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SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR V ROCE 2012
ACTUAL STATE OF EXPERT ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2012
Albert Bradáč1, Petr Daňhel2
ABSTRAKT:
V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů
v ČR. V druhé části jsou představeny změny zákona č. 36/19*67 Sb., o znalcích a
tlumočnících, které přinesl zákon č. 444/2011 Sb.
ABSTRACT:
Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and
expert institutions in the Czech Republic. The second section covers the amendments to the
Act No. 36/19*67 Coll. On experts and interpreters, which brought the Act No. 444/2011
Coll.
KEYWORDS:
expert, expert institute, expert opinion, Act On experts and interpreters
KLÍČOVÁ SLOVA:
znalec, znalecký ústav, znalecký posudek, zákon o znalcích
1

Počty znalců a znaleckých ústavů v ČR

V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 10 377 znalců - fyzických osob
(z toho 3 055 znalců, což je cca 1/3 z celkového počtu, se věnuje odvětví Ceny a odhady
nemovitostí v oboru Ekonomika), 163 znaleckých ústavů prvního oddílu (ústavy
specializované na znaleckou činnost; v lednu 2010: 159) a 279 ústavů druhého oddílu
(vědecké ústavy, vysoké školy ap.; v lednu 2010: 284). V tabulce č. 1, jsou uvedeny
podrobnější počty jednotlivých oborů, v některých případech i specializací, v tabulce č. 2 je
přehled ústavů.
Pro názornější představu je tabulka č. 1 doplněna grafy na obrázcích č. 1 a 2, zachycujícími
počty znalců od roku 2007 a síťovým grafem na obrázku č. 3 porovnávajícím procentuální
nárůst počtu znalců za posledních 5 let ve vybraných oborech a odvětvích.

1

Albert Bradáč, Prof. Ing. DrSc. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00
Brno, e-mail: albert.bradac@usi.vutbr.cz (část 3)
2
Petr Daňhel, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00 Brno, e-mail:
petr.danhel@usi.vutbr.cz (část 1 a 2)
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Tabulka č. 1 – Počty znalců dle oborů v ČR k 7. 12. 2011 a porovnání s roky 2007, 2008,
2009 a 2010
Table No. 1– Quantity of experts from fields in Czech Republic to the date 7th December
2011 and comparison with the years 2007, 2008, 2009 and 2010
Rok
Celkem znalců (fyzických osob)
Celkem oborů
Č.
1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Základní obor

2007
10 992

Odvětví

Bezpečnost
práce
Čistota ovzduší Doprava letecká, Doprava městská,
Doprava silniční, Doprava vodní,
Doprava železniční, Skladiště a
Doprava
překladiště
Z toho: Doprava silniční
Doprava městská
Drahé kovy a
kameny
(zkoušení
pravosti a
ryzosti)
Dřevo zpracování
Řízení, plánování a organizace
ekonomiky, Ceny a odhady,
Dodavatelsko-odběratelské vztahy,
Investice, Mzdy, Peněžnictví a
pojišťovnictví, Racionalizace, Správa
národního majetku, Účetní evidence,
Ekonomika
Ekonomická odvětví různá
Z toho ceny a odhady nemovitostí
movitých věcí
motorových vozidel
strojů
podniků
Elektronika
Elektrotechnika Energetika
Geodézie a
kartografie
Hutnictví
Hmoty umělé, Hnojiva strojená,
Chemie
Léčiva (výroba), Vlákna umělá,
Chemická odvětví různá
Jaderná fyzika Keramika
Porcelán
Kriminalistika
Kybernetika
Výpočetní technika
Kůže a
kožešiny
(zpracování)
Lesní
Myslivost, Dříví - těžba
hospodářství
Meteorologie
Obaly
Ochrana
přírody
Paliva
Papír
Papír-výroba, Papír-zpracování
Patenty a
vynálezy
Písmoznalectví -

2008
10 791

2009
10 627
49

2010
10 377

2011
10 158

2007

2008

2009

2010

2011

Nárůst
07-11

Nárůst
07-11 v
%

135

134

120

134

130

-5

-3,7

54

52

44

44

43

-11

-20,4

413

417

403

391

387

-26

-6,3

359
271

363
277

352
278

344
274

341
272

-18
1

-5,0
0,4

44

45

43

42

41

-3

-6,8

61

60

60

57

54

-7

-11,5

7 361

7 236

7 134

6 991

6 881

-480

-6,5

3 178
126
521
520
120
169
245
112

3 141
468
517
492
302
160
236
111

3 100
166
942
491
247
156
226
109

3 055
169
925
491
264
152
216
105

3 015
164
922
490
272
146
210
104

-163
38
401
-30
152
-23
-35
-8

-5,1
30,2
77,0
-5,8
126,7
-13,6
-14,3
-7,1

59

58

53

54

54

-5

-8,5

18

18

13

15

14

-4

-22,2

89

88

91

86

87

-2

-2,2

1
6
86
140

1
6
90
141

1
5
93
139

1
6
97
142

1
6
102
141

0
0
16
1

0,0
0,0
18,6
0,7

31

31

26

31

29

-2

-6,5

250

213

214

213

210

-40

-16,0

4
3

4
2

4
2

4
2

3
3

-1
0

-25,0
0,0

176

178

176

179

187

11

6,3

13
4

12
3

10
3

11
2

11
3

-2
-1

-15,4
-25,0

94

91

82

73

68

-26

-27,7

20

20

19

22

23

3

15,0
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Č.

26 Potravinářství

27
28
29
30
31
32
33

Požární
ochrana
Právní vztahy k
cizině
Projektování
Ropa zpracování
Sklo
Služby
Spoje

34 Sport

35 Stavebnictví

36 Strojírenství
37

2007

2008

2009

2010

2011

Nárůst
07-11

Nárůst
07-11 v
%

Cukrovarnictví, Konzervování
potravin, Lihoviny pálené, Maso zpracování, Nápoje nealkoholické,
Pekařství, Pivovarnictví,
Potravinářská odvětví různá, Tuky
jedlé, Zkoumání potravin

31

30

28

29

29

-2

-6,5

-

76

77

73

73

73

-3

-3,9

-

4

5

4

4

4

0

0,0

-

114

111

103

95

88

-26

-22,8

-

1

1

1

1

1

0

0,0

Sport - provozování, Sportovní
zařízení
Inženýrské stavby, Stavební materiál,
Stavby dopravní, Stavby důlní a
těžební, Stavby energetických
zařízení, Stavby obytné, Stavby
průmyslové, Stavby vodní, Stavby
zemědělské, Stavební odvětví různá
Strojírenství těžké, Strojírenství
všeobecné

6
16
32

5
16
31

5
18
32

7
18
29

6
18
28

0
2
-4

0,0
12,5
-12,5

38

41

44

44

45

7

18,4

1 829

1 813

1 785

1 698

1 658

-171

-9,3

1 096

1 079

1 053

1 011

1 001

-95

-8,7

63

61

57

52

50

-13

-20,6

297

296

291

277

274

-23

-7,7

2
0

3
0

3
0

3
0

5
0

3
0

150,0
0

237

229

226

220

214

-23

-9,7

176

170

169

159

150

-26

-14,8

27
2

25
2

27
3

26
4

26
5

-1
3

-3,7
150,0

-

41

41

40

39

36

-5

-12,2

Čistota vod, Meliorace, Rybářství a
rybnikářství

163

159

153

146

143

-20

-12,3

3

4

4

4

4

1

33,3

1 428

1 413

1 417

1 403

1 361

-67

-4,7

81

84

85

86

85

4

4,9

303

289

286

282

264

-39

-12,9

10 158

-834

-7,6

Základní obor

Střelivo a
výbušniny

Školství a
38
kultura
39 Tabák
40 Tarify dopravní
Technické
41
obory (různé)
42 Těžba
43 Textilie
44 Tiskařství
Umělecká
45
řemesla
Vodní
46
hospodářství
Zařízení
47 národní obrany
a bezpečnosti

48 Zdravotnictví

49 Zemědělství
Celkem
subjektů

Odvětví

Pedagogie, Psychologie, Estrády a
varieté, Film, Rozhlas, Televize, Tisk,
Umění dramatické, Umění hudební,
Umění literární, Umění výtvarné,
Jazykověda
Geologie, Minerální prameny, Plyn
zemní, Těžba nafty, Těžba nerostů
-

Epidemiologie, Farmakologie,
Genetika, Hematologie, Hygiena,
Chirurgie, Interna, Ortopedie,
Pediatrie, Porodnictví, Pracovní
úrazy a nemoci z povolání,
Psychiatrie, Sexuologie, Soudní
lékařství, Toxikologie, Zdravotnická
odvětví různá
Z toho soudní lékařství
Chmelařství, ovocnářství a
zahradnictví, Včelařství, Veterinářství,
Vinařství, Výroba rostlinná, Výroba
živočišná, Zemědělská odvětví různá

10 992 10 791 10 627 10 377
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s
Obr. 1 – Celkový počet znalců ve vybraných oborech a odvětvích v letech 2007 až 2011
Fig. 1 – The total number of experts in selected areas from the years 2007 to 2011

Obr. 2 – Celkový počet znalců v letech 2007 až 2011
Fig . 2 – The total number of experts from the years 2007 to 2011
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Obr. 3 – Procentní nárůst znalců ve vybraných oborech a odvětvích v letech 2007 až 2011
Fig. 3 – Percentage increase of experts from the years 2007 to 2011
Tabulka č. 2 – Počty znaleckých ústavů v ČR k 7. 12. 2011
Table No. 2 – Quantity of expert institutes in Czech Republic to the date 7th December
2011
Rok
Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou činnost)
Ústavy II. oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.)
Celkem oborů u znaleckých ústavů (členění odlišné od znalců
jednotlivých)

2008
151
282

2009
157
288

2010
163
279

2011
158
256

91

Ústavy I. oddíl
Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

1

Aplikace geografie pro
potřeby obrany státu

0

0

0

0

0,0

0

0,0

2

Automatizace

0

0

0

0

0,0

0

0,0

3

Bezpečnost práce

1

1

1

0

0,0

0

0,0

4

Biologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

5

Čistota ovzduší

0

0

0

0

0,0

0

0,0

6

Doprava

11

10

10

0

0,0

-1

-9,1

7

Drahé kovy (zkoušení
pravosti a ryzosti)

0

0

0

0

0,0

0

0,0

8

Drahé kovy a kameny

0

0

0

0

0,0

0

0,0

9

Dřevařské inženýrství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

10

Dřevo - zpracování

0

0

0

0

0,0

0

0,0

11

Ekologie

0

2

2

0

0,0

2

0,0

12

Ekonomika

95

105

107

2

1,9

12

12,6

13

Elektronika

2

2

2

0

0,0

0

0,0

14

Elektrotechnika

3

3

3

0

0,0

0

0,0

15

Energetika

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

16

Filatelie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

17

Geodezie a kartografie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

18

Geodezie a kartografie pro
potřeby obrany státu

0

0

0

0

0,0

0

0,0

19

Geochemie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

20

Geologická práce

0

0

0

0

0,0

0

0,0

21

Geologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0
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Ústavy I. oddíl
Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

22

Geomatika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

23

Historie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

24

Hutnictví

1

1

1

0

0,0

0

0,0

25

Hydrologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

26

Chemická odvětví různá

0

0

0

0

0,0

0

0,0

27

Chemie

2

2

1

-1

-50,0

-1

-50,0

28

Informační technologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

29

Informatika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

30

Jaderná fyzika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

31

Keramika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

32

Klimatologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

33

Koroze a ochrana proti
korozi

0

0

0

0

0,0

0

0,0

34

Krajinné inženýrství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

35

Kriminalistika

12

11

11

0

0,0

-1

-8,3

36

Kultura

2

2

2

0

0,0

0

0,0

37

Kůže a kožešiny
(zpracování)

0

0

0

0

0,0

0

0,0

38

Kybernetika

2

3

3

0

0,0

1

50,0

39

Lesní hospodářství

1

1

1

0

0,0

0

0,0

40

Lesní inženýrství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

41

Matematika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

42

Meteorologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

43

Metrologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

44

Obaly

0

0

0

0

0,0

0

0,0

45

Ochrana ovzduší

0

0

0

0

0,0

0

0,0

46

Ochrana přírody

6

6

3

-3

-50,0

-3

-50,0

47

Ochrana přírody a
životního prostředí

0

0

0

0

0,0

0

0,0

48

Paliva

1

1

1

0

0,0

0

0,0

49

Papír

0

0

0

0

0,0

0

0,0

50

Patenty a vynálezy

3

3

3

0

0,0

0

0,0

51

Pedagogické školství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

52

Písmoznalectví

3

2

1

-1

-50,0

-2

-66,7

53

Polygrafie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

54

Potravinářství

0

1

1

0

0,0

1

0,0

55

Požární ochrana

15

15

15

0

0,0

0

0,0

56

Právní vztahy k cizině

0

1

1

0

0,0

1

0,0

57

Projektování

3

3

4

1

33,3

1

33,3

58

Psychologie

1

0

0

0

0,0

-1

-100,0

59

Pyrotechnika

1

0

0

0

0,0

-1

-100,0

60

Ropa - zpracování

0

0

0

0

0,0

0

0,0

61

Sklo

0

0

0

0

0,0

0

0,0

62

Služby

1

1

1

0

0,0

0

0,0

63

Sociální vědy

0

0

0

0

0,0

0

0,0

64

Spoje

1

1

1

0

0,0

0

0,0
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Ústavy I. oddíl
Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

0

0

0

0

0,0

0

0,0

65

Společensko - vědní
školství

66

Sport

0

0

0

0

0,0

0

0,0

67

Stavebnictví

22

26

25

-1

-3,8

3

13,6

68

Strojírenství

14

15

15

0

0,0

1

7,1

69

Strojní inženýrství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

70

Střelivo a výbušniny

0

0

0

0

0,0

0

0,0

71

Školství

1

2

2

0

0,0

1

100,0

72

Školství a kultura

1

2

2

0

0,0

1

100,0

73

Tarify dopravní

0

0

0

0

0,0

0

0,0

74

Technické obory (různé)

1

4

5

1

25,0

4

400,0

75

Telekomunikace

0

0

0

0

0,0

0

0,0

76

Telekomunikací a pošt

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

77

Teologie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

78

Textilie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

79

Těžba

0

0

0

0

0,0

0

0,0

80

Tiskařství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

81

Tlumočnictví

6

5

1

-4

-80,0

-5

-83,3

82

Umělecká řemesla

1

1

1

0

0,0

0

0,0

83

Umělecké školství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

84

Veterinární medicína

0

0

0

0

0,0

0

0,0

85

Vodní hospodářství

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

86

Výpočetní technika

0

0

0

0

0,0

0

0,0

87

Výtvarné umění

0

0

0

0

0,0

0

0,0

88

Zařízení národní obrany a
bezpečnosti

3

3

3

0

0,0

0

0,0

89

Zdravotnictví

6

7

6

-1

-14,3

0

0,0

90

Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví

0

0

0

0

0,0

0

0,0

91

Zemědělství
Celkem subjektů

3

3

2

-1

-33,3

-1

-33,3

151

163

158

-5

-3,1

7

4,6

Ústavy II. oddíl
Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

1

Aplikace geografie pro
potřeby obrany státu

0

0

0

0

0,0

0

0,0

2

Automatizace

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

3

Bezpečnost práce

5

4

5

1

25,0

0

0,0

4

Biologie

2

2

2

0

0,0

0

0,0

5

Čistota ovzduší

10

9

8

-1

-11,1

-2

-20,0

6

Doprava

22

20

19

-1

-5,0

-3

-13,6

7

Drahé kovy (zkoušení
pravosti a ryzosti)

1

1

1

0

0,0

0

0,0

8

Drahé kovy a kameny

0

1

1

0

0,0

1

0,0

9

Dřevařské inženýrství

1

1

1

0

0,0

0

0,0
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Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

3

3

3

0

0,0

0

0,0

10

Dřevo - zpracování

11

Ekologie

2

2

2

0

0,0

0

0,0

12

Ekonomika

41

40

39

-1

-2,5

-2

-4,9

13

Elektronika

9

9

8

-1

-11,1

-1

-11,1

14

Elektrotechnika

15

14

10

-4

-28,6

-5

-33,3

15

Energetika

13

13

10

-3

-23,1

-3

-23,1

16

Filatelie

0

0

0

0

0,0

0

0,0

17

Geodezie a kartografie

5

5

5

0

0,0

0

0,0

18

Geodezie a kartografie pro
potřeby obrany státu

2

2

2

0

0,0

0

0,0

19

Geochemie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

20

Geologická práce

1

1

1

0

0,0

0

0,0

21

Geologie

2

3

3

0

0,0

1

50,0

22

Geomatika

1

1

1

0

0,0

0

0,0

23

Historie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

24

Hutnictví

8

6

6

0

0,0

-2

-25,0

25

Hydrologie

2

2

2

0

0,0

0

0,0

26

Chemická odvětví různá

1

1

2

1

100,0

1

100,0

27

Chemie

30

29

26

-3

-10,3

-4

-13,3

28

Informační technologie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

29

Informatika

3

3

3

0

0,0

0

0,0

30

Jaderná fyzika

4

4

3

-1

-25,0

-1

-25,0

31

Keramika

3

3

3

0

0,0

0

0,0

32

Klimatologie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

33

Koroze a ochrana proti
korozi

1

1

2

1

100,0

1

100,0

34

Krajinné inženýrství

1

1

2

1

100,0

1

100,0

35

Kriminalistika

1

4

5

1

25,0

4

400,0

36

Kultura

27

27

25

-2

-7,4

-2

-7,4

37

Kůže a kožešiny
(zpracování)

2

2

2

0

0,0

0

0,0

38

Kybernetika

15

14

10

-4

-28,6

-5

-33,3

39

Lesní hospodářství

6

6

6

0

0,0

0

0,0

40

Lesní inženýrství

1

1

1

0

0,0

0

0,0

41

Matematika

1

1

1

0

0,0

0

0,0

42

Meteorologie

4

4

2

-2

-50,0

-2

-50,0

43

Metrologie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

44

Obaly

2

2

2

0

0,0

0

0,0

45

Ochrana ovzduší

1

1

1

0

0,0

0

0,0

46

Ochrana přírody

21

21

22

1

4,8

1

4,8

47

Ochrana přírody a životního
prostředí

1

1

1

0

0,0

0

0,0

48

Paliva

5

4

4

0

0,0

-1

-20,0

49

Papír

1

1

1

0

0,0

0

0,0

50

Patenty a vynálezy

2

2

2

0

0,0

0

0,0

51

Pedagogické školství

2

2

2

0

0,0

0

0,0
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Číslo

Obor

2008

2010

2011

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
20082011

Nárůst
v%

52

Písmoznalectví

2

3

2

-1

-33,3

0

0,0

53

Polygrafie

1

0

0

0

0,0

-1

-100,0

54

Potravinářství

9

9

9

0

0,0

0

0,0

55

Požární ochrana

3

3

3

0

0,0

0

0,0

56

Právní vztahy k cizině

1

1

1

0

0,0

0

0,0

57

Projektování

13

9

9

0

0,0

-4

-30,8

58

Psychologie

2

3

3

0

0,0

1

50,0

59

Pyrotechnika

2

1

1

0

0,0

-1

-50,0

60

Ropa - zpracování

2

1

1

0

0,0

-1

-50,0

61

Sklo

2

2

2

0

0,0

0

0,0

62

Služby

4

4

4

0

0,0

0

0,0

63

Sociální vědy

1

3

4

1

33,3

3

300,0

64

Spoje

7

7

6

-1

-14,3

-1

-14,3

65

Společensko - vědní školství

1

1

1

0

0,0

0

0,0

66

Sport

7

7

7

0

0,0

0

0,0

67

Stavebnictví

27

24

23

-1

-4,2

-4

-14,8

68

Strojírenství

29

26

24

-2

-7,7

-5

-17,2

69

Strojní inženýrství

1

1

1

0

0,0

0

0,0

70

Střelivo a výbušniny

4

4

3

-1

-25,0

-1

-25,0

71

Školství

36

36

32

-4

-11,1

-4

-11,1

72

Školství a kultura

15

16

15

-1

-6,3

0

0,0

73

Tarify dopravní

0

0

0

0

0,0

0

0,0

74

Technické obory (různé)

9

16

14

-2

-12,5

5

55,6

75

Telekomunikace

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

76

Telekomunikací a pošt

0

1

0

-1

-100,0

0

0,0

77

Teologie

1

1

1

0

0,0

0

0,0

78

Textilie

8

6

5

-1

-16,7

-3

-37,5

79

Těžba

7

8

7

-1

-12,5

0

0,0

80

Tiskařství

0

0

0

0

0,0

0

0,0

81

Tlumočnictví

0

0

3

3

0,0

3

0,0

82

Umělecká řemesla

3

3

3

0

0,0

0

0,0

83

Umělecké školství

5

4

4

0

0,0

-1

-20,0

84

Veterinární medicína

2

2

2

0

0,0

0

0,0

85

Vodní hospodářství

15

16

15

-1

-6,3

0

0,0

86

Výpočetní technika

1

1

0

-1

-100,0

-1

-100,0

87

Výtvarné umění

1

1

1

0

0,0

0

0,0

88

Zařízení národní obrany a
bezpečnosti

3

3

2

-1

-33,3

-1

-33,3

89

Zdravotnictví

72

69

63

-6

-8,7

-9

-12,5

90

Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví

15

15

12

-3

-20,0

-3

-20,0

91

Zemědělství

40

40

34

-6

-15,0

-6

-15,0

Celkem subjektů

282

279

256

-23

-8,2

-26

-9,2
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Obr. 4 – Celkový počet znaleckých ústavů I. oddílu v letech 2007 až 2011
Fig . 4 – The total number of expert institutes in the 1st section from the years 2007 to 2011

Obr. 5 – Celkový počet znaleckých ústavů II. oddílu v letech 2007 až 2011
Fig . 5 – The total number of expert institutes in the 2nd section from the years 2007 to
2011

Obr. 6 – Procentní nárůst znaleckých ústavů I. oddílu ve vybraných oborech v letech 2007
až 2011
Fig. 6 – Percentage increase of expert institutes in the 1st section from the years 2007 to
2011
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Obr. 7 – Procentní nárůst znaleckých ústavů II. oddílu ve vybraných oborech v letech 2007
až 2011
Fig. 7 – Percentage increase of expert institutes in the 2nd section from the years 2007 to
2011
2

