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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. 

Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, 

že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má zásadní 

význam na výsledek oceňovacího procesu. Toto téma je v současné době poměrně 

málo probádané, a proto se práce bude zabývat analýzou a formulací 

rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí. 

Práce se zabývá analýzou současného stavu soudního inženýrství a rozhodování ve 

vazbě oceňování nemovitostí. Obecný rozhodovací proces, členěný do sedmi etap 

je přizpůsoben potřebám rozhodování znalce při oceňování nemovitostí. Obdobně 

jako při  manažerském rozhodování je rozhodovací proces při oceňování 

nemovitostí členěn do tří úrovní, pro které jsou formulovány zásadní rozhodovací 

problémy, které vedou k formulaci rozhodovacích zásad znalce při oceňování 

nemovitostí. Pro lepší pochopení obsáhlosti procesu rozhodování při oceňování 

nemovitostí byly vytvořeny rozhodovací stromy resp. schémata, jejichž funkčnost 

byla ověřena v závěru práce na konkrétním příkladu ocenění nemovitosti cenou 

zjištěnou.  
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1.  Úvod 

Oceňování nemovitostí je nedílnou součástí soudního inženýrství, které lze zařadit 

do vědeckých technických disciplín relativně nových. Historii soudních znalců lze 

doložit seznamem stálých soudních znalců již z roku 1787, avšak vědecký rozměr 

do soudního inženýrství přinesl až zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, který reagoval na celosvětový trend ve vývoji soudních expertíz 

a zavedl do struktury znalecké činnosti expertní činnost vědeckých ústavů 

a odborných pracovišť.  

Soudní inženýrství lze označit za obor interdisciplinární, a to v disciplinách zdánlivě 

nesouvisejících. Nejčastějšími výstupy v oborech soudního inženýrství jsou 

znalecké posudky a 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. 

Soudní inženýrství je interdisciplinární obor založený na třech základních pilířích 

resp. informačních zdrojích. Těmito pilíři jsou informace z přírodních, technických 

a společenských vědních oborů. Spojovacím prvkem v informačních zdrojích 

soudního inženýrství je pak schopnost znalce s těmito informacemi systematicky 

pracovat.  

Samotné informace bez jejich správné analýzy a vyhodnocení nevedou k žádnému 

rozhodnutí ani ke konstatování stavu věci. Tato definice se opírá o všeobecně 

známý fakt, že žijeme v informační době. Informace a schopnost s nimi pracovat je  

Obrázek 1 – Architektura soudního inženýrství v informační společnosti1 

                                                           
1 KREJZA, Z. Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí, disertační 

práce (Ph.D.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. 2013.  
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v současné době nejvíce ceněna a to ve všech oborech lidské činnosti.  

Pokud se zamyslíme nad obsahem práce „Analýza a formulace rozhodovacích 

problémů znalce při oceňování nemovitostí“ je zřejmé, že se bude zabývat 

především třetím pilířem z oblasti společensko-vědních oborů. 

Problematikou rozhodování znalce při oceňování nemovitostí se zatím žádní práce 

doposud komplexně nezabývala.   

Cílem disertační práce s názvem Analýza a formulace rozhodovacích problémů 

znalce při oceňování nemovitostí je zmapovat oblast soudního inženýrství, 

oceňování a rozhodování znalce ve vazbě na oceňování nemovitostí, popsat 

jednotlivé typy rozhodování použitelné pro proces oceňování nemovitostí, popsat 

a graficky znázornit rozhodovací proces. Vzhledem ke skutečnosti, že v České 

republice neexistuje závazný postup pro rozhodování znalce při oceňování 

nemovitostí, pokusím se syntézou těchto poznatků navrhnout pravidla pro 

standardizovaný postup znalce při rozhodování v oblasti oceňování nemovitostí. 

Ve své práci chci naplnit následující cíle: 

 Zmapovat současný stav znalecké praxe v oblasti oceňování nemovitostí;  

 Provést analýzu poznatků z oblasti rozhodování a oceňování; 

 Definovat základní rozhodovací body (momenty), případně vytvořit modelové 

schéma pro rozhodování při oceňování nemovitostí;  

 Navrhnout pravidla pro standardizovaný postupu znalce při rozhodování 

v oblasti o oceňování nemovitostí. 

Přestože činnost znalce v oblasti oceňování nemovitostí je velice široká, je přímo 

či nepřímo limitována resp. řízena přebujelou, ne vždy přehlednou, legislativou. 

Domnívám se, že v oblasti rozhodování znalce lze nalézt zásadní momenty, které 

lze vysledovat v každém procesu oceňování nemovitostí. Z této domněnky vyplývá 

první hypotéza této práce: Rozhodovací proces při oceňování nemovitostí lze 

zobecnit a nalézt v něm společné rysy.  

Znalecká činnost je nedílnou součástí multidisciplinárního oboru soudního 

inženýrství. Nejinak tomu je i v oblasti znalecké činnosti při oceňování nemovitostí. 

Znalec je osoba, která pro svůj výkon činnosti musí disponovat znalostmi 

a dovednostmi z různých technických a sociálních oborů resp. různých profesí. 

V návaznosti na jeden z autorových příspěvků, kde je činnost znalce přirovnávána 

k činnosti projektového manažera, vyplývá druhá hypotéza této práce: 

Rozhodování ve znalecké činnosti lze přirovnat k rozhodování manažerského typu.  
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2. Analýza současného stavu 

2.1 Definice 

K orientaci a pochopení souvislostí v obsáhlé problematice rozhodování znalce při 

oceňování nemovitostí je nezbytná znalost používaných pojmů. Proto součástí 

analýzy jednotlivých oblastí, kterými se zabývá práce, jsou i definice používaných 

pojmů, které velmi často vycházejí z obsáhlého legislativního prostředí. Základní 

definice k obsahu práce jsou uvedeny již v úvodu disertační práce a další v rámci 

analýzy jednotlivých zkoumaných oblastí.  

