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ABSTRAkT: Tento článek pojednává o informačních zdrojích, které jsou nedílnou součástí podkladů pro rozhodování při ocenění 
nemovitosti. Na množství informací a znalostech závisí riziko chybného rozhodnutí znalce. Tato závislost byla vyjádřena graficky v Grafu 
závislosti rizika na znalostech a informacích. Při práci s informacemi se musí znalec neustále rozhodovat, přičemž manažerský způsob 
rozhodování do značné míry závisí na typu informací a na způsobu zpracování.

Dále článek pojednává o rozhodování, které je nedílnou součástí práce znalce při oceňování nemovitostí. Jedná se o kombinaci 
intuitivního a formalizovaného rozhodování. Rozhodovací model rozdělený do pěti fází spolu s obvyklým způsobem zpracování znaleckého 
posudku, který lze komplexně popsat v sedmi etapách společně napomáhají k minimalizaci problémů a rizik při rozhodování znalce. 
Společně garantují správnost a minimalizují možnost zpochybnění výsledku znaleckého úkolu a nejinak je tomu i při oceňování nemovitostí.

V závěru tento článek pojednává o třech úrovních rozhodování znalce při oceňování nemovitostí. každá rozhodovací úroveň má 
svůj specifický účel. Jedná se o minimalizaci zpochybnění znaleckého posudku, určení správného druhu ceny a zabezpečení správného 
(obvyklého) postupu zpracování znaleckého posudku. Dále tento článek pojednává o problémech při zpracování znaleckého posudku 
a o základních pravidlech standardizovaného postupu rozhodování znalce při oceňování nemovitostí, které by měly do značné míry tyto 
problémy eliminovat. Rozhodování znalce při oceňování nemovitostí bylo zachyceno v rozhodovacím stromu, jehož ukázka je součástí 
toho článku.

klíČoVá SloVA: aalýza, informace, manažer, oceňování nemovitostí, postup zpracování, pravidla, problém, proces, profese, riziko, 
rozhodovací model, rozhodovací strom, rozhodování, struktura, znalec, znalosti, zpochybnění

ABSTRACT: This article is about the sources of information which are an integral part of supporting decisions regarding property valuation. 
The risk of an erroneous decision of an expert depends on the amount of information and knowledge. This dependence is visualizing 
graphically in the chart, expressing correlation of risk of knowledge and information. When working with information, the expert has 
to permanently make decisions, the managerial decision-making depends mostly on the type of information and method of processing.

Additionally this article is about the decision-making which is an integral part of the expertly work in real estate valuation. It‘s 
a combination of intuitive and formalized deciding. The decision-making model is divided into five phases. In combination with the 
approved method of handling expert report which consists of seven stages, both can help to minimize the problems and risks during the 
expertly deciding procedure. Together both ways guarantee the accuracy and minimize the possibility of challenging the result of the 
expertise regarding to property valuation.

End of this article is about description of the three levels of expertly decision-making regarding to real estate valuation. Each decision 
level has its own specific purpose. The purpose is to minimize the challenging of an expertise to determine the correct type of prices 
and ensure the correct (approved) procedure of an expertise. Additionally, this article discusses the problems in the processing of expert 
opinion about the basic rules of a standardized decision-making process regarding to real estate valuation, which should largely eliminate 
these problems. Expertly decision-making regarding to property valuation is visualized in shape of a decision tree which belongs to an 
extended scheme.

kEywoRDS: analysis, information, manager, property valuation, the procedure of processing, rules, problem, process, profession, risk, 
decision-making process, decision tree, decision making, structure, expert, knowledge, challenge

142

Rozhodování znalce při oceňování 
nemovitých věcí
expert making decision Regarding to Property valuation
Výstupy disertační práce „Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při 
oceňování nemovitostí“.

Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.

Dodáno autorem do redakce 21. 10. 2013.     •    Recenzní řízení od 23. 1. 2014 do 4. 9. 2013.

Ing. Zdeněk krejza, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Veveří 331/95, 602 00 Brno,  
e-mail: krejza.z@fce.vutbr.cz



Oceňování nemovitých věcí  •  Real Estate Valuation

143 2-32-3ROČNÍK 25 – 2014

1.  ÚVOD

Pro kvalifikované rozhodování je kromě potřebných znalostí 
a dovedností nutno provádět analýzy a vyhodnocení všech dostupných 
informací, které mají přímou či nepřímou vazbu s předmětem 
oceňování nemovitých věcí (dále jen, v analogii s katastrálním 
zákonem, nemovitostí). na jejich kvalitě a množství závisí nejen 
výsledek, ale i samotný proces zpracování znaleckého posudku 
při oceňování nemovitostí. Při práci s informacemi se musí znalec 
neustále rozhodovat, přičemž způsob rozhodování do značné míry 
závisí na typu informací, jejich zdrojích a způsobu vyhodnocení [1].

tento příspěvek se poněkud vymyká z obvyklých příspěvků, 
majících přímou vazbu na praktický příklad. Úkolem tohoto 
a dvou následujících příspěvků je představit z hlediska vědeckého 
zkoumání oblasti znalecké činnosti, které nejsou většinou přímo 
vnímány a jsou vždy řešeny na pozadí konkrétních znaleckých 
úkolů. Jedná se o:

 • analýzu a vyhodnocení informací při zpracování znaleckého 
posudku,

 • systém rozhodování znalce a
 • obecná pravidla, která by měl znalec dodržovat při 

oceňování nemovitostí.

