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V posledním roce se intenzivněmluví o tom, že zákon o soudních
znalcích je zastaralý. Ve sněmovně čeká na projednání návrh no
vého zákona. Jaký je váš názor na něj z pozice soudního znalce?
Současný zákon určitě zastaralý je, a to i přes několik noveliza‑
cí, kterými prošel. Návrh nového zákona o znalcích obsahuje
některé pozitivní změny. Příkladem je zavedení vydávání zna‑
leckých posudků elektronicky či jejich označení elektronicky
nezměnitelnou formou. Urychlí se tak doručení jak soudu, tak
stranám sporu. Dle mého názoru jsou ale v návrhu i nešťastně
uchopené aspekty. S kolegy z jiných znaleckých ústavů jsme
psali náměty a podněty k úpravám, které se však zatím nepo‑
dařilo prosadit.

A co byste konkrétně chtěli změnit?
Například co se týče právní úpravy postavení právnických osob,
které vykonávají znaleckou činnost. V současné úpravě máme
znalce coby fyzické osoby a znalecké ústavy. Návrh nového
zákona však rozlišuje tři kategorie: znalce jako fyzickou osobu,
znalecké ústavy, které jsou institucionálními subjekty – tedy
vysoké školy, akademická pracoviště –, a pak znalecké kance‑
láře, které zákon chápe v podstatě jako sdružení znalců coby
fyzických osob. To nepovažuji za šťastné řešení. V řadě případů
sice akademická obec přichází s mnoha metodickými podněty,
myslím si však, že pokud bude chybět kontakt s praxí, pak to
pro účely soudních řízení nepředstavuje ideální řešení.

Proč?
Můžeme to vysvětlit třeba na paralele s oborem soudní lékař‑
ství. Někdo, kdo působí na lékařské fakultě, ale nikdy neope‑
roval, by snad měl posuzovat, jestli nějaká operace proběhla
v pořádku? Pokud s tím nemá sám zkušenosti, tak to těžko ob‑
jektivně posoudí. A v ekonomické oblasti je to podobné. Dle
návrhu zákona pracovník ze znaleckého ústavu nemusí být ani
znalcem, a přitom může být zpracovatelem znaleckého posud‑
ku. Měl by tedy ocenit hodnotu společnosti, aniž by se účast‑
nil jednání managementu nebo znal z praxe fungování firem.
Podle mého názoru se odborná pracoviště akademických insti‑
tucí mohou vyjadřovat k metodickým otázkám, ale zároveň je
důležité, aby se při posuzování konkrétních případů zachoval
kontakt s praxí. Výhoda dnešních znaleckých ústavů nepo‑
chybně spočívá v tom, že fungují jako větší týmy osob, které
společně pracují a mohou si předávat zkušenosti mezi sebou.
V tom je zcela jistě i velká výhoda mezinárodního zázemí.

V návrhu zákona se také řeší nová výše odměn znalců. Jaký je váš
názor na tuto problematiku?
Aktuálníhodinová sazbaznaleckéhoústavučiní 350korun, vnávrhu
zákona se zvyšuje na 550korun. Jenže v řadě lokalit, například vPra-
ze, tyto sazbynepokrývají ani vynaloženénáklady.Takževykonáváte
činnost komerčního charakteru zamnohemvyšší tržní sazbyavedle
toho práci pro státní orgány za sazby, které jsou ztrátové.
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S nadsázkou řečeno se dá tedy říct, že se bojíte, až se vám ozve
veřejný orgán?
To ani ne, ale je to prostě neadekvátní. Odměna byměla reflektovat
tržní situaci. Jinak kvalitní lidi prostě nemůžete zaplatit. V Němec-
ku je třeba systém, kdy soud osloví zvolenou firmu se žádostí o ce-
novou nabídku, a pokud ji obě strany sporu odsouhlasí, ocenění se
podle ní realizuje.

Co vás pak tedymotivuje k tomu, abyste přijímali zakázky
od státu?
Bereme to prostě jako věc, kterou je třeba zajistit. Ale objek‑
tivně samozřejmě vítáme spíš zakázky komerčního charakteru.

A jakýmáte postoj k sankcím za chyby v posudcích, s jejichž
úpravou návrh nového zákona také počítá?
Sankce představuje určitý tlak.Musí být součástí efektivní regulace,
aleprimárněnicneřeší.Dalekodůležitější jeufiremnašehotypuotáz-
ka reputace. Vysokou kvalitu výstupu a objektivitu se snažíme držet
kvůli tomu, abychomsi zachovali dobroupověst, aby si nás jak zada-
vatelé, takadvokátníkancelářevybírali jakopartnerapro spolupráci.

