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1. Téma práce a její základní cíle 

Považuji za povzbudivé, když si doktorand zvolí téma, které je předmětem dlouhodobých 

diskusí a zároveň i zájmových střetů v určité oblasti lidské činnosti. Nevyhne se totiž 

tomu, aby se dotýkal postavení a zájmů řady osob, kterým se jeho vyvození nemusí líbit, 

poněvadž by mohly ohrozit jejich mnohdy pohodlnou existenci. Proto je nutno hned na 

úvod pana Mgr. Jakuba Hanáka pochválit za jeho odvahu vrhnout se tak trochu do víru 

věcí, zvláště když vezmeme v úvahu jeho poznámku, že výsledky své práce již 

prezentoval na řadě konferencí. 

Jedním ze základních kritérií pro hodnocení prací tohoto typu je volba cílů a jejich 

splnění. Zde v práci pana Hanáka postrádám výchozí analýzu stavu věcí v České 

republice, zejména pak v odborné literatuře, která by umožnila zdůvodnit skutečnou 

potřebu v práci vytyčených cílů. Jinak je totiž na místě otázka, zda již někdo podobnou 

práci nezpracoval, třeba i s docela uspokojivými výsledky. Abychom byli spravedliví, je 

nutno poznamenat, že jisté shrnutí Mgr. Hanák uvádí v tezích své disertační práce.  

Vlastní hlavní cíl disertace formuluje autor ve své práci jako ověření následujících sedmi 

hypotéz: 

 Je výkon znalecké činnosti podnikáním? 

 Jsou podmínky pro výkon znalecké činnosti dostatečně konkrétní a proces 

jmenování transparentní? 

 Je opodstatněná existence znaleckých ústavů I. oddílu? 

 Garantuje současný systém prohlubování a udržování kvalifikace znalce? 

 Je odměňování znalecké činnosti dostatečné? 

 Měla by být řízením znalecké činnosti pověřena zájmová samospráva znalců? 

 Je nutný vždy osobní výkon znalecké činnosti? 

Dílčí cíle pak formuluje takto: 

 analyzovat a zhodnotit současné vztahy a jednání (institucionální otázky) při 

výkonu znalecké činnosti, 

 zjistit a popsat nedostatečně upravená místa (mezery) nebo vztahy v praxi 

nenastávající (obsolentní pravidla), 

 doporučit změny úpravy a odhadnout směr jejího dalšího vývoje. V této souvislosti 

identifikovat výhody a nevýhody jednotlivých variant, které přichází v úvahu. 

Uvedený způsob vymezení cílů se mi příliš nezamlouvá, především proto, že uvedené 

hypotézy jsou sice dobře zvolenými otázkami, na které má práce jistě odpovědět, ale 

skutečnými hypotézami, alespoň podle mého názoru, v této podobě nejsou. Dovoluji si 

vyslovit názor, že rozhodujícím cílem bylo zřejmě zhodnotit dosavadní stav znalecké 

činnosti v ČR, odhadnout směr jejího dalšího vývoje a doporučit případné změny. 

Autor po cílech dále zmiňuje metody své vědecké práce. Proti uvedenému textu nemám 

zásadnější námitky, nicméně opět postrádám jednu důležitou věc. Je totiž zřejmé, že žádné 

obecně nejlepší řešení zkoumaných problémů neexistuje a snad ani existovat nemůže. 
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Dokládá to samotná práce i srovnání s vybranými zeměmi. Proto je potřeba klást větší 

důraz na některé věci a pomíjet trošku věci jiné. Jinak řečeno, mělo by být předem jasně 

formulováno, jaká jsou rozhodující kritéria pro hodnocení jednotlivých systémů znalecké 

činnosti, a těmito kritérii posuzovat jak dosavadní vývoj v ČR, tak i stav a vývoj 

v okolních zemích. K této úvaze mě vede dojem z předložené práce, kde autor poměrně 

důkladně analyzoval systém znalecké činnosti v ČR ze všech možných stran, aniž by příliš 

zdůrazňoval a vysvětloval, co považuje za více a co za méně důležité.  