2.   InFORMACe A JeJICh VýZnAM PRO 
MAnAžeRSKé ROZhODOVání ZnAlCe PŘI 
OCeňOVání neMOVITOSTí

Účel ocenění nemovitosti může být rozdílný, rovněž i potřebné 
dokumenty (podklady) mohou být odlišné. Vzhledem k tomu, 
že znalecký posudek musí být přezkoumatelný, obecně platí, že 
znalec by měl veškeré podklady, ze kterých čerpal informace 
při zpracování posudku resp. ceny, uvést ve svém posudku 
s příslušnými vysvětlujícími informacemi (autor a původ 
dokumentu, číslo jednací a další podstatné informace).

2.1  Informační zdroje
Znalec má několik možností, jak získat potřebné informace pro 
ocenění nemovitosti:

 • informace od zadavatele podsudku.
 • informace z místního šetření (vlastní poznámky či další 

obdržené doklady).
 • informace z veřejně dostupných zdrojů.
 • informace z vlastní databáze.

na kvalitě podkladů závisí i kvalita posudku resp. ocenění. 
V případě že se jedná o znalecký posudek ve věci trestního stíhání, 
pak veškeré dostupné informace musí být získány prostřednictvím 
soudu.

nejčastější zdroj informačními zdroji pro ocenění nemovitosti 
jsou:

 • Výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 měsíců, informace 
lze ověřit on-line na www.nahlizenidokn.cuzk.cz.

 • kopie příslušné části katastrální mapy s vyznačeným 
oceňovaným pozemkem – mapa by měla odpovídat 
skutečnosti. informace lze opět ověřit on-line na www.
nahlizenidokn.cuzk.cz.

 • Výpis z pozemkové knihy – Zejména u oceňování starších 
staveb, informace o stáří nemovitosti lze někdy rovněž 
získat na příslušném obecním, městském úřadu nebo 
magistrátu.

 • cenová mapa stavebních pozemků – Pokud má obec 
cenovou mapu vypracovanou, je většinou přístupná 
na www stránkách obce. obsahuje ceny pozemků odvozené 
z realizovaných prodejů stavebních pozemků na základě 
informací z kupních smluv evidovaných v katastru 
nemovitostí.

 • Výkresová dokumentace – nejlépe dokumentace skutečného 
provedení stavby schválená stavebním úřadem.

 • stavebně právní dokumentace – Jedná se především 
o územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas, dokumentace prováděných 
změn, rekonstrukcí a modernizací.

 • nájemní smlouvy – nájemní smlouvy a výše nájemného 
v bytech, nebytových prostorách, k venkovním plochám, 
zahradám atd.

 • Pasporty nemovitostí – důležité jsou při oceňování souborů 
staveb a areálů.

 • Přiznání k dani z příjmu.
 • Pojistné smlouvy – Pojistné smlouvy k oceňované 

nemovitosti kryjící rizika živelné pohromy, krádeže, 
vandalismu a odpovědnost za škodu.

 • smlouva o správě nemovitosti – důležitý doklad prokazující 
náklady při výnosovém způsobu ocenění.

 • smlouvy o službách – Jedná se smlouvy o poskytování 
služeb spojených s údržbou, opravami a provozem 
nemovitosti.

 • Zápis z místního šetření – Výsledky z ohledání nemovitosti, 
které provedl znalec osobně.

 • Předpisy a katalogy – Jedná se především o zákony, 
vyhlášky, normy, odborné časopisy a literaturu použitou při 
zpracování posudku resp. ocenění nemovitosti.

 • další obsah spisu – Především v soudních sporech, 
výpovědi svědků, apod.

 • Fotodokumentace – Pořízená fotodokumentace původního 
stavu, provádění a současného stavu z místního šetření, 
může být důležitým zdrojem informací o stavu objektu.

 • databázové informace – Jedná se především o informace 
o realizovaných cenách při prodeji nemovitostí. databáze 
může být tvořena daty z kupních smluv, ale i z realitní 
inzerce.

2.2  Rizika spojená s informacemi a znalostmi
obecně lze tvrdit, že informace a znalosti snižují riziko chybného 
rozhodnutí. Při totální absenci znalostí je riziko chybného 
rozhodnutí absolutní. existuje tedy hranice minimálních znalostí, 
pro které se riziko zdá být již akceptovatelné; touto hranicí je na obr. 
1 poloha a na ose X. Pokud se množství znalostí zvyšuje, snižuje 
se nadále riziko chybného rozhodnutí. teoreticky zle tvrdit, že 
pokud bychom disponovali veškerými znalostmi, riziko by mělo 
být rovno nule.

Pokud budeme analyzovat závislost rizika na množství informací, 
průběh bude obdobný, avšak s tím rozdílem, že od polohy b na ose 
X se riziko začne opět zvyšovat. toto souvisí se skutečností, že 
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přemíra informací může vést k informačnímu šumu, k neschopnosti 
se v informacích orientovat a následně je vyhodnotit.

