
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám po ukončení znalecké činnosti přiblížil 
střípky ze života člověka, jenž se stal soudním znalcem 
a vysokoškolským pedagogem, v této profesi se pak snažil být 
nestranným, objektivním, vyhýbal se politice, která jej ovšem 
v poslední době díky masmédiím drtí, asi stejně jako Vás. Pokusil 
jsem se tedy o plánovitě odlehčenou verzi, se střídajícími se zážitky 
ze života a občasnými rádoby moudry z oblasti znalectví; snad mne 
nebudete příliš pomlouvat.

Moje školy část první

V letech 1946–1952 jsem v Hodoníně navštěvoval národní 
školu; měla tehdy pět tříd, pak přišla reforma a místo měšťanky 
navazovaly tři roky osmileté střední školy (v budově, kam chodil 
i TGM, 6.–8. třída se závěrečnou zkouškou, podobnou maturitě), 
poté místo gymnázia 9.–11. ročník jedenáctileté střední školy, 
s maturitou.

Zde si vzpomínám na podivnou shodu u zkoušek. Na konci 
osmiletky byly závěrečné zkoušky z češtiny, ruštiny a matematiky. 
Z češtiny jsem dostal otázku „Jiří Wolker“; věděl jsem, že se narodil 
1900 a zemřel „mlád dvacet čtyři let“. Z ruštiny rozkazovací 
způsob a Evžen Oněgin; zde jsem si pamatoval, že „Lenskij byl typ 
lišněvo čelověka“ a že Taťána mu psala dopis „Ja pišu vam, čevo 
že bolje ...“ (a že děvčata, když na panském sbírala ovoce, musela 
zpívat, aby nedejbože neujedla). Z matematiky mj. zkonstruovat 
trojúhelník daný délkou tří stran. Následovaly přijímací zkoušky 
na gymnázium (tehdy JSŠ) – Wolker. Oněgin, trojúhelník. 
A ke všemu maturita – hádejte; Wolker, Oněgin, trojúhelník!

Zato přijímací pohovor na vysokou. Bylo mi celkem jedno kam, 
hlavně aby se tam dalo veslovat (v čemž jsem byl celkem úspěšný, 
v 16 a 17 letech jsem vybojoval dvakrát titul dorosteneckého 
přeborníka republiky ve skulu jednotlivců). Jelikož můj otec 
nebyl dělník, ale praktický lékař, tedy jak se tehdy klasifikovalo 
„klouzající mezivrstva“ inteligence, můj kádrový původ nebyl 
nejžádanější. V té době se mi dostal do rukou náborový sešitek 
Fakulty paliv a vody Vysoké školy chemicko-technologické v Praze; 
usoudil jsem, že když dělají propagaci, tak zde asi nebude přebytek 
uchazečů, a zřejmě jsem usoudil dobře, poněvadž mne přijali, i když 

při přijímacím pohovoru jsem si při otázce na čočkovou rovnici 
vzpomenul jen na talíř čočkové polévky (osud mi to vrátil; v rámci 
soudního inženýrství jsem přednášel i o fotografování, tedy i kdy 
je snímek ostrý, resp. o hloubce ostrosti).

Moje studia na VŠCHT probíhala zajímavě. První zážitek byl 
hned první den, když jsem v šestnácti a půl letech přijel do Prahy 
a nastoupil do Sinkuleho koleje v Dejvicích. Dostal jsem klíč 
od pokoje, popošel jeden a půl patra, otevřel a přivítal mne stejně 
vysoký budoucí spolubydlící perfektním českým proslovem:

„Dobrý den. Jmenuji se Wang Tin Šuan, jsem občanem Čínské 
lidové republiky, je mi 28 let, jsem rozvedený, studuji první ročník 
fakulty anorganické chemie a budu tady s tebou bydlet. Ahoj!“