 

2.2 Soudní inženýrství – znalecká činnost 

V rámci analýzy současného stavu znalecké činnosti se práce zabývá soudním 

inženýrstvím z pohledu vědecké disciplíny, kde nejdůležitějším poznatkem 

je skutečnost, že soudní inženýrství je chápáno jako technická disciplína a zároveň 

interdisciplinární vědecký obor, který čerpá informace z oblasti práva, 

společenských věd, soudního lékařství a psychologie, technických oborů 

a ekonomiky. Tyto informace zpracovává, vyhodnocuje a následně je prezentuje 

ve srozumitelné formě Policii ČR, Státnímu zastupitelství, soudům, Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu či jiným státním orgánům. 

V rámci analýzy v oblasti soudního inženýrství se práce zabývá rovněž historií, 

která se začíná psát na konci 18. století a souvisí s rozvojem vědy a techniky. 

Prudký rozvoj v dané oblasti byl zaznamenán až na přelomu 19. a 20. století. 

Na území ČR je soudní inženýrství spojeno neodmyslitelně s osobou Ing. Jiřího 

Smrčky a jeho následovníka prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. 

Nedílnou součástí práce je analýza legislativního prostředí. Základním předpisem 

pro výkon znalecké činnosti je zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

a prováděcí vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ve znění 

pozdějších novel.  

Znaleckou činnost ve vztahu ke státním orgánům řídí Ministerstvo spravedlnosti 

ČR prostřednictvím krajských soudů. Je to služba občanům a organizacím 

při platňování jejich práv.2 

                                                           
2 KREJZA, Z. Právní úprava znalecké činnosti.  Sborník doktorandské konference Juniorstav 2005. Brno: 

VUT v Brně FAST, 2005. ISBN 80-214-2832-5. 
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Pro výkon znalecké činnosti musí být znalec kvalifikován. Zákon o znalcích pro 

jmenování znalcem definuje následující podmínky:   

 České státní občanství (ve výjimečných případech lze prominout); 

 Potřebné znalosti a zkušenosti v oboru (speciální vzdělání a praxe v oboru); 

 Osobní vlastnosti potřebné pro řádný výkon znalecké činnosti (trestní 

bezúhonnost); 

 Souhlas uchazeče se jmenováním. 

Pod pojmem kvalifikace znalce lze chápat nejen potřebné znalosti a zkušenosti 

z příslušného vědního, technického a jiného oboru, ale i nezbytné poznatky 

o možnostech, způsobech, metodách a prostředcích uplatnění odborných znalostí 

znalce v trestním, občanském, soudním, správním, arbitrážním a jiném řízení se 

zřetelem na dodržování základních principů příslušného řízení, zejména 

dokazování.3  

Mezi čtyřmi požadavky pro jmenování znalcem v České republice je i požadavek 

na osobní vlastnosti zajišťující předpoklad pro náležitý výkon znalecké činnosti.4  

Rovněž mezinárodní oceňovací standardy se zabývají profesním kodexem znalecké 

činnosti, jehož nedílnou součástí je i etika znalce či znalecké činnosti.  

Každý znalec by měl být za všech okolností čestný, důvěryhodný, měl by si 

udržovat vysoký stupeň integrity a nestrannosti, chovat se tak, aby nezpůsoboval 

žádnou újmu svým klientům, veřejnosti, znalecké profesi či profesní organizaci, 

jejímž je členem.5 

Za svou činnost je znalec trestně odpovědný, včetně případné náhrady škody, 

kterou by způsobil při protiprávním úkonu (dle občanského zákona se jedná 

o škodu při porušení právní povinnosti). 

Znaleckou činností ve smyslu zákona se rozumí znalecká činnost před státními 

orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i znalecká činnost 

prováděná v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací.6   

                                                           
3 BRADAČ, A. a kol. Soudní inženýrství. Dotisk prosinec 1999. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

1997. s. 25. ISBN: 80-7204-133-9. 

4 GELBTUCH, H. C. Real Estate Valuation in Global Markets. Chicago: Apprasial Institut, 2011. s. 122. ISBN 

978-1-935328-12-4. 

5 International Valuation Standards 2007. London: International Valuation Standards Committee, 2007. s. 

39.   

6 BRADAČ, A.; KLEDUS, M.; KREJČÍŘ, P. a kol. Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2004. s. 13. ISBN 80-7204365-X. 
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Znaleckou činnost vykonávají znalci jako fyzické osoby či znalecké ústavy, kteří 

jsou zapsáni v seznamu znalců, který je veden u jednotlivých krajských soudů 

a centrálně u ministerstva spravedlnosti.   

Pro obsah disertační práce je klíčový znalci z oboru 6 Ekonomika a odvětví Ceny 

a odhady. Velice úzce spojený obor s obsahem disertační práce a obecně 

s oceňováním nemovitostí je obor 35 Stavebnictví. 

Hlavní náplní činnosti znalce resp. soudního znalce je zpracování znaleckých 

posudků a  znaleckých zpráv pro potřebu řízení před státními orgány a v souvislosti 

s právními úkony a uplatňováním práv občanů a organizací.  

 

2.3 Znalosti a dovednosti znalce 

Vzhledem k tomu, že soudní inženýrství, a znalecká činnost je jeho nedílnou 

součástí, je považováno za interdisciplinární obor, musí znalec disponovat 

znalostmi a dovednostmi z mnoha disciplín, které spolu zdánlivě vůbec nesouvisí. 

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, vyhodnocením 

které vedou k objasnění zkoumaného problému (znaleckého úkolu). 