Analýza počtu znalců v jednotlivých krajích

Obrázky 4 až 10 graficky znázorňují průměrné počty znalců, celkem a ve vybraných oborech
a odvětvích, v jednotlivých krajích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Data jsou platná k 7. 12.
2011.
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Obr. 4 – Počet obyvatel v jednotlivých krajích
Fig. 4 – Number of inhabitants in different regions

Obr. 5 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - všechny
znalecké obory celkem
Fig. 5 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different
regions - all expert fields in total

Obr. 6 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - oceňování
nemovitostí
Fig. 6 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different
regions - property valuation
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Obr. 7 - Podíl znalců zabývajících se oceňováním nemovitostí v jednotlivých krajích
Fig. 7 –Share of experts deal with property valuation in different regions

Obr. 8 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích – stavebnictví
Fig. 8 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different
regions - construction)
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Obr. 9 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - oceňování
podniků
Fig. 9 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different
regions - business valuation)

Obr. 10 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - doprava
silniční
Fig. 10 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different
regions - road transport)
3

Novinky v roce 2011

V roce 2011 přišla zásadní novinka - zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Zákon přinesl následující
změny:
3.1 Změny formální

Po formální stránce došlo k odstranění zastaralých pojmů a k dalším změnám
v souvislosti s členstvím ČR v EU a ke změnám státního uspořádání:
 pojem „státní orgán“ byl nahrazen pojmem „orgán veřejné moci“,
 byly odstraněny pasáže týkající se zrušené hospodářské arbitráže a Pověřenectva
Slovenské národní rady,
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 byl dán důraz na výjimečnost znalecké činnosti (nikdo jiný pod značnou sankcí nesmí
znaleckou činnost vykonávat než znalci a znalecké ústavy),
 občanství ČR jako podmínka jmenování znalce bylo doplněno občanstvím členské země
EU, případně jiné země, pokud bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR,
 znalecký deník je možno vést v listinné nebo elektronické formě (elektronická forma
bude upravena vyhláškou).
3.2 Změny týkající se jednotlivých jmenovaných znalců

U jednotlivých znalců došlo zejména k následujícím změnám:
 pro jmenování byly stanoveny další tři podmínky:
- je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu;
- je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin
spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka), pokud se na ni
nehledí, jako by nebyla odsouzena;
- nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců pro porušení povinností
podle tohoto zákona,
 návrh na jmenování mohou podat i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti
nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti,
 k povinnosti znalce vykonávat svou činnost řádně a ve stanovené lhůtě přibyla i
povinnost vykonávat ji v oboru a odvětví, pro které byli jmenováni,
 přibyla povinnost státního orgánu předchozího projednání se znalcem před jeho
ustanovením k podání znaleckého posudku,
 přibyla ustanovení o mlčenlivosti, jež doposud byla obsažena jen ve znaleckém slibu.
Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v
souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, i po jejím skončení; to neplatí, použije-li
informace o těchto skutečnostech přiměřeným způsobem pro vědecké nebo
vzdělávací účely. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na konzultanty a další osoby,
které se na znalecké činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec povinen
tyto osoby písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby nebo znalce zprostit orgán
veřejné moci, který znalce ustanovil, nebo ten, pro nějž znalec znaleckou činnost na
základě smlouvy vykonal;
 nově bylo formulováno ustanovení týkající se odměny znalce a náhrady nákladů:
- Znalec má právo na odměnu. Je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci,
řídí se odměna ustanoveními prováděcího právního předpisu. Odměna se stanoví
podle množství účelně vynaložené práce; může se přiměřeně krátit, jestliže úkon
nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě.
- Není-li znalecký posudek vyžádán orgánem veřejné moci, řídí se smlouvou mezi
znalcem a osobou, která znalecký posudek objednala.
- Odměnu a náhradu nákladů při posudku pro orgán veřejné moci je znalec povinen
vyúčtovat zároveň s podáním posudku. Její výši určí orgán, který ustanovil znalce, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od podání posudku. Odměnu a
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náhradu hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání,
nejpozději do 30 dnů.
- Odměna se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec
povinen z odměny odvést podle zákona o DPH. Dnem zdanitelného plnění je den
odevzdání znaleckého posudku.
- Je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, má znalec dále právo na
náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem.
Není-li znalecký úkon pro orgán veřejné moci a není-li ve smlouvě mezi znalcem a
osobou, která znalecký posudek zadala, dohodnuto jinak, je v odměně zahrnuta
i náhrada nákladů.
 Zcela nové je ustanovení o pozastavení práva vykonávat činnost znalce; ministerstvo
spravedlnosti nebo předseda krajského soudu může rozhodnout o pozastavení práva
vykonávat činnost znalce, pokud
- bylo proti znalci (tlumočníkovi) zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin;
toto pozastavení končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní
stíhání končí,
- bylo zahájeno řízení o způsobilosti znalce k právním úkonům; toto pozastavení
končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se řízení o způsobilosti znalce
(tlumočníka) k právním úkonům končí, nebo
- má na základě pravomocného rozhodnutí nastoupit výkon nepodmíněného trestu
odnětí svobody
- o to znalec (tlumočník) z vážných důvodů sám požádá, nejdéle však na 4 roky.
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nemají odkladný
účinek. Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka), nesmí znalec
(tlumočník) vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost.
 Nově upraven je zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost.
Právo vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost zaniká znalci:
- smrtí,
- prohlášením za mrtvého,
- zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním
úkonům,
- pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením
za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce,
- pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků nebo
- na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců podané ministerstvu
spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu, a to uplynutím kalendářního měsíce,
ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců ministerstvu spravedlnosti
nebo předsedovi krajského soudu doručena.
- Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu rozhodne o zániku práva
vykonávat znaleckou činnost, pokud se dodatečně zjistí, že znalec nesplňuje
některou z podmínek pro jeho jmenování, anebo jestliže tyto podmínky odpadly.
Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu může rozhodnout o
zániku práva vykonávat znaleckou činnost, pokud znalec dlouhodobě nemůže pro
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zdravotní nebo jiné závažné důvody řádně vykonávat svoji činnost a nemá
pozastavené právo vykonávat činnost znalce, nebo pokud tyto zdravotní nebo jiné
závažné důvody trvají i po ukončení pozastavení tohoto práva.
3.3 Změny týkající se znaleckých ústavů obecně

 Nově je upraven § 21, týkající se znaleckých ústavů, přidány jsou §§ 21a a 21b.
Vyplývá z nich, že:
- Znaleckými ústavy jsou právnické osoby nebo jejich organizační složky, které jsou
specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů.
- Seznam znaleckých ústavů vede a o zápisu do něj rozhoduje ministerstvo
spravedlnosti.
- Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. Do druhého oddílu seznamu
znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné
instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky
vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru. Tyto ústavy jsou
určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných
případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Do prvního oddílu
seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle odstavce 1.
- Poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo
předmětem její činnosti.
 Přechodná ustanovení:
- Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních
předpisů, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínky pro zápis
do seznamu znaleckých ústavů, je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do jednoho roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona upraví své vnitřní poměry tak, aby splňoval
podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů.
- Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních
předpisů doloží Ministerstvu spravedlnosti splnění podmínek pro zápis do seznamu
znaleckých ústavů podle tohoto zákona ve lhůtě do jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3.4 Změny týkající se znaleckých ústavů II. oddílu (vysoké školy a výzkumné
instituce)

Pro tyto znalecké ústavy platí dále, že:
- vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů, má-li v
příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program;
- orgány veřejné moci mohou požádat znalecké ústavy zapsané v oddílu druhém, aby
podaly posudek, pouze jde-li o případ zpracování znaleckých posudků ve zvlášť
obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení.
3.5 Změny týkající se znaleckých ústavů I. oddílu (ostatní znalecké ústavy)

Zde dále platí, že:
 žadatele lze zapsat do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů, jen pokud
- alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměstnanci v pracovním poměru, kteří pro
něj vykonávají znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro požadované obory a
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nevykonávají znaleckou činnost v daném oboru v jiném znaleckém ústavu zapsaném
v prvním oddílu; postačí však, pokud dvě z těchto osob jsou znalci zapsanými pro
příbuzný obor, a
- má odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti.
- Tyto podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem návrhu na
zápis.
 Žadatele zapsat nelze, pokud
- byl v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů,
- byl jeden z jeho společníků, členů nebo zaměstnanců, který pro žadatele vykonával
znaleckou činnost, v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znalců a
tlumočníků, nebo
- byl jeden z jeho společníků nebo členů v posledních třech letech vyškrtnut ze
seznamu znaleckých ústavů.
 Je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na
jméno.
 Je-li žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů podnikatelem, musí
požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu podnikání (činnosti)
zapsanému v obchodním nebo jiném rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být
vyjádřen identickými výrazy.
3.6 Správní delikty

Nově byly zařazena ustanovení o správních deliktech. Rozlišovány jsou správní
delikty fyzických a právnických osob.
Znalec se dopustí přestupku tím, že
a) vykoná znaleckou činnost v rozporu s § 8 (řádně, ve stanovené lhůtě, oboru a odvětví, pro
které byli jmenováni) - pokuta do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,
b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10 (je povinen vykonávat svou činnost osobně, může
přibrat konzultanta) - pokuta do 50 000 Kč,
c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost nebo o této povinnosti nepoučí další osoby, které
se podílely na znalecké činnosti - pokuta do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,
d) podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako znalec vyloučen (podjatost) - pokuta do
100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,
e) bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek - pokuta do
100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,
f) opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek - pokuta
do 50 000 Kč,
g) nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně - pokuta do 50 000 Kč,
h) nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku pro orgán veřejné moci pokuta do 50 000 Kč,
i) vykonává činnost znalce v době pozastavení práva vykonávat tuto činnost - pokuta do
100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu.
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Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce nebo
znalecký ústav anebo vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 2 odst. 1 (mohou pouze
znalci zapsaní do seznamu znalců a znalecké ústavy) - pokuta do 200 000 Kč.
Při stanovení druhu a výměry sankce za přestupek podle odstavce 3 se přihlédne též ke
skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci udělena výstraha podle § 25d.
Ústav se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykoná znaleckou činnost v rozporu s § 8 (řádně, ve stanovené lhůtě, oboru a odvětví, pro
které byli jmenováni) - pokuta do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých
ústavů,
b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10 (je povinen vykonávat svou činnost osobně, může
přibrat konzultanta) - pokuta do 100 000 Kč,
c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost
- pokuta do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů,
d) podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen - pokuta do 200 000 Kč nebo
vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů,
e) bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek - pokuta do
200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů,
f) opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek - pokuta
do 100 000 Kč,
g) nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně - pokuta do 100 000 Kč,
h) nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku - pokuta do 100 000 Kč.
Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává znaleckou činnost v
rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21 (není znaleckým ústavem) - pokuta do 400 000 Kč.
Při určení druhu a výměry sankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne k
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena
výstraha.
Ústav nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
Společná ustanovení o správních deliktech
Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo
spravedlnosti nebo předseda krajského soudu.
Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do
1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy
byl spáchán.
Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec uznán vinným ze spáchání
přestupku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze spáchání správního deliktu,
zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu znalců a
tlumočníků nebo v seznamu znaleckých ústavů.
Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní
moci.
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Výstraha
Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto zákonem nelze posoudit jako
správní delikt postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona
o přestupcích anebo jako trestný čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda
krajského soudu udělit znalci nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání výstrahy se části
druhá a třetí správního řádu nepoužijí.
3.7 Další změny

K rozhodování podle tohoto zákona si ministerstvo spravedlnosti nebo předseda
krajského soudu může vyžádat vyjádření poradního orgánu, stanovisko profesních sdružení
nebo zájmových sdružení sdružujících znalce (tlumočníky).
Nadřízeným
spravedlnosti.

správním

orgánem

předsedy

krajského

soudu

je

ministerstvo

Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvětví, u nichž může
taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady.
3.8 Přechodná ustanovení výše neuvedená

Řízení o jmenování nebo o odvolání znalce, která nebyla pravomocně skončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Lhůta podle § 4 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb. (poslední 3 roky nebyl vyškrtnut ze
seznamu) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Odměňování a náhrada nákladů za podání posudku, byl-li znalec ustanoven nebo bylali smlouva se znalcem uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle
dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (vyúčtování pro státní orgán).
Nabylo-li rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení
způsobilosti k právním úkonům znalce nebo tlumočníka právní moci přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nastává účinek podle § 20a písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ustanovení § 20a písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije, byl-li znalec nebo tlumočník pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
činnosti znalce (tlumočníka) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.9 Poznámka k DPH – den zdanitelného plnění

V § 19 odst. 1 je nyní uvedeno: „Odměnu a náhradu nákladů podle § 17 odst. 2 a 3 a § 18
odst. 1 až 3 (pozn.: tedy u znaleckých posudků pro orgány veřejné moci) je znalec (tlumočník)
povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku (provedením tlumočnického úkonu)3). Její
výši určí orgán, který ustanovil znalce (tlumočníka), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 2 měsíců od podání posudku (provedení tlumočnického úkonu). Odměnu a náhradu
hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, nejpozději do 30
dnů.
V poznámce č. 3 pod čarou je uveden odkaz na § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty; v tomto je uvedeno:

25

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

§ 21 (5): Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
c) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového
nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane
dříve,
d) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí
práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není
známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty.
Vzhledem k tomu, že podle § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o výši odměny a náhrady
nákladů rozhoduje orgán veřejné moci a jejich výše tedy není ke dni odevzdání posudku
známa, je zřejmé, že u znalečného v těchto případech dnem zdanitelného plnění je až den, kdy
je znalečné připsáno na účet znalce (resp. vyplaceno).
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RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ – JE MOŽNÉ STANOVIT CENU OBVYKLOU
U POHONNÝCH HMOT?
LIABILITY FOR UNPAID TAX – IS IT POSSIBLE TO DETERMINE THE USUAL
PRICE OF FUEL?
Pavel Semerád3
ABSTRAKT:
Tento příspěvek se zabývá problémem u paragrafu 109 daně z přidané hodnoty - ručení za
nezaplacenou daň. Dle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou
daň v případě, kdy je úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela
zjevně odchylná od obvyklé ceny. Hlavním předmětem zkoumání jsou pohonné hmoty. Jejich
prodejní cena se může u různých společností měnit denně nebo týdně. z tohoto důvodu Je
navržena metodika a postupy ke stanovení ceny obvyklé.
ABSTRACT:
This paper deals with A problem with article 109 of value added tax - liability for unpaid tax.
According to this article The Recipient of A Taxable supply shall be liable for unpaid tax IF
THE payment for A taxable SUPPLY is clearly divergent from the usual price without any
economic justification. The main subject of research is fuels. Their selling price may change
at different companies daily or weekly. For this reason A methodology and procedures for
determination of the usual price are proposed.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Daň z přidané hodnoty, databáze cen, metodika stanovení ceny obvyklé, ručení
za nezaplacenou daň, pohonné hmoty.
KEYWORDS:
Value added tax, database prices, methodology for determining the usual price, lability
for unpaid tax, fuel.
1 Úvod
Daňové úniky jsou poměrně závažnou problematikou, která připraví státy světa o významné
části národních rozpočtů. Jednou z oblastí, kde dochází k daňovým únikům, je i daň z přidané
hodnoty. Také Česká republika je zasažena machinacemi s touto daní a dle odhadů
Ministerstva financí České republiky přijde o 5 až 8 miliard korun ročně (Senát, 2011). Mezi
nejobtížněji zdaňované komodity patří pohonné hmoty (Kalousek, 2011). Česká republika
bojuje s daňovými úniky u pohonných hmot4 (dále jen „PHM“) od kauz lehkých topných
olejů; spíše neúspěšně. Z tohoto důvodu navrhla v roce 2010 režim přenesené daňové
povinnosti u dodávek PHM nad 1500 litrů. Tento návrh však nebyl Evropskou komisí přijat
(Kalousek, 2011). Doporučení komise bylo, aby Česká republika využila jiných možností.
Směrnice Rady 2006/112/ES v důvodu číslo 44 uvádí, že členské státy by měly mít možnost
stanovit, že za odvod DPH ručí společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná odvést
3

Semerád, Pavel, Ing. et Ing. – Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1,
61300, Brno, +420 545 132 335, pavel.semerad@atlas.cz
4
PHM jsou omezeny pro účely tohoto příspěvku jen na automobilový benzin natural 95 a motorovou nafta.
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daň. Novelou zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.) vstoupil 1. dubna
2011 v účinnost institut ručení za nezaplacenou daň (§109). Na základě tohoto paragrafu
dochází částečně ke vzniku daňové odpovědnosti a možnému přesunu daňové povinnosti
z poskytovatele zdanitelného plnění (prodávajícího) na příjemce zdanitelného plnění
(kupujícího). Za zákonem stanovených podmínek může správce daně požadovat úhradu daně
po kupujícím. Pokud by prodávající nezaplatil daň, ručil by kupující za neodvedenou daň
z plnění, pokud byla úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela
zjevně odchylná od obvyklé ceny.
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním
styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu (např. stav tísně
prodávajícího), osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby
(zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.)
Stanovení obvyklé ceny je velice obtížnou částí znalecké činnosti. Na rozdíl od např.
oceňování nemovitostí neexistuje žádný zákonný předpis, který by upravoval metodický
postup ocenění PHM. Postup oceňování komplikuje také fakt nezveřejňování prodejních cen
jednotlivými společnostmi. Nikdo proto zatím není schopen přesně stanovit cenu obvyklou
u této komodity. Možná i z tohoto důvodu nebyl institut ručení za nezaplacenou daň do října
2011 uplatněn (Kulková, 2011).
2

Tvorba cen pohonných hmot
Dělení trhu

2.1

Obchodní společnosti, které působí na trhu s PHM v České republice lze dělit dle různých
ekonomických kritérií – dle velikosti obratu, množství zahraničního kapitálu apod. Pro účely
tohoto příspěvku jsou tyto společnosti děleny na ty, co se zabývají:




pouze distribucí PHM mezi skladem a čerpacími stanicemi (velkoobchodní prodej)
pouze provozem čerpacích stanic – lze je dělit na veřejné, neveřejné a s vymezeným
přístupem
distribucí PHM mezi sklady a čerpacími stanicemi a současně provozují čerpací
stanice pod vlastní značkou nebo pod značkou jiné společnosti (franchising)

V České republice působilo v říjnu 2011 965 subjektů registrovaných dle zákona
o pohonných hmotách jako distributoři PHM a bylo provozováno 6 674 čerpacích stanic
(Beran, 2011). Český trh je diferencovaný na velké množství subjektů, přesto je od nich téměř
nemožné získat údaje o prodejních cenách. Společnosti je úzkostlivě tají před konkurencí.
Jediným zdrojem cen, se kterými je pracováno i v tomto příspěvku, jsou základní týdenní
ceny společnosti ČEPRO, a.s.
2.2

2.2.1

Specifika tvorby ceny

Způsob stanovení cen

Spotřebitelské ceny ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitějším je nákupní cena ropy Brent
v amerických dolarech (USD), dále pak kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru
(USD). Doplňující avšak neméně významná je také strategie daného prodejce, vliv
konkurence na trhu a geografická poloha (např. vzdálenost od skladů). Nákupní ceny ropy
Brent jsou většinou nasmlouvané na tříměsíční období dopředu (David, 2007).
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Ceny benzinu a nafty určují prodejní ceny rafinerií. K těmto si potom distributoři připočítávají
své marže. Všechny rafinerie v Evropské unii prodávají svoje produkty za stejnou cenu
stanovenou na komoditní burze v Rotterdamu. Konečná cena závisí na daních – zejména
spotřebních a na dani z přidané hodnoty (Kurzy, 2011).
Většina českých společností stanovuje pro prodej zboží tzv. týdenních cen, čímž kopírují
některé tuzemských skladů. Týdenní ceny jsou v platnosti zpravidla od úterý do pondělí.
Některé společnosti však vyhlašují ceny na kratší období (např. denní ceny), čímž se snaží
pružněji reagovat na aktuální vývoj světových cen.

2.2.2

Rozlišení zákazníků

Prodej PHM se nijak neliší od prodeje jiných komodit. Prodejci se snaží prodat co nejvíce
litrů a vyprodukovat co největší zisk. Dle informací získaných od některých distributorů není
nezveřejňování prodejních cen jen z důvodu obavy z konkurence. Společnosti mají své
zákazníky rozděleny dle odebraného množství za sledované období a významným ukazatelem
je splatnost. Pro názornost lze uvést rozdíl cen mezi distributorem, který odebere 100 000 litrů
denně při platbě před uskutečněným fyzickým stočením zboží na místě dodání a jinou cenu
má malá čerpací stanice s měsíční splatností a odběrem 10 000 litrů.

