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1 Úvod 

1.1 Předmět a účel ocenění 

Předmětem odborného stanoviska je stanovení a vyjádření k hodnotě nezajištěné části dlužníka 

společnosti CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s., (dále také jako „dlužník“), se sídlem Thunovská 

183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 068 04 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23224.  

Přehled souboru nezajištěné části majetku dlužníka je uveden v kapitole Popis předmětu ocenění.  

1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky 

Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 

 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů poskytnutých 

Zadavatelem.   

 

2. Toto stanovisko je použitelné pouze pro účely, které jsou vymezeny v kapitole č. 

1.1Předmět a účel ocenění, 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 stanovisku jsou platné jen za 

omezujících podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto stanovisku 

a jsou našimi osobními, nezaujatými analýzami, názory a závěry. 

 

5. Zhotovitel 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. 

 

6. V rámci podnikání dotčených společností se předpokládá plný soulad se všemi 

aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 

 

7. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zhotoviteli 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 stanoviska ani na zúčastněných osobách a současně 

neexistuje žádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem 

odborného stanoviska. 
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1.3 Rozhodné datum ocenění 

Za rozhodné datum ocenění bylo Zadavatelem tohoto odborného stanoviska stanoveno datum  

31. 12. 2020. 

1.4 Vymezení pojmu hodnota 

1.4.1 Definice tržní hodnoty dle Standardu 1 IVS 20051: 

Pojmem hodnota se v rámci tohoto stanovisku rozumí tržní hodnota dle Standardu 1 IVS 2005, 

kde  

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

ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 

partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez 

nátlaku.“ 

1.4.2 Pojmy definice tržní hodnoty dle IVS2 

/ „...odhadnutá částka...“ - odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla 

zaplacena za aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,  

/ „...by měl být majetek směněn...“ - odráží skutečnost, že hodnota majetku je 

odhadnutá částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena, 

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

omezena, 

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

za každou cenu, 

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

za každou cenu, 

/ „...při transakci samostatných a nezávislých partnerů...“ - určuje transakci mezi 

osobami, které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná 

společnost, vlastník-nájemce), 

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

způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena 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. 

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

vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. Tržní hodnota, s. 22-24. 
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1.5 Podkladové materiály 

Při zpracování tohoto odborného stanoviska byly použity níže uvedené dokumenty a podklady. 

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. Šetření bylo provedeno na základě dokumentů, které byly 

předány Zadavatelem a na základě osobně sdělených informací. Mezi nejvýznamnější 

dokumenty patří: 

 

/ soupis nezajištěné části dlužníka, 

/ rozvaha k 31.12.2020, 

/ usnesení Městského soudu v Praze č. j.: MSPH 60 INS 23128/2019,  

/ skutečnosti sdělené zadavatelem, 

/ další doplňkové podklady, ústní komentáře a vysvětlení. 

 

Místní šetření věcí nebylo možné realizovat. Dále byla použita veřejně dostupná data z 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu 

(ČSÚ), internetového portálu justice.cz, z internetových stránek Podniku a z dalších zdrojů 

zveřejněných na internetu, archivu znalce, cenové podklady pro znalce, ceníky, katalogy, a 

výbavy.  

1.6 Použitá literatura 

I. MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění - základní metody 

a postupy. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 

 

Zákony a vyhlášky 

I. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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

III. Vyhláška č. 456/2008, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).  

IV. Zákon o oceňování majetku, Zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

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

VI. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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2 Popis předmětu ocenění 

2.1 Identifikace souboru movitých věcí 

Jak je uvedeno v kapitole č. 1.1 Předmět a účel ocenění, je předmětem stanoviska stanovení a 

vyjádření k hodnotě nezajištěné části majetku dlužníka k datu ocenění.  

V následující tabulce je zobrazen soubor nezajištěné části dlužníka.  

Tabulka č. 1: Přehled nezajištěných částí dlužníka (v tis. Kč) 

 

Jedná se o následující položky: 

/ software ve výši 1 981 tis. Kč, 

/ stavby ve výši 65 tis. Kč, 

/ jiné dlouhodobé pohledávky ve výši 17 tis. Kč, 

/ krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 75 tis. Kč, 

/ krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 76 tis. Kč, 

/ peněžní prostředky ve výši 174 tis. Kč 

/ časové rozlišení nákladů ve výši 3 tis. Kč. 

 

Celková účetní hodnota nezajištěné části dlužníka je ve výši 2 391 tis. Kč.  