V obou případech lze vysledovat určitou hranici akceptovatelného 
rizika; touto hranicí je poloha c na ose y. Znalec by se měl pohybovat 
v pásmu konformním. Pokud se pohybuje v pásmu nekonformním, 
je to pro znalce situace se zvýšeným rizikem chybného rozhodování 
a nutností větší opatrnosti. V žádném případě by se znalec neměl 
pohybovat v pásmu neakceptovatelného případně absolutního 
rizika, i přesto, že není vyloučen správný, bezchybný výsledek, 
avšak s nadmíru vysokým rizikem chybovosti, které pro samou 
podstatu znalecké činnosti je neakceptovatelné. V případě, že by 
se znalec měl pohybovat v oblasti znalostí či informací v pásmu 
neakceptovatelného rizika, je riziko natolik vysoké, že by znalec 
za takových podmínek neměl činit rozhodnutí.

obr. 1 znázorňuje výše pospané vztahy mezi rizikem a množstvím 
informací a rovněž mezi rizikem a množstvím znalostí [2].

Poloha a v obr. 1 znázorňuje hranici minimálních požadovaných 
znalostí resp. informací, za kterých existuje již akceptovatelné 
riziko. Poloha b znázorňuje hranici maximálního množství 
informací, které je efektivní pro rozhodování; větší množství 
informací by ztížilo orientaci v informacích a zvýšilo riziko (křivka 
závislosti informací a rizika vzrůstá). Poloha c znázorňuje hranici 
maximálního akceptovatelného rizika.

2.3  Rozhodování ve znalecké praxi
Znalecká činnost je nedílnou součástí soudního inženýrství, které 
lze označit za obor interdisciplinární, a to v disciplinách zdánlivě 
nesouvisejících. nejčastějšími výstupy v oborech soudního 
inženýrství jsou znalecké posudky, to včetně těch, jejichž úkolem 
je ocenění nemovitostí. Pro řádné vypracování znaleckého posudku 
je nezbytné, aby měl znalec znalosti nejen z oblasti přírodních 
a technických věd, ale i z oblasti společenských věd, zejména 
teorie poznávání (gnoseologie) a příčinností, práva (procesního 
i hmotného) a ekonomie.

Při bližším pohledu na soudní inženýrství jako interdisciplinární 
obor zjistíme, že je to vědecký obor, založený na třech základních 

pilířích resp. informačních zdrojích, kterými jsou informace 
z přírodních, technických a společenských vědních oborů. 
spojovacím prvkem v informačních zdrojích soudního inženýrství 
je pak schopnost znalce s těmito informacemi systematicky 
a efektivně pracovat [3].

samotné informace bez jejich správné analýzy a vyhodnocení 
nevedou k žádnému rozhodnutí ani ke konstatování stavu věci. 
tato definice nabývá na významu v souvislosti se všeobecně 
známým faktem, že žijeme v informační době. schopnost pracovat 
s informacemi je v současné době nejvíce ceněna a to ve všech 
oborech lidské činnosti tedy i při oceňování nemovitostí, které 
je nedílnou součástí znalecké činnosti a patří do odvětví cena 
a odhady znaleckého oboru 6 ekonomika.

Vzhledem k multioborovosti soudního inženýrství resp. znalecké 
činnosti a požadavkům kladeným na znalce musí znalec disponovat 
znalostmi a dovednostmi z mnoha disciplín, které spolu zdánlivě 
vůbec nesouvisejí. Jedná se o filozofii, společenské vědy jako jsou 
ekonomie a právo, přírodní vědy jako jsou fyzika a matematika, 
dále různé technické obory a v neposlední řadě s aplikovanou 
vědou jako je například forenzika (forenzní věda). nejinak je tomu 
i v oboru ekonomika a oceňování nemovitostí. osoba znalce je 
vlastně takovým spojovacím prvkem mezi těmito disciplínami 
se schopností analýzy a vyhodnocením, které vedou k objasnění 
zkoumaného problému (znaleckého úkolu).

2.3.1   Oblasti požadovaných znalostí a dovedností spojené se 
znaleckou činností při oceňování nemovitostí

Při bližším pohledu na oceňování majetku lze identifikovat 
konkrétní znalosti a dovednosti či informační zdroje, se kterými 
musí znalec disponovat či umět pracovat. Patří sem znalosti 
a dovednosti z oblastí:

 • cenotvorby (principy, metody atd.) – rozpočtář, developer, 
stavitel, manažer stavebního projektu atd.

 • realitního trhu (poptávka a nabídka) – realitní makléř, 
developer, stavitel, manažer stavebního projektu atd.

 • cenového práva (legislativa regulující oblast cenotvorby) 
– realitní makléř, developer, stavitel, manažer stavebního 
projektu atd.

 • Práva hmotného i procesního (především ve spojitosti se 
znaleckou činností) – právník, realitní makléř, developer, 
stavitel, manažer stavebního projektu atd.

 • stavebnictví (legislativa, definice, stavební hospodářství 
atd.) – stavitel, developer, statistik, projektant, manažer 
stavebního projektu atd.

 • technologie provádění staveb (správné postupy, vady 
konstrukcí atd.) – technolog, technik provozu, stavitel, 
manažer stavebního projektu atd.

 • materiálového inženýrství (druhy materiálů, vývojové 
trendy) – materiálový inženýr, technik, stavitel, developer, 
manažer stavebního projektu atd.