Při bližším pohledu na oceňování majetku, které patří pod obor ekonomika 

a odvětví Ceny a odhady identifikujeme konkrétní znalosti a dovednosti 

či informační zdroje, se kterými musí znalec disponovat či pracovat. Patří sem 

znalosti a dovednosti z: 

 Cenotvorby (principy, metody atd.); 

 Realitního trhu (poptávka a nabídka); 

 Cenového práva (legislativa regulující oblast cenotvorby); 

 Práva hmotného i procesního (především ve spojitosti se znaleckou 

činností); 

 Stavebnictví (legislativa, definice, stavební hospodářství atd.); 

 Technologie provádění staveb (správné postupy, vady konstrukcí atd.); 

 Materiálového inženýrství (druhy materiálů, vývojové trendy); 

Analýzy dat (hodnocení informací); 
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 Gnoseologie (teorie poznávání příčin převážně negativních stavů); 

 Projektování (minimální schopnost čtení ve stavebních výkresech); 

 Rozhodování (schopnost se správně a ve správné chvíli rozhodovat); 

 Managementu (řízení); 

 Komunikace (schopnost komunikace se zadavatelem apod.). 

K těmto znalostem či dovednostem byly v práci 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 jednotlivé profese, které jsou úzce specializované ve svém 

oboru, budou disponovat hlubšími znalostmi v daném oboru. 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. 

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. Blíže popsáno v kapitole 4.  Rozhodování. 

Při bližším pohledu na požadované znalosti a dovednosti, resp. schopnosti 

s informacemi z výše uvedených oborů pracovat, jsem došel k závěru, že druhá 

hypotéza této práce „Rozhodování ve znalecké činnosti lze přirovnat k rozhodování 

manažerského typu.“ byla potvrzena a lze ji v následující části věnované 

rozhodování dále rozvíjet. 

 

2.4 Oceňování nemovitostí  

Historie oceňování na území ČR se dá rozdělit do několika oceňovacích období 

a etap, které byly graficky znázorněny v obrázku 2 Mapa oceňovacích období 

a etapy příbuzných oceňovacích předpisů.  
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Obrázek 2 – Mapa oceňovacích období a etapy příbuzných oceňovacích předpisů7 

 

V oblasti oceňování byla analyzována především legislativa. Základními 

oceňovacími předpisy jsou: 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), v platném znění (dále jen „Z“);  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 

v platném znění (oceňovací vyhláška), (dále jen „V“).  

Podle zákona o oceňování majetku se oceňují věci (movité a nemovité), práva 

a služby cenou obvyklou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob ocenění. 

Obvyklou cenou je pak chápana cena, které by bylo dosaženo při prodeji stejného 

nebo obdobného majetku, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění majetku. Při ocenění cenou obvyklou se berou v potaz všechny okolnosti, 

které mají na cenu obvyklou vliv, kromě vlivů mimořádných okolností trhu (tj. stav 

tísně, důsledky přírodních či jiných kalamit), osobních poměrů prodávajícího 

či kupujícího (tj. vztah majetkový, osobní či rodinný) a vlivu zvláštní obliby plynoucí 

z osobního vztahu k oceňované věci.  

Jiné způsoby ocenění plynoucí ze zákona o oceňování majetku jsou: 

 nákladový způsob, 

 výnosový způsob, 

 porovnávací způsob, 

 oceňování podle jmenovité hodnoty, 

 oceňování podle účetní hodnoty,  

 oceňování podle kurzové hodnoty,  

 oceňování sjednanou cenou,  

                                                           
7 KREJZA, Z. Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí, disertační 

práce (Ph.D.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. 2013. 
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Pokud zákon o oceňování majetku nestanoví jiný způsob oceňování nemovitostí, 

stavba nebo její část (resp. spoluvlastnický podíl) se oceňují: 

 Nákladovým způsobem; 

 Výnosovým způsobem;  

 Porovnávacím způsobem; 

 Kombinací nákladového a výnosového způsobu. 

Pokud zákon o oceňování majetku nestanoví jiný způsob oceňování pozemků, 

pozemek nebo jeho část (resp. spoluvlastnický podíl) se oceňují: 

 Porovnávacím způsobem; 

 Výnosovým způsobem;  

 Kombinací porovnávacího a výnosového způsobu. 

Daný způsob ocenění definuje prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb., (oceňovací 

vyhláška). 

Pokud zákon o oceňování majetku nestanoví jiný způsob oceňování trvalých 

porostů, trvalé porosty se oceňují: 

 Nákladovým způsobem; 

 Výnosovým způsobem;  

 Kombinací nákladového a výnosového způsobu. 

Daný způsob ocenění definuje prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací 

vyhláška. 

Práce se rovněž zabývá vztahem mezi cenou a hodnotou. V obecném pojetí 

je za cenu považována částka, která je požadována, nabízena či skutečně 

zaplacena ve spojitosti s koupí nebo prodejem věci či služby. Tato částka může, 

avšak nutně nemusí, být ve shodě s přisuzovanou hodnotou pro jinou osobu 

k dané věci či službě. Částka, která byla zaplacena, je výsledkem dohody mezi 

kupujícím a prodávajícím, kompromisem mezi částkou požadovanou a nabízenou. 

Částka vždy zůstává historickým faktem nezávisle na tom, zda byla či nikoliv 

zveřejněna.  

V souladu s platnou legislativou ČR v oblasti cenotvorby je cena peněžní částka 

sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až § 13 zákona č. 526/1990 Sb., 

zákona o cenách, nebo peněžní částka zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným 

účelům než k prodeji.  Tímto zvláštním předpisem je chápán zákon č. 151/1997 

Sb., zákon o oceňování majetku. 
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Z pohledu cenového práva v ČR, konkrétně § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, rozlišujeme:  

1) Ceny sjednané (smluvní), tyto ceny lze považovat za volné, jelikož nejsou 

ničím regulovány, pouze zákony trhuj jedná se o cenu obvyklou; 

2) Ceny zjištěné podle zvláštního cenového předpisu, tímto předpisem je 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláška 

č. 3/2008 Sb. v platném znění, jedná se o cenu zjištěnou. 

Z definice ceny lze odvodit, že hodnota není chápána jako skutečně zaplacená ani 

požadovaná či nabízená částka. Hodnotu chápeme jako ekonomickou kategorii, 

která vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím či službou, které lze pořídit. Jedná 

se o odhad užitku resp. prospěchu vlastníka zboží či uživatele služby. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o odhad užitku, který je prováděn z různého pohledu, existuje 

celá řada definicí hodnoty, tudíž i hodnot. Jedná se například o věcnou hodnotu, 

výnosovou hodnotu, střední hodnotu, tržní hodnotu atd. 