Čistě chlapecká kolej (dívčí návštěvy jen za úplatek vrátnému), 
holič pan Válek v přízemí. Pro tři studenty v původně dvoulůžkovém 
pokoji zde byla patrová postel jako na vojně a gauč, skříně byly 
jen dvě, stoly také dva, podlaha červený xylolit každý týden 
čerstvě napastovaný (takže trvale červené ponožky), společné WC 
a umývárny na patře, 28 korun měsíčně (stejně stála studentská 
síťová jízdenka MHD, kino za jednu až tři koruny, menza 
v suterénu s obědem nebo večeří za 2,60 Kčs, dva plynové hořáky 
v kuchyňce na patře, žádná el. konvice, žádná lednice, máslo 
v litrové kádince ve vodě, skripta na všechny předměty koupená 
zpravidla od předchůdců), ale dobře nám bylo. Prakticky každý den 
jsem zmizel na trénink (loděnice pod obloukem Jiráskova mostu, 
Slavia naftové motory, společně veslaři a vodáci). V neděli pak 
pravidelně za 6,– Kčs na tanec do dnes vyhořelého levého křídla 
Průmyslového (sjezdového) paláce (tehdy PKOJF – Park kultury 
a oddechu Julia Fučíka).

Moje studium podle toho vypadalo, podstatně hůř než veslování. 
Ale až jsem se dopracoval k tomu, že jsem se jako starší dorostenec 
dostal při Primátorkách mezi muži z rozjížděk do finále Jarního 
skulerského závodu Josefa Rösslera-Ořovskho a tisk o mně psal 
jako o nadějném veslaři, přišel krutý zlom. Vypadalo to nejprve 
jako angina, ale po návštěvě dorostenecké polikliniky na Spálené 
ulici mi sdělili, že mám infekční mononukleózu („studentská 
nemoc, nemoc z líbání“, něco jako slabší žloutenka) a hned mne 
transportovali do Thomayerovy nemocnice v Krči, pokoj na koleji 
mezitím desinfikovali. Po týdnu v Krči lékaři naznali, že už jsem 
v pořádku a propustili mne; po dalším týdnu recidiva a nemocnice 
Na Bulovce. Výsledkem byla půl roku tvrdá dieta, prakticky jen 
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tvaroh a suché rohlíky, pravidelné jaterní testy a zákaz větší námahy, 
což samozřejmě znamenalo konec veslování. Po promaroděném 
semestru jsem absolvoval laboratoře analytické chemie v létě 
s dálkovými studenty, zkoušky jsem měl povoleno udělat do září.

Tehdy jsem zjistil, že prakticky každá zkouška se dá udělat 
za několik dní intenzivního studia. Předpokladem je, že z daného 
předmětu jsou dány otázky a učební texty, což na VŠCHT bylo 
pravidlem. Našel jsem si kolegu, který daný předmět také neměl 
absolvován. Zavřeli jsme se sami na pokoji, jeden ležel na gauči 
a kontroloval ve skriptech, co druhý přecházející k dané otázce 
vypráví. Pak jsme se vystřídali, a až jsme danou otázku ovládali, 
nastoupila otázka další. Tak se mi podařilo například absolvovat 
předmět Jaderná fyzika a chemie, kde jsem nebyl ani na hodině 
přednášek; sice ne výborně, jen dobře, ale uzavřel jsem tak pět 
zkoušek a jeden klasifikovaný zápočet a tím celý druhý ročník. 
V této souvislosti ještě jeden trapas, když jsem se ptal zkoušejícího 
z politické ekonomie, kterého jsem nikdy předtím neviděl, kde 
jej najdu; také proto jsem neměl za zlé studentům denního studia 
na VUT, když se mne ptali, kde najdou pana Bradáče

Dodržovat přísnou dietu po nemoci ovšem v menze nebylo možné. 
Rodiče se mezitím přestěhovali do Brna, takže připadalo v úvahu 
přejít na některou brněnskou vysokou školu, podle předchozího 
asi na chemii na přírodovědecké fakultě univerzity (tehdy UJEP, 
nyní MU). Když jsem ovšem přišel na studijní oddělení fakulty 
a sdělil, co mám v úmyslu, překvapila mne úřednice, která mne 
přes okénko neviděla a ani o mně nic nevěděla, slovy: „To byste se, 
soudruhu, musel nejprve vypořádat s náboženskou otázkou!“ Můj 
otec prohlásil, že na takovou školu mne nedá, a mně jako bývalému 
ministrantovi se to také nelíbilo, a tak jsem zvolil jako alternativu 
stavební fakultu VUT, obor technologie výroby stavebních hmot 
a dílců. Tam mne bez problémů přijali do třetího ročníku, ovšem 
s malým zádrhelem; za čtrnáct dní si pan proděkan prohlédl můj 
index z VŠCHT a vzkázal mi, že při takovém prospěchu bych 
určitě neudělal všechny diferenční zkoušky za dva ročníky, a tedy 
buď o ročník níž do druhého, nebo zpět na VŠCHT. (Můj otec to 
komentoval lakonicky: „Já jsem tu medicínu dělal taky osm let, 
jsou to nejhezčí léta, klidně si ten ročník zopakuj.“)