  

2020

AKTIVA 

Dlouhodobý majetek 1 981

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 981

Software 1 981

Dlouhodobý hmotný majetek 65

Stavby 65

Oběžná aktiva 342

Zásoby 0

Dlouhodobé pohledávky 17

Jiné pohledávky 17

Krátkodobé pohledávky 151

Pohledávky z obchodních vztahů 75

Krátkodobé poskytnuté zálohy 76

Peněžní prostředky 174

Časové rozlišení 3

Náklady příštích období 3
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2.2 Identifikace dlužníka 

V následující části jsou uvedené základní informace o dlužníkovi dle aktuální výpisu z obchodního 

rejstříku ke dni zpracování 

  

Obchodní firma CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s. 

Sídlo Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1 

Identifikační 

číslo 

068 04 047 

Právní forma Akciová společnost 

Datum zápisu 26. ledna 2018 

Předmět 

podnikání 

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

Statutární orgán 

- představenstvo 

 

člen představenstva: 

PETR HÝL, dat. nar. 1. května 1983 

Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1 

Den vzniku funkce: 26. ledna 2018 

Způsob jednání Společnost zastupuje člen představenstva samostatně 

Jediný akcionář Čínsko - český letecký spolek, IČ: 043 88 500 

Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1 

Akcie 1 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

2 000,- Kč 

Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem 

představenstva společnosti. 

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

 

Údaje o insolvencích: 

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 21297/2019-A-6 ze dne 1. října 

2019 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 2.10.2019. 

Údaje o insolvenci: 

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 

INS 23128/2019-A-2 ze dne 15. října 2019. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 

15.10.2019 v 08:56 hodin. 

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 23128/2019-A-11 ze dne 

11.12.2019 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí 

nastaly dne 11.12.2019 v 13:45 hodin. 

Insolvenční správce: 

AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČ: 293 55 940  

K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín 
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3 Metody použité při stanovení obvyklé ceny 

V teorii i praxi oceňování podniků se využívá velké množství metod pro stanovení hodnoty čistého 

obchodního majetku společnosti, závodu, nebo jejich částí, které lze sdružit do tří základních 

skupin: metody majetkové, metody výnosové a metody založené na tržním porovnání. V 

následujícím textu se budeme stručně zabývat popisem základních charakteristik jednotlivých 

metod. 

Hodnotu čistého obchodního majetku závodu, nebo jeho části 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). 

3.1 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). 
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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 

- 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 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 

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 
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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. 

3.3 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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

3.4 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.  
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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). 

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. 



 

14 

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 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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. 

Rozdíl mezi ČOM a VK: 

VK je postaven na oceňování podle účetních pravidel, kde rozhodující úlohu hrají historické 

pořizovací ceny. Je to souhrn jednotlivých položek majetku v účetnictví snížený o cizí pasiva. 

ČOM by měl být postaven na ocenění odpovídající ekonomické realitě, tj. v „reálných“ hodnotách. 

Je to také souhrn jednotlivých položek majetku v účetnictví snížený o cizí pasiva (v případě 

likvidace, či pokud jsme opravdu schopni ocenit veškeré jeho majetkové složky) nebo na ocenění 

podniku jako celku (výnosové metody, metody tržního porovnání). 

 

3.5 Výběr metody 

Na základě relevantních informací se nám jako nejvhodnější metoda ocenění pro stanovení 

hodnoty nezajištěné části majetku dlužníka jeví metoda individuálního tržního přecenění tohoto 

majetku.  

Pro ocenění nezajištěné části majetku 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 toto ocenění.  



 

 
 

4 Ocenění  

Toto odborné stanovisko vychází z potřeby zadavatele, resp. insolvenčního správce stanovit 

hodnotu nezajištěné části majetku dlužníka.  

Jedná se o nezajištěné části dlužníka v celkové účetní výši 2 391 tis. Kč: 

/ software ve výši 1 981 tis. Kč, 

/ stavby ve výši 65 tis. Kč, 

/ jiné dlouhodobé pohledávky ve výši 17 tis. Kč, 

/ krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 75 tis. Kč, 

/ krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 76 tis. Kč, 

/ peněžní prostředky ve výši 174 tis. Kč, 

/ časové rozlišení nákladů ve výši 3 tis. Kč. 

 

U položky software ve výši 1 981 tis. Kč se jedná o licenci na software Dassault Sysytemes, tj 

software ke komerčnímu použití, dále se jedná o licenci na software AUCOTEC AG a licenci 

k databáze Oracle.  