Pokud bych měl vyslovit svůj vlastní názor, tak si myslím, že v dosavadní situaci by mělo 

být rozhodujícím kritériem hodnocení úrovně znaleckých posudků zpracovávaných 

zejména v rámci znalectví v užším slova smyslu, jak jej autor v práci vymezuje. Jde tedy o 

otázku, jaký je stav souhrnného produktu znalců, kteří jsou u nás činní. Nemohu se 

samozřejmě vyslovovat k celkové úrovni znalecké činnosti a věřím, že v řadě oborů 

technického a medicínského charakteru nemusí být situace špatná. Autor však konstatuje, 

že rozhodující část posudků jsou posudky v oboru Ekonomika - ceny a odhady, a zde, 

podle mého mínění, situace příliš dobrá není. Není dobrá, přestože souhlasím s autorem, 

že poměrně časté konfrontační projednávání u soudu by mělo znalce tlačit k vyšší kvalitě. 

Velmi často je však opak pravdou, místo kvalitních posudků předkládají znalci málo 

transparentní posudky, kde zásady důvodnosti a odůvodněnosti jsou až příliš často věcí 

zcela neznámou, přičemž takové posudky by vůbec neměly být připuštěny. Pokud mohu 

soudit ze svých zkušeností zaměřených na oceňování podniků, tak dobrá kvalita není vždy 

zajištěna ani u posudků zdánlivě renomovaných ústavů. 

Disertační práce jistě neměla za cíl komplexnější hodnocení kvality znaleckých posudků. 

Je však, alespoň pro mě, poněkud zarážející, že se touto otázkou explicitně nezabývá, snad 

mimo konstatování, že osoby vybavené znaleckým razítkem odvádějí kvalitnější práci, 

což je, podle mého mínění, tvrzení, které by bylo dobré alespoň částečně podložit. V práci 

proto mohlo být jednoznačněji řečeno, že by mělo jít o hledání systému znalectví, který by 

zajistil co největší kvalitu znaleckých posudků. 

 

2. Obsah práce 

 Disertační práce je poměrně rozsáhlá. Základní text má celkem 166 stran. Je rozdělena 

celkem do 16 kapitol, ve kterých je systém znalecké činnosti v ČR probírán a diskutován 

téměř ve všech základních aspektech. Na rozdíl od běžné praxe nepokládám za potřebné 

popisovat v oponentním posudku obsah jednotlivých kapitol, a proto se soustředím na 

nejdůležitější zjištění a diskusi vybraných problémů, které považuji za rozhodující. 

Za první z pozitivních rysů práce považuji snahu o komplexní podchycení problémů, které 

hýbou životem znalecké obce s tím, že jsou ve většině případů vyjádřena i základní 

stanoviska k dalšímu vývoji. Autor se na znalectví v Čechách dívá realisticky a 

pravděpodobně z tohoto důvodu dává přednost určité kontinuitě před návrhy na 

radikálnější změny. Pro nezaujatého čtenáře se to může jevit jako rozumné a přijatelné, ale 

je třeba vidět, že to do značné míry přináší i konzervaci současného stavu, který sotva 

můžeme považovat za uspokojivý. Autor hledí na problémy spíše zrakem právníka než 

zrakem znalce, který by rád dosáhl stavu, kdy by znalectví začalo patřit mezi prestižní 

profese, jak tomu v řadě jiných zemí je.  

Zastavme se nyní u postojů autora k jednotlivým otázkám, resp. hypotézám v autorově 

pojetí. 
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Otázka č. 1 - Je výkon znalecké činnosti podnikáním? 

Autor zde říká, že znalecká činnosti je svým charakterem činností vykonávanou za účelem 

zisku. Nejedná se však o podnikání, poněvadž tato činnost je vykonávána především pro 

orgány veřejné moci. J. Hanák však správně uvádí, že tato hypotéza neplatí pro některé 

znalecké obory, jako je například obor Ekonomika - ceny a odhady. Ve  své práci správně 

odlišuje znalectví v užším a širším slova smyslu. V zásadě doporučuje, aby byl zachován 

současný stav, tzn. znalecká činnost v širším slova smyslu. Mimo jiné proto, že tento stav 

více méně vyhovuje. Vyhovuje však především současným znalcům v oboru Ekonomika - 

ceny a odhady, kteří se často snaží vyhnout zadáním od soudů a všemi dostupnými 

způsoby se snaží získat komerční zakázky. Vyhovuje i Ministerstvu spravedlnosti, protože 

zdánlivě šetří prostředky státu na znalecké posudky. Zvyšování počtu znalců a znaleckých 