Jak jsem se naučil vystupovat na veřejnosti

V páté třídě mne třídní učitelka paní Macurová jmenovala starostou 
třídy; když mne pak za půl roku vyvolala na stupínek, abych 
poreferoval, mlčel jsem tak dlouho, až jmenovala starostou někoho 
jiného. Tato ostýchavost mi vydržela i přes gymnázium a svým 
způsobem i přes vysokou školu.

Na vojenské katedře VUT v Brně jsem absolvoval dvouletý 
výcvik na protiletadlových dvojkanonech, se závěrečnými ostrými 
střelbami ve vojenském výcvikovém prostoru u Kežmarku (zde se mi 
po ostrých střelbách docela zhoršil sluch na ucho bližší ke kanonu, 
žádné tlumiče jsme neměli). Po absolvování vysoké školy následoval 
rok vojenské prezenční služby; po měsíčním přijímači v Mostě 
jsem byl přidělen jako velitel čety těchto dvojkanonů do Stříbra 
(souběžně se mnou o patro výš sloužil u bezzákluzových kanonů 
budoucí ministr zemědělství Ing. Jan Fencl, také z Hodonína). 
V četě byla tři družstva a družstvo velitelské; já jako velitel čety 
jsem dostal rozkaz naučit nováčky vše o vojně, o osobních zbraních, 
o dvojkanonech, pořadovou přípravu, a bohužel i politické školení 

mužstva, a to pro celou protiletadlovou baterii, poněvadž velitel 
baterie (kapitán, původním povoláním truhlář) měl nemocnou dceru 
a věnoval jí velkou část svého času. A nikdo se mne neptal, zda umím 
učit – zde máš žáky (od řidičů nákladních vozidel přes obsluhy 
kanonů až po velitele družstev s maturitou), obstarej si podklady, 
povídej a procvičuj. Měl jsem přitom ze začátku hodnost svobodník 
absolvent; měsíční žold byl tehdy u vojína 75 Kčs, svobodníka 80, 
desátníka 90 a četaře 100 Kčs (ještě že jsem nekuřák, i když desítka 
Partyzánek stála tehdy jen 1,70 Kčs).

Tak mi nezbylo nic jiného, než učit a neostýchat se (co zmůže 
ješitnost, měl jsem přece vysokou školu!). Jediné, čeho se mi podařilo 
zbavit, bylo tzv. PŠM – Politické školení mužstva. Politika mi nikdy 
nešla, obvykle jsme si v těchto hodinách s vojáky vyprávěli vtipy 
a různé příhody; když ale bylo plánováno téma „Falešná solidarita 
mezi vojáky“, přišel nečekaně na hospitaci velitel baterie. Nenapadlo 
mne nic lepšího, než že jsem se postupně všech vyptával, co si pod 
tím pojmem představují; výsledek je těžko popsat, asi jako v Černých 
baronech. Od té doby jsem měl PŠM zakázáno (ale to nevadilo, 
aby mne ke konci prezenční služby nelákali zůstat a abych vstoupil 
do KSČ; usilovně, nicméně bezvýsledně).

Můj život a etylalkohol

Nejsem vyléčený alkoholik, i když jsem z jižní Moravy; vždy 
jsem věděl, kdy mám dost, kdy je třeba přestat a odejít. i když rána 
byla někdy těžká. Po mononukleóze jsem byl dokonce nucen delší 
dobu být úplným abstinentem. Na vojně ve Stříbře se mne snažil 
do této problematiky zasvětit můj spolubydlící staršina, povoláním 
zedník, se slovy:

„Pil jsi někdy pivo s rumem? Ne? Tak víš co, ty jsi stavař, já 
jsem stavař, já tě to naučím, jdeme do vézetky!“ ( VZK – vojenská 
závodní kuchyně s restaurací pro důstojníky a praporčíky, přes 
silnici naproti vchodu do kasáren). Musím konstatovat, že mne to 
nejen nenaučil, ale nadosmrti dokonale odnaučil.