 • analýzy dat (hodnocení informací) – manažer, statistik, 
technolog, stavitel, developer, manažer stavebního projektu atd.

 • gnoseologie (teorie poznávání příčin převážně negativních 
stavů) – technolog, manažer stavebního projektu atd.

 • Projektování (minimální schopnost čtení ve stavebních 
výkresech) – projektant, stavbyvedoucí, stavitel, developer, 
manažer stavebního projektu atd.

obr. 1  Graf závislosti rizika na znalostech a informacích (zdroj: vlastní).
Figure 1  Chart expressing correlation of risk of knowledge and information.



Oceňování nemovitých věcí  •  Real Estate Valuation

145 2-32-3ROČNÍK 25 – 2014

 • rozhodování (schopnost se správně a ve správné chvíli 
rozhodovat) – manažer stavebního projektu, stavitel, 
developer, technolog atd.

 • managementu (řízení) – manažer stavebního projektu, 
vedoucí provozu, developer, stavitel atd.

 • komunikace (schopnost komunikace se zadavatelem apod.) 
– manažer stavebního projektu, realitní makléř, developer, 
stavitel atd.

k výše uvedeným oblastem jsou uvedeny v závorkách 
požadované znalosti či dovednosti. rovněž byly přiřazeny 
typické profese z oblasti stavebnictví či stavitelství, jako například 
rozpočtář, developer, stavitel, manažer stavebního projektu, realitní 
makléř, právník, statik, materiálový inženýr, technik, technolog, 
projektant, stavbyvedoucí, vedoucí provozu atd.

Je zcela logické, že jednotliví profesní specialisté, kteří jsou 
úzce specializováni ve svém oboru resp. oblasti, budou disponovat 
hlubšími znalostmi v daném oboru než znalec. tyto znalosti 
tvoří omezující podmínky při rozhodování. naopak jednotlivé 
profese, s velkou pravděpodobností, nebudou mít přehled ve všech 
disciplínách, které musí mít znalec a s velkou pravděpodobností 
budou postrádat schopnost výkladu a interpretaci příčin.

naopak profese multioborové, jako jsou například developer, 
stavitel (jednatel stavební firmy), manažer stavebního projektu 
s velkou pravděpodobností jako znalec disponují znalostmi ze 
všech výše uvedených oborů. možná, ne vždy v takové hloubce, 
ale vždy v míře dostatečné pro pochopení souvislostí a příčin. [4]

tyto multioborové profese jsou vlastně profesemi manažerskými, 
pro které je typické a shodné manažerské rozhodování založené 
na práci s informacemi z mnoha oborů a odvětví. Přičemž 
manažerské rozhodování je vždy založeno na rozpoznání 
negativního stavu, analýze příčin, návrhu řešení, vyhodnocení 
a výběru „nejlepšího“ řešení.

3.   ROZhODOVání ZnAlCe V ROZhODOVACíM 
PROCeSU PŘI OCeňOVání neMOVITOSTí

aniž si to uvědomujeme, každý z nás se neustále rozhoduje. tato 
rozhodnutí mohou být více či méně obtížná, mohou mít větší či 
menší důsledky, a nejinak tomu je i v oblasti oceňování nemovitostí. 
rozhodnutí lze chápat jako výběr minimálně ze dvou alternativ, 
který je ovlivněn analýzou a vyhodnocením dostupných informací. 
rozhodovací proces lze chápat jako soubor několika na sebe 
navazujících činností „fází“, který zabezpečí učinění správného 
resp. nejvhodnějšího rozhodnutí. Je důležité si uvědomit, že znalec 
činní rozhodnutí v celém průběhu procesu zpracování znaleckého 
posudku, který je poměrně různorodý, zdlouhavý a lze ho rozdělit 
do sedmi ucelených, logicky na sebe navazujících, etap.

3.1  Rozhodovací proces
Profesor katolický definoval rozhodování jako proces, ve kterém 
je nutno zvolit jediné rozhodnutí z několika možných alternativ 
rozhodnutí. cílem je vybrat tu alternativu, která je z určitého 
hlediska nejvýhodnější. efekt plynoucí z realizace jednotlivých 
alternativ rozhodnutí závisí na budoucí situaci, která však není 
rozhodovatelem ovlivnitelná [5].

součástí analýzy oblasti v rozhodování, která byla provedena 
v rámci disertační práce analýza a formulace rozhodovacích 
problémů znalce při oceňování nemovitostí, byla i historie 
rozhodování. Pokud neřešíme osobu rozhodovatele, pak rozhodování 
lze vysledovat prakticky až k samému vzniku života, ovšem 
s klasickým způsobem rozhodování se setkáváme až v době rozvoje 
prvobytně pospolné společnosti v souvislosti s dělbou práce.

V současnosti se s pojmem rozhodování setkáváme ve všech 
oblastech lidské činnosti a na všech úrovních řízení. teorií a procesem 
rozhodování se systematicky zabývá především management a řízení. 
Problematikou rozhodování znalce při oceňování nemovitostí se 
přímo nezabývá žádná literatura. naproti tomu o manažerském 
rozhodování bylo napsáno již mnoho kvalitních publikací.