2.2.3

Dopravné náklady

Nezanedbatelnou položku v nákupních cenách tvoří dopravné náklady. PHM se dopravují
v cisternách, jejichž objem může být i 36 000 litrů. Cena dopravy je závislá na množství
přepravovaných PHM a tzv. kilometrických pásmech (vzdálenost od místa nakládky a místa
stáčení). Obvyklým přepravovaným množstvím bez přirážek je cca 6 000 litrů, což odpovídá
jedné komoře cisterny. Přeprava menšího množství je dražší. Také ceny přepravy jsou těžce
zjistitelné. Většina dopravců jezdí pro konkrétní distributory za smluvní ceny.
2.3

Zahraniční obchod

Distributoři mají možnost s ohledem na kilometrické vzdálenosti pořídit zboží z jiného
členského státu nebo dovézt zboží z třetích zemí. Využívají nižších nákupních cen, které
mohou být způsobeny odlišnými sazbami nepřímých daní. Tento typ obchodování proto nelze
přehlížet zvláště v příhraničních oblastech.
3
3.1

ceny pohonných hmot
Cenová politika čerpacích stanic

Je-li probírána problematika ručení za nezaplacenou daň, je její význam určen pro distributory
PHM, nikoliv čerpací stanice jako takové. Ceny na čerpacích stanicích se mohou výrazně lišit.
Na jedné straně stojí světově uznávané značky, jejichž předmět podnikání může zahrnovat
také zpracování a těžbu ropy, a na druhé straně jsou tu čerpací stanice obchodních řetězců
(např. nákupních center), které využívají čerpací stanici jako marketingový nástroj umožňující
získání nových zákazníků. Nezanedbatelnou částí trhu jsou ostatní čerpací stanice, kde záleží
na četnosti konkurenčních stanic v okolí a jejich složení (Hejkrlík, 2011).
3.2

Cenová politika distributorů

Distributoři diferencují své zákazníky. Z důvodu velkého množství subjektů se však i oni
snaží konkurovat především cenou. Aby mohli jejich odběratelé (např. čerpací stanice)
konkurovat ostatním, je pro ně pořizovací cena PHM často nejdůležitějším kritériem.
Ve skutečnosti jsou ceny na skladech PHM podobné a nabídka distributorů se liší v závislosti
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na tom, kolik dalších prodejců je mezi skladem a konečným prodejcem. Je proto obtížné (ale
nikoliv nemožné) získat výrazně nižší cenovou nabídku legálním způsobem.
Na trhu se objevují skupiny společností, které neodvedením např. daně z přidané hodnoty,
získávají konkurenční výhodu (Semerád, 2011). Následně ale nedostojí svým daňovým
povinnostem a stát připraví o finanční prostředky. Právě z tohoto důvodu byl zaveden institut
ručení za nezaplacenou daň.
3.3

Možnosti na trhu s pohonnými hmotami

Je možné dosáhnout nižších cen i legální cestou. Sklady umožňují distributorům nakoupit
PHM a dle skladovací smlouvy je ponechat naskladněné do doby, než se je rozhodnou prodat.
Tabulka č. 1 – Měsíční vývoj nákupních cen u Naturalu 95
Table No. 1 – Month-long purchase prices development of Natural 95
Období
ČEPRO, a.s. Spotřební daň DPH Cena s DPH
15.12.-21.12.2009
22.12.-28.12.2009
29.12.-31.12.2009
1.1.-4.1.2010
5.1.-11.1.2010
12.1.-18.1.2010

21,06
21,13
21,68
22,68
23,19
23,54

11,84
11,84
11,84
12,84
12,84
12,84

4,00
4,01
4,12
4,54
4,64
4,71

25,06
25,14
25,80
27,22
27,83
28,25

Zdroj: Základní týdenní ceny společnosti ČEPRO, a.s., vlastní zpracování
Tabulka č. 2 – Měsíční vývoj nákupních cen u motorové nafty
Table No. 2 – Month-long purchase prices development of Diesel
Období
ČEPRO, a.s. Spotřební daň DPH Cena s DPH
15.12.-21.12.2009
22.12.-28.12.2009
29.12.-31.12.2009
1.1.-4.1.2010
5.1.-11.1.2010
12.1.-18.1.2010

20,09
20,30
20,62
21,62
22,24
22,52

9,95
9,95
9,95
10,95
10,95
10,95

3,82
3,86
3,92
4,32
4,45
4,50

23,91
24,16
24,54
25,94
26,69
27,02

Zdroj: Základní týdenní ceny společnosti ČEPRO, a.s., vlastní zpracování
Ceny pohonných hmot se mění. Pokud je predikován nárůst cen, může distributor nakoupit
ještě za aktuálně platnou cenu, ale prodat může dráž. Tímto vydělá za krátkou dobu (např.
během jednoho dne) i 0,50 – 1,- Kč/litr.
Dne 1. ledna 2010 došlo ke zvýšení spotřební daně u pohonných hmot o 1,- Kč a současně
došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty o 1%. Během jednoho měsíce došlo ke zvýšení
základních prodejních cen společnosti ČEPRO, a.s. Naturalu 95 o 2,48 Kč/litr (tabulka č. 1)
a u motorové nafty o 2,43 Kč/litr (tabulka č. 2). Jestliže informovaný distributor nakoupil
PHM do půlnoci 21. prosince 2009, mohl je prodat 12. ledna 2010 i o 2 Kč levněji než jeho
konkurence, aniž by porušil zákon. Jaká byla cena obvyklá v tomto období?
4
4.1

Náhradní metodika pro stanovení obvyklé ceny pohonných hmot
Obvyklá cena

Obvyklá cena se obvykle zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi
obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto
informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných věcí,
používá se náhradní metodika (Bradáč a kol, 2004).
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Problémem ocenění PHM pro daňové účely není stanovit aktuální tržní neboli obvyklou cenu,
která je dána trhem, ale stanovit nejnižší možnou cenu legálně dosažitelnou na trhu. Daňové
úniky na DPH probíhají dle dostupných informací u právnických osob (omezené ručení),
které jsou z pravidla čtvrtletními plátci DPH (Kulková, 2011).
4.2

Databáze cen

Základním výchozím prvkem nechť jsou stanoveny základní týdenní ceny společnosti
ČEPRO, a.s. Tyto ceny jsou nejsnáze zjistitelné na českém trhu a umožňují tak sledovat vývoj
cen PHM v čase. Nelze paušalizovat ceny a ani předpokládat, že budou pro všechny
společnosti stejné; nebudou. Není však účelné tyto ceny zjišťovat, neboť z důvodu
hospodářské kriminality nejsou přesná čísla důležitá. Tato metodika slouží jako pomocné
kritérium ke stanovení, co ještě je nebo může být cena obvyklá.
4.3

Sledované období

Z hlediska vývoje cen a způsobu daňových úniků by mělo být sledované období nejméně
měsíční a nejdéle čtvrtletní. Dle zjištěných údajů stanovují některé sklady paušální částku
za měsíční skladovací období. Delší období je dražší a tím se omezuje také výhodnost
naskladnění.
Čtvrtletní období je nabídnuto z důvodů kvartálního placení DPH některými společnostmi.
Po skončení období údajně končí podnikaní s nesplněnými daňovými povinnostmi (Kulková,
2011).
Těžko lze předpokládat u nějaké společnosti, která bude chtít spáchat daňový únik, že nakoupí
zboží a prodá je až za tři měsíce od nákupu. Proto nechť je sledované období v délce 6 týdnů.
Tato délka je dle autora příspěvku nejvhodnější proto, aby byly přiměřeně implementovány
vlivy na cenu způsobených výkyvy např. živelnými katastrofami, občanskými nepokoji nebo
válečnými konflikty ve světě. Toto tvrzení vychází ze sledování vývoje těchto cen v období
od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2011.
4.4

Stanovení přípustné odchylky

Sledováním vývoje týdenních cen v čase vznikne odchylka od jednotlivých období. Tyto
odchylky nechť jsou zaznamenány v čase a je vybrána největší odchylka (nejnižší cena)
v období - 6 týdnů. Takto variabilně stanovená cena nechť je základní cenou pro zjištění
přípustné odchylky.
4.5

Porovnání s aktuální týdenní cenou

Maximální přípustná odchylka (ơ) nechť vznikne rozdílem mezi aktuální týdenní cenou (Pakt)
a nejnižší cenou nejdéle 6 týdnu nazpět (Pmin.1-6).
ơ = Pakt – Pmin.1-6
Tímto postupem je získán interval: < Pakt – ơ; Pakt + ơ >
Pro daňové účely je směrodatná nižší hodnota, která bude použita k porovnání.
4.6

Zveřejňování minimální obvyklé ceny

Daňoví poplatníci by měli vědět, že se vystavují riziku ručení za nezaplacenou daň, protože
nakupují PHM pod cenou obvyklou. Nebudou-li o této hodnotě informováni, potom není
možné je sankcionovat za porušení zákona z důvodu právní nejistoty. Měla by být vyloučena
svévole správce daně. Protože se ceny mění, nabízí se jako možnost např. zveřejněním
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v cenovém věstníku na webových stránkách Ministerstva financí České republiky. Pak již
bude záležet jen na poplatníkovi, zda zboží s nižší cenou nakoupí či nikoliv.
5

Závěr

Boj s daňovými úniky je obtížný a komplikovaný. Každé (dílčí) řešení pomáhá omezovat toto
společensky nebezpečné chování, které demotivuje ostatní poplatníky od placení daní. Ručení
za nezaplacenou daň je v českém zákoně o DPH krátkou dobu, proto se obtížně hodnotí.
Jestliže však nebyl do (nejméně) října 2011 ani jednou využit, přestože se objevují nové
případy podvodů na DPH u PHM, je nutné se zamyslet nad efektivitou takovéhoto řešení.
Tento příspěvek přináší novou metodiku stanovení ceny obvyklé. Protože společnosti
obchodující s PHM nezveřejňují svoje prodejní ceny, využívá nová metodika základních
týdenních cen společnosti ČEPRO, a.s., jejímž akcionářem je Ministerstvo financí České
republiky. Ani tato metodika však neumožňuje přesné stanovení obvyklé ceny.
Na základě vývoje cen pouze vymezuje interval hodnot a přípustnou odchylku, která by
mohla být akceptována jako pomůcka nikoliv jako řešení. Mohla by správcům daně pomoci
uplatnit ručení za nezaplacenou daň v praxi. Překážkou může být příliš veliká odchylka
ve sledovaném období, protože tímto by zahrnovala i ceny, které dle odborníků jednoduše
nejsou dosažitelné legální cestou.
6
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Každý rok můžeme s pravděpodobností rovnající se jistotě čekat nějaké změny v daňových
zákonech. Ani rok 2012 není výjimkou. Co nás potkalo?
1 Změna sazeb daně z přidané hodnoty
O tom, že se od ledna zvýšila snížená sazba daně z přidané hodnoty, ví bezesporu každý. Tuto
změnu přinesl zákon č. 370/2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10 %
na 14 %. O rok později, tedy od 1. ledna 2013, má dojít ke sjednocení sazeb daně z přidané
hodnoty ve výši 17,5 % či 19% či dokonce 20%. Společně s tím bude snížen i podíl inkasa
daně z přidané hodnoty plynoucí do rozpočtů obcí a krajů.
Co však změna sazby daně z přidané hodnoty ve skutečnosti znamená? Ponechme teď stranou
hojně diskutované téma zvyšování životních nákladů jednotlivých skupin obyvatelstva či
problematiku dopadů těchto změn na obecní a krajské rozpočty. První krok, tedy zvýšení
snížené sazby daně z přidané hodnoty, nebude mít ve svém důsledku vliv na praktickou
aplikaci systému daně z přidané hodnoty. Až druhým krokem, tedy sjednocením sazeb daně,
odpadne nutnost rozlišování zboží nebo služeb, které podléhají snížené či základní sazbě daně
z přidané hodnoty. Proto již nebudou potřeba přílohy č. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o dani z přidané hodnoty").
Nebude zapotřebí ani instrumentu závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného
plnění z hlediska sazby daně, který dnes nalezneme v § 47a zákona o dani z přidané hodnoty.
2

Boj proti karuselovým podvodům

O změně sazeb daně z přidané hodnoty se hovoří velice často, a to i díky tomu, že je mylně
spojována s daňovou reformou, jejímž nosným tématem je vytvoření jednoho inkasního
místa. Naproti tomu cílem zvýšení, resp. sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty byla od
samého počátku deklarována stabilita důchodového systému a vazba tohoto zákona na
důchodovou reformu, nikoli reformu daňovou. Ale to teď ponechme stranou.
Jakkoli je znalost problematiky sazeb daně běžná, již se nehovoří o dalších změnách, které s
sebou tento zákon přináší. Dalším nosným tématem zákona č. 370/2011 Sb. je totiž boj proti
daňovým podvodům. Z tohoto pohledu jsou důležitá ustanovení § 103 neboli zvláštní
ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň a § 109 odst. 2
písm. b), které rozšiřuje institut ručení.
Ačkoli lze předpokládat, že se běžně s těmito instituty daňový subjekt nesetká, je jistě vhodné
vědět o jejich existenci.
Karuselové podvody jsou vystavěny na principu řetězení jednotlivých dodávek, v jehož
průběhu nedojde k zaplacení daně jedním z článků tohoto řetězce. Bez ohledu na tuto
skutečnost však následujícímu plátci daně, resp. příjemci plnění, vznikne nárok na odpočet
daně. Tak v praxi dochází ke zneužívání systému daně z přidané hodnoty, kdy se do řetězce
dodávek úmyslně začlení plátce daně, který daň neodvede a následně ani jeho majetkové
poměry neumožní její vymožení. Netřeba zde ani zmiňovat, že tím veřejné rozpočty přichází
každoročně o značné částky, které se jen za loňský rok v oblasti pohonných hmot odhadují od
5 do 8 miliard Kč.
Nejefektivnější obranou proti takovým podvodům je včasné zajištění daně, a to ještě v době,
kdy daný daňový subjekt disponuje s finančními prostředky. Proto došlo k vytvoření
speciálního pravidla, a to v ustanovení § 103 zákona o dani z přidané hodnoty, právě a jenom
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pro účely daně z přidané hodnoty. Podle něj bude "zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný
okamžikem jeho vydání". Zde je opět nutné nahlédnout do daňového řádu, co se rozumí jeho
vydáním. Podle § 101 odst. 2 daňového řádu je "rozhodnutí vydané okamžikem, kdy byl
učiněn úkon k jeho doručení". Vzhledem k tomu, že okamžik vydání předchází okamžiku
doručení zajišťovacího příkazu daňovému subjektu, tedy momentu, kdy se subjekt může
prokazatelně se zajišťovacím příkazem seznámit, dochází k zakotvení povinnosti správce
daně pokusit se, a to "současně s vydáním zajišťovacího příkazu" 4), vyrozumět daňový
subjekt o jeho vydání. Zde se předpokládá využití zejména telefonu, elektronické pošty či
faxu, pokud jsou správci daně kontaktní údaje známé. O každém pokusu o vyrozumění se
pořídí úřední záznam, který se stane součástí spisu.
V případě rozšíření ručení za nezaplacenou daň se stručně řečeno jedná o ručení odběratele
za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která záměrně nebyla odvedena
jeho dodavatelem. Nová úprava v § 109 odst. 2 písm. b) rozšiřuje kritéria ručení5). Ručení se
tak bude vztahovat i na situace, kdy je úplata "poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko". Poskytovatele
platebních služeb je nutné chápat na základě jeho vymezení v ustanovení § 5 zákona č.
284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce však má možnost se případnému ručitelskému závazku vyhnout. Tato možnost je
upravena v § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a je pro všechna kritéria ručení stejná. Je
jí možnost dobrovolného uhrazení daně za poskytovatele.
3

Režim přenesení daňové povinnosti

Problematiku přenesení daňové povinnosti neboli tzv. reverse charge zavedl do českého
právního řádu zákon č. 47/2011 Sb. Již dnes se tento režim používá u dodání zlata, dodání
různých druhů šrotu, strusek či odpadu nebo při obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů.
S účinností od 1. ledna 2012 je režimem přenesení daňové povinnosti podmíněno i poskytnutí
stavebních nebo montážních prací. Navzdory šířce materie, kterou reverse charge je, a s
vědomím toho, že se jedná o téma, které by zasloužilo samostatný seminář, budou dále
uvedeny alespoň základní obrysy fungování tohoto režimu. Zájemce o podrobnosti tímto
odkazuji například na informace Generálního finančního ředitelství na webových stránkách
www.mfcr.cz
Základním principem režimu přenesení daňové povinnosti je, jak jeho jméno napovídá,
přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění, z poskytovatele zdanitelného plnění na příjemce tohoto plnění.
Reverse charge není volitelným režimem. Za předpokladu, že dojde k naplnění zákonem
stanovených podmínek, je nutné jej použít. První podmínkou je, že jak poskytovatel
zdanitelného plnění, tak jeho příjemce musí být nebo se poskytnutím stavebních nebo
montážních prací musí stát plátcem daně. Tento režim se tak vztahuje i na osobu, jíž jsou
poskytnuty stavební nebo montážní práce a která není českým plátcem, pokud je v jiném
členském státě k dani registrovaná nebo je v terminologii zákona o dani z přidané hodnoty
zahraniční osobou. To vyplývá z ustanovení § 94 odst. 16 zákona o dani z přidané hodnoty,
které stanovuje, že dnem poskytnutí plnění, které spadá pod režim přenesení daňové
povinnosti, se takové osoby stávají plátci daně. U obcí se reverse charge u stavebních prací
použije v případě, že v rámci daného zdanitelného plnění vystupují v pozici osoby povinné k
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dani. Druhou podmínkou pro použití režimu přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že
plátce daně vystupuje při poskytnutí nebo přijetí plnění jako osoba povinná k dani, resp.
použije dané zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti.
Splněním těchto dvou podmínek je poskytovatel zdanitelného plnění povinen postupovat
podle § 92e ve spojení s § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Pro poskytovatele to
znamená povinnost vystavit daňový doklad s obvyklými náležitostmi s tou výjimkou, že v
něm neuvede výši daně. Místo toho uvede, "že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce,
pro kterého je plnění uskutečněno", kterým je příjemce daného plnění. Na příjemce tak
přechází povinnost doplnit daňový doklad o výši daně a společně s tím i povinnost přiznat a
zaplatit daň, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění tak má v případě reverse charge na jedné straně povinnost
přiznat a zaplatit daň a na druhé straně mu vzniká nárok na odpočet daně. Ten se řídí obecnou
úpravou obsaženou v zákoně o dani z přidané hodnoty. Shrnuto lze prohlásit, že okamžikem
uskutečnění zdanitelného plnění, jehož předmětem je poskytnutí stavebních nebo montážních
prací, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, vzniká příjemci těchto prací
povinnost přiznat a zaplatit daň a zároveň nárok na odpočet daně, který může v případě
splnění zákonných podmínek uplatnit.
Pokud by došlo k tomu, že poskytovatel při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
nepoužil režim přenesení daňové povinnosti, ačkoli tak učinit měl, a místo příjemce plnění
daň na výstupu přiznal a zaplatil, nevznikne příjemci tohoto zdanitelného plnění nárok na
odpočet daně. V takovém případě je nutné, aby poskytovatel opravil výši daně podle
ustanovení § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.
Režimu přenesení daňové povinnosti podléhá podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které "podle sdělení Českého statistického
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008". Jedná se
o budovy a jejich výstavbu, inženýrské stavby a jejich výstavbu a specializované stavební
práce.
S použitím tohoto režimu se pojí také povinnost každého plátce, ať už poskytovatele nebo
příjemce plnění, vést evidenci o plněních poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti
a zaslat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z této evidence správci daně. (Tento
výpis je podle pokynu Generálního finančního ředitelství D-4 nutno podávat v elektronické
formě.)Se zavedením režimu reverse charge je ještě nutné osvětlit jeden aspekt, kterým je
vztah přechodu ze současného stavu na režim přenesení daňové povinnosti. V této souvislosti
si vypomůžeme již výše zmíněnou informací Generálního finančního ředitelství. V případě, že
dojde k poskytnutí zálohy na stavební či montážní práce před 1. lednem 2012, přičemž den
uskutečnění zdanitelného plnění připadne na den počínaje 1. lednem 2012, splní poskytovatel
povinnost přiznat daň na výstupu z poskytnuté zálohy a režim přenesení daňové povinnosti se
uplatní až na zbylou úplatu poskytnutou od 1. ledna 2012. Příjemce tak splní povinnost
přiznat a zaplatit daň za použití ustanovení § 37 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, a to
pouze ze základu daně, který bude snížen o zálohu zaplacenou poskytovatelem ještě podle
obecného režimu v roce 2011.
Na závěr této kapitoly stručnou poznámku: Režim přenesení daňové povinnosti se týká:
Dodání zlata – kód 1, Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – kód 2,
Poskytnutí stavebních a montážních prací – kód 4 a Dodání zboží dle přílohy č.5 (odpady z
plastů a kaučuku, sběrový papír a hadry, skleněné střepy a odpad, dáleš železný šrot a kovový
odpad) - kód 5. Pozornému posluchači jistě neuniklo, že není obsazený kód č.3. Ten byl určen
pro obchodování s lehkými topnými oleji a pohonnými hmotami... Kód 3 prostě neprošel
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Sněmovnou, důvody si jistě každý z vás domyslí... Je skutečně až groteskní, že problematika,
kvůli které se reverce charge v tomto rozsahu zavádí, ze zákona prostě vypadla... Tolik jen
pro dokreslení pozadí vzniku novely zákona.
4 Místo plnění pro znalecké obory
Ostatní - § 9
1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo
nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k
dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem
plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba
poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta
prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je
její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani
považuje
a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou
poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,
b) osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou
registrovanou k dani v jiném členském státě.
(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavců 1 a 2 se
použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Služby vztahující se k nemovitosti - § 10
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce
a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při
přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního
dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází.
5 Připravované změny
Od 1.1.2013 se předpokládá snížení limitu obratu pro vznik povinné registrace k DPH na
750.000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců, dále zrušení registrace plátce při pořízení zboží a
přijetí služby z jiného členského státu (JČS) a zrušení registrace plátce při poskytnutí služby
do JČS podle § 9 odst.1, dále osoby identifikované k dani se stanou identifikovanými
osobami. Vymezení osob povinných k dani zůstane beze změn, jedná se tedy o právnické či
fyzické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti.
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6

Změny, novinky a zajímavosti z daňové oblasti

Sazba daně z příjmů:
fyzických osob
právnických osob

2010
15%
19%

2011
15%
19%

2012
15%
19%

Paušální náklady dle § 7 odst. 7 ZDP– tedy výdaje uplatněné procentem z příjmů, se oproti
roku 2010 ve zdaňovacím období 2011 neliší: Zemědělská výroba a řemeslné živnosti 80 %,
živnosti ostatní (kromě řemeslných) 60 %, jiné podnikání podle zvláštních předpisů, nezávislá
povolání, autorská práva, znalci, tlumočníci, rozhodci, insolvenční správci 40 %, pronájem
30 %.
Zálohy na sociální pojištění:
Minimální zálohy
vedlejší činnost
hlavní činnost