Pro správné pochopení současného systému oceňování nemovitostí je nezbytné 

specifikovat co je předmětem oceňování nemovitostí a rovněž definovat pro jaký 

účel se ocenění provádí (toto bude předmětem následující kapitoly). Je nesprávné 

považovat za předmět oceňování nemovitostí jednoduše pozemky a stavby  

Pro správné ocenění musí znalec především rozhodnout, o tom, co je součást 

a co je příslušenství dané nemovitosti, k tomu jsou zapotřebí přesné informace od 

zadavatele ocenění resp. majitele nemovitosti.  

Při oceňování nemovitostí se nejčastěji setkáváme s cenou Cena pořizovací (cenou 

historickou resp. reprodukční pořizovací cenou resp. výchozí cenou resp. cena 

nové stavby). Dále pak s cenou časovou (označovanou za substanční hodnotu). 

Jedna z nejčastěji stanovovaných cen je obvyklá cena (vyjadřuje relativně 

objektivní tržní hodnotu majetku a je též nazývána cenou obecnou) a cenou 

Zjištěnou (nazývanou cenou administrativní či úřední) a v brzké době se 

pravděpodobně budeme setkávat s cenou zvláštní obliby se rozumí zvláštní 

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.8 

                                                           
8 § 2 odst. 2. Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Dostupné na 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/151-1997-sb-o-ocenovani-majetku-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-

ocenovani-majetku/ 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/151-1997-sb-o-ocenovani-majetku-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-ocenovani-majetku/
http://www.uplnezneni.cz/zakon/151-1997-sb-o-ocenovani-majetku-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-ocenovani-majetku/
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2.5 Podklady pro oceňování nemovitostí 

Účel ocenění nemovitosti může být rozdílný, rovněž i potřebné dokument 

(podklady) mohou být odlišné. 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 cestou soudu.   

Podklady pro ocenění jsou: 

 Výpis z katastru nemovitostí; 

 Kopie příslušné části katastrální mapy s vyznačeným oceňovaným 

pozemkem; 

 Výpis z pozemkové knihy; 

 Cenová mapa stavebních pozemků; 

 Výkresová dokumentace; 

 Stavebně právní dokumentace; 

 Nájemní smlouvy; 

 Pasporty nemovitostí; 

 Přiznání k dani z příjmu; 

 Pojistné smlouvy; 

 Smlouva o správě nemovitosti; 

 Smlouvy o službách; 

 Zápis z místního šetření; 

 Předpisy a katalogy; 

 Další obsah spisu; 

 Fotodokumentace; 

 Databázové informace; 

Obecně lze tvrdit, že informace snižují riziko chybného rozhodnutí. Následující 

obrázek znázorňující vztah rizika a množství informací a rovněž rizika na množství 

znalostí. 
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Obrázek 3 Graf závislosti rizika na znalostech a informacích9 

Kde je:  

A...  hranice minimálních požadovaných znalostí resp. informací, za kterých existuje již 

akceptovatelné riziko 

B…  hranice 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 

C … hranice maximálního akceptovatelného rizika 

Osa X …  množství znalostí resp. informací; pásmo jistoty - minimální riziko při 

maximálních znalostech 

Osa Y … množství rizika; pásmo absolutní nejistoty - maximální riziko při minimálních 

znalostech 

 
 

                                                           
9 KREJZA, Z. Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí, disertační 

práce (Ph.D.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. 2013.  
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2.6 Rozhodování 

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 to 

mu je i v oblasti oceňování nemovitostí.  

Rozhodnutí je výběr minimálně ze dvou alternativ, který je ovlivněn analýzou  

a vyhodnocením dostupných informací.  

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.10 

Součástí analýzy oblasti v rozhodování byla i historie rozhodování. Pokud neřešíme 

osobu rozhodovatele, pak rozhodování lze vysledovat prakticky až k samému 

vzniku života, ale s „klasickým způsobem rozhodování“ se setkáváme až v době 

prvobytně-pospolné společnosti související 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.   

Tato definice se dá přesně aplikovat na rozhodovací činnost znalce při oceňování 

nemovitostí. V celém procesu oceňování se znalec musí neustále rozhodovat. 

Všechna tato 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 miltidisciplinaritou. 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;  

b) Rozhodování s rizikem; 

                                                           
10 SKOŘEPA, M. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnosti. Praha: Karolinu. 2005. 155 s. ISBN: 80-

246-0960-6. 
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c) Rozhodování za nejistoty. 

Z pohledu složitosti řešené problematiky lze problémy v rozhodování rozlišit na: 

a) Jednoduché problémy; 

b) Složité problémy. 

Z hlediska znalecké činnosti se většina problémů analyticky rozdělí na řešení 

jednodušších dílčích problémů či otázek, proto z pohledu rozhodování se bude 

jednat většinou o jednoduché problémy. 

Z pohledu počtů rozhodovatelů zapojených do procesu rozhodování rozlišujeme 

způsob rozhodování: 

a) Individuální; 

b) Skupinový.  

Vzhledem k tomu, že znalec je ze zákona fyzická osoba vykonávající činnost 

osobně a nezastupitelně, i přesto, že se znalec může radit o vniklých situacích, 

z hlediska rozhodování ve znalecké činnosti se jedná o individuální způsob 

rozhodování. 

Z pohledu počtu použitých kriterií rozdělujeme rozhodování: 

a) Jednokriteriální; 

b) Vícekriteriální. 

Z pohledu znalecké činnosti nelze jednoznačně predikovat, o jaký typ rozhodování 

se bude jednat. Dá se předpokládat, že převažovat bude jednokriteriální, avšak 

v různých oblastech rozhodování to může být rozdílné.   