Nový zákon zavádí také vstupní testy. Myslíte, že je třeba
s ohledem na zajištění kvality posudků zpřísňovat požadavky
kladené na znalce?
Je jasné, že musí být garantována kvalita kandidátů. Musí být
spolehliví a musí mít na tuto práci schopnosti i patřičné vzdě‑
lání. Ale na druhou stranu je požadavky na ně kladené nesmí
odradit od vstupu do profese. Dle mého názoru je žádoucí, aby
budoucí znalci pracovali v týmu, aby měli možnost sdílet infor‑
mace, učit se od kolegů. Tohle mi v zákoně chybí.

Vláda chystá také novelu zákona o oceňování majetku, v níž
se řeší nová definice tržní hodnoty. Jaký názor máte na ni?
Z mého pohledu je to krok správným směrem. Definice tržní hodno‑
ty dnes v zákonné úpravě chybí. Vymezení a používání ceny obvyk‑
lé je úzké a sporné. Kdyby bylo vymezení tržní hodnoty uchopeno
jako v zahraničí, tedy na základě mezinárodních či evropských oce‑
ňovacích standardů, tak by to české praxi prospělo.

Svaz průmyslu a dopravyměl výhradu k problematické definici
ceny obvyklé. Ta by se dle novely měla třeba ve vztahu k nemovi
tostem určit podle sjednaných cen. Svaz vytýkal, že z katastru ne
movitostí je možné zjistit ceny jenom u transakcí, o nichž znalec
ví, že proběhly. Souhlasíte s tím jako odborník na oceňování?
Porovnávání má svá úskalí v tom, že občas něco porovnat nelze. Každý
nákup nebo prodej je individuální. U společností jsou rozdíly mar‑
kantnější, každá má jiný výrobní program nebo jiné zákazníky. Tato
individualita ztěžuje možnost porovnání, často nevíte ani o pozadí jed‑
notlivých transakcí. Pro nemovitosti je sice z katastru zjistitelná cena
za pozemek, ale může se stát, že se smluvní strany dohodly na plnění
mimo smlouvu nebo na doplatku. Takže uvedená cena je milion korun,
avšak reálná byla třeba milion a půl. Naopak porovnávání se dobře apli‑
kuje třeba u aut, ale ani tam to není stoprocentní. Víte o typu auta, roku
výroby. Ale jak srovnat jeho vybavení, počet najetých kilometrů, tech‑
nický stav vozidla? To vše hraje roli v ceně i hodnotě. Takže se reálně
pohybujeme při ocenění v nějakém pásmu.

Jak často se vlastněmetody oceňování mění? Jsou nějaké,
jež se používaly třeba v 90. letech, a dnes už jsou zastaralé?
Krátce po sametové revoluci nebylo z čeho čerpat, takže se přejímaly
zahraniční postupy. U nich se ale zase řešilo, jak je implementovat
na české poměry. Nepracovalo se moc s cash flow, metody byly ori‑
entovány na zisk. Jenže to, že podnik tvoří zisk, ještě neznamená, že
vytváří peněžní toky.

Vyskytuje se ve světě oceňovací metoda, která se v Česku
doposud neuchytila, ale má zde potenciál?
Česká republika není průkopníkem v řadě věcí a i v oboru oceňová‑
ní sem přicházejí trendy s určitým zpožděním. Příkladem může být
oceňování start‑upů. V počátečních obdobích nemají vůbec zisk ani
pozitivní cash flow, a oceňujete tak v podstatě potenciál konkrétní
myšlenky a to, jestli se na trhu uchytí.

Je tedy ocenění startupů vůbecmožné?
U start‑upů často porovnáváme transakční ceny na objem tržeb. Sle‑
dují se milníky, jimiž by firma měla v určitý čas projít, a s každou
další fází se buď potvrzuje úspěšnost konceptu, nebo se naopak
zjistí, že myšlenka vyhasíná, či přijde někdo s novou a lepší. Před
patnácti lety by u nás start‑upy nikdo neuměl ocenit. Jako porad‑
ce se ale musíte učit novým věcem, čerpat inspiraci ze zahraničí. Je
třeba být přizpůsobivý a nebát se změn.