Nesmazatelnou zkušenost jsem získal. když jsme v době 
hlubokého socialismu byli se zakladatelem a tehdejším ředitelem 
Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, panem inženýrem Jiřím 
Smrčkem, jako lektoři na školicím středisku n.p. Tatra Kopřivnice 
na školení předsedů dopravních senátů, dopravních prokurátorů 
a vyšetřovatelů dopravních nehod tehdejšího Severomoravského 
kraje. Přijeli jsme den předem; po večeři se pak sedělo ve vinárně.

Ráno předtím školení zahájil předseda krajského soudu, který 
se pak jel podívat do továrny do Kopřivnice. Vrátil se večer 
i s řidičem své služební šestsettrojky, oba v mírně podroušeném 
stavu, a soudruh předseda si sedl vedle nás. První trapas nastal, když 
se mu podařilo převrhnout plný půllitr plzeňského do klína panu 
Ing. Smrčkovi, důstojnému pánovi kolem 70 let. V rámci omluvy 
a dalšího hovoru se pak pana Ing. Smrčka, zavilého nestraníka („My 
jsme členy strany technické, naše fyzikální zákony nepodléhají 
korozi ani jiným vlivům“) zeptal, kolik platí příspěvků (tehdy 
členské příspěvky KSČ byly cca 2,5 % čistého příjmu po zdanění1)). 
Když mu pan inženýr Smrček odpověděl, že nic, že není v žádné 
straně, předseda jen odtušil: „K**va, zase jeden, co má koryto 
a nic za to neplatí!“

1) http://www.scanzen.cz/dobove-dokumenty/prukazy/stranicke-prukazy-a-
legitimace/komunisticka-strana-ceskoslovenska-ksc
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Jinou, víceméně pedagogickou zkušenost jsem za mírného 
přispění zbytkového alkoholu získal na pravidelném každoročním 
školení předsedů specializovaných dopravních senátů ve školicím 
středisku LIAZ u Jičína. Školení bylo naplánováno na týden, naše 
přednášky pak měly proběhnout ve středu dopoledne. Přijeli jsme 
s panem inženýrem Smrčkem den předem; soudci měli ten den 
po přednáškách tradičně naplánován večírek. Sedělo se, povídalo, 
popíjelo, zpívalo, já tehdy ještě docela obstojně doprovázel 
na klavír (také jsem do hodin klavíru chodil 15 let, dokud mi 
soukromá paní učitelka nezačala nenápadně nabízet svou dceru), 
prostě bylo veselo. Ve středu ráno první dvě hodiny obětavě převzal 
pan inženýr Smrček, na mně pak bylo, abych v následujících dvou 
hodinách jako autor osvětlil principy a zejména využití grafické 
analýzy silničních nehod. Výsledek byl ten, že jsem stál u tabule 
(přenosné, na stojanu), jednou rukou jsem se jí přidržoval a druhou 
jsem barevnými křídami kreslil graf – nejprve vodorovnou osu 
dráhy („zde máme místo střetu, pět metrů před místem střetu, deset 
metrů, patnáct metrů …“ jsem na osu kreslil čárky a vysvětloval 
to hlavně sám sobě), svislou osu času (podobně: „okamžik střetu, 
jednu sekundu před střetem …“), do těchto souřadnic pak jak 
vypadá čára pohybu vozidla když stojí, když jede konstantní 
rychlostí resp. když brzdí. O mnoho víc jsem toho za ty dvě hodiny 
nevysvětlil; sklidil jsem ale velké uznání slovy: „Konečně nám to 
někdo pomalu a srozumitelně vysvětlil!“.