2010
693
1.731

2011
723
1.807

2012
735
1.836

Zálohy na zdravotní pojištění:
Minimální zálohy
vedlejší činnost

2010
0

2011
0

2012
0

hlavní činnost

1.601

1.670

1.697

Změna zákona o dani z nemovitostí
V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o dani z nemovitostí"), došlo s účinností od 1. ledna 2012 ke změně v oblasti zdanění
tzv. "zpevněných ploch". Zdaňování zpevněných ploch přináší v současné době řadu
problémů, které vycházejí zejména z nutností rozlišit, zda je stavba zpevňující pozemek
samostatnou nemovitou věcí, či nikoliv, a tedy zda tato stavba podléhá, nebo nepodléhá dani
ze staveb. Pro odstranění tohoto problému je navrženo řešení, které zpevněným plochám dává
jednotný daňový režim, ve kterém budou zdaňovány daní z pozemků.
Zpevněná plocha bude definována v § 6 odst. 5 zákona o dani z nemovitostí jako "pozemek
nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce". K
naplnění definice musí tedy pozemek splnit dvě základní podmínky, a to že je evidován jako
ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří a že je jeho povrch zpevněn stavbou bez svislé
nosné konstrukce.
Zpevněná plocha, pokud slouží k podnikatelské činnosti, je zdaňována zvláštními sazbami
podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona o dani z nemovitostí, a to pokud slouží k zemědělské
prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství, sazbou 1 Kč za m2, a v případě ostatních
činností 5 Kč za m2. V případě, kdy poplatník používá zpevněnou plochu k více
podnikatelským účelům a nelze vymezit rozsahy výměry k těmto jednotlivým činnostem,
použije se sazba 5 Kč za m2.
Zpevněné plochy, které neslouží podnikatelským účelům, se zdaňují stejně jako doposud, tj.
buď jako ostatní plocha, nebo jako zastavěná plocha a nádvoří. Nedílnou součástí této úpravy
je nový § 7 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí, který z předmětu daně ze staveb vyjímá
stavby zpevněných ploch pozemků. Tím je zajištěno, že zpevněné plochy, a to jak pozemky,
tak stavby, které je zpevňují, budou zdaněny pouze daní z pozemků.
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Zrušení „práskací“ povinnosti
Daňový řád, platný od 1.1.2011, který nahradil Zákon o správě daní a poplatků, nepřevzal
informační povinnost z § 34 odst.5. - oznámení o nezdaněných vyplacených částkách
fyzickým osobám, přesahujícím v úhrnu 40.000 Kč.
Daňový řád upravuje tzv. součinnost třetích osob, spočívající v poskytnutí požadovaných
údajů, zásadně až na základě vyžádání správcem daně.
Vzhledem k účinnosti zákona od 1.1.2011 se tak správce daně nedozvěděl údaje o osobách,
pobírajících předmětné příjmy, již ani za rok 2010.
Příznivou novinkou je, že § 58 odst. 3 daňového řádu konkretizuje při vyžadování údajů
obecnou zásadu přiměřenosti, podle níž může správce daně informace vyžadovat po třetích
osobách pouze v případě, že je nelze získat z jeho vlastní úřední evidence. Dále musí správce
upřednostnit spolupráci s jiným orgánem veřejné moci před kontaktem s fyzickou či
právnickou osobou.
Dohody o provedení práce od r. 2012
Rozsah práce, na který je možné od 1.1.2012 uzavřít dohodu o provedení práce (DPP), se z
dosavadních 150 hodin v kalendářním roce zvyšuje na 300 hodin. Současně se vcšak ukládá
povinnost spočívající v tom, že v DPP musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.
K tomu jen připomínám, že již v roce 2011 byla zavedena povinnost sjednat DPP výhradně
písemně! Nebude-li DPP uzavřena písemně, je neplatná podle novelizovaného ustanovení §
20 odst 1 a 2 zákoníku práce. Nově ale DPP podléhá nejen 15-ti %-ní sazbě srážkové daně,
ale rovněž se z dohod o provedení práce odvádí zdravotní i sociální pojištění.
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AKTUÁLNÍ PŘÍSTUP STÁTU K VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI – VÝZNAMNÁ
SOUČÁST ANALÝZY V RÁMCI STANDARDIZACE CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ
CURRENT APPROACH OF THE GEVERNMENT TO EXPERT PROFESSION –
KEY COMPONENT OF ANALYSES IN CONTEXT OF LIFELONG EXPERTS
EDUCATION STANDARDISATION
Kateřina Pioňková6
ABSTRAKT:
Autorka se v příspěvku zabývá aktuální tématikou znalecké činnosti z pohledu porovnání
současného, tedy výchozího stavu (zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška č. 37/1967 Sb.), jakožto
právními předpisy, které upravují znaleckou činnost, a stavu, který nastal po aplikaci
správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) do problematiky soudního znalectví. Autorka vysvětluje
základní pojmy znalecké činnosti, otázky postavení znalce v soudním řízení a zároveň se
zabývá znaleckým posudkem jako důkazním prostředkem v procesním řízení. Příspěvek
obsahuje základní pojmy dotýkajícími dané problematiky, porovnává počty soudních znalců z
jednotlivých oborů dle krajských soudů, vč. otázek souvisejících s poradními sbory.
ABSTRACT:
The author in her article considers current topics of expert profession from the point of view
of comparing existing, i. e. original situation (Act No. 36/1967 Sb., Regulation No. 37/1967
Sb.), as the legal rules regulating the experts´s activities, and conditions which occurred after
applying the Rules of Administrative Procedure (Act No. 500/2004 Sb.) into the issues of
judicial experts, expert witnesses or forensic experts. The author explains basic terms relating
to this profession, and status of such experts in court proceedings. As well, she deals with
expert´s appraisals, expertises, reports and opinions as types of evidence for procedural acts.
The article includes basic concepts relating to the given issues, compares how many experts
are engaged in particular specializations, and how many are listed with single regional
courts, including problems solves by advisory boards of these courts.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Výkon znalecké činnosti, přístup státu, andragogika, celoživotní vzdělávání znalců
KEYWORDS:
Performance of expert´s services, approach of the state, andragogy, continuing education of
experts
Úvod
Článek je součástí autorčiny úvodní analytické činnosti při řešení tématu její doktorské
disertační práce s názvem „Standardizace a harmonizace celoživotního vzdělávání znalců se
specifickým zaměřením na potřeby znaleckých oborů ve Forenzní ekotechnice“. Práce má za
cíl provést analýzu současného stavu, zhodnotit případné existující metody a přístupy v této
oblasti andragogiky, resp. androdidaktiky a navrhnout vlastní model řešení.
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V příspěvku autorka předkládá část úvodní rešeršní práce z oblasti zaměřené na aktuální
otázky v přístupu státu, resp. Ministerstva spravedlnosti ČR a krajských soudů.
2
2.1

MATERIÁL A METODY
Historie znalecké a tlumočnické činnosti

Vládním nařízením č. 100/1933 (odhadní řád) byly poprvé v naší republice založeny
seznamy stálých přísežných znalců u soudů různých stupňů pro odhady nemovitostí nebo
podniků a bylo podrobně specifikováno, kdo může být jako znalec do tohoto seznamu zapsán.
Osoba zapsaná do tohoto seznamu musela splňovat nejen kvalifikační předpoklady
(svéprávnost, spolehlivost, odborné vědomosti, zkušenosti), ale i potřebné vzdělání v oboru,
jehož se měl odhad týkat (strojní inženýr, autorizovaný stavitel apod.).
Vládní nařízení č. 269/1939 Sb., o seznamech stálých soudních znalců, zavedlo jednotný
seznam znalců. Jde o první, byť protektorátní, strukturovaný předpis zavádějící znalecké
obory a systém vedení evidence znalců u jednotlivých soudů. Znalci byli ustanovováni na
dobu pěti let. Toto vládní nařízení bylo bezpochyby vzorem pro pozdější poválečnou úpravu
znalecké a tlumočnické činnosti.
Znalecká činnost byla poprvé v naší republice upravena až zákonem č. 167/1949 Sb. Šlo o
zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících. Jednalo se o regulovaný dohled nad
znaleckou a tlumočnickou činností. Tento zákon založil jednotnou evidenci znalců a
tlumočníků, která byla vedena u jednotlivých krajských soudů, které také rozhodovaly o
zápisu nebo o vyškrtnutí znalce z tohoto seznamu. Do tohoto seznamu byl znalec zapsán po
splnění zákonných podmínek a po složení přísahy. Porušení znaleckých povinností znamenalo
vznik kárné odpovědnosti znalce a možnost uložení výstrahy, písemného pokárání, pokuty
nebo vyškrtnutí ze seznamu. V tomto zákoně se poprvé setkáváme s povinností vést znalecký
deník a používat kulatou úřední pečeť, dále s právem na přiměřenou odměnu za provedení
úkonu a právem na náhradu hotových výloh. Z předcházející právní úpravy bylo zachováno
pětileté období výkonu funkce, po jehož uplynutí následovalo povinné přezkoumávání trvání
důvodů pro zápis znalce do seznamu. Pověřenými orgány, které vykonávaly agendu spojenou
se správou činností znalců a tlumočníků, byly krajské soudy.
Po úpravě právních poměrů pro znalce a tlumočníky, vymezené zákonem č. 47/1959 Sb.,
došlo ke snížení postavení znalců a tlumočníků na úroveň postavení pracovníků
socialistických organizací, kteří v rámci svého pracovního zaměření prezentovali své
poznatky před soudy. Po neúspěchu této právní normy byl přijat zákon č. 36/1967 Sb., o
znalcích a tlumočnících (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), který je účinný bez
větších změn až do současnosti, včetně prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. k tomuto zákonu
(dále jen „prováděcí vyhláška“).
Tato právní úprava znamenala koncepční návrat k tradičním principům původního
vnímání znalecké činnosti. Tento zákon považuje znalce a tlumočníky za osoby, které
vykonávají znaleckou činnost mimo vlastní pracovní činnost jako svoji vedlejší činnost.
Znalce a tlumočníky vnímá jako osoby nestranné a nezávislé po vzoru původní zákonné
úpravy z roku 1949. Pravomoc při jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků je rozdělena
mezi ministra spravedlnosti a pověřené předsedy krajských (městského) soudů. Kritéria
podmínek pro jmenování spočívají v potřebných znalostech a zkušenostech v oboru s tím, že
přednost mají ti uchazeči, kteří absolvovali speciální výuku v oboru, je-li tato výuka
zavedena. Od roku 1989 po změně politicko – ekonomické situace je znalecká i tlumočnická
činnost zařazena mezi samostatně výdělečné činnosti. Tato skutečnost vedla
k profesionalizaci části znalců a tlumočníků.
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Pokud jde o pojem znalecká činnost nebo pojem znalec nejsou v současné právní úpravě
tyto pojmy obecně definovány. Podle současné právní úpravy je za znalce považována fyzická
osoba, která vykonává činnosti podle speciálního zákona, tj. zákona o znalcích a
tlumočnících. Znalecká činnost je činnost, která slouží pro potřebu řízení před státními
orgány, případně o činnost související s potřebou fyzických a právnických osob. Znalecká
činnost je nestranná a těsně souvisí s objasňováním soudních případů. Z tohoto důvodu musí
být závěry znaleckého úkonu (posudku) přezkoumatelné a musí být dodržen metodický
postup při zpracování takového úkolu. Vzhledem k tomu, že jde o činnost regulovanou
zákonem o znalcích a tlumočnících, výkon funkce znalce je stále v režimu výběru, tj. výběru
mezi osobami, které nejlépe splňují podmínky pro jmenování.
Pojem znalec je v současné době používán pro osobu zúčastněnou na soudním řízení, která
pro účely dokazování využívá svých odborných znalostí a zkušeností. Vznik znalecké činnosti
souvisel s rozvojem vědy a dalších společenských činností, jejichž poznatky bylo třeba využít
pro soudní, správní, daňové a jiná řízení. Původně byl znalec v soudním řízení využíván jako
svědek, ale jeho procesní postavení se postupně vyvinulo ve specifikovanou pozici osoby
zúčastněné na řízení, která má zvláštní práva a povinnosti. Právo znalce odmítnout podat
znalecký posudek je upraven v § 11 zákona o znalcích a tlumočnících, a to nejen z důvodu
podjatosti, ale i v případě, kdy vystavuje trestnímu stíhání sebe nebo osoby blízké.
Znalecká činnost je tedy činnost formalizovaná, která v sobě zahrnuje určitá práva a
povinnosti, je regulovaná zákonem. Znalec je osobou zúčastněnou na řízení, ne účastníkem
řízení, s určitými právy a povinnostmi, tedy osobou, která v určité fázi do procesu vstupuje a
poté z něj – pokud možno bez následků – vystupuje. Znalec je považován za nepodjatého
odborníka, který do procesu vstupuje okamžikem doručení rozhodnutí o ustanovení, za který
je považován moment vzniku procesní odpovědnosti.
V současné době upravuje znaleckou činnost více než čtyřicet let starý zákon o znalcích a
tlumočnících a stejně tak stará vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve
znění pozdějších předpisů. Jelikož uvedené právní předpisy již nevyhovují současným
podmínkám a potřebám, vyvstala nutnost jejich novelizace. Přestože bylo za dobu platnosti a
účinnosti zákona o znalcích a tlumočnících i prováděcí vyhlášky učiněno několik změn, vždy
se jednalo o drobné úpravy, které se nedotkly samotné podstaty těchto právních předpisů a
s výkonem znalecké činnosti přímo nesouvisely. Změny se týkaly převážně odměňování
znalců a tlumočníků, které bylo třeba přizpůsobit měnícím se ekonomickým podmínkám ve
společnosti. Snahy o zásadní změny tohoto zákona (ať už formou nového zákona nebo
novelizace zákona stávajícího) se objevily již v minulosti několikrát.
3
3.1

VÝSLEDKY A DISKUZE
Změny a novely

Dne 6. prosince 2011 Parlament ČR schválil návrh novely zákona o znalcích a
tlumočnících, který vnesl do platné právní úpravy znalecké a tlumočnické činnosti podstatné
změny.
Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2012 např. částečně mění podmínky pro
jmenování znalcem a tlumočníkem, upravuje pozastavení výkonu znalecké a tlumočnické
činnosti a zánik práva výkonu funkce znalce a tlumočníka, zavádí přestupky znalců a
tlumočníků a správní delikty znaleckých ústavů, nabízí možnost vedení znaleckého deníku
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v listinné nebo v elektronické podobě, upravuje podmínky zachovávání mlčenlivosti, pokud
znalec nebo tlumočník informace použije přiměřeným způsobem pro vědecké nebo
vzdělávací způsoby, stanoví lhůtu pro určení výše odměny a náhrad nákladů a lhůtu pro
úhradu odměny a náhrad nákladů po jejich přiznání.
Očekávaná nová právní úprava (zřejmě s platností od ledna roku 2013) by měla být
nejzásadnější změnou v úpravě znaleckých a tlumočnických předpisů od r. 1967.
Nejvýraznější očekávanou změnou by mělo být rozdělení stávajícího zákona o znalcích a
tlumočnících na dva samostatné zákony. Znalecká činnost by měla být upravena zákonem o
znalcích a tlumočnická a překladatelská činnost by měla být upravena zákonem o
tlumočnících a překladatelích. Důvodem k takovéto zásadní změně koncepce je zcela odlišný
charakter jednotlivých činností znalců a tlumočníků, který vyžaduje ovládání rozdílných
dovedností. Věcné záměry obou zákonů již byly předloženy v srpnu 2011, jejich paragrafové
znění by mělo být vypracováno do konce druhého čtvrtletí roku 2012 a nabytí účinnosti obou
zákonů je očekáváno od března 2013.
Nová právní úprava obou zákonů by měla reagovat nejen na novou společenskopolitickou situaci od roku 1989, na nové právní vztahy vzniklé v naší společnosti, ale také na
právní předpisy Evropské unie.
3.2

Znalci „ad hoc“

Výkon znalecké činnosti v současné době zajišťují buď znalci jako fyzické osoby, nebo
znalecké ústavy jako právnické osoby, které jsou zapsány v seznamu znalců. Při splnění
určitých podmínek ji však mohou vykonávat i znalci nezapsaní do seznamu znalců, tzv. znalci
ad hoc. Činnosti znalců zapsaných v seznamu mohou využívat jak soudy a jiné orgány
veřejné moci, tak i fyzické a právnické osoby. Znalci ad hoc mohou svou činnost vykonávat
pouze pro soudy a jiné orgány veřejné moci. Tato úprava dle dosavadních návrhů nového
zákona o znalcích by měla zůstat zachována.
3.3

Pojištění odpovědnosti za škodu

Oprávnění k výkonu funkce znalce zapsaného do seznamu podle očekávané právní
úpravy vznikne splněním dvou podmínek: první podmínkou je zápis do seznamu a druhou je
uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem
znalecké činnosti. Přestože je o této podmínce uvažováno až ve znění nového zákona, dle
mnou získaných informací je u některých znalců již toto v praxi využíváno. Za zmínku stojí
informace vyžadovaná pojišťovacími subjekty týkající se spíše výše příjmů znalce než výše
oceňovaných majetků (movitého i nemovitého), od které se poté odvíjí výše samotné pojistky.
Druhá podmínka pro vznik oprávnění vykonávat znaleckou činnost je novinkou, která dosud
v právních předpisech chybí.
3.4

Právní nárok na jmenování znalcem

Zásadní a velmi významnou změnou při zápisu znalců a znaleckých ústavů do seznamu
bude otázka právního nároku na zápis do tohoto seznamu v případě, že žadatel splní určité
podmínky (předpoklady) pro zápis. Podle stávající právní úpravy se při jmenování znalců
vychází z potřeby soudů jmenovat nového znalce v daném oboru a z principu výběru mezi
uchazeči, kteří lépe splní podmínky pro jmenování. I přes splnění všech podmínek tak fyzická
ani právnická osoba dosud nemá právní nárok na jmenování znalcem.
Podle navrhované právní úpravy by tedy bylo možno zapsat do seznamu znalců pouze
fyzickou osobu, které je způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, je bezúhonná, získala
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vzdělání v příslušném oboru, získala tzv. odborné minimum, vykonává praxi v příslušném
oboru po dobu nejméně sedmi let, složila odbornou zkoušku, úspěšně skončila specializované
vzdělávání, které je stanoveno pro některé obory znalecké činnosti, má materiální vybavení
postačující k výkonu činnosti v příslušném oboru anebo odvětví, nebyla v posledních třech
letech pravomocně vyškrtnuta ze seznamu za spáchání správního deliktu anebo které nebyl
uložen zákaz výkonu činnosti a složila slib do rukou ministra spravedlnosti nebo pověřeného
předsedy krajského (městského) soudu.
Podrobnosti o rozsahu a obsahu výše uvedeného odborného minima a odborné zkoušky
bude upravovat prováděcí vyhláška. Účelem odborného minima bude osvojení si základních
znalostí nezbytných pro výkon funkce znalce. Odborná zkouška bude sloužit ke zjištění, zda
má žadatel potřebné vědomosti a praktické schopnosti k výkonu funkce znalce. V praxi to
bude znamenat např. vypracování zkušebního znaleckého posudku. Specifické odborné
podmínky pro jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, byly upraveny
pokynem náměstka ministra spravedlnosti ČR ze dne 15. září 2011, č. j. 359/2011-OD-ZN/5.
V současné době probíhají další jednání mezi zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a
zástupci všech krajských soudů, jejichž cílem je sjednocení specifických odborných podmínek
pro jmenování znalců v dalších oborech a odvětvích.
3.5

Zákon č. 500/2001 Sb., správní řád

Další významnou změnou, která výrazně zasáhla do činnosti krajských soudů a
Ministerstva spravedlnosti ČR, je aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„správní řád“). Vzhledem k tomu, že zákon o znalcích a tlumočnících neobsahuje speciální
procesní úpravu pro řízení o jmenování znalcem, pozastavení funkce znalce, odvolání
z funkce znalce a další, přestože se svým charakterem jedná o správní řízení, ve kterém se
rozhoduje o právech a povinnostech znalců, je třeba aplikovat správní řád ve všech úkonech
týkajících se znalců obdobně jako ve správním řízení. To znamená zejména povinnost pro
správní orgán, tedy pro předsedu soudu a jím pověřené pracovníky, oznámit znalci zahájení
správního řízení, poučit jej o procesních právech a povinnostech a veškerá rozhodnutí
vyhotovit ve formě správního rozhodnutí, které je třeba znalci doručit. Takovéto rozhodnutí
dává znalci možnost podat opravný prostředek, o němž rozhoduje ministr spravedlnosti.
V případě neúspěšného odvolacího řízení není vyloučen soudní přezkum správního
rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) formou správní žaloby,
k jejímuž projednání by byl místně příslušný krajský soud v místě sídla odvolacího správního
orgánu, tedy ministra spravedlnosti. V souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR č. j.
381/2010-OD-ZN, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších
otázkách s účinností od 1. září 2011 soudy postupují v řízení ve věcech znalců a tlumočníků
dle správního řádu.
Nová právní úprava vymezuje i správní trestání znalců, přičemž vychází ze skutkové
podstaty vymezující jednotlivé správní delikty a sankce, které za ně mohou být uloženy.
V oddíle V. – Správní delikty – zákona č. 444/2011 Sb. jsou vymezeny přestupky (§ 25a) a
správní delikty právnických osob (§ 25b), kterými se ministerstvo spravedlnosti nebo
předsedové krajských (městského) soudů nově zabývají. V případě spáchání přestupku podle
shora citovaného zákona bude soud rozhodovat o druhu sankce a výši pokuty. Za nejpřísnější
druh sankce je považováno vyškrtnutí ze seznamu.
Nová právní úprava zákona o znalcích zavádí také možnost dočasného pozastavení práva
vykonávat činnost znalce na dobu určitou a za konkrétně stanovených podmínek. Současná
praxe ukazuje, že za dobu výkonu funkce znalce mohou nastat situace, kdy znalce nelze
z funkce odvolat. Po dobu, kdy svoji činnost fakticky nevykonává (např. dlouhodobá nemoc,

45

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

pobyt v zahraničí apod.) je možno znaleckou činnost pozastavit. Po dobu trvání pozastavení
výkonu činnosti zůstane znalec zapsán v seznamu, avšak není oprávněn tuto činnost
vykonávat.
Nová úprava znalecké činnosti z velké části řeší nedostatky stávajícího zákona o znalcích
a tlumočnících, ale neřeší všechny nedostatky, které stávající zákon o znalcích a tlumočnících
obsahuje, např. otázku celoživotního vzdělávání znalců a tlumočníků, profesního pojištění
apod.
Přestože by měla novela stávajícího zákona představovat nejzásadnější změnu v úpravě
znalecké a tlumočnické činnosti od roku 1967, až praxe ukáže, jaké důležité otázky bude třeba
ještě dořešit.
Tabulka č. 1 - Aktuální počty znalců dle jednotlivých oborů znalecké činnosti, krajů a
celkem ČR ke dni 31. 12. 2011
Table No. 1 – Actual quantities of experts in various areas and at various regional
Courts of CR on 31st December 2011
Znalecký
obor
Bezpečnost práce
Čistota ovzduší
Doprava
Dr. kovy a kameny
Dřevozpracování
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Geodezie a kartogr.
Hutnictví
Chemie
Jaderná fyzika
Keramika
Kriminalistika
Kůže a kožešiny
Kybernetika
Lesní hospodářství
Meteorologie
Obaly
Ochrana přírody
Paliva
Papír
Patenty a vynálezy
Písmoznalectví
Potravinářství
Požární ochrana
Pr.vztahy k cizině
Projektování
Ropa - zpracování
Sklo
Služby
Sociální vědy
Spoje
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a výbuš.
Školství a kultura
Tabák
Tarify dopravní