ústavů pak vede k ostré konkurenci mezi nimi. Tato konkurence však není v oblasti 

kvality, ale spíše v oblasti termínů a ochoty vyhovět zákazníkovi pokud možno ve všech 

směrech. Kvalita jde stranou, protože zákazníka zajímá hlavně výsledek v co nejkratší 

době. Je třeba si uvědomit, že pokud se zcela otevřou stavidla a znalcem bude moci být 

prakticky každý, povede to k dalšímu zhoršování stavu věcí. Proto nesouhlasím s názorem 

autora, který nijak nezpochybňuje záměry ministerstva, podle kterého by mohl být 

soudním znalcem každý, kdo splní příslušné podmínky.  

Otázka č. 2 - Jsou podmínky pro výkon znalecké činnosti dostatečně konkrétní a 

proces jmenování transparentní? 

Souhlasím s autorem, že tomu tak není. Představu autora, že by věc lépe zajistila komora 

znalců ze zákona však nepovažuji za realistickou. Vzhledem ke špatnému stavu věcí by to, 

podle mého názoru, vedlo, alespoň v oboru Ekonomika, k jeho konzervaci. Podle mého 

názoru je třeba dát při jmenování nových znalců větší prostor nezávislým odborníkům, 

např. z vysokých škol. 

Otázka č. 3 - Je opodstatněná existence znaleckých ústavů? 

Souhlasím s názorem autora, a nejen autora, že tyto znalecké ústavy jsou opodstatněné. 

Z mého hlediska je podstatné, že oceňování podniku by vůbec nemělo být svěřováno 

znalcům - fyzickým osobám, poněvadž jde o komplexní problematiku, která vyžaduje 

interní kontrolu a diskusi se spolupracovníky. Pro budoucnost bude také třeba šířeji 

používat metody tržního porovnání, tzn. že znalec v této oblasti nevystačí pouze 

s účetními výkazy, a bude potřebovat mnohdy i finančně náročné databáze. Podniky by 

tedy měly zásadně oceňovat znalecké ústavy tak, jak je tomu na Slovensku. K této 

záležitosti se však p. Hanák nevyslovuje. 

Otázka č. 4 - Garantuje současný systém prohlubování a udržování kvalifikace 

znalce? 

Souhlasím s názorem autora, že současný systém garantuje zvyšování kvalifikace jen 

částečně. Podle mých zkušeností navštěvuje různé specializační semináře jen část znalců. 

Občanská sdružení hrají sice v tomto bodě pozitivní roli, komplexnější vzdělávání však 

nezajišťují a je otázkou, zda zajišťovat mohou, poněvadž jejich členové samozřejmě 

dávají přednost realizaci svých bezprostředních profesních zájmů. Nemyslím, že zřízení 

jedné obrovské komplexní komory by tuto věc dokázalo zásadně pozitivně změnit. 

Otázka č. 5 - Je odměňování znalecké činnosti dostatečné? 

Odpověď na tuto otázku není potřeba zvlášť rozebírat. Autor je v tomto bodě opatrný 

s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Moje osobní hypotéza však je, že se jedná o 

úspory na nepravém místě. Kdyby se přešlo na znalectví v užším slova smyslu a těmto 
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vybraným znalcům se slušně zaplatilo, nebylo by třeba platit takové množství posudků a 

výdaje by v souhrnu nemusely být vyšší.  

Otázka č. 6 - Měla by být řízením znalecké činnosti pověřena zájmová samospráva 

znalců? 

Jak autor ve své práci uvádí, uvažuje se o komoře ze zákona již delší dobu. Autor ve své 

práci shromáždil argumenty, které spíše svědčí ve prospěch zřízení takovéto komory. 

Zastávám však názor, že v případě nejpočetnějšího oboru Ekonomika by to vedlo ke 

zpomalení odborného vývoje a konzervaci současného nedobrého stavu. Je třeba vidět 

jeden zásadní rozdíl oproti ostatním profesím a tento rozdíl vyplývá ze skutečnosti, že pro 

oblast oceňování nejsou v této republice dána jednoznačná pravidla. Kdo posudky odbývá 

a vytváří jeden posudek ve velmi krátkém čase, ten zas tak mnoho neriskuje, poněvadž je 

faktem, že nikde není jednoznačně řečeno, co má posudek z odborného hlediska skutečně 

obsahovat. Má však možnost více vydělávat.  