3.1.1  Druhy rozhodování
V závislosti na tom, zda lze rozhodnutí předvídat či formalizovat, 
případně činit na základě známých algoritmů lze rozhodování 
rozdělit následovně:
a) Rozhodování intuitivní, které nelze předvídat ani formalizovat 

s dostatečnou pravděpodobností, lze použít pro řešení 
jednodušších problémů s nízkým počtem variant řešení, nutným 
předpokladem jsou znalosti a zkušenosti rozhodovatele;

b) Rozhodování formalizované, pro které lze většinou využít 
konkrétní algoritmus, principielně je založeno na:

1.   Rozhodování empirické (vědomé), které je založeno 
na osobních zkušenostech rozhodovatele. tento způsob 
je velice často uplatňován v technické praxi a skládá se 
ze dvou částí: části racionální (sdělitelné) a emocionální 
(nesdělitelné);

2.   Rozhodování exaktní, které je založeno na matematických 
metodách, logice, kalkulacích a vědeckých poznatcích. 
tento model rozhodování lze formalizovat.

c) Rozhodování kombinované, využívá předností intuitivního 
i formalizovaného rozhodování. Podobné rozdělení je popsáno 
v [6].

V celém procesu oceňování se znalec musí neustále rozhodovat. 
správná rozhodnutí pak vedou k plánovanému cíli, což je 
předložení kvalitního znaleckého posudku. Při zpracovávání 
znaleckého posudku musí znalec dostát především všem platným 
zákonům a rovněž pravidlům etiky.

rozhodování je proces, který je – podobně jako soudní inženýrství 
– charakteristický svou multidisciplinaritou. tedy využívá znalostí 
z řady oblastí a vědních oborů, mezi něž patří například teorie 
řízení, kvantitativní teorie, psychologie, rozhodovací teorie a další.

každé rozhodnutí nese s sebou i určitou míru rizika. správně 
vedený rozhodovací proces umožní rozhodovateli identifikovat 
rizika, jejich míru a eliminovat jejich negativní dopady. Z pohledu 
rizika mohou nastat tři varianty:
a) rozhodování s jistotou (má se za to že je bez rizika);
b) rozhodování s rizikem (má se za to že je s identifikovaným 

rizikem);
c) rozhodování za nejistoty (má se za to že je s rizikem, které 

však nelze identifikovat).

Z hlediska znalecké činnosti se většina problémů analyticky 
rozdělí na řešení jednodušších dílčích problémů či otázek, proto 
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obr. 2  Model rozhodovacího procesu pro znaleckou činnost (zdroj: vlastní).
Figure 2  The decision-making model of Model expert activity.
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se z pohledu rozhodování bude jednat většinou o jednoduché 
problémy, i když nelze dopředu vyloučit i složitější rozhodovací 
problémy.

Vzhledem k tomu, že znalec je ze zákona fyzická osoba 
vykonávající činnost osobně a nezastupitelně, a přesto, že se 
znalec může radit o vniklých situacích, z hlediska rozhodování 
se ve znalecké činnosti jedná o individuální způsob rozhodování.

Z pohledu znalecké činnosti nelze jednoznačně predikovat, 
o jaký typ rozhodování (jednokriteriální či vícekriteriální) se bude 
jednat. lze předpokládat, že převažovat bude jednokriteriální, avšak 
v různých oblastech rozhodování to může být rozdílné.

rozhodovací proces je systém skládající se z jednotlivých na sebe 
navazujících činností, které při důsledném provedení povedou 
k nalezení jednoho či více řešení daného problému. Zvážení dopadů 
jednotlivých řešení povede k výběru nejvýhodnějšího řešení daného 
problému.

na každé rozhodování je pohlíženo ze dvou hledisek. Prvním je 
hledisko věcné, často označované za meritorní či obsahovou stránku 
rozhodnutí. Zde je asi nejdůležitější otázka „co řešíme?“. Veškeré 
relevantní informace získáváme z teoretických a praktických 
znalostí dané oblasti. druhé hledisko formálně logické je často 
označováno za procedurální stránku rozhodnutí. Zde je asi 
nejdůležitější otázka „Jak daný problém budeme řešit?“. Z věcného 
pohledu má i každý typ rozhodování jisté odlišnosti či specifika, 
která od sebe rozhodovací procesy odlišují.

3.1.2  Struktura rozhodovacího procesu
struktura rozhodovacího procesu je tvořena souborem vzájemně 
závislých, na sebe navazujících činností, které tvoří zároveň jejich 
vlastní obsahovou náplň. celý rozhodovací proces lze rozložit 
do několika fází či etap. každý rozhodovací proces obsahuje vždy 
nejméně tři základní fáze: 1. Analýza okolí, 2. návrh řešení a 3. 
Volba řešení.

Velmi často je celý proces doplněn o zpětnou vazbu, tj. kontrolu 
výsledků. ale rozhodovací proces může být definován vícero 
fázemi. Principem je rozdělení základních fází na několik dílčích, 
které je pak možno hlouběji zkoumat. Fáze rozhodovacího procesu 
(ani jejich názvy) nejsou nijak striktně předepsány, proto se často 

setkáváme v různé literatuře s různými názvy, ekvivalentními 
náhradami za výše definované fáze. tato nesourodost pramení 
rovněž z různých překladů anglických názvů.

