
Zjištění, zda je transakce v souladu s tržními podmínkami, na základě referenčního srovnávání nebo 

jiných metod ocenění 

Pokud transakce nebyla realizována na základě nabídkového řízení, lze soulad s tržními podmínkami 

posoudit pomocí i) referenčního srovnávání nebo ii) jiných metod ocenění. 

i) Referenční srovnávání 

Zda je transakce v souladu s tržními podmínkami, lze posoudit na základě podmínek, za nichž uskutečnily 

srovnatelné transakce srovnatelné soukromé subjekty ve srovnatelné situaci (referenční srovnávání). 

Při stanovování vhodné referenční hodnoty je nutné věnovat obzvláštní pozornost: 

- kategorii dotyčného subjektu (např. holdingová skupina, spekulativní fond nebo dlouhodobý investor, 

který se snaží zajistit zisk v dlouhodobějším horizontu), 

- druhu dotyčné transakce (např. kapitálová účast nebo transakce týkající se dluhových nástrojů) a 

- dotčenému trhu nebo trhům (např. finanční trhy, rychle rostoucí trhy technologií, trhy veřejných služeb 

nebo trhy pro infrastrukturu). 

Referenční srovnávání nemusí být vhodnou metodou ke zjištění tržních cen v případě, kdy dostupné 

referenční hodnoty nejsou stanoveny s ohledem na aspekty trhu nebo kdy jsou stávající ceny významně 

narušeny veřejnými zásahy. 

Referenční srovnávání často nestanoví jednu „přesnou“ referenční hodnotu, nýbrž spíše řadu možných 

hodnot, a to posouzením souboru srovnatelných transakcí. Je-li cílem ocenění posoudit, zda je zásah 

státu v souladu s tržními podmínkami, je obvykle vhodné posoudit měřítka orientovaná na středovou 

hodnotu, jako je průměr nebo medián souboru srovnatelných transakcí. 

ii) Jiné metody ocenění 

Skutečnost, zda je transakce v souladu s tržními podmínkami, lze rovněž zjistit na základě obecně 

přijímané standardní metody ocenění. Tato metoda musí být založena na dostupných objektivních, 

ověřitelných a spolehlivých údajích, jež by měly být dostatečně podrobné a měly by zohledňovat 

hospodářskou situaci v době, kdy bylo o transakci rozhodnuto, s přihlédnutím k úrovni rizika a budoucím 

očekáváním. V závislosti na hodnotě transakce by se měla spolehlivost ocenění obvykle potvrdit 

provedením analýzy citlivosti, která posuzuje různé obchodní scénáře, vypracovává pohotovostní plány a 

porovnává výsledky alternativních metod ocenění. Je-li transakce odložena a je-li nutné vzít v úvahu 

nejnovější změny tržních podmínek, může být zapotřebí nové ocenění (ex ante). 

Obecně přijímanou standardní metodou stanovení (roční) návratnosti investic je výpočet vnitřní míry 

návratnosti. Vnitřní míra návratnosti nevychází z účetních zisků v daném roce, ale zohledňuje budoucí 

peněžní toky, jejichž příjem investor očekává po celou dobu životnosti investice. Je definována jako 

diskontní sazba, při níž se čistá současná hodnota peněžních toků rovná nule. Investiční rozhodnutí lze 

posoudit rovněž z hlediska jeho čisté současné hodnoty, což ve většině případů přináší výsledky 



rovnocenné vnitřní míře návratnosti. Čistá současná hodnota je rozdíl mezi kladným a záporným 

peněžním tokem během doby životnosti investice, který je diskontován pomocí přiměřené návratnosti 

(kapitálovými náklady). Za účelem posouzení, zda se investice uskutečnila za tržních podmínek, je nutno 

porovnat návratnost investice s běžnou očekávanou tržní návratností.  

Vhodná metoda ocenění může záviset na situaci na trhu, dostupnosti údajů nebo druhu transakce. V 

případě prodeje pozemků je v zásadě uspokojivé ocenění provedené nezávislým odborníkem před 

jednáním o prodeji, které stanoví tržní hodnotu na základě obecně přijímaných tržních ukazatelů a 

norem oceňování. 

Obezřetné subjekty v tržním hospodářství své zásahy obvykle posuzují pomocí několika různých metod 

(např. výpočty čisté současné hodnoty se ověřují referenčním srovnáváním), tak aby se odhady potvrdily.  

K referenčnímu srovnávání nebo jiným metodám ocenění více ve Sdělení Komise o pojmu státní podpora 

uvedeném v čl. 107 odst. 1 SFEU. 
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