Vy se poradenství věnujete přes dvacet let. Jak se za tu dobu
změnily požadavky klientů na poradenské služby?
Změnily se v souvislosti s rozvojem podnikatelského prostře‑
dí i s technologickým pokrokem. Na konci devadesátých let se
vlivem doznívající privatizace řešilo uspořádání vlastnických
struktur či se poskytovala rozsáhlá poradenství mezinárodním
skupinám, které vstupovaly na český trh. Zpracované výstupy
byly často sáhodlouhé, dnes se je naopak snažíme zkracovat
a využívat moderní prostředky komunikace s klienty, také pou‑
žíváme řadu softwarových nástrojů, které nám umožňují čerpat
informace a rychle je vyhodnocovat.

Jak konkrétně vámmoderní technologie pomáhají?
Největším benefitem je rychlá práce s dokumenty a daty. Pokud
jsou k dispozici v elektronické podobě, můžeme informace
z nich analyzovat bez větší prodlevy. Ovlivňuje to i komunikaci
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v rámci týmu, která je pak pružná a efektivní. Pracujeme s pla‑
cenými databázemi, které obsahují relevantní data a umí je vy‑
hodnocovat, což ušetří hodně času, protože nemusíme zkou‑
mat primární zdroje a můžeme využívat již „předzpracované“
informace. Samotné výsledky klientovi předáváme elektronic‑
ky, takže výstupy z našich služeb obdrží v podstatě ihned.

Pomáhají technologie i ke zpřesnění samotného ocenění?
Řada dat obsažených v databázích není primární pro ocenění,
ale jsou jakýmsi benchmarkem. Mohou ukázat na to, zda oce‑
nění společnosti nevybočuje z pásma, v němž se obvykle ob‑
chodují podobné firmy. Mohou poukázat i na anomálie, které
tam jsou a které je třeba dále zohlednit.

Za čtvrtstoletí působení TPA na českém trhu jste poměrně
expandovali. Zpočátku společnost cílila zejména na daně
a účetnictví, dnes je spektrum služebmnohem širší. Co nyní
považujete za jádro svého byznysu?
Kolem šedesáti procent zaměstnanců TPA se věnuje daňovému
poradenství a vedení účetnictví či mzdové agendě. Následují
auditní služby a poradenství v oblasti fúzí a akvizic a oceňování
a znalecké služby. TPA je specifická, protože jsme se na rozdíl
od dalších poradenských společností rozhodli neposkytovat
právní služby. Místo toho spolupracujeme s několika renomo‑
vanými advokátními kancelářemi. Spojením s nimi vzniká pro
klienta zajímavé a spolehlivé řešení. Právní týmy v poraden‑
ských skupinách vykonávají trochu jinou činnost, mají menší
týmy a je otázkou, zda dokážou vždy poskytovat kvalitu ade‑
kvátní potřebám klientů.

V poslední době se často hovoří o tom, že klienti kladou
důraz na komplexnost služeb. Nepociťujete tak oproti velkým
poradenským společnostem nevýhodu?
Spatřuji klady v tom, že tyto společnosti poskytují služby z jed‑
noho místa. Pokud však takový menší právní tým porovnáte
s týmem, který čítá třeba desítky lidí ve specializované advokát‑
ní kanceláři, myslím, že zkušenosti a kvalita jsou u specializo‑
vaných advokátů na vyšší úrovni.

Na každý případ tedy povoláváte právníky. Jak při jejich výběru
postupujete?
Buď po nás klient požaduje nějaké řešení a my posléze zapojujeme
jeho podnikového právníka nebo advokátní kancelář, s níž má sám
zkušenost, nebo mu naopak advokátní kancelář doporučíme. Samo‑
zřejmě se na nás obrací i advokátní kanceláře v případě, že mají kli‑
enta, který potřebuje vyřešit ekonomickou otázku. Je to symbióza –
každý se soustřeďuje na to, v čem je profesionál.
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adela.nekvasilova@economia.cz
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Od roku 1997 působí ve skupině TPA,
která je členem mezinárodní sítě Baker
Tilly International, a více než patnáct let
zastává také pozici partnera společnos‑
ti. Pracuje jako auditor, daňový poradce
a soudní znalec v oboru ekonomika, účetní
evidence, daně a daňová problematika,
tvorba cen mezi spojenými osobami a ceny
a odhady se specializací na oceňování pod‑
niků. Přednáší na Vysoké škole ekonomické
v Praze a je i zkušebním komisařem pro
zkoušky insolvenčních správců. V letech
2014 až 2016 získal v anketě Daňař roku
ocenění největší daňová hvězda v kategorii
Fúze a akvizice.