Pro naše účely se jeví jako dostačující model rozhodovacího 
procesu vycházející z tzv. simonových fází rozhodovacího procesu, 
transformovaných do pěti fází základních. Jednotlivé fáze jsou pak 
složeny z několika fází dílčích:
1. Porozumění a definice – neboli identifikace problému, analýza 

okolí;
2. návrh řešení problému – neboli Formulace problému, 

stanovení kritérií, tvorba variantních řešení;
3. Rozhodnutí o návrhu řešení problému – neboli Vyhodnocení 

důsledků jednotlivých variant řešení a výběr varianty;
4. Realizace – implementace řešení problému;
5. Kontrola výsledků.

Jednotlivé vazby mezi základními fázemi, jako jsou například 
informační toky či ověřovací protokoly, spolu s dílčími fázemi 
jsou graficky přehledně znázorněny v obr. 2. Podobně jako 
standardizovaný postup při oceňování nemovitostí i standardizovaný 
rozhodovací proces má stejný účel. Pomocí logicky na sebe 
navazujících kroků (fází) umožňuje zabezpečit komplexní přístup 
při rozhodování znalce při zpracování znaleckého posudku v oblasti 
oceňování nemovitostí.

celý systém pomáhá eliminovat hlavní problém, riziko 
nesprávného (chybného) rozhodnutí, které by mělo negativní 
důsledky ve formě nesprávného výsledku či pět zpochybnění 
znaleckého posudku.

systém obsahuje 11 částí, které se v praxi dají sloučit 
do větších celků a do značné míry zjednodušit tak, aby nečinily 
rozhodovací proces těžkopádným. tento systém lze pak označit 
za standardizovaný rozhodovací proces při oceňování nemovitostí.

3.1.3. Dílčí fáze rozhodovacího procesu
tab. 1 popisuje obecné aktivity, konané v rámci jednotlivých fází 
rozhodovacího procesu. klíčovou fází se jeví fáze č. 4 – analýza 
problému, za kterou lze prakticky dosadit a rozvíjet jakoukoliv 
otázku z vytvořeného rozhodovacího schematu b.

Tab. 1  Zobecněný rozhodovací proces při zpracování ZP pro oblast ocenění nemovitostí (zdroj: vlastní).
Table 1  generalized decision-making process of handling expert report in the field of real estate valuation.

Č. fáze Fáze rozhodovacího procesu Aktivita
1 identifikace negativního stavu riziko zpochybnění dílčích závěrů, případně celého ZP
2 analýza okolí Znalec je postaven před problém, který spočívá v chybějícím článku postupu zpracování ZP 
3 Formulace problému Pokud znalec chybějící článek nerealizuje, existuje výše zmíněné riziko
4 analýza problému Zde lze dosadit prakticky jakoukoliv otázku z rozhodovacího schematu
5 identifikace kriterií nebezpečí zpochybnění dílčích závěrů resp. posudku jako celku 
6 Přiřazení vah ke kriteriím 100 %, znamená to, že znalec takovéto riziko nemůže akceptovat 

7 Formulace alternativních řešení Postup dle schématu
Postup mimo schéma

8 analýza alternativních řešení a) Povede k odstranění pochybnosti
b) nepovede k odstranění pochybnosti

9 Vyhodnocení nejlepší varianty Výběr alternativy a), poněvadž ta jediná minimalizuje riziko zpochybnění závěrů resp. 
celého ZP

10 návrh a implementace řešení Po výběru varianty a) následuje realizace chybějícího článku postupu ocenění

11 kontrola vyhodnocení 
efektivnosti realizovaného řešení

o správnosti rozhodnutí se znalec přesvědčí až po dokončení ZP a případné obhajobě; pokud 
by přesto došlo k pochybnostem, znalec je schopen tyto rozptýlit na základě zaznamenaného 
postupu v souladu se zákonem obvyklými postupy při zpracování ZP 
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obecný rozhodovací model lze aplikovat ve všech fázích 
zpracování znaleckého posudku při oceňování nemovitostí; lze 
konstatovat, že rozhodovací proces při oceňování nemovitostí lze 
zobecnit a nalézt v něm společné rysy.

3.2  Zpracování znaleckého posudku
rozhodovací proces, který byl jak slovně tak graficky popsán 
v předcházející kapitole, lze označit za obecný rozhodovací 
model, který lze aplikovat ve všech etapách zpracování znaleckého 
posudku. Při studiu a analýze znaleckých posudků pro ocenění 
nemovitostí a odborné literatury lze vysledovat určité shodné 
momenty resp. podobnou strukturu a v souladu s tím i odhalit 
podobné rozhodovací problémy či kladené otázky, které jsou 
dále popsány v následujících sedmi na sebe logicky navazujících 
etapách.

3.2.1  Výzva ke zpracování znaleckého posudku
V první etapě do rozhodování významnou měrou zasahuje 
zadavatel. Je to právě zadavatel znaleckého posudku, který 
na základě jemu dostupných informací se rozhodne, že osloví znalce 
a rovněž provede výběr tohoto znalce a vymezí mu zadání, v případě 
orgánu veřejné moci zpravidla formou otázek. rozhodnutí o výběru 
znalce však s dostupnými informacemi nemusí být správné, a je 
na znalci, aby případnou „chybu“ nesrovnalost odhalil a případně 
doporučil zadavateli nápravu.

