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Znalecký

p o s u d e k č. 4013

Znalecký posudek s určením autorství a stanovením ceny obrazu:

Autor:
Námět:
Popis:
Materiál, technika, rozměry:
Datace:
Kvalita, stav:
Finanční hodnota:

Znalecký posudek byl vypracován v návaznosti na soudně-znaleckou praxi z pověření
Městského soudu v Praze, Čj. Spr 1291/90 - ve třech základních oborech: školství a kultura, umělecká
řemesla a ekonomika, pro odvětví: umění výtvarné se specializací na malířství, sochařství, obrazy,
plastiky a ceny a odhady v umění výtvarném a uměleckých řemeslech a dále v návaznosti na poradenskou
praxi v oblasti umění na základě živnostenského listu čj. žo/0002766/98/Na, ev.č. 310010-0276698,
vydaného živnostenským odborem Obvodního úřadu městské části Praha 10 dne 18.6.1998 a následně na
základě diplomu - in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis in doctrina: artium
theoriae atque historiae - die 26.9.1978 - Philosophiae Doctoris, datum Pragae die XII. mensis decembris
anni MCMLXXVIII.*208755 num. 7879, aktuálně vedená v profesním adresáři právních služeb Iuridica
jako znalec momentálně nepověřený soudem.
V 90. letech byly zpracovávány znalecké posudky s určením a oceněním až tisíců uměleckých děl
předních státních úřadů, kde tím mnohdy byla po revoluci založena evidence jejich uměleckých sbírek na
odborné úrovni – především v letech 1994-1998 byly zpracovány sbírky Úřadu vlády ČR – též na
detašovaných lokalitách v Kolodějích, Sezimově Ústí a Karlových Varech, v letech 1992-1996 sbírky
Ministerstva financí ČR, v letech 1994-1996 Ministerstva vnitra ČR ad.
Především výsledky práce v této oblasti vedly k zařazení do slovníku výtvarných umění a tří
slovníků nejvýznamnějších žijících osobností.
Znalečné se nikdy neřídí stanovenou hodnotou, nýbrž rozsahem odvedené práce – přesně jak je
uvedeno na www.mariepospisilova.com/znalecne.html.
Znalecký posudek je vedený pod číslem 4013 v návaznosti na evidenci v 16ti znaleckých denících,
v originále uložených u Městského soudu v Praze.
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V Řitce dne 17. 11. 2015

Celkový počet stran:

stran textu +

...............................................................
PhDr. Marie Pospíšilová, umělecká historička
Zahradní 367, 252 03 Řitka, tel.: 777337687
e-mail: pansymarie@mariepospisilova.com
IČ: 40834522 Galerie ROSEMARIE
http://www.rosemarie.cz
příloh

Seznam příloh:

Fotografie obrazu – celek, detaily, signatura, zadní strana
Srovnání s jinými obrazy autora
Příklady aukčních prodejů autorových děl
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