 

2.7 Rozhodovací proces 

Rozhodovací proces je systém skládající se z jednotlivých činností na sebe 

navazujících, které při důsledném provedení povedou k nalezení jednoho či více 

řešení daného problému a zvážení dopadů jednotlivých řešení povede k výběru 

nejvýhodnějšího řešení daného problému.  

Na každé rozhodování je pohlíženo ze dvou hledisek: 

a) 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.  
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b) Formálně - logické, často označované 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.  

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; 

3) Volba řešení. 

Velice 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. Takový  

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 

základních fází. Jednotlivé fáze jsou pak složeny z několika dílčích fází: 

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 obrázku č. 10 Model rozhodovacího procesu.  
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Obrázek 4 Model rozhodovacího procesu pro znaleckou činnost99 
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2.8 Rozhodování při oceňování nemovitostí 

Problematika rozhodování znalce při oceňování nemovitostí není v žádné práci 

uceleně popsána. Pouze Matička ve své práci Využití multikriteriálního hodnocení 

ve znalecké praxi 11 , 12  se věnuje konkrétní používané metodě rozhodování 

ve znalecké praxi. 

Chybí systematicky utříděný pohled na proces rozhodování znalce při oceňování 

nemovitostí, který by sjednotil, zprůhlednil nebo popsal tento proces. Ucelený 

popis problematiky rozhodování by měl v konečné fázi pomáhat znalci 

při rozhodování v situacích, kdy právní předpisy nehovoří jednoznačně, jak má 

znalec jednat. Avšak není záměrem vytvořit další normu, která by dále svazovala 

znalce při jeho práci. Naopak účelem je vytvořit oporu, která by především 

začínajícím znalcům a studentům problematiky znalecké činnosti napomohla 

v orientaci a při práci samotné.   

 

2.9 Rozhodnutí o druhu ceny  

V závislosti na znaleckém úkolu (účelu ocenění) je přiřazen druh ceny a následně 

i použitá oceňovací metoda.  Následující výčet účelů ocenění, dává přehled 

o základních předpisech, které se váží k danému účelu ocenění, ke kterému 

je rovněž přiřazen druh ceny. 

a) Koupě nemovitosti – cena obvyklá, cena zjištěná; 

b) Prodej nemovitosti – cena obvyklá, cena zjištěná; 

c) Směna nemovitosti – cena obvyklá, cena zjištěná; 

d) Stanovení hodnoty nemovitosti pro účely daně darovací – cena zjištěná; 

e) Stanovení hodnoty nemovitosti pro výpočet daně dědické - cena obvyklá; 

f) Vypořádání dědictví – cena obvyklá; 

g) Náhrada za zrušení věcného břemene – cena obvyklá; 

h) Náhrada za zřízení věcného břemene – cena obvyklá; 

i) Ocenění věcného břemene pro daňové účely – cena zjištěná; 

j) Koupě nemovitosti s věcným břemenem – cena obvyklá; 

k) Prodej nemovitosti s věcným břemenem – cena obvyklá; 

                                                           
11 MATIČKA, R. Využití metod multikriteriálního hodnocení ve znalecké praxi – část 1.  In Soudní inženýrství. 

č. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. s. 7 - 8. 

12 MATIČKA, R. Využití metod multikriteriálního hodnocení ve znalecké praxi – část 2.  In Soudní inženýrství. 

č. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. s. 23 – 24.  
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l) Stanovení majetkové újmy zřízením věcného břemene – cena obvyklá, cena 

zjištěná; 

m) Restituce nemovitostí a mimosoudní rehabilitace – cena zjištěná; 

n) Vyvlastnění nemovitosti – cena obvyklá, cena zjištěná; 

o) Ocenění nemovitosti pro účetní evidenci – cena zjištěná, cena reprodukční, 

cena obvyklá; 

p) Stanovení výše škody (i pro pojišťovnu) – cena reprodukční, cena obvyklá; 

q) Ocenění pro stanovení nominální hodnoty zajišťovacího prostředku – cena 

obvyklá; 

r) Stanovení obvyklé ceny nemovitosti – cena obvyklá; 

s) Určení hodnoty nemovitosti pro účely nepeněžitého vkladu – cena obvyklá; 

t) Ocenění nemovitosti pro účely insolventního řízení – cena obvyklá, cena 

zjištěná; 

u) Zjištění výše majetkové újmy na nemovitosti – cena reprodukční, cena 

obvyklá; 

v) Stanovení výše bezdůvodného obohacení – cena obvyklá; 

w) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti – cena 

obvyklá, cena zjištěná; 

x) Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví – cena obvyklá, cena zjištěná; 

y) Prodej a koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti – cena obvyklá, cena 

zjištěná; 

z) Odstoupení od smlouvy o dílo a vypořádání závazků smluvních stran – cena 

reprodukční, cena obvyklá. 

 

 

2.10 Rozhodnutí o metodě ocenění  

V závislosti na hledaném druhu ceny je použita metoda ocenění. Jednotlivé 

způsoby resp. metody ocenění vycházejí ze zákona o oceňování, případně 

z oceňovací vyhlášky. Mezi nejčastější druhy cen patří:  

a) Cena obvyklá – metoda porovnávací, nákladová, výnosová a jejich 

kombinace; 

b) Cena zjištěná – metoda nákladová, porovnávací, výnosová, případně jejich 

kombinace (pro všechny metody jsou předepsány postupy v oceňovací 

vyhlášce, ta rovněž stanoví, pro jaký typy objektů se jednotlivé metody 

použijí); 
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c) Cena reprodukční – metoda nákladová; 

d) Cena časová – metoda nákladová. 

Tyto metody jsou doporučené, pouze v určitých případech jsou závazné. V případě 

stanovování ceny zjištěné dle zvláštního předpisu, je nedílnou součástí rozhodnutí 

o metodě rovněž volby příslušného paragrafu oceňovací vyhlášky. 