Veškeré otázky, které si znalec klade, směřují k vyloučení 
pochybností o oprávněnosti a schopnosti znalce zpracovat znalecký 
posudek. hlavní motivací je minimalizace rizika zpochybnění 
osoby znalce a jeho odborných znalostí a schopností.

3.2.2  Příprava – studium podkladů
Ve druhé etapě znalec podrobně analyzuje dostupné informační 
zdroje a zpracuje kostru znaleckého posudku a případně obsah 
spisu, pokud je to úkolem, či je to účelné.

3.2.3  Místní šetření
Ve třetí etapě se pozornost znalce soustředí na plánování, realizaci 
místního šetření jakožto nepostradatelného informačního zdroje. 
Znalec se v této etapě rozhoduje o času konání resp. svolání 
místního šetření (pokud se nejedná o ZP pro účely trestně-právní), 
kdo se bude místního šetření účastnit

3.2.4  Nálezová část znaleckého posudku
Ve čtvrté etapě znalec provede důkladnou analýzu a vyhodnocení 
všech dostupných informací a případně rozhodne, na které 
informační zdroje nebude brát ve svém znaleckém posudku zřetel, 
protože nejsou relevantní. Případný rozpor mezi podklady však 
musí v posudku uvést.

3.2.5  Posudková část znaleckého posudku
V páté etapě zpracování znaleckého posudku se znalec opětovně 
a důkladně zaměří na analýzu znaleckého úkolu. Je nezbytné 
zjistit, co přesně je znaleckým úkolem, jakou cenu (hodnotu) je 
nutno stanovit a následně rozhodnout o použité metodě či způsobu 
ocenění. rozhodnutí znalce je rovněž limitováno legislativou. míra 
formalizovaného postupu závisí na druhu ceny či hodnoty, kterou 
znalec bude stanovovat.

3.2.6  Závěr posudku
V šesté etapě se znalec snaží nalézt odpovědi na položené otázky 
za pomoci výpočtů v posudkové části. Při formulaci odpovědí bere 
znalec v potaz pouze nezpochybnitelné informace a podložené 
výpočty apod. dalo by se říci, že znalec hodnotí jednotlivé 
informace a rozhoduje o jejich případném zapracování do odpovědí. 
Prioritou je opět minimalizace rizika zpochybnění dílčích závěrů 
či posudku jako celku.

3.2.7  Závěrečná kontrola
V sedmé etapě provádí znalec kontrolu znaleckého posudku 
z hlediska obsahového i formálního.

kromě snahy minimalizovat riziko zpochybnění dílčích závěrů 
případně posudku jako celku musí mít znalec na paměti rovněž 
skutečnost, že je za svojí činnost trestně odpovědný, tedy pokud 
by záměrně zkreslil výsledek, či podal nepravdivý posudek, hrozilo 
by mu trestní stíhání. i toto je zajisté silná motivace postupovat 
v souladu se zákonem i jeho svědomím. nezanedbatelná je také 
možnost odpovědnosti hmotné za případný vznik škody.

Při bližším zkoumání procesu zpracování znaleckého posudku lze 
vysledovat existenci negativních skutečností, které vedou k definici 
problému ve všech jeho etapách. obecný rozhodovací model lze 
aplikovat ve všech etapách zpracování znaleckého posudku. (podrobně 
popsáno v disertační práci analýza a formulace rozhodovacích 
problémů znalce při oceňování nemovitostí, která je dostupná na http://
vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=68291) [2].

každý znalecký posudek musí povinně obsahovat nálezovou 
a posudkovou část. standardizovaný postup zpracování znaleckého 
posudku v oblasti oceňování nemovitostí však obsahuje více 
částí (etap). Jednotlivé etapy tvoří logickou strukturu sedmi etap 
standardizovaného postupu zpracování znaleckého posudku, která 
zabezpečí komplexní přístup při zpracování znaleckého posudku. 
celý systém pomáhá eliminovat hlavní problém/riziko zpochybnění 
znaleckého posudku či jeho části.

4.   ROZhODOVání ZnAlCe A PRAVIDlA 
STAnDARDIZOVAnéhO POSTUPU ROZhODOVání 
V OBlASTI OCeňOVání neMOVITOSTí

Při globálním pohledu na rozhodovací proces, při zpracování 
znaleckého posudku, lze rozhodování znalce rozdělit, podobně jako 
při rozhodování projektového manažera, do tří úrovní:
1. strategické rozhodování znalce.
2. taktické rozhodování znalce.
3. operativní rozhodování znalce.

4.1  Rozhodovací úrovně
každá z těchto úrovní se zabývá jiným typem rozhodování.

4.1.1  Strategické rozhodování znalce
První úroveň rozhodování má dopad na celý proces zpracování 
znaleckého posudku. Základním problémem je nebezpečí 
zpochybnění znaleckého posudku resp. jeho dílčích závěrů. 
do oblasti strategického rozhodování znalce řadíme rovněž 
rozhodnutí o druhu ceny. rozhodnutí o druhu ceny je nedílně 
spjato s účelem ocenění. Pro nejběžnější účely ocenění bylo 
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vytvořeno rozhodovacího schéma A – Rozhodnutí o druhu ceny. 
Podrobně popsáno v disertační práci [2].