KS
Praha

MS
Praha

KS
Brno

KS
Ostrava

KS České
Budějovice

KS Ústí
n.Labem

KS
Plzeň

KS Hr.
Králové

24
1
34
2
3
644
19
27
7
7
1
6
2
11
5
14
16
20
5
3
3
9
1
10
1
1
2
7
115
91
7
22
3
-

21
6
59
14
9
763
29
36
23
4
3
17
1
1
34
4
31
9
1
22
3
1
20
7
5
9
2
18
3
1
6
5
253
142
9
52
-

22
7
96
9
17
1537
30
43
34
17
3
12
2
14
10
37
40
1
49
1
14
3
7
12
1
19
1
2
8
1
11
12
483
267
11
52
-

28
14
76
6
8
1131
19
39
22
5
4
19
20
1
16
34
2
42
2
14
1
6
13
17
1
3
3
5
265
142
7
33
2
-

5
2
37
1
2
672
15
16
4
3
10
4
3
12
30
9
2
2
5
9
8
1
2
2
96
63
3
31
-

15
6
32
2
2
536
2
12
5
1
2
1
10
4
10
13
2
1
7
2
1
6
4
1
1
2
6
75
68
1
20
-

5
25
3
7
572
12
13
3
7
7
9
2
9
11
1
9
2
3
2
5
9
3
3
128
62
5
39
-

10
7
27
4
7
1016
20
24
5
11
2
14
4
25
60
1
22
1
1
3
3
2
10
3
2
1
1
5
244
164
7
25
-
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Technické obory
Textilie
Těžba
Tiskařství
Umělecká řemesla
Vodní hospodář.
Zařízení národní
obrany a bezpečn.
Zdravotnictví
Zemědělství

20
4
22
1
5
8
-

39
6
20
4
18
-

49
4
18
2
5
37
-

49
1
54
7
25
2

13
1
12
16
-

9
3
6
2
1
5
1

22
3
12
6
11
1

12
4
7
8
23
-

91
16

313
28

243
70

272
47

77
31

97
6

135
15

134
51

Tabulka č. 2 - Počty poradních sborů dle jednotlivých krajských soudů (městského soudu)
k 31. prosinci 2011
Table No. 2 – Quantities of advisory boards at various regional courts (metropolitan court)
on 31st Decenber 2011
Krajský soud v Praze
Městský soud v Praze
Krajský soud v Brně
Krajský soud v Ostravě
Krajský soud v Českých Budějovicích
Krajský soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Plzni
Krajský soud v Hradci Králové

5
2
5
1
4
2
3
4

4

ZÁVĚR
Přestože stávající právní úprava znalecké (a tlumočnické) činnosti v současné době již
neodpovídá aktuálním potřebám a společensko – ekonomickým podmínkám naší
společnosti, jsou z obsahu shora naznačeného jasně patrné snahy o změny v této oblasti
tak, aby postavení znalců a tlumočníků odpovídalo potřebné vážnosti a náročnosti tak, aby
i systém celoživotního vzdělávání a zvyšování odborné profesní úrovně odpovídal
současným trendům v jednotlivých znaleckých oborech.
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DOBA REAKCE NA NENADÁLÝ IMPULS
THE DURATION OF THE DEFENSIVE REACTION TO A SUDDEN ATTACK
Jiří Straus7
ABSTRAKT:
Studium doby reakce je důležitý parametr pro posouzení možných pohybových reakcí
osoby, zejména ve forenzní biomechanice. Činitele determinující reakční čas lze klasifikovat
podle mnoha kritérií, přičemž mezi relevantní jak z hlediska teorie, tak z hlediska praxe se
považují alkohol, stimulující léky, resp. drogy, věk, trénink, únava, prostorová orientace vůči
podnětu, varování přicházejícího stimulu a tenze. V dalším nás primárně zajímala otázka
změny reakční doby vlivem hladiny alkoholu. V článku jsou prezentovány výsledky výzkumu,
v němž byl zjišťován vliv doby reakce na náhodný podnět vyžadující komplexní pohybovou
odezvu. Bylo zjištěno, že do hladiny alkoholu 0,3 promile se reakční doba v podstatě nemění,
pak se prodlužuje kvadratickou funkcí.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Reakční čas, motorická odezva, forenzní biomechanika.
ABSTRACT:
Reaction time research is an important parameter for the examination of possible human
motor responses, especially in forensic biomechanics. Factors influencing the reaction time
can be classified by many criterions. The most relevant theoretical and practical factors are
alcohol, stimulating drugs, age, training, fatigue, subject's orientation towards stimulus,
warning of incoming stimulus and psychical tension. Primary, we were interested in
impairment of human's reaction time as a result of alcohol administration. This article refers
to presentation of results of our pilot research project, which treats of the reaction time on
random stimulus that requires complex motor response. We found no impairment up to 0,3‰
BAC, but overall relationship is expressed by quadratic regression.
KEYWORDS:
Reraction time, motor response, forensic biomechanics.
1

ÚVOD

Představte si osobu, která na vás útočí. V prvním okamžiku je nutno posoudit vše z právní
stránky, kde nám trestní zákoník říká, že trestný čin, jako protiprávní, je v rozporu s celým
právním řádem. Každé protiprávní jednání nemusí být pro společnost nebezpečné takovou
měrou, aby se jednalo o trestný čin, ale například o přestupek. Protiprávnost je v nauce
řazena ke znakům skutkové podstaty trestného činu. Schází-li, není naplněna skutková
podstata (schází formální znak trestného činu a rovněž i požadovaný stupeň nebezpečnosti
činu pro společnost a proto nejde o trestný čin). Vytasíte zbraň, zamíříte, srovnáte dokonale
hledí s muškou a vytřelíte. Jestliže máte takovouto představu, jste na omylu a pravděpodobně
budete mrtví nebo v lepším případě zranění. Mířená střelba v sebeobranné situaci na 90%
nebude použita. Zejména z důvodů známých v konkrétních situací vyskytujících se v drtivé
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většině obrany na útok.
Studium časových relací, doby reakce a latentní doby reakce jsou důležité biomechanické
parametry. Poznáním přesných časových interavlů je možné provádět přesné simulace
kritického pohybového děje.
Podle statistik NYPD (Policie New York) je v podstatě nemožné uplatnit mířenou střelbu.
Vychází to podle 4000 případů, které se odehrály v New Yorku, kde policisté museli čelit
bezprostřední hrozbě ohrožující jejich život. Při otázce, zda při střelbě mířili odpovědělo
pouze 20% policistů, že použili nějaký druh mířené střelby. 10% policistů nedokázalo
odpovědět, zda mířili nebo stříleli instinktivně a 70% policistů uvedlo, že stříleli instinktivně.
Dále bylo uvedeno, že většina incidentů se stala za špatných světelných podmínek, za kterých
není možné přesně mířit pokud pomineme tritiová mířidla, která nám umožňují lepší
viditelnost.
Přidáme-li k tomu obrovský stres, který nastane v situaci, kdy, nám jde o život, ztrácíme pak
jemnou koordinaci pohybů, tím pádem nejsme schopni přesně zamířit. Použití mířeného
výstřelu je velmi diskutabilní a v bezprostředních situacích z malých vzdáleností téměř
nemožný.
Zajímavá je i vzdálenost incidentů. Pokud byla vzdálenost alespoň 6m, policisté v 75%
případů přežili. Při vzdálenosti menší než 4,5m v 90% případů policisté na své zranění
zemřeli. V našem výzkumu jsme zvolili vzdálenost 5m, která se nám jevila jako posledně
možná účinně reagovat a odrazit útok na svou osobu a velkou šanci uspět.
Současná odborná literatura zabývající se sebeobranou technikou použití střelné zbraně má
společný jeden fakt. Akce, které doporučuje pro řešení simulovaných konfliktních situací,
jsou zdlouhavé, a čas, který má obránce fakticky k uskutečnění doporučovaných akcí k tomu
nestačí. Je vice než pravděpodobné, že pokud má člověk zvýšenou hladinu adrenalinu je
mimořádně odolný vůči bolesti. Boj a úspěšné dokončení akce proto málokdy končí po jedné
ráně. Tyto velmi zajímavé výsledky statistik NYPD bude nutné prověřit a pokusit se navodit
podobné podmínky v našem výzkumu z pohledu rychlosti reakce, možnosti odrazení útoku z
dané vzdálenosti
2 Prodloužení reakční doby v závislosti na hladině alkoholu.
Podle experimentů, které jsme provedli v laboratoři biomechaniky na PA ČR v Praze, jsme
získali hodnoty reakčního času v závislosti na hladině alkoholu. Průměrný reakční čas všech
subjektů při nulové hladině alkoholu dosahoval hodnoty 395,27 ms (σ = 113,37). Tato
hodnota reprezentuje průměr všech hodnot bez rozlišení.
Charakter závislosti je tedy zřejmý – rychlejších reakčních dob dosáhne subjekt, jestliže
stimul nabývá vyšší intenzity a naopak. Samozřejmě, že křivka vytvořená z námi naměřených
hodnot se netýká stimulů, které nedosáhly takové intenzity, aby byly detekovány. Takové
podněty se v našem experimentu nevyskytovaly. Z podstaty věci je zřejmé, že hodnota
reakčního času by se nezvyšovala, resp. nesnižovala donekonečna, pokud by teoreticky
podnět nabyl nekonečně malé, resp. velké intenzity. V grafu by taková okolnost byla
znázorněna asymptotami, přičemž každá z nich by byla rovnoběžná s příslušnou osou.
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Obrázek č. 1 – Vztah alkohol (maximum 0,6 ‰) – reakční čas.
Picture No. 1 - Measurement of alcohol (maximum 0,6 ‰) – duration.

Obrázek č. 2 – Vztah alkohol (maximum 1,2 ‰) – reakční doba.
Picture No. 2 - Measurement of alcohol (maximum 1,2 ‰) – duration.
Grafické znázornění, stejně jako samotné koeficienty rovnice, vypovídá o tom, že funkce
nabývá minima nikoliv v nule, nýbrž dále ve směru ke kladným hodnotám osy x. Jinými
slovy, tato analýza experimentálně zjištěných hodnot naznačuje excitační efekt alkoholu pro
velmi malé hladiny alkoholu v krvi, pro 0,17 – 0,23 g/kg.
2.1

Časová bilance reakčních dob a trvání bojových akcí

Je-li signálem, na nějž reaguje pokusná osoba, přesně v čase a prostoru definovaná (např.
povel, rozsvícení světla, pípnutí timerem atd.), nazýváme jej standardní. V pokusech
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psychologů se až na výjimky setkáváme právě s takovými signály. V sebeobranné praxi, jak
za použití I bez použití zbraně však máme většinou co činit se signály, jejichž substrátem je
pohyb útočníka ukazující na počátek útoku či jeho setrvání v libovolné pozici. Tento druh
signálů nazýváme nestandardní.
U standardních signálů lze jejich počátek docela dobře identifikovat. U nestandardních
signálů je tomu jinak. Kdy začíná útok, na nějž má obránce reagovat? Kdy začíná reakce
obránce na možný útok?
Aby bylo možno získat nějaké číselné údaje o trvání bojových akcí a reakčích dob při reakci
na nestandardní signál, je nutné znát reálné hodnoty těchto veličin.
Přímý úhoz je běžně proveditelný za 0,12 – 0,15 sekundy. Obranné akce, jako například úhyb
hlavou vzad, za dobu nepříliš odlišnou – asi od 0,1 sekundy. Kryty jsme schopni vykonat za
stejnou dobu jako úhozy, pokud je nevedeme nohou. Musíme však brát v úvahu fakt, že
obránce, ať je jakkoliv vyspělý, není schopen na útok reagovat okamžitě, ale až po uplynutí
tzv. reakční doby. Prostá reakční doba na běžný zrakový podnět je přibližně 0,2 sekundy.
Složitější akce ovšem vyžadují delší přípravu, čímž se prodlužuje i reakční doba. Abychom
mohli reagovat na útok, fundovaně a úspěšně zahájit obranu, musíme mít na manévrování čas.
Doba útočné akce (0,12 s) by měla být delší než reakční doba obránce (0,18 s) plus doba
trvaní obranné akce obránce (0,10 s), ale zjevně to není možné.
Z toho vyplývá, že obránce se nikdy nestihne účinně bránit. Tento stav však neplatí, pokud
útočník, který vychází z postavení, z něhož vás nemůže napadnout, učiní pohyb, z kterého je
zřejmé, že bezprostředně následuje útok. Útok musí hrozit bezprostředně nebo trvat. Na to, že
útok hrozí bezprostředně, je možno usuzovat z okolností případu, např. hrozby. Hrozbou není
ovšem pouze slovní vyhrožování, ale veškeré jednání útočníka, z které lze usuzovat na
budoucí útok. Tím se doba trvání útoku podstatně prodlouží. Obránce má čas se připravit a
získat výhody na svoji stranu. Jasně nám z toho vyplývá, že samostatný laický trénink nám
pro sebeobranou střetnou situaci nebude postačovat.
Při vyšetřování řady trestných činů je často žádoucí znát problém možnosti reakce se střelnou
zbraní na útok z určité vzdálenosti, kdy pachatel napadl poškozenou osobu, při pomoci v
nutné obraně nebo osobu, které je poskytovaná ochrana dle zákonných ustanovení a
mezinárodních dohod, ratifikovaných Českou Republikou. V biomechanických analýzách se
řeší jednak vlastní technika provedení, tak možnost reakce na určitou vzdálenost, tak rychlost
samotné reakční doby.
Pro posuzování reakce obránce při střetném boji se střelnou zbraní je velice důležité znát
možnost rychlosti reakce obránce na útok, jak viditelný (front), tak zprostředkovaný (back)
třetí osobou a možnost zareagování, zasažení a odražení útočníka od jeho protiprávného
jednání.
2.2

Stanovení cílů, metodiky měření a hypotéz

Cílem práce bylo experimentálně změřit rychlost reakce v závislosti na určenou vzdálenost a
stanovit její nejrychlejší, nejpomalejší a průměrné hodnoty pro sledované skupiny. Těžiště
tohoto experimentu spočívalo zejména v důkladné analýze dynamiky rychlosti reakce při
střetném boji za použití střelné zbraně a možnost, úspěšnost reakce na danou vzdálenost.
Pilotní výzkum jsme provedli na 3 probandech s následující charakteristikou:
 Účastník č. 1 – nar. 1971, 7 let praxe u sboru, 306 dní bez střeleckého výcviku (z
důvodu dlouhodobé nemoci),
 Účastník č. 2 – nar 1970, 15 let praxe u sboru, 180 dní bez střeleckého výcviku
(pracovní zaneprázdněnost),
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 Účastník č. 3 – nar. 1957, 32 let praxe u sboru, 89 dní bez střeleckého výcviku
(operace kýly – 14 dní po návratu z pracovní neschopnosti),
Materiální vybavení k zabezpečení střelby, ochraných prostředků před účinkem střeliva, video
techniku s možností kvalitního, následného zachování, uložení záznamu a jeho dalšího
zpracování.
Materiální zajištění výzkumu:
a) Pistole vzor CZ 75 D Compact - FX,
b) Speciální střelivo FX 9 mm, určené pouze k použití u policie nebo armády,
c) Ochranná přilba Simunition FX 8000 - Helmet,
d) Ochranná bezpečnostní vesta – Simunition – FX 8000 Protective jacket,
e) Útočná dřevěná tyč,
f) Video kamera s kazetovým záznamovým médiem, stativ,
g)

Programové vybavení systém PAL General, Editing mode: DV Playback, Timebase:
25,00 fps, Video Settings, Frame size: 720h 576v (1.067), Frame rate: 25,00
frames/second, Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067), Color depth: Millions of
colors, Quality: 100 (out of 100), Fields: Lower Field First, Audio Settings, Sample
rate: 48000 samples/second pro zpracování měření výzkumu, PC,

h)

Střihový programu ADOBE PREMIERE PRO (Adobe Premiere Pro je částí balíku
Adobe Creative Suite, sady aplikací na tvorbu a práci s grafikou. Jedná se o velmi
profesionální nástroj podporující mnohé plug-iny přidávající podporu dalších
formátů, ty či ony funkce a v neposlední řadě rovněž i efekty. Samozřejmostí je i
kvalitní podpora pro práci se zvukem (VST audio plug-iny, 5.1 mixing.) 1.51.

V první sérii záznamů rychlosti reakce na útok testovaný účastník výzkumu přistoupí na
požadovanou vzdálenost 5 m od útočníka a postaví se do střeleckého postoje, kdy jeho pohled
směřuje k útočníku – viditelný (front) útok. Testovaný účastník dle vlastního uvážení se
připraví k použití zbraně tím, že provede kontrolu zbraně, její nabití s dostatečným počtem
nábojů a to s nábojem v nábojové komoře nebo bez náboje na určeném místě a čeká připraven
na útok útočníka. Ve vzdálenosti 5 m je útočník, vybaven útočnou dřevěnou holí, připraven
kdykoliv bez výzvy, zaútočit rychlostí přizpůsobenou terénním podmínkám k úspěšnému
dosáhnutí svého cíle tzv. úspěšně bez zásahu vystřelenou střelou obránce překonat tuto
vzdálenost. Po náhlém útoku útočníka obránce reaguje tasením zbraně a střelbou, v co možná
nejkratším časovém úseku, umožňujícím zasáhnout útočníka a odrazit útok.
V druhé sérii záznamů rychlosti reakce na útok testovaný účastník výzkumu přistoupí na
požadovanou vzdálenost 5 m od útočníka a postaví se do střeleckého postoje obráceného zády
k útočníku – zprostředkovaný (back) útok. Testovaný účastník dle vlastního uvážení se
připraví k použití zbraně tím, že provede kontrolu zbraně, její nabití s dostatečným počtem
nábojů a to s nábojem v nábojové komoře nebo bez náboje na určeném místě a čeká na výzvu
třetí osoby oznamující zahájení útoku útočníka. Ve jmenované vzdálenosti je připraven
útočník, vybaven útočnou dřevěnou holí, kdykoliv bez výzvy, zaútočit rychlostí
přizpůsobenou temním podmínkám k úspěšnému dosáhnutí svého cíle tzv. úspěšně bez
zásahu vystřelenou kulkou obránce překonat tuto vzdálenost. V tomto případě dochází k
zprostředkovanému zjištění, že útok je zahájen třetí osobou a následné reakci obránce na tuto
výzvu. Obránce po výzvě provede obrat, co možná nejrychleji vzhledem k povrchu, tréninku
techniky, svým možnostem a při dokončování obratu, kdy se již nachází čelem k útočníku,
53

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

tasí zbraň a střílí, v co možná nejkratším časovém úseku umožňujícím zasáhnout útočníka a
odrazit útok.
Uváděné série každý účastník výzkumu provedl třikrát, jak postojem čelem s výhledem na
útočníka, tzv. viditelný (front) útok, tak otočen k útočníku zády čekající na výzvu
zprostředkovaného (back) útoku.
Pro všechny účastníky byla používána stejná zbraň, střelivo, povětrnostní podmínky. Nikomu
z účastníků nebylo umožněno před samotným měřením provést cvičné výstřely z důvodu
objektivnosti a přiblížení měření k reálné situaci. Došlo celkem ke třem měřeným pokusům, z
nichž byly následně vybrány tři nejrychlejší reakce s viditelným (front) útokem čelem k
útočníku a tři nejrychlejší reakce na zprostředkovaný (back) zády k útočníku. Poté z těchto
sérií byla vybrána nejrychlejší reakce na útok, jak s viditelným (front) útokem čelem k
útočníku, tak reakce na zprostředkovaný (back) útok.
2.3

Predikce času reakce na útok

Všechna pokusná měření byla zaznamenána pomocí videotechniky. Následně došlo na
pracovišti videoexpertů OTES ÚOÚČ PČR k rozčlenění videostopy na jednotlivé úseky, kdy
k přesnému označení zahájení útoku a následné reakci došlo jejím zpomalením a následně k
jeho následnému rozfázování. Jedná se o rozfázování určité části videozáznamu na 25 snímků
za sekundu 1/25 což je 0,04 sekundy na snímek. Přesnost měření je polovina snímku 0,02
sekundy což je 1/50 snímku. Touto metodou docílíme přesného změření daných reakčních
rychlostí určením počátku měření, následně změřením reakce v sekundách a zbytek reakční
doby přepočítat počtem obrázků na sekundy změřením na zvukové ose. Uvedenou metodou
použití videozáznamu jsme maximálně eliminovali možnost subjektivního zkreslení měřící
osobou stopkami nebo timerem, ke kterému dochází velmi často. Pokud by mělo dojít
k absolutnímu měření a dosažení minimální odchylky, půjde o maximální odchylku, která je
1/50 snímku, což je 0,02 sekundy.
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Obrázek č. 3 – Útok - back.
Picture No. 3 – Attack - back.

Obrázek č. 4 – Útok - front.
Picture No. 4 – Attack - front.
3 ZÁVĚR
Významnou aplikací forenzní biomechaniky je posouzení rychlosti obranné reakce při
střetném boji s použitím střelné zbraně a vzdálenost, ze které je tato reakce s úspěšným
odražením, zasažením útočníka možná. Jedná se většinou o situace, kdy útočník svým
úmyslným protiprávním jednáním napadne obět za použití zbraně všech možných kategorií. V
případech těchto biomechanických analýz se jedná o posouzení skutečnosti, zda napadená
osoba byla schopna zareagovat na útok, jakou rychlostí, z jaké vzdálenosti byl útok veden a
bylo by teoreticky možné útok z uvedené vzdálenosti odrazit, zasáhnout a zastavit.
Principiálně je třeba stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro posouzení rychlosti reakce
a potvrzení, že daná vzdálenost je dostatečná k odrazení útoku.
Následně uvádím metodu výpočtu uváděných reakčních rychlostí jednotlivých účastníku
výzkumu:
Rychlost reakce na útok účastníka na viditelný (front) útok:
Rychlost reakce na útok účastníka č. 1 na viditelný (front) útok:





Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,56 s.
Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,52 s.
Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 s.
Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,59 s.