 

2.11 Rozhodování ve znalecké praxi  

Již v kapitole č. 1 Úvodu bylo naznačeno, že práce znalce je o neustálém 

rozhodování, že rozhodování znalce lze do značné míry přirovnat k rozhodování 

projektového manažera, jelikož jejich způsob práce s informacemi a následné 

rozhodování se v mnoha ohledech podobají.  

Problematikou rozhodování znalce při oceňování nemovitostí se přímo nezabývá 

žádná literatura. Naproti tomu o manažerském rozhodování bylo napsáno již 

mnoho kvalitních publikací, ze kterých vychází teoretické informace této práce.  

Rozhodování můžeme 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 13  

  

                                                           
13 PUCHÝŘ, B. Hodnotové inženýrství, elektronická studijní opora. Brno:VUT FAST. 2010. s. 9. 
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3. Analýza rozhodovacího procesu  

3.1 Etapy v rozhodovacím procesu 

Postup zpracování znaleckého posudku je poměrně různorodý a zdlouhavý, proto 

je rozdělen do 7 ucelených, logicky na sebe navazujících, etap. (Více v kapitole 3.6 

Postup při oceňování nemovitostí): 

1) Výzvou ke zpracování znaleckého posudku; 

2) Příprava - studium podkladů; 

3) Místní šetření; 

4) Nálezová část znaleckého posudku; 

5) Posudková část; 

6) Závěr posudku; 

7) Závěrečná kontrola. 

Rozhodovací proces je analyzován ve všech výše uvedených etapách. Tak jak jsou 

specifické činnosti znalce v jednotlivých etapách zpracování znaleckého posudku, 

tak jsou i obsahově odlišné rozhodovací modely.  

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. 

 

3.2 Shrnutí podstatných skutečností jednotlivých etap 

zpracování znaleckého posudku 

V 1. etapě – Výzva ke zpracování znaleckého posudku 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. 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 o vyloučení pochybností 

o oprávněnosti a schopnosti znalce zpracovat znalecký posudek. Hlavní motivací 

je minimalizace rizika zpochybnění osoby znalce a jeho odborných znalostí 

a schopností. 
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Ve 2. etapě – Příprava – studium podkladů znalec podrobně analyzuje dostupné 

informační zdroje a zpracuje kostru znaleckého posudku a případně obsah spisu, 

pokud je to úkolem, či je to účelné.  

Ve 3. etapě – Místní šetření 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 

Ve 4. etapě – Nálezová část znaleckého posudku znalec provede důkladnou 

analýzu vyhodnocení všech dostupných informací a případně rozhodne, na které 

informační zdroje nebude brát ve svém znaleckém posudku zřetel, protože jsou 

v rozporu s jinými informačními materiály.  

V 5. etapě – Posudková část znaleckého posudku zpracování znaleckého posudku 

se znalec opětovně a důkladně zaměří na analýzu znaleckého úkolu. Je nezbytné 

zjistit, co přesně je znaleckým úkolem, jakou hodnotu je nutné stanovit a následně 

rozhodnout o použité metodě, či způsobu ocenění. Rozhodnutí znalce je rovněž 

limitováno legislativou. Míra formalizovaného postupu závisí na druhu ceny 

či  odnoty, kterou znalec bude stanovovat.  

V 6. etapě – Závěr posudku 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.  

V 7. Etapě – Závěrečná kontrola, poslední v řadě, 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.  

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.  
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Následující tabulka popisuje obecné aktivity konané v rámci jednotlivých fází 

rozhodovacího procesu (Obrázek 4). Klíčovou fází se jeví fáze č. 4 - Analýza 

problému, za kterou lze prakticky dosadit a rozvíjet jakoukoliv otázku 

z vytvořeného rozhodovacího schéma B.  

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 

schématu 

5. Identifikace kriterií 
Nebezpečí zpochybnění dílčích závěrů či 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 schématu 

8 
Analýza alternativních 

řešení 

A) Povede k odstranění pochybnosti 

B) Nepovede k odstranění pochybnosti 

9. 
Vyhodnocení nejlepší 

varianty 

Výběr alternativy A) jelikož 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  

Tabulka 1 Zobecněný rozhodovací proces při zpracování ZP pro oblast ocenění nemovitostí14 

 

Obecný rozhodovací model lze aplikovat ve všech fázích zpracování znaleckého 

posudku při oceňování nemovitostí, lze konstatovat, že druhá hypotéza 

„Rozhodovací proces při oceňování nemovitostí lze zobecnit a nalézt v něm 

společné rysy“.  

                                                           
14 KREJZA, Z. Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí, disertační 

práce (Ph.D.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. 2013. 
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4. Formulace rozhodovacích problémů 

4.1 Rozhodovací problémy 

Rozhodovací problémy znalce při oceňování nemovitostí jsou podrobně popspány 

v disertační práci a jsou spojeny např. 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.  

 

4.2 Rozhodování znalce  

Při globálním pohledu na rozhodovací proces, při zpracování znaleckého posudku, 

by se dalo rozhodování znalce rozdělit, podobně jako při rozhodování projektového 

manažera, do tří úrovní:  

 Strategické rozhodování znalce; 

 Taktické rozhodování znalce; 

 Operativní rozhodování znalce. 

 

Strategické rozhodování znalce má dopad na celý proces zpracování znaleckého 

posudku. Základním problém 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 vetvořeno rozhodovacího schéma A - 

Rozhodnutí o druhu ceny. 
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Taktické 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. 

 

Operativní 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.   

 

4.3 Standardizovaný postup při oceňování nemovitostí 

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, která zabezpečí komplexní přístup při zpracování znaleckého posudku.  

1. Etapa - Výzva ke zpracování znaleckého posudku, jejíž součástí je eliminace 

problému s podjatostí znalce.  

2. Etapa - Příprava – studium podkladů, jejíž součástí je eliminace problému 

s nedostatečnou identifikací a nesprávným zatříděním oceňovaného 

majetku.  

3. Etapa - Místní šetření, jejíž součástí je eliminace problému s nedostatkem 

informací.  

4. Etapa - Nálezová část znaleckého posudku, jejíž součástí je eliminace 

problému neidentifikovaných informačních zdrojů.  