Podle podkladů a informací ze strany Zadavatele a dle jejich právního stanoviska je nakládání se 

software, které vyplývá z licenční smlouvy CLOSA na software Dassault Systemes, z pohledu i 

případného prodeje celé firmy v podstatě bezcenná. 

U tohoto majetku se je hodnota stanovena ve výši 0 Kč. 

U položky stavby ve výši 65 tis. Kč se jedná o technické zhodnocení pronajatých prostor. Nájem 

byl ukončen po vstupu do insolvence. U tohoto majetku se je hodnota stanovena ve výši 0 Kč.  

U položky jiné dlouhodobé pohledávky ve výši 17 tis. Kč se jedná DPH za období listopad roku 

2019. jedná se o nevrácený přeplatek na DPH. FÚ zřejmě provedl započtení a není 

pravděpodobné, že by tuto částku vyplatit. 

U tohoto majetku se je hodnota stanovena ve výši 0 Kč. 

U položky krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 75 tis. Kč. Jedná se o jednu 

pohledávku ve stejné výši po splatnosti více jak tři měsíce. Pohledávka byla přeceněna dle 

metodologie oceňování krátkodobých pohledávek a vynásobena koeficientem rizika ve výši 0,61. 

Hodnota krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů je po přecenění ve výši 46 tis. Kč 

U položky krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 76 tis. Kč se jedná zálohy na T mobile ve výši o 

67 tis. Kč - T-mobile složená kauce, která byla započtena spol. T-mobile za závazky dlužníka a 

zbývající část byla uznána v rámci insolvenčního řízení (u tohoto majetku se je hodnota 

stanovena ve výši 0 Kč); dále zálohu na pojištění u Allianz ve výši 4 tis. Kč – pojistné je nevratné 



 

 
 

(u tohoto majetku se je hodnota stanovena ve výši 0 Kč) a zálohu pro insolvenční správce ve výši 

10 tis. Kč. U tohoto majetku je hodnota stanovena ve výši 0 Kč. 

U položky peněžní prostředky ve výši 174 tis. Kč se jedná o peníze v pokladně a účty v bankách. 

U tohoto majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

U položky časové rozlišení nákladů ve výši 3 tis. Kč se jedná o časové rozlišení nákladů. U tohoto 

majetku je za tržní hodnotu považována hodnota účetní.  

 V následující tabulce je shrnutí přecenění dlouhodobého majetku. 

Tabulka č. 2: Přecenění nezajištěné části majetku (v tis. Kč) 

 Účetní hodnota Přecenění 

Dlouhodobý majetek 2 046 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 981 0 

  Software 1 981 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 65 0 

  Stavby 65 0 

Oběžná aktiva 342  

Dlouhodobé pohledávky 17  

  Jiné pohledávky 17  

Krátkodobé pohledávky 151 122 

  Pohledávky z obchodních vztahů 75 46 

  Krátkodobé poskytnuté zálohy 76 0 

Peněžní prostředky 174 174 

Časové rozlišení 3 3 

  Náklady příštích období 3 3 

   

 

 

Celková hodnota nezajištěné části majetku dlužníka je stanovena ve výši 345 tis. Kč, 

zaokrouhleno. 

 

  



 

 
 

5 Závěrečný výrok 

Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto odborném stanovisku jsme 

dospěli k závěru, že hodnota nezajištěné části dlužníka společnosti CZECH GENERAL 

AIRCRAFT, a.s., se sídlem Thunovská 183/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 068 04 047, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23224 činí 

k datu ocenění:  

 

 

. 

 

345 tis. Kč 

Slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých 

 

 

 

 

Otisk razítka: 

 

 

 

 

 

Odborné stanovisko sestavil a případná vysvětlení podá:    

  

 

 

 

 

Podpis za znalecký ústav:     ……………………………… 

 Ing. Andrea Paslerová 

 jednatelka 

 

V Říčanech dne 30. 6. 2021 

 

 

 

Nakládání s obsahem odborného stanoviska a odborným stanoviskem jako celkem se řídí zákonem č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; jeho obsah ani jeho jednotlivé části nesmí být 

reprodukovány, ukládány do vyhledávacího systému či převáděny do jakékoli formy pro používání v 

zobrazovacích zařízeních a přístrojích za účelem kopírování, zaznamenání nebo k jiným účelům bez 

předchozího písemného souhlasu podepsaného Zhotovitelem. 



 

 
 

 