 

Z předchozího textu je zřejmé, že práce dává řadu podnětů k další diskusi, což lze 

považovat za přínos k rozvoji oboru. Podle mého názoru práce splnila cíle, které si 

v úvodních částech vytyčila. Přínosy spatřuji především v rovině praktické, neboť práce 

obsahuje konkrétní návrhy a stanoviska k rozvoji oboru a lze předpokládat, že v tomto 

bodě budou závěry práce v souladu s názory podstatné části odborné veřejnosti v ČR.  

 

3. Způsob zpracování a práce s odbornou literaturou a dalšími prameny  

Autor ve své práci využívá rozsáhlé prameny a často cituje, což by mělo být podstatným 

rysem vědecké práce. Jedná se o klad dané práce. 

Jazyková stránka práce je na dobré úrovni. Práce je psána srozumitelným a čtivým stylem. 

Proti vlastnímu způsobu zpracování a zvolené struktuře práce nemám zásadní námitky. 

Autor by však mohl být možná méně opatrný a jeho soudy by mohly být vyhraněnější. 

  

4. Dílčí připomínky, poznámky a otázky:   

a) Analýza výchozího stavu problematiky v odborné literatuře by měla předcházet 

cílům práce. 

b) Použití hypotéz v daném případě nepovažuji za správné. Vymezené body by se 

měly ponechat jen jako „otázky“.  

c) Souhlasím s názorem na str. 55, že 10 let praxe je zbytečně mnoho. 

d) Str. 78 - domnívám se, že znalci budou muset ve většině případů směřovat k užším 

specializacím. 

e) Str. 82 - nesouhlasím s názorem, že znalec povolaný jednou ze stran je obecně 

stejně nezaujatý, jako znalec povolaný soudem. Svědčí o tom i skutečnost, že 

soudci dříve k posudkům stran příliš nepřihlíželi. 

f) Str. 93 - ověřování znalostí již existujících znalců zkouškou nepovažuji za 

nejvhodnější, protože je důležité nejen, co znalec umí, ale především co znalec 

dělá. Zde je dobré si vzít příklad z certifikačního procesu, kdy certifikovaný 

odhadce předkládá vybraná ocenění ke kontrole. 
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g) I když nemám proti struktuře práce zásadnější námitky, doporučil bych pokládat 

analýzu zahraničních zkušeností spíše za východisko pro další diskusi, a proto 

nepovažuji za ideální její zařazení až na konec disertační práce. 

h) Str. 159 - autor tvrdí, že nelze prokázat pozitivní vliv školení na úroveň znalecké 

práce. Osobně bych se však klonil k hypotéze, že by bylo možno statisticky 

prokázat, že znalci, kteří se průběžně vzdělávají, budou produkovat kvalitnější 

posudky. 

Podotýkám však, že mé výhrady jsou postaveny na odlišných názorech na řešení 

problémů znaleckého systému v ČR, a jejich uváděním nechci zpochybňovat vědeckou 

úroveň předložené práce. 

 

5. Otázky k obhajobě: 

a) Pokud vyjdeme z názoru, že je třeba výrazně zlepšit úroveň znaleckých posudků, 

nebylo by vhodnější oddělit odhadce, umožnit jim obsluhovat část komerčního 

trhu a přejít na znalectví v užším slova smyslu? 

b) Jsou dostatečné důvody se domnívat, že by existence komory ze zákona umožnila 

zvýšit úroveň znaleckých posudků, zejména v oboru Ekonomika - ceny a odhady?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Závěry:  

Předložená disertační práce má, podle mého názoru, přes řadu uvedených připomínek, solidní 

úroveň. Autor se zřejmě celkem dobře orientuje v nastolených problémech. Předností práce je, 

že obsahuje řadu přínosných prvků. Přes uvedené výhrady proto doporučuji, aby Ústav 

soudního inženýrství VÚT Brno přijal předloženou disertační práci a v případě dobrého 

průběhu obhajoby byl  Mgr. Jakubovi Hanákovi udělen titul PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

10. 5. 2013                                                                                  prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 

 


