
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

ZNALECKÝ ÚSTAV A OCEŇOVÁNÍ
Náš znalecký ústav je dnes jedním z nejrenomovanějších v České republice. Disponujeme 
širokým rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika a dokážeme pro Vás zjistit 
reálnou hodnotu společnosti, konkrétního majetku nebo například značky. Seriózně 
a kvalitně. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v mnoha 
oblastech v České republice i na Slovensku.

Mezi naše zákazníky patří významné české a mezinárodní společnosti např. ČEZ, CPI, 
Accolade, Letiště Praha, ASSA ABLOY a CIMEX.

NAJDEME 
SKUTEČNOU 
HODNOTU



RUDOLF 
HÁJEK 
Rudolf je supervizorem všech 
výstupů znaleckého ústavu RSM 
CZ. Nyní se orientuje zejména 
na posudky pro účely soudních 
sporů / škody spojené se zneužitím 
dominantního postavení soutěžitelů.

E-mail: rudolf.hajek@rsm.cz 
Tel.: +420 739 609 022

MARTINA 
NEKVINDOVÁ
Martina působí ve Znaleckém 
ústavu na pozici konzultantky 
se specializací na transfer 
pricing. Zaměřuje se převážně 
na zpracování dokumentací 
převodních cen a poskytování 
souvisejících analýz.

E-mail: martina.nekvindova@rsm.cz  
Tel.: +420 725 517 892

JIŘÍ 
SKOTNICA
Jiří je soudním znalcem v oboru 
ekonomika se specializací 
na nemovitosti, a zároveň 
odhadcem nemovitého majetku 
a členem Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí. Ve znaleckém ústavu 
RSM CZ zastává pozici senior 
manažera. 

E-mail: jiri.skotnica@rsm.cz  
Tel.: +420 739 680 970

OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ A DALŠÍCH AKTIV, 
VYČÍSLOVÁNÍ ÚJMY PRO SOUDNÍ SPORY
Tradiční oblastí znaleckého ústavu RSM CZ je oceňování podniků / akcií pro různé účely. 
Nejčastěji se jedná o:

 � Ocenění pro akvizice / prodej,
 � Ocenění pro účely právní přeměny 

(fúze, rozdělení, změna právní formy),
 � Ocenění pro účely nepeněžních vkladů.

Kromě těchto tradičních oblastí se znalecký ústav RSM CZ zaměřuje na méně tradiční 
oblasti oceňování jako jsou:

 � Oceňování aktiv a závazků pro účely Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS),

 � Vyčíslení újmy (škoda, ušlý zisk) pro účely soudních sporů,
 � Vyčíslení újmy související se zneužitím dominantního postavení soutěžitele,
 � Znalecké posudky pro účely insolvencí a reorganizací.

TRANSFER PRICINGOVÉ DOKUMENTACE 
A KONCERNOVÉ VZTAHY 
Řada českých firem je součástí nadnárodních skupin, v rámci kterých mohou realizovat 
specifické transakce. Stanovení cen u těchto transakcí musí nicméně odpovídat cenám 
respektujícím princip tržního odstupu. Způsob stanovení převodních cen a jejich doložení 
je stále častější součástí kontroly daňové správy. Znalecký ústav RSM CZ ve spolupráci 
s daňovými odborníky zpracovává:

 � Transfer pricingové dokumentace dokládající přiměřenost 
vnitroskupinových cen,

 � Asistenci při nastavení převodních cen ve skupině,
 � Znalecké posudky stanovující hodnotu aktiva pro jednorázové 

převody / nepeněžité vklady mezi spřízněnými osobami.
V oblasti převodních cen se Znalecký ústav RSM CZ dále věnuje stanovení tržní 
výše úrokových sazeb vnitroskupinového financování a stanovení odměny za ručení 
poskytované ve skupině.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, NEMOVITOSTNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ A MOVITÉHO MAJETKU
Znalecký ústav RSM CZ má zkušenosti s oceněním rezidenčních, administrativních 
a obchodních nemovitostí, stejně jako s oceněním hotelů, logistických, průmyslových 
areálů a developerských projektů. Ocenění je zpracováváno nejčastěji v souvislosti s:

 � Akvizicí, prodejem a dále pro indikaci kupní / prodejní ceny, 
případně pro alokaci kupní ceny,

 � Zajištěním bankovního financování,
 � Požadavky zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev – fúze, rozdělení, odštěpení části jmění,
 � Požadavky zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech – přecenění před pořízením a dále pravidelné přecenění 
majetku portfolia fondu,

 � Pravidelným přeceněním na reálnou hodnotu pro účely 
účetního výkaznictví (IFRS),

 � Soudními spory a insolvenčními řízeními.
Další kapitolou je stanovení nájemného za užívání pozemků, staveb, bytových 
a nebytových prostor. Znalecký ústav RSM CZ se dále zabývá oceněním movitého 
majetku vč. technologických celků.
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