Rychlost reakce na útok účastníka č. 2 na viditelný (front) útok:

Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,48 s.

Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,64 s.

Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,52 s.
 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,54 s.
Rychlost reakce na útok účastníka č. 3 na viditelný (front) útok:

Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,96 sekundy,
 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 sekundy,
 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,48 sekundy.
 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,70 s.
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 Celková průměrná hodnota byla zjištěna – 1,61 s
Rychlost reakce na zprostředkovaný (back) útok třetí osobou:
Rychlost reakce na útok (back) účastníka č. 1:

Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s.,

Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,64 s.

Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,28 s.
 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,57 s.
Rychlost reakce účastníka na útok (back) č. 2:

Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,92 s.

Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s.

Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,72 s.
 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,81 s.
Rychlost reakce účastníka na útok (back) č. 3:

Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s.

Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 2,12 s.

Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 s.
 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,87 s.
 Celková průměrná hodnota byla zjištěna – 1,75 s
Uvedené výpočty a technika měření dovolují přesný výpočet ve znalecké činnosti8. Zejména
při hodnocení rychlosti reakce na útok a možnosti aktivní obrany, jak viditelného (front), tak
zprostředkovaného (back) útoku. Statistické vyhodnocení naměřených hodnot je předkládáno
v následujících tabulkách a grafech.
Následkem analýz lze výsledky formulovat do následujících závěrů:
 Zaznamenat a změřit rychlost reakce obránce na viditelný (front), tak zprostředkovaný
(back) útok. Pro změření této reakce je nutné vymezit počátek, kdy útočník započne
viditelný (front) útok a následnou reakci obránce v určité vzdálenosti, zde dané 5 m, od
útočníka. Zda obránce je schopen zareagovat, zasáhnout a odrazit tento útok. Dále zda
obránce je schopen reagovat na zprostředkovaný (back) útok, který obránce není schopen
zaznamenat. Změření rychlosti této reakce a možnost zareagovat, zasáhnout a odrazit útok
z uváděné vzdálenosti. Měření a komparace s výsledky všech účastníků výzkumu nám
ukázaly, že zareagovat, zasáhnout a odrazit útok z této vzdálenosti je možný. Možno říct,
dle záznamu a jeho následného zpomalení, že jistý, neboť všichni účastníci uspěli.
 Na zareagování, zasáhnutí a odražení se podílejí následující faktory:

8

-

vliv vnějších podmínek na dobu reakce,

-

subjektivní ovlivnění pozornosti osoby a její vliv na reakční čas,

-

překonání syndromu tzv. zamrznutí,

-

trénovanost techniky střelby účastníku,

-

vzdálenost obránce od útočníka,

-

kvalitní materiální vybavení (zbraň, střelivo, atd.),

Sborník Policejní akademie ČR 2002, číslo 1, Bezpečnostní teorie a praxe, Praha 2002, s. 97
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-

vliv handicapů na obránce,

-

destrukční síla dopadu střely na útočníka,

-

počet výstřelů do doby, kdy útočník překoná uvedenou vzdálenost.

Dle daných údajů lze jednoznačně konstatovat, že vliv vnějších podmínek, handicapů,
ovlivnění pozornosti střelby, materiální vybavení, uváděná vzdálenost nemá podstatný vliv na
reakční dobu nebo ovlivnění střelce.
 Podstatné pro studium latence rychlosti reakce obránce na útok je sledování vztahů mezi
vzdálenostmi, viditelného vjemu, mozkového zpracování, že se jedná o útok, tréninkem
techniky střelby, jež následně zakládá, z několika subsystémů, do požadovaného systému
činností k úspěšnému zvládnutí požadované rychlosti reakce na útok. Pro posouzení
latence rychlosti reakce obránce na útok má význam zejména zjištění mechanických dat:
-

rychlost reakce na viditelný (front) útok,

-

rychlost reakce na zprostředkovaný (back) útok,

-

vzdálenost,

-

tzv. zamrznutí při viditelném (front) útoku,

-

impuls jako tzv. upozornění na zprostředkovaný (back) útok a jeho zpracování.

 Vstupní parametry nutné pro objektivní výpočet rychlosti reakce obránce na útok, jak
viditelný (front), tak zprostředkovaný ( back):
-

vzdálenost od útočníka,

-

rychlost reakce obránce,

-

technika tasení, nošení zbraně,

-

zvolené oblečení,

-

použitá zbraň a střelivo.
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ANALÝZA BIOMECHANICKÉ ZÁTĚŽE DĚTSKÉHO CYKLISTY PŘI STŘETU S
OSOBNÍM VOZIDLEM
BIOMECHANICAL LOAD ANALYSIS IN CASE OF CHILD CYCLIST COLLISION
WITH PASSENGER CAR
Zuzana Schejbalová9 , Alžběta Lenková10 , Tomáš Mičunek11
ABSTRAKT:
Bezpečnost chodců a cyklistů je zcela opodstatněně zdůrazňována především z hlediska
prevence. Příspěvek se proto zabývá analýzou biomechanické zátěže působící na dětského
cyklistu při konfiguraci typické pro náhlé vjetí cyklisty do vozovky či nedání přednosti (
konkrétně čelo osobního automobilu – levý bok cyklisty). Byly provedeny dva testy ve stejné
konfiguraci a nominální střetové rychlosti, jeden s cyklistickou přilbou a druhý bez přilby.
Pomocí akcelerometrů v hlavě, hrudníku, pánvi a koleni figuríny jsou detekována akcelerační
pole, kterým je cyklista během primární a sekundární kolize vystaven. Závěrem jsou uvedeny
výsledky biomechanické zátěže a formulace závažnosti potenciálních poranění včetně
kinematických a dynamických odlišností od kolize s chodcem.
ABSTRACT:
The safety of pedestrians and cyclists is justified especially in terms of prevention. This paper
deals with the biomechanical analysis of load exerted on the child cyclist in configuration
typical for cyclists (sudden enter the road or the case of non-giving way; the car front vs. the
left side of the cyclists). Two tests were performed in the same configuration and nominal
collision speed, the first one with a bicycle helmet and the second one without the helmet.
Using the accelerometers in the head, chest, pelvis and knee of the dummy acceleration fields
were detected, which is the cyclist exposed during the primary and secondary collision. In
conclusion, the results will be interpreted by values of biomechanical load and severity of
potential injuries including kinematic and dynamic comparison with a pedestrian vs. vehicle
collision.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dětský cyklista, osobní vozidlo, cyklistická přilba, dynamický test, konfigurace střetu,
biomechanická zátěž.
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Biomechanical Load.
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1

Úvod

Chodci a cyklisté jsou v případě kolize s motorovým vozidlem vystaveni z fyzikálního
hlediska silně nekompatibilnímu nárazu. Oblast pasivní bezpečnosti cyklistů při střetu
s osobním automobilem však stále zůstává, na rozdíl od pasivní bezpečnosti chodců, na okraji
zájmu. V případě pasivní bezpečnosti cyklistů jsou kinematické podmínky střetu velmi
odlišné a podobná testovací metodika vztažená k osobním vozidlům neexistuje, přitom tělo
cyklisty se dostává do kontaktu s jinými částmi vozidla, než je tomu u chodce stejného
vzrůstu. V rámci základního výzkumu a znalecké praxe se provádějí dílčí testy kolizí cyklistů
s motorovými vozidly, kde se sleduje pouze kinematika celého nárazového děje, nejsou však
měřeny hodnoty biomechanické zátěže. Legislativa týkající se cyklistů je rozdělena na
předpisy týkající se jízdního kola, cyklistické přilby a pravidel pohybu cyklistů v dopravním
prostoru. Testování cyklistických přileb je jedinou oblastí, které je z hlediska pasivní
bezpečnosti cyklistů de jure věnována pozornost. Dle EN 1078 se testují pouze cyklistické
přilby, které se odpovídajícím způsobem upevní na maketu hlavy. Zkouší se: odolnost proti
nárazu na rovný povrch či „obrubník“, pevnost náhlavní vložky a snadnost jejího uvolňování,
účinnost uchycení (připevnění) náhlavní vložky a rozsah zorného pole. Problémem je, že
nošení cyklistických přileb není v řadě států EU povinné. Většinou je tomu tak pouze u dětí
do 15 popř. 18 let.
Fakulta dopravní ČVUT v Praze provedla v rámci základního výzkumu sérii dynamických
zkoušek pasivní bezpečnosti dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem kategorie M1.
Jedná se celkem o dva testy, z toho při kolizní rychlosti o nominální výši 20 km/h a střetové
konfiguraci: čelo automobilu/bok cyklisty s použitím a bez použití cyklistické přilby.
2
2.1

Podmínky experimentu
Počáteční podmínky experimentu

S ohledem na získané poznatky o problematice a na technické možnosti, byly formulovány
následující počáteční podmínky:
a) kolize automobilu kategorie M1,
b) figurína P6, (šestileté dítě; 1,17m; 22kg),
c) jízdní kolo odpovídající věkové skupině a velikosti figuríny,
d) konfigurace střetu (Obr. 1): čelo osobního automobilu – levý bok cyklisty (představuje
náhlé vjetí cyklisty do vozovky, nedání přednosti, atd.), provedeny 2 testy
(s cyklistickou přilbou a bez ní)
e) nominální rychlost nárazu: 20 km/h,
f) vozidlo brzděno s počátkem v okamžiku nárazu.
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Obrázek č. 1 – střetová konfigurace
Picture No. 1 – test configuration
Kolizní partneři

2.2

2.2.1 Figurína P6




hmotnost:
22 kg
výška:
1,17 m
oděv: obuv kotníková s pryžovou podešví, teplákové kalhoty, triko s dlouhým
rukávem, hlava obalena ochrannou adhezní páskou,
 ochranné pomůcky: dětská cyklistická přilba (na každý test nová), výrobce: Crivit,
Force, velikost: S
 figurína kalibrována před každou zkouškou dle příslušného manuálu.
Instrumentace figuríny
 hlava:
3-osý akcelerometr (směr x, y, z), rozsah 1000 g,
 hrudník:
3-osý akcelerometr (směr x, y, z), rozsah 1000 g,
 oblast pánve:
3-osý akcelerometr (směr x, y, z), rozsah 500 g,
 kolenní kloub:
1-osý akcelerometr (směr x), rozsah 500 g,
Pozn.: směry x, y, z odpovídají třírozměrné referenční soustavě pro vozidla podle ISO 413078 (x – směr kolize, y – kolmo na směr kolize, z – svisle).
2.2.2 Jízdní kolo
Jízdní kolo BMX 20 (Obrázek č. 2 – jízdní kolo BMX 20
Picture No. 2 – bicycle BMX 20
)




výška sedla:
výška řídítek:
osa kola - kliky:

700 mm
910 mm
335 mm

Obrázek č. 2 – jízdní kolo BMX 20
Picture No. 2 – bicycle BMX 20
2.2.3 Automobil kategorie M1
Škoda Yeti, 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 4x4, modelový rok 2010 (Obrázek č. 3
– automobil kategorie M1 – Škoda Yeti.

Picture No. 3 – vehicle M1 category - Škoda Yeti.
)


max. výkon:

118 kW
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max. točivý moment:
objem motoru:
pohotovostní hmotnost s řidičem:
max. rychlost:

250 Nm/1500-4500 min-1
1798 cm3
1505 kg
200 km/h

Vozidlo opatřeno antireflexním nátěrem. Na přídi vozidla vyznačeny zóny v souladu
s testovacím protokolem EuroNCAP (v 5.3), pro zkoušky ochrany chodců – pro cyklisty
nejsou zvláštní zóny definovány.

Obrázek č. 3 – automobil kategorie M1 – Škoda Yeti.
Picture No. 3 – vehicle M1 category - Škoda Yeti.
1.1

Průběh experimentu

Provedeny 2 experimenty:
 11_00854_102 – automobil čelně, cyklista stojící bokem ke směru nárazu, nevybaven
cyklistickou přilbou,
 11_00854_202 – automobil čelně, cyklista stojící bokem ke směru nárazu, vybaven
cyklistickou přilbou,
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1.1.1 Test 11_00854_102, střetová rychlost 20,0 km/h

Obrázek č. 4 – obrazová sekvence střetu pro test č. 102
Picture No. 4 – time course of the test No. 102 according to high speed camera
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Graf č. 1 – průběh střetu při testu č. 102 – výsledná zrychlení
Graph No. 1 – time course of the test No. 102 according to accelerometers
Konečná poloha objektů po kolizi:

Obrázek č. 5 – konečná poloha objektů po kolizi - test č. 102 - schéma
Picture No. 5 – final position of objects after collision - test No. 102 – scheme
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Obrázek č. 6 – konečná poloha objektů po kolizi - test č. 102 - fotodokumentace
Picture No. 6 – final position of objects after collision - test No. 102 – photodocumentation
Popis poškození:
 automobil: výrazná dřecí stopa na kapotě od levého řídítka, stopy otěru na pásce
označující WAD12 1000, otěr v místě podélného prolisu kapoty za WAD 1000 (viz
Obr.7).
 figurína: bez poškození, oděv nese známky otěru od sekundárního nárazu.
 jízdní kolo: bez poškození, uvolnění/stočení sedla a řídítek.

Obrázek č. 7 – poškození automobilu po kolizi - test č. 102
Picture No. 7 – vehicle damage after collision - test No. 102

12

WAD (wrap around distance) - „dosah ovinutí “-geometrické místo bodů opsané na předním horním povrchu
jedním koncem ohebné pásky udržované ve svislé podélné rovině vozidla a posouvané příčně podél předku
kapoty a nárazníku. Páska je po celou dobu měření napjatá, přičemž se jeden konec dotýká vozovky svisle pod
přední stranou nárazníku a druhý se dotýká předního horního povrchu.
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1.1.2 Test 11_00854_202, střetová rychlost 18,9 km/h

Obrázek č. 8 – obrazová sekvence střetu pro test č. 202
Picture No. 8 – time course of the test No. 202 according to high speed camera
Okamžik nárazu automobilu do cyklisty nastává v ms 12. Obrazová sekvence střetu je patrná
na Obr. 8. Výslednice zrychlení spolu s popisem děje je uvedena v grafu 2.
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Graf č. 2 – průběh střetu při testu č. 202 – výsledná zrychlení
Graph No. 2 – time course of the test No. 202 according to accelerometers
Konečná poloha objektů po kolizi:

Obrázek č. 9 – konečná poloha objektů po kolizi - test č. 202 - schéma
Picture No. 9 – final position of objects after collision - test No. 202 – scheme
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Obrázek č. 10 – konečná poloha objektů po kolizi - test č. 202 - fotodokumentace
Picture No. 10 – final position of objects after collision - test No. 202 – photodocumentation
Poškození:
 automobil: výrazná dřecí stopa na kapotě od levého řídítka, stopy otěru na pásce
označující horní hranu nárazníku (viz Obr. 11),
 figurína: bez poškození, oděv nese známky otěru od sekundárního nárazu,
 cyklistická přilba: pravá zadní část vykazuje stopy po přímém dopadu na vozovku,
prasklá pěnová výplň (viz Obr. 12),
 jízdní kolo: bez poškození, uvolnění/stočení sedla a řídítek.

Obrázek č. 11 – poškození automobilu po kolizi - test č. 202
Picture No. 11 – vehicle damage after collision - test No. 202
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Obrázek č. 12 – poškození cyklistické přilby po kolizi - test č. 202
Picture No. 12 – helmet damage after collision - test No. 202

3

Diskuze výsledků zkoušek 11_00854

Shrnutí výsledků zkoušek 11_00854_xx2 – osobní automobil Škoda Yeti vs. dětský
cyklista:
Pro interpretaci následků střetu vozidla s dětským cyklistou z hlediska vzniku potenciálních
poranění je použita škála AIS, což je nejrozšířenější klasifikace závažnosti poranění založená na
anatomicko-klinickém posouzení stavu pacienta.

AIS kódování bylo poprvé představeno AAAM /Association for the Advancement of
Automotive Medicine/ v roce 1971 jako systém pro hodnocení závažnosti úrazů vzniklých
v důsledku dopravních nehod. Tento systém je průběžně doplňován a revidován, naposledy
v roce 2004. Tato stupnice kategorizuje typ poranění a přiřazuje mu jeho závažnost
z osmistupňové škály:
0 – bez zranění

4 – velmi vážné zranění

1 – malé zranění

5 – kritické zranění

2 – střední zranění

6 – maximální zranění (neslučitelné se životem)

3 – závažné zranění

9 – neznámé zranění

Posuzují se jednotlivá poranění v osmi tělesných regionech (hlava, obličej, krk, hrudník,
břišní a pánevní dutina, páteř, horní a dolní končetiny), devátou skupinou jsou externí
poranění, popáleniny a jiné.
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3.1

Poranění hlavy

Provedenými testy byl znázorněn přínos ochranných pomůcek pro cyklisty, konkrétně
ochranné přilby, což se projevilo zejména během sekundární kolize. Při testu č. 102 by byl
dětský cyklista v důsledku sekundární kolize významně ohrožen na životě, a to cca ze 16 %, s
pravděpodobností 38 % by nastalo poranění závažnosti AIS 5, ve 28 % poranění hlavy
závažnosti AIS 4. V důsledku sekundárního nárazu při testu č. 202 s použitím ochranné přilby
pro cyklisty by v reálném případě v 89 % dětský cyklista vyvázl bez zranění a pouze v 8 % by
utrpěl zranění lehké, jako jsou odřeniny a pohmožděniny.
Primární kolize by v obou testech ve svém důsledku neznamenala pro cyklistu žádné ohrožení
na zdraví ve smyslu poranění hlavy.
Pozn: Rozdíl vypočtených hodnot kritéria poranění hlavy HPC15 /Head Performance
Criterion/, které je založeno na integraci průběhu zrychlení ve vybraném časovém úseku,
nemůžeme spatřovat pouze v použití či absenci cyklistické přilby. Jak již bylo publikováno
v předchozích výzkumných zprávách FD ČVUT v Praze týkajících se kolize s chodci, je
sekundární náraz jevem s vysokým stupněm neurčitosti. Na obrazových záznamech je patrná
u obou testů (č. 102 a 202) odlišnost sekundární kolize v podobě většího podílu tečné síly
v testu č. 202, tedy sunutí, které zmenšuje výslednou biomechanickou zátěž. Počáteční
podmínky obou testů byly zvoleny s ohledem na maximální porovnatelnost.
3.2

Poranění hrudníku

Limitní hodnota kritéria 3ms (kritérium 3ms - zrychlení o limitní hodnotě nesmí působit po
dobu delší než 3ms) pro poranění šestiletého dítěte (55 g dle EHK 44) byla u zkoušky č. 102
při sekundárním nárazu lehce překročena. Tato zjištěná hodnota by pro potenciálního cyklistu
měla za následek v 58% vznik minimálně závažného poranění AIS 3+ (kontuze plic, popř.
srdce s hemothoraxem či pneumothoraxem). U zkoušky č. 202 je tato hodnota podlimitní,
stejně tak jako hodnoty tohoto kritéria pro oba nárazy primární, kdy by hrozil vznik poranění
AIS 2+ v 10%, resp. 17%.
3.3

Poranění pánevní oblasti

Limit maximálního zrychlení amax 130 g nebyl překročen při žádné z provedených zkoušek.
Nejvyšší hodnota v rámci série testů byla zjištěna u testu č. 102 při primárním nárazu, kdy lze
očekávat pouze lehká poranění typu zhmoždění dané lokality.
3.4

Poranění kolena

Limit maximálního zrychlení pro koleno amax 170 g nebyl překročen při žádné z provedených
zkoušek. Jiné poranění než lehčí zhmoždění kloubu není pravděpodobné.
4

Závěr

Fakulta dopravní ČVUT v Praze provedla sérii dynamických zkoušek střetu osobního
automobilu M1 s dětským cyklistou (figurína P6). Kolizním partnerem bylo vozidlo Škoda
Yeti. Byly provedeny celkem dva testy v konfiguraci reprezentující vjetí cyklisty z boku do
koridoru přijíždějícího vozidla. Výsledky testů při střetových rychlostech 20,0 a 18,9 km/h
potvrdily pozitivní vliv cyklistické přilby, který byl komentován v diskuzi. Z tohoto výsledku
jednoznačně plyne nutnost použití cyklistické přilby zejména s ohledem na její účinek při
sekundárním nárazu.
Provedené testy střetu vozidlo dětský cyklista byly porovnány i se sérií testů vozidlo vs.
dětský chodec, které byly provedeny dne 5. 7. 2011 se shodným vozidlem Škoda Yeti.
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Hlavní odlišnosti spočívají v ponárazové kinematice, a sice v kontaktních zónách na přídi
vozidla, s nimiž se dostávají do kontaktu jednotlivé části figuríny, v délce trvání primárního
nárazu a v biomechanické zátěži jednotlivých částí v důsledku primárního nárazu.
Střetovou konfiguraci figuríny P6 s automobilem Škoda Yeti demonstrují obrázky 13 a 14
(prvotní kontakt, a místo prvotního kontaktu hlavy s kapotou)

Obrázek č .13– střetová konfigurace figuríny P6 chodce s automobilem Škoda Yeti – vlevo
první kontakt, uprostřed a vpravo –místo prvního kontaktu hlavy s kapotou.
Picture No. 13– child pedestrian vs. passenger car crash configuration

Obrázek č .14 – střetová konfigurace figuríny P6 cyklisty s automobilem Škoda Yeti – vlevo
první kontakt, uprostřed a vpravo – místo prvního kontaktu hlavy s kapotou.
Picture No. 14 – child cyclist vs. passenger car crash configuration
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Srovnání hodnot biomechanické zátěže u dětského cyklisty vs. dětského chodce:
Primární náraz hlavy - srovnatelné hodnoty HPC15
Hrudník - primární náraz – poloviční hodnoty a3ms ve srovnání s testem vozidlo vs. chodec
- sekundární náraz – řádově dvojnásobné hodnoty a3ms ve srovnání s testem vozidlo
vs. chodec
Pánev - poloviční hodnoty amax ve srovnání s testem vozidlo vs. chodec,
Koleno - řádově poloviční hodnoty hodnoty amax ve srovnání s testem vozidlo vs. chodec.
5
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METODY OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL
METHODES OF VEHICLE TECHNICAL CONDITION VERIFICATION
Zdeněk Urban13
ABSTRAKT:
Při posuzování technického stavu vozidla je nutné si ověřit nepřesné nebo zprostředkované
informace zaměstnanců autoopravovny. Elektronická řízení jednotlivých skupin vozidla a
nejnovější diagnostické postupy umožňují provádět časově nenáročná měření. Soudní znalec,
vzhledem ke své odbornosti, musí být s jednotlivými diagnostickými postupy seznámen a měl
by umět výsledky jednotlivých měření vyhodnotit. Elektronická řídicí jednotka není z hlediska
diagnostiky pouze pamětí závad, představuje ale také stažení provozních stavů v jednotlivých
pracovních režimech systému, provedení aktivních kontrol nebo navolení vnitřních
samospouštěcích kontrolních procesů. Jako příklad vývoje kontrolních procesů jsou uváděny
jednotlivé způsoby měření komprese (kompresních tlaků) motoru, a to pomocí
kompresiometru, osciloskopu a auto-diagnostiky příslušných elektronických řídicích jednotek.
ABSTRACT:
It hase been neccessary to verificate mediated or inaccurate worshop staff information during
the vehicle technical condition evaluation process. Electronic controls of different vehicles´
systems and the newest diagnostic procedures permit to carry the rapid tests and
measurements out. The expert with regard to his professionalism has to be informed about
particular diagnostic procedures and would know to analyse the reset of measurements.
Electronic control unit hasn´t been the fault memory only, it permits the important diagnostic
operating data download, active test or self-starting kontrol precedures. As an example this
material introduces the different methodes of engine compression tests and measurements –
by means of compression-meter, oscilloscope and electronic control unit diagnostic software.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Ověřování technického stavu, posuzování rozsahu poškození, elektronická řídicí jednotka,
paměť závad, provozní režimy vozidla, E.O.B.D.
KEYWORDS:
Technical condition verification, damage degree evaluation, electronic control unit, fault
memory, operating vehicle data, E.O.B.D.
1 Úvod
Při ověřování si technického stavu nebo při posuzování rozsahu poškození vozidla (skupiny)
je občas nutné vycházet z diagnostických postupů a kontrol prováděných v jednotlivých
autoopravovnách. Informace, které znalec dostává, jsou velmi často nepřesné. Ve
zprostředkovaných popisech stavu vozidla, které má již nového majitele, nebo rozsahu
poškození, které je již dávno odstraněno, se ztrácí hranice mezi příčinou a důsledkem, a tak je
nutné části posudku stavět na odhadech, které mohou vést k nesprávným závěrům.
Před zahájením ověřování si technického stavu vozidla je důležité si provést vlastní analýzu
problému, tzv. přípravnou část diagnostického procesu, která představuje:
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shromáždění všech dostupných technických informací o vozidle a jeho skupinách;
shromáždění všech dostupných informací o historii konkrétního vozidla;
shromáždění všech dostupných informací o výskytu a četnosti závad vozidla.