5. Etapa - Posudková část, jejíž součástí je eliminace problému chybějících 

exaktních postupů.  

6. Etapa - Závěr posudku, jejíž součástí je eliminace nepochopení výsledků 

z posudkové části.  

7. Etapa - Závěrečná kontrola, jejíž součástí je eliminace chyb a opomenutí 

z obsahového i formálního hlediska.  

Celý systém pomáhá eliminovat hlavní problém/riziko zpochybnění znaleckého 

posudku či jeho části. 



Analýza a formulace rozhodovacích problémů znalce při oceňování nemovitostí   

 

 - 28 - 

 

4.4 Standardizovaný rozhodovací proces  

Podobně jako standardizovaný postup při oceňování nemovitostí i standardizovaný 

rozhodovací proces (viz obrázek 4) má stejný účel. Pomocí logicky na sebe 

navazující kroků (fází) zabezpečit komplexní přístup při rozhodování znalce 

při zpracování znaleckého posudku v oblasti oceňování nemovitostí.   

1. Fáze (identifikace negativního stavu) má za úkol zjištění existujícího 

problému.  

2.  Fáze (Analýza okolí) má za úkol zjistit podmínky, za kterých problém vznikl.  

3. Fáze (Formulace problému) má za úkol přesný popis problému.  

4. Fáze (Analýza problému) má za úkol rozbor podstaty problému.  

5. Fáze (Identifikace kriterií) má za úkol definici hodnotících kritérií.  

6. Fáze (Přiřazení vah ke kritériím) má za úkol ohodnocení důležitosti 

hodnotících kritérií. 

7. Fáze (Formulace alternativních řešení) má za úkol specifikovat všechna 

možná řešení problému, která neodporují vyřčeným hypotézám.  

8. Fáze (Analýza alternativ řešení) má za úkol podat informace mající vliv 

na výběr nejvýhodnější alternativy řešení.  

9. Fáze (Vyhodnocení nejlepší alternativy) má za úkol výběr vhodného řešení.  

10. Fáze (Návrh a implementace řešení) má za úkol připravit podmínky 

pro realizaci zvoleného řešení.  

11. Fáze (Kontrola vyhodnocení efektivnosti realizovaného řešení) má za úkol 

realizaci zpětné vazby a případně přehodnocení výběru alternativy řešení.     

Celý systém pomáhá eliminovat hlavní problém/riziko nesprávného (chybného) 

rozhodnutí které bude mít 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 těžkopádný.  
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4.5 Pravidla standardizovaného postupu rozhodování 

znalce v oblasti oceňování nemovitostí 

Problematika oceňování nemovitostí je oblast značně obsáhlá a různorodá. 

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 dopřede a vytvořit rozhodovací schéma. 

Nevýhodou těchto schémat je jejich značná složitost, která je přímo-úměrná 

složitosti existující platné legislativy, která danou oblast reguluje. 

V předchozích kapitolách byl popsán standardizovaný postup při oceňování 

nemovitostí, rovněž standardizovaný rozhodovací proces. V kontextu s tím jsou 

pravidla standardizovaného postupu rozhodování znalce v oblasti oceňování 

nemovitostí (viz níže) chápaná jako obecná pravidla, aplikovatelná v rozhodovacím 

procesu při oceňování nemovitostí, která povedou znalce při oceňování 

nemovitostí ke správnému postupu a výsledku. Při jiném úhlu pohledu 

na problematiku rozhodování při oceňování nemovitostí je možné, že by byla 

definována další pravidla. 

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 musí využít existující standardizované postupy.  

Znalec by neměl činit prostá intuitivní rozhodnutí. Znalec by měl veškerá 

rozhodnutí zaznamenat ve znaleckém posudku.  

Znalci nepřísluší rozhodování ve věcech právních.  

Znalec by měl každé své rozhodnutí zvažovat v kontextu důsledků rozhodnutí.   
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5. Grafický model rozhodování 

5.1 Grafický model strategického rozhodování znalce 

Strategické rozhodování znalce je rozhodování o druhu ceny, která má být 

stanovena. K tomuto rozhodnutí bylo zpracováno rozhodovací schéma A – Určení 

druhu ceny.  
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5.2 Grafický model taktické rozhodování znalce 

Taktickým rozhodnutím znalce je rozhodnutí o metodě resp. způsobu ocenění. 

K tomuto rozhodnutí byl zpracován Rozhodovací strom - Určení správného způsobu 

ocenění nemovitosti. Jedná se pouze o začátek rozhodovacího stromu. 
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5.3 Grafický model operativního rozhodování znalce 

0perativní rozhodování se projevuje v celém procesu zpracování znaleckého 

posudku. Úkolem operativního rozhodování je zabezpečit správný (obvyklý) postup 

zpracování znaleckého posudku, resp. ocenění nemovitosti. K této části bylo 

vypracováno rozhodovací schéma B – Kontrola správnosti postupu. (následuje 

pouze začátek). 
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6. Závěr 

6.1 Shrnutí poznatků z oblasti rozhodování a oceňování 

Na začátku práce byly vyřčeny dvě hypotézy, které mají přímou vazbu na téma 

disertační práce. Jedna z hypotéz této práce je „Rozhodování ve znalecké činnosti 

lze přirovnat k rozhodování manažerského typu.“ a druhou hypotézou této práce 

je „Rozhodovací proces při oceňování nemovitostí lze zobecnit a nalézt v něm 

společné rysy.“ Obě tyto hypotézy byly potvrzeny.  

V této práci byly vytyčeny následující dílčí cíle:  

 Zmapovat současný stav znalecké praxe v oblasti oceňování nemovitostí;  

Pro účely zmapování stavu znalecké praxe byla provedena podrobná 

analýza v části rozhodování při oceňování nemovitostí. Byly zmapovány 

oblasti, které mají přímou vazbu či souvislost s oceňováním, znaleckou 

činností a rozhodováním. Byla prostudována dostupná odborná literatura 

i konkrétní znalecké posudky.  