Tuto zkušenost jsem uplatnil jak na přednáškách ve škole, tak 
například při jednorázové prezentaci pro soudní lékaře v tehdejším 
ILF (Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů) v Praze. Vymezili 
mi na problematiku analýzy silničních nehod tři hodiny; připravil 
jsem si folie pro zpětný projektor (o počítačích se nám tehdy ani 
nesnilo) a za ty tři hodiny jsem pomalu vysvětlil ze střední školy 
známé základní Newtonovy fyzikální zákony a jejich aplikaci 
na analýzu silniční nehody:

 ● zákon setrvačnosti a jeho vliv na směr pohybu těl osádky 
vozidla v přímé jízdě, při brzdění a zrychlování, v oblouku 
a při nárazu,

 ● zákon síly a vliv jednotlivých veličin, přetížení při náhlém 
zpomalení, vliv délky dráhy na zpomalení resp. na výsledné 
přetížení,

 ● pohyb vnitřních orgánů během střetu, vznikající síly 
a přetížení a jeho důsledky,

 ● princip akce a reakce.

Opět jsem sklidil poděkování za to, že toho nebylo moc a bylo 
to vysvětleno jednoduše, způsobem vhodným pro laiky v dané 
problematice („polopatě“).

Při psaní této pasáže jsem si vzpomněl na setkání s předsedou 
tehdejší Československé společnosti pro mechaniku ČSAV. Při 
neformálním sezení jsem mj. nadhodil problém:
„Co myslíš, když rychle jedoucí naložené nákladní auto narazí 
do pomalu jedoucího auta osobního, kdo na koho působí větší 
silou?“
„No přece to velké rychle jedoucí nákladní na to pomalé osobní!“
„No vidíš, a pan Newton se chudák v hrobě obrací, co zákon akce 
a reakce?“
„Ježíšmarjá, já jsem ...!“

Ještě se vrátím k praktické výuce. Bylo to asi v osmdesátých 
letech minulého století, ústav zabezpečoval ve čtvrtém ročníku 

strojní fakulty VUT předmět „Základy soudního inženýrství“ – 
stručné základy práva civilního, trestního, pracovního, autorského, 
odpovědnost při výkonu inženýrské práce, jak předcházet haváriím 
a co dělat, když k nim přece jen dojde ap.; rozsah byl jeden semestr 
dvě hodiny přednášek. Bývalo zvykem, že první týden v semestru 
studenti do školy nechodí, ale učitel samozřejmě musel, co kdyby 
někdo příšel ... Tak se stalo, že ten první týden bylo ve stupňovité 
posluchárně pro 120 sedících posluchačů pět studentů a autor jako 
učitel. Nevím proč jsem se rozhlédl po tom víceméně prázdném 
prostoru a prohlásil jsem:

„Vážení, z toho prázdného prostoru na mne padá deprese. 
Navrhuji uchýlit se do intimnějšího prostoru; v Akádě (Akademická 
kavárna, po něžné revoluci bohužel zrušená) mají za sloupem pěkný 
stůl pro šest, přesuňmež se tam!“

Dvě hodiny jsem přednášel a diskutoval plánovanou látku, padlo 
k tomu přiměřené množství Prazdroje, a pak jsme se spokojeně 
rozešli. Jaké bylo moje překvapení za týden, když jsem zase přišel 
do posluchárny přednášet a tam nejen že nebylo volné ani jedno 
sedadlo, ale ani jeden schod, všude studenti, snad skutečně všichni 
z ročníku. A vítali mne skandováním: „My chceme do Akády! My 
chceme do Akády!“

A ještě jednu zkušenost jsem získal: pokud všichni látku 
nepochopili, nemá smysl pokračovat; protože kdo přestal chápat, 
vypne a nevnímá. Takže hned v prvních hodinách jsem doporučil, 
že kdo pobíranou látku nechápe, ať se okamžitě přihlásí s žádostí 
o vysvětlení. Osvědčilo se to.