4.1.2  Taktické rozhodování
druhá úroveň rozhodování vede k rozhodnutí o metodě či 
způsobu ocenění nemovitosti v rámci zpracování znaleckého 
posudku. k této části, jmenovitě k rozhodnutí o způsobu ocenění 
cenou zjištěnou, byl vypracován grafický rozhodovací strom 
– Určení správného způsobu ocenění nemovitosti. Podrobně 
popsáno v disertační práci [2].

4.1.3  Operativní rozhodování
třetí úroveň rozhodování se opět projevuje v celém procesu 
zpracování znaleckého posudku. Úkolem operativního rozhodování 
je zabezpečit správný (obvyklý) postup zpracování znaleckého 
posudku resp. ocenění nemovitosti. k této části, byl vypracován 
grafické rozhodovací schéma B – Kontrola správnosti postupu. 
Podrobně popsáno rovněž v disertační práci [2].

4.2  Problémy při zpracování znaleckých posudků
Znalec se při zpracování znaleckých posudků se setkává 
rozhodovacími problémy nečastěji ve spojitosti s:

 • nevhodným zadáním,
 • nedostatkem času na zpracování,
 • komplikovaností legislativních předpisů,
 • absencí, ale i přemírou informací,
 • nemožností ověření informací,
 • existencí protichůdných informací,
 • nedůvěryhodnými informacemi.

Přes veškerou snahu znalce eliminovat riziko zpochybnění dílčích 
závěrů posudku či posudku jako celku tuto situaci nelze nikdy vyloučit. 
Proto zákon č. 36/1967 sb., o znalcích tlumočnících v platném znění, 
hovoří rovněž o přezkoumatelnosti znaleckého posudku.

4.3  Rozhodovací model a pravidla pro rozhodování
Problematika oceňování nemovitostí je oblastí značně obsáhlou 
a různorodou. některé oblasti jsou více či méně regulovány 
platnou legislativou. tato různorodost de facto neumožňuje 
sestavit jednotný univerzální rozhodovací model aplikovatelný 
na všechny oblasti. Jedná se především o oblasti s minimální 
regulací, kde je velice obtížné předem definovat postup a k tomuto 
postupu navrhnout rozhodovací schéma. naopak pro oblast se 
značnou regulací lze poměrně snadno postup predikovat předem 
a vytvořit rozhodovací schéma. nevýhodou těchto schémat je jejich 
značná složitost, která je přímo úměrná složitosti existující platné 
legislativy, která danou oblast reguluje.

V disertační práci [2] byl popsán v sedmi etapách standardizovaný 
postup při oceňování nemovitostí, rovněž byl popsán v jedenácti 
fázích standardizovaný rozhodovací proces a to pro oblast, 
kterou legislativa značně reguluje. V kontextu s tím jsou pravidla 
standardizovaného postupu rozhodování znalce v oblasti oceňování 
nemovitostí (viz níže) chápána jako pravidla obecná, aplikovatelná 
v rozhodovacím procesu při oceňování nemovitostí, která povedou 
znalce při oceňování nemovitostí ke správnému postupu a výsledku.

 • Znalec by měl rozhodovat na základě dostatečného 
množství analyzovaných informací.

 • Znalec by neměl podceňovat jednoduché problémy.
 • Znalec by při rozhodování měl vždy důsledně aplikovat 

rozhodovací postup jako celek.
 • Znalec by měl vždy uplatnit veškeré své znalosti 

a dovednosti, kterými disponuje.
 • Znalec by neměl činit rozhodnutí ve stresu.
 • Znalec by měl činit rozhodnutí pouze při znalosti 

rozhodovacího problému.
 • Znalec by měl v celém procesu zpracování znaleckého 

posudku v oblasti oceňování nemovitostí vždy postupovat 
systematicky.

 • Znalec by měl využít existující standardizované postupy.
 • Znalec by neměl činit prostá intuitivní rozhodnutí.
 • Znalec by měl veškerá rozhodnutí uvést ve znaleckém 

posudku.
 • Znalci nepřísluší rozhodování ve věcech právních.
 • Znalec by měl každé své rozhodnutí zvažovat v kontextu 

důsledků rozhodnutí.

Při jiném úhlu pohledu na problematiku rozhodování při 
oceňování nemovitostí je možné, že by byla definována další 
pravidla.

Proces rozhodování znalce při oceňování nemovitostí lze 
vyjádřit graficky pomocí rozhodovacího schématu, které znalci 
napomáhá určit správný druh ceny a dodržet správný postup při 
oceňování v souladu s platnou legislativou, či rozhodovacího 
stromu, který znalci napomáhá při určení správného způsobu 
ocenění. rozhodovací schéma i rozhodovací strom jsou příliš 
rozsáhlé, proto tento příspěvek obsahuje pouze ukázku (obr. 3), 
tj. malou část rozsáhlého rozhodovacího stromu, který je spolu 
s rozhodovacími schématy součástí disertační práce Analýza 
a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování 
nemovitostí [2].
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obr. 3  Rozhodovací strom – Ukázka taktického rozhodování znalce (zdroj: vlastní).
Figure 3  The Decision tree – Example of tactical decision-making of expert.