 

V oblasti soudního inženýrství se práce soustředila na historický vývoj, 

znalecké obory, potřebné znalosti a dovednosti znalce potřebné pro správný 

výkon znalecké činnosti. Nedílnou součástí této části a znalecké činnosti 

především je etický kodex znalce. 

  

V oblasti oceňování se práce soustředila rovněž na historický vývoj 

oceňování nemovitostí na území ČR, dále na problematiku vztahu ceny 

a hodnoty. Byla provedena analýza předmětu a účelu oceňování ve vazbě 

na druh ceny.  

 

 Provést analýzu poznatků z oblasti rozhodování a oceňování; 

Problematika rozhodování a oceňování byla podrobně popsána 

a analyzována. Oblast znalecké činnosti a oceňování nemovitostí 

je do značné míry regulována platnou legislativou, která tvoří základní 

omezující podmínky v celém procesu rozhodování. 

 

Samotný proces rozhodování není podřízen žádné zákonné normě. Pravidla 

pro rozhodování vycházejí především z obecně známých a používaných teorií 

řízení a rozhodování používaných rovněž v oblasti managementu.  
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Přestože neexistuje pro samotný proces rozhodování žádný konkrétní 

předpis, je rozhodování znalce do značné míry omezeno na postup dle 

zákonů, které tvoří omezující podmínky pro rozhodování. Poměrně složité 

legislativní prostředí v kombinaci s pojmovou nejednotností činí orientaci 

v dané problematice značně složitou.  

 

Nejvíce regulovanou oblastí je cena zjištěná dle zvláštního předpisu 

(vyhlášky č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, v aktuálním znění), která tvoří 

podstatnou část objemu práce znalce. Právě kvůli silné regulaci je tato část 

oceňování nemovitostí nejvhodnější pro sestavení rozhodovacích schémat, 

jelikož postup lze formalizovat a dopředu předpokládat.  

 

Naopak nejméně regulovanou oblastí oceňování nemovitostí je cena 

obvyklá, pro kterou neexistuje předpis, který by formalizoval postup znalce 

při stanovení ceny obvyklé. Sestavit rozhodovací schéma je pro tuto oblast 

velmi složité, jelikož znalec není při svém postupu regulován konkrétním 

předpisem a záleží pouze na něm, na jeho zkušenostech a názoru, jakou 

metodu či postup použije.  

 

Vlastní rozhodování znalce při oceňování nemovitostí lze úspěšně přirovnat 

k rozhodování manažerského typu, například k rozhodování projektového 

manažera, což potvrdila i jedna z hypotéz. To, co mají profese manažera 

a znalce společného, je především efektivní práce s informacemi 

v multioborovém prostředí.  

 

 Definovat základní rozhodovací body (momenty), případně vytvořit modelové 

schéma pro rozhodování při oceňování nemovitostí;  

V souvislosti se zjištěním podobnosti rozhodování znalce při oceňování 

nemovitostí s rozhodováním manažera, bylo dále zjištěno, že struktura 

rozhodovacích problému i rozhodovacího procesu je obdobná.  

 

Rozhodování znalce bylo rozděleno do tří úrovní. První úrovní je strategické 

rozhodování o druhu ceny, ke kterému bylo vytvořeno modelové rozhodovací 

schéma A. Druhou úrovní je taktické rozhodování o správném způsobu 

ocenění, pro které bylo vytvořen model rozhodovacího stromu. Třetí úrovní 
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je perativní rozhodování o správném postupu ocenění, pro které bylo 

vytvořeno modelové rozhodovací schéma B. 

 

 Navrhnout pravidla standardizovaného postupu rozhodování znalce 

při oceňování nemovitostí. 

Pravidla standardizovaného postupu rozhodování znalce v oblasti oceňování 

nemovitostí (viz kapitola 4.5) jsou chápaná jako obecná pravidla, 

aplikovatelná v rozhodovacím procesu při oceňování nemovitostí, která 

povedou znalce při oceňování nemovitostí ke správnému postupu 

a výsledku. Při jiném úhlu pohledu na problematiku rozhodování při 

oceňování nemovitostí je možné, že by byla definována další pravidla.   

 

6.2 Význam poznatků pro praxi a vědní obor 

Výsledky této práce jednoznačně ukázaly na rozsáhlost a komplikovanost 

problematiky oceňování nemovitostí, která souvisí s její interdisciplinární 

podstatou a složitou legislativou.  

Oblast oceňování nemovitostí z pohledu rozhodování je velice různorodá. 

V závislosti především na platné legislativě existují oblasti v oceňování 

nemovitostí, pro které je obtížné vytvořit rozhodovací model. Takovou oblastí 

je cena obvyklá, pro kterou sice existuje přesná definice, ale zároveň neexistuje 

předpis, který by definoval přesný postup ocenění. Tato oblast je charakteristická 

větší volností v oblasti rozhodování při oceňování nemovitostí. Přesným opakem je 

pak oblast ceny zjištěné (zjištěné dle zvláštního předpisu, tj. vyhlášky č. 3/2008 

Sb., oceňovací vyhlášky, v platném znění), která je legislativně popsána velice 

podrobně, a proto je mnohem jednodušší vytvořit pro tuto oblast rozhodovací 

model, protože postup ocenění lze přesně predikovat. V této oblasti prakticky 

neexistuje rozhodovací volnost, téměř veškerá rozhodnutí konaná znalcem jsou 

řízena platnou legislativou. Grafické rozhodovací modely dávají přehled o složitosti 

celého procesu, avšak jejich nevýhodou je jejich složitost plynoucí z komplikované 

legislativy.  

Obecný rozhodovací proces viz obrázek 10, lze však aplikovat na všechny oblasti 

oceňování nemovitostí. Rovněž definovaná pravidla standardizovaného postupu 

rozhodování znalce při oceňování nemovitostí lze aplikovat na celou oblast 

rozhodování znalce při oceňování nemovitostí. 
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