Míra kapitalizace (úroková míra), úročitel a jeho mocniny

A teď už něco ke znalectví. V období socialismu a komunismu 
bylo slovo „zisk“ snad prokleté; dodnes autora pronásledují 
termíny „hodnota“, „užitná hodnota“ a „směnná hodnota“, jak 
je poprvé zaslechl v roce 1957 v prvním ročníku Vysoké školy 
chemicko-technologické v předmětu “Politická ekonomie“ (dlužno 
ovšem uvést ke cti učitelů, že pokud člověk tyto tři termíny 
uměl, stačilo to, aby uspěl se známkou nejméně velmi dobrou; 
další příslušené předměty byly Marxistická filozofie, Vědecký 
komunismus, Teorie a praxe výstavby strany, Dějiny KSČ a Dějiny 
mezinárodního dělnického hnutí). Od marxistického pojetí 
hodnoty se také odvíjely české oceňovací předpisy, jež od války 
až do roku 1995 předepisovaly prakticky jen hodnotu věcnou, 
tedy za kolik se dá stavba postavit, mínus její opotřebení. Ocenění 
hodnotou výnosovou, tedy součtem oprávněně předpokládaných 
budoucích čistých výnosů například z nemovitosti, odúročených 
k datu ocenění, v době něžné revoluce prakticky již nikdo neuměl 
(za první republiky bylo naopak používání výnosové hodnoty zcela 
samozřejmé). Pro pochopení dalšího textu si postup stručně ukažme 
na nejjednodušším příkladu, tedy za předpokladu konstantních 
každoročních výnosů a nákladů na jejich dosažení po dlouhou 
dobu (odborníci mi jistě toto zjednodušení prominou). Základními 
veličinami zde jsou:
 z zisk jako rozdíl výnosů (u nemovitostí zpravidla 

z pronájmu) a nákladů na jejich dosažení [Kč/rok],
 u úroková míra, dosažitelná z investovaných peněz, 

např. výnosy dluhopisů [% /rok],
 i úroková míra setinná i = u/100 [1/rok] a
 q úročitel
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1 1
100

uq i= + = + .

Uložený kapitál se každým rokem zvýší o úroky; za předpokladu, 
že se tyto úroky nevyberou a v dalším roce se připočtou i úroky 
z těchto úroků, jedná se o tzv. složené úrokování. Kapitál 
v libovolném budoucím roce pak lze vypočíst podle vztahu pro 
úrokování

0 0(1 )n n
nK K i K q= ⋅ + = ⋅ ,

kde dále značí
 K0 kapitál, jenž je vložen (investován) na začátku, 

s předpokladem ročního výnosu u % (současná 
hodnota, Présent Value PV) [Kč],

 Kn hodnota, na niž kapitál složeným úrokování vzroste 
za n roků (budoucí hodnota, Future Value FV) [Kč].

Obráceně, pokud předpokládáme, že v roce n budeme mít zisk Kn, 
pak srovnatelná částka, kterou bychom museli nyní investovat pro 
její dosažení v n-tém roce, bude tato současná hodnota budoucího 
výnosu z roku n

0
n
n

KK
q

=  resp. n
FVPV
q

= .

Pokud zisky předpokládáme každoročně konstantní ve výši 
z (například z nájemného, sníženého o náklady pronajímatele 
na jeho dosažení), každý roční zisk o příslušný počet let odúročíme, 
a nakonec všechny sečteme, dostaneme výnosovou hodnotu VH 
jako součet řady

1 2

1 2
1

1( ) .

i n

n

i n i
i

z z z zVH
q q q q

z z z zz z
q q q q q=

= + + + + + =

= ⋅ + + + + + = ⋅∑

� �

� �

V limitě pro počet let rostoucí nade všechny meze pak při 
konstantním každoročním zisku vyjde jednoduchý vztah

zVH
i

= .

Po tomto krátkém úvodu několik víceméně odstrašujících 
příkladů z této oblasti. S největšími problémy a trestním stíháním 
se po podání posudků setkávali znalci, kteří se po něžné revoluci 
nechali zlákat na oceňování ložisek nerostných surovin. Na řadě 
ložisek kameniva, cihlářských hlín, jílovitých břidlic na střešní krytinu 
resp. na obklady a podobně byly tehdy v pokročilém stadiu práce 
geologického průzkumu, a to v různých stupních prozkoumanosti. 
Odhadci, zcela bez zkušeností s výnosovým oceněním, dostali tyto 
zprávy k dispozici, k tomu pak i ceny, za kolik se tyto vytěžené 
suroviny prodávaly. Jejich výpočet pak byl jednoduchý: cena ložiska 
= všechna surovina z ložiska krát jednotková prodejní cena. Tento 
výpočet by ovšem platil pouze tehdy, kdyby se všechna tato surovina 
vytěžila a prodala během jednoho roku. Uveďme si teoretický příklad 
rozdílu za předpokladu, že:

 ● zásoba suroviny je 100 000 m3,
 ● prodejní cena je 1 000 Kč/m3,
 ● kdyby se vytěžila a prodala najednou, zisk bude  

100 000 m3 × 1 000 Kč/m3= 100 000 000 Kč.

