovice  
Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK iRealitka.cz 

Cena transakce: 16 000 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 54 lůžek 

ID zakázky: N9353 

Jednotková hodnota transakce: 296 296 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 296 296 Kč/lůžko 

K1 lokalita – horší * 1,25 

K2 opotřebení – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – prodej společnosti * 1,10 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 1,31 

Upravená jednotková hodnota 388 148 Kč/lůžko 
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Srovnávací případ 7 

Srovnávací případ 7 

Umístění:  Pražská, Mladá Boleslav  
Datum transakce: 6/2021 

Typ transakce: Nabídka sreality.cz, RK PB Consulting & Real Estate, s.r.o. 

Cena transakce: 19 990 000 Kč 

Počet měrných jednotek: 21 lůžek 

ID zakázky: 1270520412 

Jednotková hodnota transakce: 951 905 Kč/lůžko 

Korekce 

Úprava v čase – bez vlivu --- 

Jednotková hodnota upravená v čase 951 905 Kč/lůžko 

K1 lokalita – bez vlivu --- 

K2 opotřebení – bez vlivu  --- 

K3 dopravní obslužnost – bez vlivu  --- 

K4 zdroj – nabídka * 0,95 

K5 úvaha zpracovatele – restaurace * 0,75 

K6 úprava ve vztahu k velikosti – bez vlivu  --- 

Jednotková upravená hodnota 

Celková úprava * 0,71 

Upravená jednotková hodnota 675 853 Kč/lůžko 
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Vyčíslení průměrné tržní hodnoty:
Vyčíslení průměrné tržní hodnoty

Srovnávací případ č. 1 520 960 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 2 402 500 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 3 526 595 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 4 444 440 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 5 (max položka) 728 372 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 6 (min položka) 388 148 Kč/lůžko

Srovnávací případ č. 7 675 853 Kč/lůžko

Průměrná jednotková tržní hodnota: 526 695 Kč/lůžko

Průměrná jednotková tržní hodnota: 514 070 Kč/lůžko

1. kvartil: 423 470 Kč/lůžko

2. kvartil – medián: 520 960 Kč/lůžko

3. kvartil: 601 224 Kč/lůžko

Použitá jednotková tržní hodnota: 514 070 Kč/lůžko

Rozptyl jednotkových hodnot etalonů a použitá hodnota v grafu:

Aplikace na předmět ocenění:
Výsledné tržní hodnoty

Typ pozemků 
Počet 

jednotek
Základní hodnota

Koeficient 

využití
Celkem

Uvažovaný počet lůžek 106 514 070 Kč/lůžko 1,00 54 491 420 Kč

Celkem 54 491 420 Kč

Výslednou odhadnutou tržní hodnotou částí Nemovitých věcí je částka 54 491 420 Kč po 
řádovém zaokrouhlení 54 490 000 Kč.

4.3 Odůvodnění

4.3.1 Interpretace výsledků
Výsledná tržní hodnota Nemovitých věcí odhadnutá porovnáním s realizovanými a nabídkovými 

obchodními případy činí 54 490 000 Kč. Pro vyčíslení průměrné tržní hodnoty bylo pro jednotlivé 

typově zařaditelné nemovité věci provedeno porovnání se 7 etalony ze kterých pro další výpočty 
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bylo využito 5 etalonů s tím, že maximální a minimální položka byly vyřazeny.  U jakýchkoliv 

použitých metodik je pak nezbytné uvažovat s možnou odchylkou, která by však standardně 

neměla přesahovat ± 10 %. 

 

4.3.2 Kontrola postupu Zpracovatele 

Zpracovatel vybral jako zdroj dat vlastní oceňované Nemovité věci, veřejné údaje z operátu 

katastru nemovitostí a aplikaci cenovamapa.cz s realizovanými obchodními případy a inzertní 

server sreality.cz. U vlastních oceňovaných Nemovitých věcí Zpracovatel provedl šetření z 

dostupných informací a informací poskytnutých Zadavatelem. Výměry Nemovitých věcí byly 

převzaty z katastrálního operátu a podkladů Zadavatele. Srovnávací etalony a jejich kvalitativní 

vlastnosti Zpracovatel zjistil podle evidence v katastru nemovitostí, realizovaných a nabídkových 

kupních cen, výměr a času, ve kterém byly obchodní transakce realizovány. Vstupní data 

srovnávacích etalonů Zpracovatel shrnul, analyzoval a použil koeficienty odlišnosti pro 

zohlednění rozdílů mezi oceňovanými Nemovitými věcmi a použitými porovnávacími případy. Pro 

zformulování výsledné tržní hodnoty Nemovitých věcí použil Zpracovatel výpočet z upravených 

etalonů, přičemž pro výsledek použil průměrnou hodnotu po vyřazení mezní maximální a 

minimální položky. 
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5 ZÁVĚREČNÝ VÝROK 

5.1 Zadání – otázka Zadavatele 

Úkolem Zpracovatele je zodpovědět na otázku jaká je tržní hodnota nemovitých věcí 

specifikovaným na příslušném LV jako:  

/ pozemek parc. č. st. 5566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1219 m2, jehož součástí 
je stavba s č. p. 1199 občanská vybavenost, parc. č. st. 7164 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. jiná stavba, parc. č. 236/70 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 1847 m2, parc. č. 236/77 ostatní plocha, zeleň o výměře 602 m2, 
parc. č. 1559/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 176 m2. Vše vedeno 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav, pro 
katastrální území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav.  

 
 

5.2 Odpověď 

/ Jako výsledná tržní hodnota Nemovitých věcí byla při jednotlivých použitých metodických 
postupech odhadnuta částka z porovnání s nabídkovými obchodními případy 

relevantními k datu ocenění 28. 2. 2021 ve výši: 

54 490 000 Kč 
(slovy: Padesát čtyři milionů čtyři sta devadesát tisíc Kč) 

 

 

5.3 Podmínky správnosti závěru a další skutečnosti ve vztahu k závěru 

S výslednou odhadnutou tržní hodnotou pak lze v daném případě při stabilním trhu uvažovat s 

rozptylem v řádu několika měsíců. Je nezbytné rovněž zdůraznit, že je vhodné uvažovat s určitým 

rozptylem od středové odhadnuté částky. Skutečnou realizaci kupní ceny v dané výši lze plně 

ověřit pouze anoncováním prodeje předmětných nemovitých věcí s obstaráním kupce z volného 

trhu bez jakýchkoliv mimořádností ve vztahu k vlastnictví nemovitých věcí. Zpracovatel dále 

vychází z předpokladu, že oceňované Nemovité věci jsou k datu ocenění bez ekologických či 

jiných zátěží, které by mohly negovat jejich prodejnost. 




