
a bez patřičného podkladu subjektiv-
ní závěry převzal za relevantní skut-
ková zjištění, jež se stala nosným
skutkovým základem pro právní po-
souzení věci.“

Nejvyšší soud uvedl v tomto kon-

textu jako příklad vyjádření znal-

ce U.: „Na otázku, zda samotná este-
tická stránka věci může zvýšit hod-
notu nemovitosti, uvádím, že něko-
mu se to tak může líbit, ale to je
otázka subjektivní, proto jsem volil
nulovou hodnotu, že někdo to může
strpět a pro někoho to může být ne-
gativní.“ Stejně tak poukázal tře-

ba na nepřesvědčivost tvrzení, že

materiál získaný případně zbourá-

ním původních děl by nemohl být

znovu použit na stavbu nových ka-

men a krbu. Takové formulace se

samozřejmě soudcům nezamlou-

valy a za fundovanou věcnou argu-

mentaci je považovat nemohli.

A ještě k tomu přidal Nejvyšší soud

konstatování, že pokud již v dané

věci bylo vyřešeno, že vestavěná

kamna a krb jsou součástí domu,

pak jejich zavedením muselo dojít

k určitému zásahu do hodnoty ne-

movité věci.

Součást věci sice nelze oddělit,

aniž by se tím věc znehodnotila, to

ovšem neeliminuje fyzickou mož-

nost faktického oddělení. Může sa-

mozřejmě například dojít k přímé-

mu zásahu do hmotné podstaty

věci (např. vybourání vestavěných

oken), k manipulaci, která neničí

tuto podstatu (např. odmontování

kola automobilu), až po snadno

realizovatelné oddělení věci (např.

odnesení bezdrátového sluchátka

od telefonního aparátu). Jde-li však

skutečně z hlediska právního o sou-

část věci, znamená její oddělení

pro věc hlavní vždy újmu na její

hodnotě (především majetkovou,

ale třeba také „jen“ funkční, estetic-

kou atd.), takže po oddělení sou-

části hlavní věc může sloužit své-

mu účelu méně kvalitně nebo vů-

bec. A některé otázky jsou ještě

složitější. Když odmontujete z auta

kolo, je nepochybně auto znehod-

noceno oddělením jeho součásti;

je-li však kolo vadné, odmontovat

je zkrátka musíte, a potom je jen na

vás, zda vůz znovu zhodnotíte tím,

že namontujete nové, nebo vrátíte

na místo původní, leč opravené.

Znehodnocení či zhodnocení věci

oddělením, úpravou nebo opravou

její součásti jsou tedy procesy, kte-

ré spolu leckdy úzce souvisejí.

Takové otázky vyvstanou přede-

vším tehdy, jestliže je situace kom-

plikována současným poměřová-

ním zhodnocení či znehodnocení

z hledisek nejen jednostranných

(např. technických), nýbrž kom-

plexních (např. prodejnost nemovi-

tosti, funkčnost vytápění, estetický

dojem z krbu atd.). Znalec tím spí-

še nemůže při řešení takových otá-

zek rezignovat na odborné aspekty

a operovat subjektivními faktory

(pocity a dojmy).

Uvažujme komplexně, pravil tedy

jinými slovy Nejvyšší soud. A pro-

tože mu v tomto směru rozhodnutí

soudů nižších instancí nepřipadlo

dostatečně kvalitní, zrušil je a vrá-

til celou kauzu zpět odvolacímu

soudu k dalšímu řízení s tím, že ten-

to právní názor musí být zohled-

něn jako závazný.

Autor: JUDr. Karel Havlíček,

zakladatel Stálé konference

českého práva, Praha
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Podnikateli roku České republiky se stali majitelé břeclavské společnosti
Alcaplast

Nejprestižnější ocenění EY Podni-

katele roku České republiky míří

do Břeclavi. Vítězi se stali Radka

Prokopová a František Fabičovic,

majitelé společnosti Alcaplast.

Rozhodla o tom odborná porota

v úterý 5. března na slavnostním

vyhlášení v pražském Žofíně.

Letošní ročník soutěže zaznamenal

rekordní počet více než 100 přihláše-

ných podnikatelů. Nejlepším EY

podnikatelem roku se také poprvé

v historii soutěže stala manželská

dvojice. Všichni celorepublikoví fi-

nalisté, včetně vítězů, jsou rodinné

firmy podnikající v oblasti výroby,

jejichž produkty znají zákazníci po

celém světě.

„Být nejlepšími podnikateli z republi-
ky je pro nás obrovská čest a moc si
toho vážíme. Chtěli bychom všem po-
děkovat za podporu a doufáme, že

naše práce bude i nadále kvalitní
a výrazná nejen na poli sanitární
techniky,“ radovala se výkonná ředi-

telka Alcaplastu Radka Prokopová,

která bude spolu se svým manželem

reprezentovat Českou republiku ve

světovém finále v Monte Carlu.

O titul EY Světový podnikatel roku

se utkají s přibližně šedesáti národ-

ními vítězi z šedesáti zemí světa

a šesti kontinentů. Od roku 2001,

kdy se světový vítěz vyhlašuje, ješ-

tě nikdy nezvítězil podnikatel ze

střední a východní Evropy. Vítězo-

vé posledních čtyř ročníků jsou

z Brazílie (2018), Kanady (2017),

Austrálie (2016) a Francie (2015).

Společnost Alcaplast založili man-

želé Radka Prokopová a František

Fabičovic jako čistě rodinný pod-

nik v roce 1998. V současnosti má 7

dceřiných společností v zahraničí

a exportuje do více než 70 zemí

světa. Zaměstnává na 600 lidí, kteří

pracují ve čtyřech výrobních ha-

lách na celkové ploše 60 000 m2. Vy-

rábí ventily, sifony, moduly, žlaby,

vpusti, WC sedátka a další sorti-

ment. Jako největší výrobce sani-

tární techniky ve střední a východ-

ní Evropě vyváží Alcaplast na 70 %

svých produktů do zahraničí.
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