Těžit se ale bude postupně, například jen 3 000 m3/r (tedy 
teoreticky příštích 33 let, třeba proto, že na trhu není v daném 
místě pro větší množství ročně odbyt); toto reprezentuje roční 
zisk 3 mil Kč. 33 let je dosti dlouhá doba pro použití vztahu pro 
nekonečnou řadu; při úrokové míře (míře kapitalizace) obvyklé 
v těžařství například 15 % pak i = 0,15 a výnosová hodnota

3 000 000  = 20 000 000
0,15

VH = ,

tedy jenom pětina. Většinou ovšem bývala ložiska řádově větší, 
a o to byla větší i chyba výsledku.

V příkladu byly pro jednoduchost vynechány náklady spojené 
s těžbou resp. s následnou rekultivací, a také výtěžnost; například 
u ložisek jílovitých břidlic na krytinu bývala výtěžnost výsledného 
produktu jen asi kolem 4 % objemu ložiska; i toto bohužel znalci 
opomíjeli. Vyskytl se bohužel i případ, že geologický průzkum se 
týkal úplně jiného ložiska v dané oblasti.

Specifický případ se autorovi naskytl v souvislosti s požadavkem 
na ocenění ložiska cihlářské hlíny u stávající provozované 
kruhové cihelny. Vlastník přišel s požadavkem, aby bylo určité 
ložisko oceněno na 50 mil. Kčs, s tím, že chce postavit novou pec. 
Na dotaz o výši ročního zisku přitom sdělil, že prakticky žádný 
nemá, protože konkurenční firma Wienerberger jej nutí držet cenu 
na minimu. Demonstrativním výpočtem při ryze hypotetickém 
zisku 1,– Kč z jedné cihelné jednotky vyšla výnosová hodnota 
8 mil. Kč. Nato se vlastník autora snažil přesvědčit argumentem, že 
úvěr a tedy i posudek by byl bezrizikový, a předložil podepsanou 
zprostředkovatelskou smlouvu, podle které se zprostředkovatel 
zavazuje, že zprostředkuje zájemci nenávratnou bezúročnou 
půjčku ve výši 50 milionů Kč; provize zprostředkovatele přitom 
byla stanovena ve výši 50 % z poskytnuté částky. Komentáře snad 
netřeba.

Vraťme se ale k pojmu úrokové míra a úročitel; u obojího 
musí být zřejmá doba, za kterou je úrok počítán (tzv. úrokovací 
období). Autor tuto problematiku kdysi probíral na pravidelné 
schůzce znalců – odhadců nemovitostí Jihomoravského kraje; 
demonstroval to na příkladu, kdy jednomu investorovi byla 
doporučována půjčka s úrokem 8 %. Když se autor podivoval, jak 
je možné tak nízké procento, když tehdy byl úrok na termínovaném 
vkladu u České spořitelny 12 % ročně, bylo mu sděleno, že je to 
8 % měsíčně. K tomu autor znalcům provedl výpočet s úročitelem 
pro těchto měsíčních 8 % při 12 měsících ročně s výsledkem 
q12 = 1,0812 = 2,518, tzn., že původní půjčka, pokud se nesplácí, 
vzroste za rok na dvaapůlnásobek. Po uvedení výsledku se 
v posluchárně rozlehl zděšený výkřik jedné znalkyně: „Ježíšmarja, 
my jsme včera v představenstvu SBD zrušili smlouvu s Českou 
spořitelnou a uzavřeli s jiným subjektem na 8 %, a já nevím, za jaké 
období se těch 8 % počítá!“ Představenstvo k nezaplacení.

Závěrem

Snad se autorovi podařilo přijatelným způsobem přinést něco 
poučného; jako další témata mne napadají například:

 ● zkušenosti s médii,
 ● nabízené úplatky,
 ● metody výuky soudního inženýrství, využití IT, problémy 

prezentací,
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 ● mobily ve výuce a na konferencích,
 ● výuka v terénu a na soustředěních,
 ● zkušenosti z oceňování podniků,
 ● některé zajímavé dopravní nehody,
 ● ohledání bez jedné ze stran,
 ● problémy při neuvedení některých skutečností v posudku.

O těchto snad někdy příště.
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