Při posuzování poškození vozidla nebo jeho skupiny je bezpodmínečně nutné stanovit si
možné příčiny tohoto stavu a ty si následně potvrzovat (nebo vyvracet) pomocí
diagnostického postupu na základě nashromážděných informací, i za pomoci zaměstnanců
autoopravoven a s přispěním různých diagnostických zařízení.
2

METODY OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL

Vozidla s elektronickým řízením umožňují provádět rychlá a velmi účinná měření, a to
pomocí počítačových diagnostických zařízení, která se dají využít i pro stanovení technického
stavu vozidla nebo jeho poškození.
Diagnostický postup u vozidla a jeho elektronicky řízených systémů zahrnuje, mezi
jednotlivými fázemi, také provádění zkoušek na řídicí jednotce, která ovládá veškeré činností
jakéhokoliv systému. Tato část komunikace s řídicí jednotkou je nezbytná z důvodu postupů
při hledání příčiny zkoumané závady a z důvodu stanovení si výkonných a účinných způsobů
prověřování systému.
Používaná diagnostická zařízení rozpoznávají jazyky různých řídicích jednotek a jsou
schopná, z důvodu přehlednosti, uvádět výsledky různých zkoušek pokaždé stejným
způsobem. Tento způsob předkládání výsledků různých zkoušek pokaždé stejně umožňuje
nerozptylování se změnami v uvádění jednotlivých hodnot a soustředění se na skutečnou práci
spojenou s diagnostikou systému.
Diagnostický přístroj musí být považován pouze za zařízení přesně takové, jakým je například
jakýkoliv mechanický přípravek pro demontáž jednotlivých skupin vozidla nebo jakým je
měřící přípravek.
Není správné si myslet, že má počítačové zařízení odpovědi na všechny problémy, které se
mohou objevit na vozidle. Diagnostické počítačové zařízení musí být považováno pouze jako
způsob překladu, který umožňuje pochopit jazyk elektronické řídicí jednotky.
1 200 ot/min

Otáčky motoru?

Obrázek č. 1 – Komunikace mezi obsluhou diagnostického zařízení a řídicí jednotkou
Picture No. 1 – Communication between Diagnostic Device User and Control Unit
Diagnostické zařízení je schopné číst celou sadu údajů z elektronické řídicí jednotky,
například je schopné číst stavy vstupů a výstupů nebo zaznamenané závady.
Počítačové zařízení není schopné přímo kontrolovat stav komponentů připojených k řídicí
jednotce; přístroj informuje toho, kdo ho používá, pouze o tom, o čem je schopna informovat
řídící jednotka.
Pokud je diagnostickým zařízením čtena příslušná závada komponentu systému, nemůžeme
říci, že diagnostické zařízení přímo zkontrolovalo tento díl objevením závady, ale pouze že
řídicí jednotka zde zaznamenala pracovní odchylku.
Diagnostické počítačové zařízení je vybaveno širokou škálou funkcí, které mohou být
rozděleny do následujících skupin:


nastavení diagnostického přístroje;
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čtení údajů z elektronické řídící jednotky;
souhrn technických a opravárenských informací;
specifické funkce (aktivní diagnostika, test motoru, atd.)
programování.
Identifikace vozidla – štítkové údaje systému

2.1

Čtením identifikačních údajů jsou poskytovány všechny štítkové údaje uložené v řídící
jednotce. Tyto informace nemají podstatnou důležitost pouze v případě výměny nečinné řídící
jednotky, ale také z důvodu zjištění případných špatných postupů při konfiguraci.
Načtením identifikačních dat elektronické řídicí jednotky je možné získat následující
informace o systému vozidlo/řídicí jednotka (jsou rozděleny do tří oblastí: výrobní údaje –
provozní údaje – pracovní údaje):





2.2

datum naprogramování;
provedení hardwaru a softwaru elektronické řídicí jednotky;
identifikační kódy vozidla (VIN);
seznam příslušenství a výbavy na přání;
atd.
Paměť závad a chybová hlášení elektronické řídící jednotky

Elektronické řídicí jednotky, kromě ojedinělých výjimek, jsou schopny držet pod kontrolou
stav jednotlivých vstupů a výstupů. V okamžiku, kdy během obvyklé činnosti systému, řídicí
jednotka zaznamená stav, který neodpovídá přednastaveným hodnotám, okamžitě provede
uložení si kódu této pracovní odchylka a, je-li to nutné, přizpůsobí ovládání systému tak, aby
ho chránila před dalšími závadami. Ve stejném okamžiku se vytváří signál pro upozornění
řidiče.
Některé systémy, obzvláště pak starší výroby, obsahují v řídící jednotce funkci signalizace
kódů závad pomocí vyblikávání přes kontrolku. Pro dosažení kódu závad, který řídicí
jednotka tímto způsobem vytváří, je nutné spočítat počet probliknutí příslušné kontrolky.
Skládá-li se kód ze dvou čísel, blikání se bude objevovat odděleně s rozlišením délky
rozsvícení kontrolky pro každou část kódu.
Na následujícím příkladu uvedeném na obrázku jsou znázorněna dvě dlouhá a tři krátká
probliknutí, to znamená závada 23.

Obrázek č. 2 – Příklad vyblikávacího kódu kontrolky
Picture No. 2 – Warning Lamp Blinking Code Example
Je-li v paměti závad řídící jednotky uloženo více kódů, budou závady vyblikávány postupně
jedna po druhé s jasnou přestávkou mezi nimi. U systémů, které ještě umožňují navolení této
funkce, ale také mají sériové propojení s počítačovým zařízením, diagnostický přístroj
umožňuje, v prostředí čtení paměti závad, také znázornění různých vyblikávacích kódů
odpovídajících příslušným závadám.
Řídicí jednotkou uložené kódy závad jsou čitelné diagnostickým zařízením, které poté vytváří
srozumitelnější překlad.
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U systémů novější výroby se kódy závad vytvářené řídicími jednotkami skládají ze dvou
částí, a to kódu DTC (Diagnostic Trouble Code) a kódu FMI (Failure Mode Identification).
Kód DTC udává komponent se závadou (např. elektromagnetický ventil ABS pravého
předního kola), zatímco kód FMI informuje o typu závady komponentu (např. přerušený
obvod).
U samočinných spalovacích motorů určených k pohonu silničních vozidel norma 2005/55/CE
Evropského parlamentu a jeho rady ukládá, aby od 01.10.2006 všechny tyto motory nebo
vozidla osazená těmito motory byly (byla) vybavena systémem palubní diagnostiky O.B.D.
(On Board Diagnostic) mimo Evropskou unii nebo systémem E.O.B.D. (European On Board
Diagnostic) pro země Evropské unie, které budou oznamovat zaznamenávání pracovních
odchylek zařízení určených ke snižování emisí škodlivin.
Z důvodu oznamování pracovních odchylek systému je použita oranžová M.I.L. (Mulfunction
Indicator Lamp) kontrolka, které informuje řidiče o nutnosti rychlého odstranění závady;
současně v této fázi si řídicí jednotka ukládá ujetou vzdálenost a zaznamenává závadový kód
pro umožnění jednoduššího rozpoznání závady a rychlou výměnu poškozených dílů.
Předpis E.O.B.D. ukládá závazné používání 4-číselného standardního diagnostického
kódování, které začíná číslicí 0 a pokračuje případnými specifickými kódy výrobce vozidla
začínajícími číslicí 1. Standardní diagnostické kódy (závadové kódy) mohou být přístupné
pomocí univerzálního analyzéru umožňujícího číst elektronické systémy všech vozidel.
E.O.B.D. kódy (závadové kódy) používají kódování zcela odlišné od kódování přes DTC
(Diagnostic Trouble Code). E.O.B.D. kódy se nevztahují pouze k problémům spojeným s
emisními omezeními, ale jsou používány i k označování standardních závad. Všechny kódy,
které nejsou zahrnuty v E.O.B.D. kódování, jsou vyznačovány pomocí kódů DTC.
Elektronické řídicí jednotky, kromě zapamatování si závad v okamžicích jejich zaznamenání,
jsou také schopné si ve své paměti udržet, které z pracovních odchylek jsou již minulostí a
které přetrvávají.
Některé řídící jednotky jsou schopny si zapamatovat, kromě kódu závady, také některé
charakteristické parametry činnosti systému v okamžiku zaznamenání pracovní odchylky.

2.2.1 Ukládání závad do paměti elektronické řídící jednotky
Jednotlivé závady jsou klasifikovány jako AKTUÁLNÍ (to znamená, že se vyskytují při
načítání závad z paměti) nebo jako NAHODILÉ (v případě, že se chybu řídicí jednotka
zaregistrovala, ale při načítání závad z paměti se nevyskytuje).
Jednotlivé závady jsou sestaveny podle typologie, neboli stavu závady signálu:
-

přerušené napájení z baterie;
zkrat na kostru;
přerušený obvod;
neplatný signál;
fyzická hodnota signálu mimo horní mez rozsahu;
fyzická hodnota signálu mimo spodní mez rozsahu;
příliš vysoké napájecí napětí snímače;
příliš nízké napájecí napětí snímače.

2.2.2 Řazení závad dle kódů chybových hlášení elektronické řídicí jednotky
U vozidel vyrobených po 01.10.2006 každá elektronická řídicí jednotka má a současně řídí
paměť závad, která je představovaná tou částí paměti nezávislé na napájení a do které se
ukládají stopy závadových kódů, typy závad a některé z okolních stavů zaznamenaných
současně se závadou (otáčky motoru, teplota, atd.). Elektronická řídicí jednotka si opakovaně
potvrzuje stavy k ní připojených snímačů a aktivátorů a provádí souhrn výpočtů pro odhad
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stavů ne těch komponentech, které přímo nevytváří zpětnou vazbu. Toto si také potvrzuje
pomocí věrohodnosti, je-li stav na komponentu v pořádku, a to tak, že kontroluje stavy těch
částí systému, které mají souvislost s činností sledovaného komponentu. Každý stav má svoje
určité časové omezení, po jehož uplynutí elektronická řídící jednotka spouští informace o
závadě. Pokud stav závady přetrvává, označuje se jako závada AKTIVNÍ, nepřetrvává-li tento
stav je závada označována za PASIVNÍ nebo OBČASNOU.
Přechází-li závada ze stavu aktivního do stavu pasivního, například z důvodu odpojení
konektoru při zapnutém klíčku spínací skříňky nebo při špatných elektrických propojeních
nebo při nedodržení používání správných speciálních opravárenských přípravků, bude tato
závada ze závadové paměti vymazána po přednastaveném počtu kontrolních cyklů.
Nastanou-li stavy závady a jsou-li brány do úvahy, jsou některé ze zásahů řídící jednotky
spojeny s měřeními a časem přetrvávání. Tyto zásahy jsou voleny také v případě, je-li závada
odstraněna nebo je-li problém již potlačen. Zásahy spojené s měřeními/časem jsou uloženy
hluboce v softwaru elektronické řídící jednotky, jsou představovány odlišným zařazením
závad do tříd a musí být potvrzeny stavem snímačů/aktivátorů připojených k jednotce, která
má pro dané režimy stanoveny stavy zcela odlišné. Používají se tři měření, která označují
kolik „jízdních cyklů“ musí být provedeno tak, aby mohla závada přejít ze stavu
přetrvávajícího do stavu nečinného a současně ze stavu aktivního do stavu pasivního.
U závad je také použito počítadlo „zahřívacích cyklů“ (zahřívací cyklus motoru, který
představuje čas pro nárůst teploty o 22,2O C od spuštění motoru po dosažení teploty nejméně
71,6O C), které umožňuje vymazat závadu ze závadové paměti.
Jako shrnutí se uvádí následující hlavní strategie:




POČÍTADLO ZÁVAD: počet jízdních cyklů tak, aby byla závada považována za
potvrzenou, tedy aktivní, a E.O.B.D. kontrolka byla rozsvícena;
POČÍTADLO NEZAZNAMENÁNÍ NEVĚROHODNOSTÍ: počet jízdních cyklů tak,
aby nebyla závada považována za potvrzenou, tedy pasivní, a E.O.B.D. kontrolka
přestala svítit;
POČÍTADLO VYMAZÁNÍ: počet zahřívacích cyklů, po kterých dojde k
automatickému vymazání závady ze závadové paměti řídící jednotky (bez
diagnostického zařízení).

Některé závady vztažené k systému snižování emisí škodlivin ve výfukových plynech
rozsvěcují M.I.L. kontrolku po třech potvrzovacích cyklech z důvodu absolutního ujištění se o
přetrvávající závadě. Přejde-li takováto závada ze stavu aktivního do stavu pasivního, až po
třech jízdních cyklech kontrolka přestává svítit. Vzhledem k zákonu, přestože je tato závada
již pasivní, před možností jejího vymazání ze závadové paměti řídicí jednotky je nutné počkat
576 000 minut, 9 600 hodin nebo 440 dnů.
Tabulka č. 1 – Zaznamenání závady řídicí jednotky BOSCH EDC7 UC31
Table No. 1 – BOSCH EDC7 UC31 Electronic Control Unit Failure Memorizing
1 PRÁH EMISÍ NOx PREKROCEN V DUSLEDKU SKUPINY ZÁVAD: SYSTÉM NOx (dlouhodobá
závada) (EOBD: 2200)
Dlouhotrvající porucha – délka trvání 6584 h.
DTC: 45F (INFO FAILURE)

FMI: Nad maximální hranicí

STAV: OBCASNÉ
Widerholungen: 19
Podmínky prostredí:
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FMI

Nad maximální hranicí

FMI: Chyba prvního výskytu

Nad maximální hranicí

FMI: Všechny záznamy

Nad maximální hranicí

"Dlouhodobá" porucha

ANO

Dlouhotrvající porucha

6584

Lze videt z testeru EOBD

h.

ON

Lze videt ze svitu EDC

OFF

Widerholungen

19

DCL: zahrívací cyklus pro odstranení
této poruchy

0

HCL: pocet dobehu pro vypnutí svetelné
indikace EOBD/EDC

0

FLC: pocet dobehu pro prepnutí
svetelné indikace EOBD/EDC

0

CAS OPERACE

2770

min

Cas od prvního výskytu

65535

min

1048.95

rpm

7.992

mg/cyc

***PRVNÍ CAS***
average engine speed
fuel mass set value
state of active torque demands

32

-

vehicle speed (velocity)

19.98

km/h

Coolant temperature

81.1

deg C

intake air temperature

25.8

deg C

Calculated filtered catalyst efficiency
Measured filtered catalyst efficiency
Estimated catalyst temperature

0.9378

-

0

-

284.1

deg C

average engine speed

1348.65

rpm

fuel mass set value

83.9161

mg/cyc

***POSLEDNÍ REGISTRACE***

state of active torque demands

32

vehicle speed (velocity)

88.9111

km/h

Coolant temperature

77.4

deg C

intake air temperature

25.8

deg C

Calculated filtered catalyst efficiency

0.85965

-

Measured filtered catalyst efficiency

0.26571

-

306.2

deg C

Estimated catalyst temperature

2.3

-

Načítání provozních údajů elektronicky řízených motorů

Parametrem elektronicky řízeného systému se, zpravidla, rozumí analogický nebo digitální
stav na vstupech a výstupech zkoušené jednotky.
Vstupy a výstupy řídící jednotky jsou nepřetržitě sledovány a jejich stav je následně používán
pro ovládání činnosti systému. Diagnostické zařízení je schopné vyžádat si tyto údaje a
znázornit je na svojí obrazovce.
Zpravidla se všechny parametry dělí do dvou velkých skupin:
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měřitelné parametry,
stavové parametry.

Ve skupině měřitelných parametrů jsou, obvykle, uváděny údaje, které mohou měnit hod-noty
ve své široké škále (například teplota, otáčky, tlak, atd.). Ve skupině stavových parametrů
jsou, naopak, takové údaje, které svoje hodnoty mění velmi málo a to, zpravidla, ne více než
ve třech úrovních (například sepnuto/rozepnuto, spuštěno/vypnuto, atd.).
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

otáčky

% VGT

vzduch

dávka

moment1

83,3

83,3

83,3

83,5

84

82,6

80,5

78,5

76,7

74,3

71,8

69,2

66

62,1

56,5

50,8

45,8

37,5

32,3

23,7

19

12

8,58

3,52

1,53

0,72

0

moment2

Graf č. 2 – Provozní údaje řídicí jednotky BOSCH EDC7 UC31 motoru IVECO F2B
Graph No. 1 – BOSCH EDC7 UC31 Control Unit Operating Data of IVECO F2B Engine
Graf č. 1 je vytvořen z načtených provozních údajů řídicí jednotky BOSCH EDC7 UC31 a
představuje další z diagnostických postupů určení technického stavu vozidla. Výrobce motoru
(IVECO) udává pro kontrolu turbodmychadla například, že měřený motor F2B musí při
otáčkách 1 600 ot/min a vysokém zatížení (dávce zhruba 204 mg/vstřik) dosáhnout tlaku
přeplňování turbodmychadla s proměnlivou geometrií 1 735 ± 80 mbar.
2.4

Kontrola funkčnosti komponentů elektronicky řízených systémů

Mnohokrát nejsou jednotlivé závady komponentů automaticky rozpoznatelné elektronickou
řídící jednotkou, protože ta je nevidí přímo jako elektrické problémy. V těchto případech je
nutné nařídit řídící jednotce, aktivovala příslušný komponent, a tím, aby bylo možné
zkontrolovat jeho činnost.
Tato aktivování jsou všeobecně označována jako aktivní diagnostika a mohou být dělena
zhruba do dvou následujících kategorií.
Přímé spuštění komponentu představuje funkci, pomocí které řídící jednotka ovládá jeden ze
svých výstupů. Aktivování výstupu vytváří elektrické navolení činnosti připojeného dílu
systému, například elektromagnetický ventil, relé nebo kontrolku.
Souhrnnější diagnostika spočívá, naproti tomu, v uvedení řídící jednotky do stavu
aktivování určité funkce. Tato funkce vyžaduje současné nebo postupné fyzické spouštění
více komponentů.
Například, pomocí aktivní diagnostiky automatizované převodovky je možné vyzkoušet
správné řazení rychlostních stupňů. Uvedená činnost se skládá v aktivování všech
elektromagnetických ventilů, nutných pro fyzické ovládání řazení.
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Palubní zapisovače (Flight Recorders)

2.5

Elektronické řídicí jednotky BOSCH EDC MS6.2, EDC MS6.3 a EDC 7 motorů spalinové
normy EURO 2/3 a jednotky BOSCH EDC 16 C39, EDC 17 a EDC 7 UC31 motorů
spalinové normy EURO 4/5/EEV mohou mít ve své nástavbové diagnostické části i tzv.
PALUBNÍ ZAPISOVAČ (FLIGHT RECORDER), do kterého se ukládají jednotlivé provozní
režimy vozidla (motoru), kritické stavy systému a souhrnné údaje pro rychlou kontrolu

2.5.1 Identifikace vozidla – štítkové údaje
Čtením identifikačních údajů jsou poskytovány všechny štítkové údaje uložené v řídící
jednotce.
Tabulka č. 2 – Identifikační údaje řídicí jednotky BOSCH EDC 16 C39
Table No. 2 – BOSCH EDC16 C39 Electronic Control Unit Identification Data
Datum.....................................................04/08/2011
Hodina......................................................13:23:34
SW App Version.......................................ET_EURO4 v1.6.0
Vers. Ranges.....................................................3.0
Ecu Version................................................P_315v910
Název souboru:

ZCFC50D0005648989_04082011_132328-28-RU.txt

Ecu Id:
HARDWAROVÁ VERZE............................................EDC16C39
SOFWAROVÁ VERZE......................................P_315
9.1.0
DATOVÁ SADA..................................C130400V4LC60V91P15.HEX
VIN................................................ZCFC50D0005648989
PIC...................................................GEEB19B1K10051
VAN........................................................V03911266
TYP MOTORU............................................F1CE0481H*A001
VÝROBNÍ CÍSLO MOTORU.......................................000455490
TYP STANICE....................................................MODUS
CÍSLO STANICE...................................................1284
SOFTWAROVÉ PROGRAMOVÁNÍ........................................01.03
DATUM NAPROGRAMOVÁNÍ......................................21/03/2007
DIS.........................................................69003543
ALPHACODE.........................................041E00110210000000
KÓD IMA - VSTRIKOVAC VÁLCE 1.................................DI3B75E
KÓD IMA - VSTRIKOVAC VÁLCE 2.................................CTCCA1D
KÓD IMA - VSTRIKOVAC VÁLCE 3.................................AZ126I7
KÓD IMA - VSTRIKOVAC VÁLCE 4.................................AI1B5I8

Mimo obvyklých štítkových údajů jako jsou VIN, typ a výrobní číslo motoru, je zapotřebí si
povšimnout datumů programování (změn v elektronické řídicí jednotce) a několika kódů:




DIS – číslo výkresu zdrojového programu řízení motoru (výkon, krouticí moment,
spalinová norma, nouzové režimy);
ALPHACODE – kódování přídavných zařízení motoru (turbodmychadlo
s proměnlivou geometrií, vyhřívaný palivový filtr, filtr pevných částic, omezovač
rychlosti, atd.)
KOD IMA (Injector Menge Abgleichung) – hydraulická tolerance vstřikovače
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2.5.2 Provozní režimy motoru a vozidla ukládané do elektronické řídicí
jednotky
Tabulka č. 3 – Provozní údaje řídicí jednotky BOSCH EDC 16 C39
Table No. 3 – BOSCH EDC16 C39 Electronic Control Unit Operating Data

-------------------------------------------------------------------DATA ULOŽENA
--------------------------------------------------------------------

TOCIVÝ MOMENT MOTORU / OTÁCKY MOTORU
+-------------+----------------------------------------------------+
| 3600..4200 |
10m40s
1m18s
14s
2m51s
|
| 3000..3600 |
7h3m2s
6m50s
26m28s
2h0m14s
|
| 2400..3000 | 11h18m49s
4h30m13s
62h53m59s
102h59m57s |
| 1800..2400 | 217h27m44s
77h58m37s
352h51m23s
999h11m27s |
| 1200..1800 | 377h27m11s
113h46m33s
229h41m49s
467h56m35s |
| 600..1200 | 449h10m8s
333h52m59s
300h35m47s
35h44m16s |
|
rpm-%
|
0..25
25..50
50..75
75..100
|
+-------------+----------------------------------------------------+
RYCHLOST VOZIDLA / OTÁCKY MOTORU
+-------------+----------------------------------------------------+
| 126..151
|
0s
0s
52m16s
7m39s
|
| 101..126
|
0s
3s
95h24m30s
7m2s
|
|
76..101
|
9m42s
1112h13m
64h49m59s
4m3s
|
|
51..76
| 67h36m10s
684h10m4s
13h1m6s
4m7s
|
|
26..51
| 356h15m55s
530h2m6s
15h30m4s
1m32s
|
|
1..26
| 279h18m12s
110h14m39s
3h9m42s
48s
|
| km/h-rpm
| 600..1500
1500..2400
2400..3300
3300..4200 |
+-------------+----------------------------------------------------+
TEPLOTA CHLADÍCÍ KAPALINY / OTÁCKY MOTORU
+-------------+----------------------------------------------------+
|
70..90
|
1153h8m
2336h52m
182h23m54s
22m16s
|
|
50..70
| 161h8m28s
50h1m49s
2h20m48s
2m21s
|
|
30..50
| 128h31m38s
9h46m6s
28m59s
58s
|
|
10..30
| 73h35m6s
3h13m10s
5m54s
1s
|
| -10..10
| 12h49m45s
10m34s
22s
0s
|
| -30..-10
|
3m55s
0s
0s
0s
|
| deg C-rpm | 600..1500
1500..2400
2400..3300
3300..4200 |
+-------------+----------------------------------------------------+

2.5.3 Celkové přehledy o provozu vozidla v elektronické řídicí jednotce
Tabulka č. 4 – Celkové přehledy řídicí jednotky BOSCH EDC 16 C39
Table No. 4 – BOSCH EDC16 C39 Electronic Control Unit Complete Overview
OTÁCKY MOTORU
+----------------+--------------------------------------------------------+
|
|
1m38s
0s
0s
0s
|
|[rpm]
|
4100..4300
4300..4500
4500..4700
4700..4900
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
TEPLOTA CHLADÍCÍ KAPALINY
+----------------+--------------------------------------------------------+
|
|
2h38m34s
4s
47s
1m39s
|
|[deg C] |
100..106
106..112
112..118
118..124
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
TEPLOTA PALIVA
+--------+----------------------------------------------------------------+
|
|
63h42m45s
38m35s
0s
0s
|
|[deg C] |
50..60
60..70
70..80
80..90
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
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TOCIVÝ MOMENT MOTORU
+--------+----------------------------------------------------------------+
|
|
1266h25m
936h21m47s
1867h41m
251h4m13s
|
|[%]
|
0..33.00
33.00..66.00
66.00..99.00
99.00..132
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
TLAK V AKUMULÁTORU TLAKU
+--------+----------------------------------------------------------------+
|
|
1354h51m
947h16m47s
997h10m11s
932h51m23s
|
|[bar]
|
100..500
500..900
900..1300
1300..1700
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
INFORMACE O PŘEVODOVÉM STUPNI
+--------+----------------------------------------------------------------+
|
|
217h11m47s
452h48m34s
708h28m7s
1641h21m
|
|[-]
|
3
4
5
6
|
+--------+----------------------------------------------------------------+
ČASOVACÍ ZAŘÍZENÍ JEDNOHO ROZSAHU A POČÍTADLA UDÁLOSTÍ
+-----------------------------------+-----------------+----------+--------+
|
POPIS
| ROZSAH
| ČASOVAČE |POČET
|
|
|
|
|
|
|motor byl zapnut
|
> 50 rpm
|
4225h5m|
8843|
|otácky motoru
| > 4300 rpm
|
0s|
0|
|teplota chladící kapaliny
|-100 < deg C < 5 |
7h2m13s|
476|
|teplota paliva
|-100 < deg C < 5 | 69h28m54s|
3939|
|tlak v akumulátoru tlaku
| > 1700 bar
|
0s|
0|
|rychlost vozidla
| > 151 km/h
|
0s|
0|
|žhavící svíčka zapnuta
|
> 1 | 13h45m14s|
2288|
|ventilátor chlazení zapnut
|
> 1 | 133h4m11s|
11831|
|kompresor klimatizace zapnut
|
> 1 |
0s|
0|
|vyhřívání palivového filtru zapnuto|
1 | 25h17m28s|
993|
|tempomat zapnut
|
> 1 |
0s|
0|
|atmosférický tlak
| < bar < 0.80
|
0s|
0|
|atmosférický tlak
|0.80 < bar < 0.90|
0s|
0|
|tlak turbodmychadla
|2.87 < bar < 0.05|
0s|
0|
|otácky motoru
| 780 < rpm < 820 |869h12m42s| 492597|
+-----------------------------------+-----------------+----------+--------+
MIN MAX FYZICKÁ HODNOTA
+----------------------------+-----------------+---------+---------+
|
POPIS
| MERICÍ JEDNOTKA |
Min
|
Max
|
|
|
|
|
|
|otácky motoru
|
rpm
|
0|
4210|
|teplota chladící kapaliny
|
deg C
|
-21|
122|
|tlak v akumulátoru tlaku
|
bar
|
-224|
1684|
|teplota paliva
|
deg C
|
-22.60|
64|
|teplota nasávaného vzduchu |
deg C
|
-20.30|
102|
+----------------------------+-----------------+---------+---------+
ÚDAJE O MOTORU
+-------------------------------------------+-----------------+-----------+
|
POPIS
| MERICÍ JEDNOTKA | HODNOTA |
|
|
|
|
|ukazatel ujeté vzdálenosti
|
m
| 204584350|
|provozní doba motoru
|
|
4214h42m|
|pracovní cas elektronické rídící jednotky |
|
4322h49m|
|otáčky motoru celkem
|
r
| 400581000|
|celková spotreba paliva
|
l
|
28986|
+-------------------------------------------+-----------------+-----------+

2.6

Autodiagnostika systémů řízení motoru vozidla (Engine Test)

Tato diagnostika představuje rozšířenou schopnost provést zkoušky elektronicky řízených
systémů motorů.
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Porovnáním údajů z již provedených a právě prováděného testu je možné stanovit případné
snížení výkonu motoru nebo získat informace o používání vozidla – velmi užitečnou zprávu
pro odhad zásahu, stanovení úrovně údržby, stanovení ceny ojetého vozidla, atd.
Nejdůležitější částí pro vysvětlení získaných výsledků provedeného testu je zpráva, kterou
diagnostické zařízení vytváří na konci celého diagnostického postupu.
Výkonnost válců, účinnost vysokotlaké palivové soustavy, účinnost turbodmychadla, účinnost
motorové brzdy, komprese motorů.

2.6.1 Kontrola výkonnosti a vyvažování chodu elektronicky řízených
motorů
Test výkonu válců umožňuje rozpoznat účinnost válců. Při spuštění motoru, na základě
signálů od snímače na vačkovém hřídeli (Obrázek č. 1, 5) a snímače na klikovém hřídeli
(Obrázek č. 1, 1), elektronická řídicí jednotka pozná, do kterého válce má dodat palivo.

Obrázek č. 3 – Elektrické části systému Common Rail (motor IVECO F1A)
Picture No. 3 – Common Rail Systém Electrical Components(IVECO F1A Engine)
1. Snímač klikového hřídele – 2. Regulátor tlaku – 3. Snímač množství nasávaného
vzduchu – 4. Snímač tlaku vstřikovaného paliva – 5. Snímač vačkového hřídele –
6. Snímač teploty chladící kapaliny (signalizace na přístrojovém panelu) – 7. Snímač
teploty chladící kapaliny (signalizace pro řídící jednotku EDC)
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Obrázek č. 4 – Signály ze snímačů klikového a vačkového hřídele (motor IVECO F1A)
Picture No. 4 – Crankshaft and Camshaft Sensors´ Signal (IVECO F1A Engine)
modrá křivka – signál snímače klikového hřídele;
červená křivka – signál snímače vačkového hřídele
Jakmile elektronická řídící jednotka obdrží příkaz z diagnostického zařízení, začne ovládat
motor v souladu se zdánlivě podivnými podmínkami, ale podstatou tohoto režimu je dosažení
požadovaných výsledků. Tak, jak tomu dochází během jízdy vozidla, tak i při popisovaném
testu elektronická řídicí jednotka provádí tzv. vyvažování válců.
Jedná se o individuální vyvážení válců, kterým se zvyšuje jízdní komfort a ovladatelnost
vozidla. Tato funkce umožňuje individuální kontrolu dodávky paliva a zahájení vstřiku „na
míru“ pro každý válec, to znamená i rozdílně pro jednotlivé válce, aby se vykompenzovaly
hydraulické tolerance vstřikovače. Řídicí jednotka nemůže přímo vyhodnotit rozdíly v
dodávce (charakteristiku dodávky) jednotlivě pro každý vstřikovač. Tuto informaci lze získat
pomocí kódu jednotlivých vstřikovačů při montáži, zadáním pomocí diagnostického zařízení.
Základem zkoušky je akcelerace motoru s přesně danou dodávkou paliva a měření času této
akcelerace mezi minimálními a maximálními otáčkami. Dosažené měření představuje
procento akcelerace, které je úměrné vyvinutému kroutícímu momentu motoru.
Abychom získali měřítko osobitých hodnot právě zkoušeného motoru (mezi jedním a dalším
motorem je vždy malý rozdíl), je první akcelerace provedena se vstřikem do všech válců, a
údaje k této akceleraci jsou uloženy do paměti.
Poté jsou provedeny další akcelerace, kdy pokaždé není jeden ze vstřikovačů aktivován
(napájen).
Aby během zkoušky nedocházelo ke zkreslování výsledků měření vlivem přeplňování, hlavně
u motorů s proměnlivou geometrií turbodmychadla, je při testu elektronickou řídící jednotkou
turbodmychadlo maximálně otevřeno.
Jakmile motor překročí hodnotu přednastavenou hodnotu otáček, systém spustí
mikrosekundové počítadlo času.
Po přesně stanoveném počtu vstřiků uloží elektronická řídící jednotka do paměti rychlost
dosaženou v příslušném bodu a rychlost poklesu otáček na volnoběh.
Aby neměla teplota motoru vliv na stávající zkoušku, výsledky jsou přepočítány s ohledem na
kompenzaci této teploty.
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Tabulka č. 5 – Výsledky měření výkonnosti válců řídicí jednotkou BOSCH EDC MS6.2
Table No. 5 – Cylinder Performance Measurement Results (BOSCH EDC MS6.2)
RunUp:
Cyl:

___all___

___1___

___4___

___2___

___6___

___3___

___5___

439318

480812

480831

466063

476281

480249

475037

972

905

908

943

918

908

921

1214

1094

1093

1121

1101

1093

1102

dRPM:

242

189

185

178

183

185

181

R[n/s]:

551

393

385

382

384

385

381

Dev[%]:

-30.3

-2.4

-0.2

0.5

-0.1

-0.3

0.8

t[us]:
RPM_low:
RPM_high:

Elektronická řídicí jednotka dostává příkaz ke spuštění měření z diagnostického zařízení.
Podmínkou zahájení testu je teplota chladicí kapaliny vyšší než 50O C; při teplotě nižší si
řídící jednotka přesně daným množstvím vstřikovaného paliva sama kontrolovaně zahřívá.
Po dosažení požadované teploty řízenou dávkou jednotka provádí šest akcelerací z důvodu
vyvážení motoru.
Po vyvážení motoru řídicí jednotka volí testovací dávku a motor akceleruje posedmé; ve
skutečnosti se jedná o první měření s elektricky aktivními všemi vstřikovači. Vzhledem
k tomu, že všechna měření začínají s pístem válce č. 1 v horní úvrati jsou otáčky „RPM_low“
ve sloupci „all“ až u hodnoty 972 ot/min (musí být vyšší než 900 ot/min).
Na každém vstřikovači dojde ke stejnému počtu vstřiků se stejnou dávkou (motor se otočí
v sudém počtu otáček) a řídicí jednotka vypíná počítadlo času „t“. Rozdíl v otáčkách „dRPM
= RPM_high - RPM_low“, v našem případě sloupce „all“ to je 242 ot/min. Hodnota „R“
představuje nárůst otáček za jednu sekundu „R = dRPM/t“ a to je 551 ot/min*s.
Následně elektronická řídicí jednotka postupně elektricky odstavuje jednotlivé vstřikovače a
stejným způsobem provádí jednotlivá měření.
Po provedení všech měření řídicí jednotka „škrtne“ nejvyšší a nejnižší hodnotu (mimo
sloupce „all“) a vypočítá ze zbylých čtyřech aritmetický průměr (384 ot/min).
Vzhledem ke spočítanému průměru se následně určuje procentuální odchylka při odstavení
vstřikovače každého z válce „Dev“.
Hodnota „Dev“ sloupce „all“ je procentuálním vyjádřením rozdílu spočítaného aritmetického
průměru k nárustu otáček při prvním měření (bez elektricky odstavených vstřikovačů).
Jednoduše, čím víc se hodnota „R“ válce s odstaveným vstřikovačem blíží hodnotě „R/all“,
tím méně se příslušný válec na práci vykonávané motorem zúčastňuje.
Minusová i plusová odchylka vyjadřují horší účinnost příslušného válce.
Účinnost válce, která je dána kvalitou vstřikování (vstřikovačů), kompresí motoru a kvalitou
jeho sání se při tomto druhu zkoušky pohybuje v toleranci zhruba ± 12,5%.
Tabulka č. 6 – Výsledky měření výkonnosti válců řídicí jednotkou BOSCH EDC 7 UC31
Table No. 6 – Cylinder Performance Measurement Results (BOSCH EDC 7 UC31)
-------------------------------------------------------------------VÝKONOVÝ TEST
-------------------------------------------------------------------T. Ref:
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Podmínující zrychlování:
Acc:

__1__

__2__

__3__

__4__

t[us]:

458469

455819

453186

452273

RPM_l:

836

825

833

834

RPM_h:

1269

1287

1296

1298

778522

929149

962162

964548

RPM_hi:

1255

1270

1285

1283

RPM_lo:

790

791

791

788

597.3

515.5

513.4

513.2

944

1,014

1,022

1,026

t_d[us]:

Rd[n/s]:
R[n/s]:
RunUp:
Cyl:

__all__

__1__

__2__

__3__

__4__

__5__

__6__

t[us]:

452273

463861

458864

463844

457146

461982

463707

RPM_l:

834

832

852

831

856

837

833

RPM_h:

1298

1254

1264

1253

1266

1254

1254

964548 1119341

1135737

1121750

1153599

1116755

1120738

t_d[us]:
RPM_hi:

1283

1244

1251

1243

1256

1246

1241

RPM_lo:

788

794

795

793

794

799

794

Rd[n/s]:

513.2

402.0

401.5

401.2

400.5

400.3

398.8

R[n/s]:

1,026

910

898

910

897

903

908

Dev[%]:

-11.83

-0.58

0.74

-0.58

0.85

0.21

-0.37

Out[%]:

100.3

95.7

105.5

95.7

106.3

101.6

97.2

M. Acc[Nm]:

353.5

313.4

309.3

313.4

309.0

311.0

312.8

M. Dec[Nm]:

176.8

138.5

138.3

138.2

138.0

137.9

137.4

M. Tot[Nm]:

530.3

451.9

447.7

451.6

447.0

448.9

450.2

0.0

87.5

91.8

87.8

92.5

90.6

89.3

96.0

95.0

99.7

95.4

100.4

98.4

96.9

Out [Nm]:
OutAbbs [%]:

Společnost BOSCH s výrobcem motorů neustále zdokonalují vlastní diagnostické postupy
ukládané do řídicích jednotek. U BOSCH EDC 7 UC31 je možné jako výsledek měření mít i
hodnoty krouticího momentu, a to jak při akceleraci, tak deceleraci prováděné zkušební
dávkou řídicí jednotkou motoru.
2.7

Metody provádění bezdemontážní diagnostiky vozidel

Při ověřování technického stavu vozidla (motoru) v rámci jeho obhlídky je důležité zvolit
časově i finančně nenáročný způsob provedení kontroly. Vzhledem ke stále se zdokonalujícím
diagnostickým postupům je již v hodně případech možné si zvolit mezi přímým měřením
nebo porovnávací kontrolou tak, jak je to dále uvedeno pro měření a kontroly komprese.

2.7.1 Měření komprese motoru pomocí kompresiometru
Pokud má spalovací motor správně pracovat, je nezbytné, aby měl odpovídající kompresní
tlaky, které vznikají stlačováním zdvihového objemu vzduchu do objemu spalovacího
(okamžiku dodávky paliva). Poměr mezi těmito objemy se označuje jako kompresní poměr.
Kompresní tlaky se měří zařízením – kompresiometrem, a to přímo ve spalovací komoře přes
adaptéry vsazené do uložení zapalovacích svíček nebo vstřikovačů.
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Obrázek č. 5 – Sada kompresiometru včetně adaptérů jednotlivých vstřikovačů a svíček
Picture No. 5 – Compression-Meter Kit incl. Injectors´and Spark Plugs´ Adapters
Obvyklé kompresní tlaky se pohybují v rozmezí 9 až 14 bar u zážehových motorů a 19 až 34
bar u motorů vznětových.

2.7.2 Kontrola komprese motoru pomocí osciloskopu
Účelem tohoto měření osciloskope je stanovení proudu požadovaného pro spuštění motoru a
potvrzení relativní komprese ve válcích.
Proud požadovaný ke spuštění motoru je v nejvyšší míře závislý na mnoha faktorech včetně
zdvihového objemu, počtu válců, viskozitě oleje, technickému stavu spouštěče, technickému
stavu elektrického vedení a kompresním tlakům ve válci.
Obvyklý odebíraný proud u čtyř-válcových zážehových motorů je v rozmezí 80 až 200 A,
zatímco u čtyř-válcových vznětových motorů je toto rozmezí 200 až 300 A.
Při zahájení spouštění motoru se na obrazovce osciloskopu objevuje podstatně vyšší špička,
než jsou uváděné obvyklé hodnoty, a to z důvodu překonání počátečního odporu tření a
odporu setrvačnosti. V okamžiku dosažení spouštěcích otáček, měřený proud (křivka
obrazovky) padá prudce dolů.
Komprese může být porovnávána navzájem mezi jednotlivými válci, a to pomocí
maximálního proudu odebíraného spouštěčem v okamžiku kdy se píst dostává do své horní
úvrati a stlačuje vzduch nad sebou. Lepší komprese je při větším proudovém odběru, menší
proudová špička obrazovky osciloskopu představuje horší kompresi. Je velmi důležité, aby
odebíraný proud při horní úvrati pístů každého z válce byl stejný (přípustná odchylka při
měření proudu mezi jednotlivými válci je do 25%).
Tento test se používá pouze pro porovnání kompresí mezi jednotlivými válci a představuje
velmi rychlý způsob stanovení příčin problémů se spouštěním motoru, obzvláště pak u
vznětových motorů.
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Obrázek č. 6 – Připojení proudových kleští osciloskopu při kontrole komprese
Picture No. 6 – Oscilloscope Current Clamp Connection for Engine Compression Test

Obrázek č. 7 – Měření proudu při kontrole komprese motoru osciloskopem
Picture No. 7– Oscilloscope Engine Compression Test by Current Measurement
modrá křivka – proud odebíraný z akumulátoru;
červená křivka – signál snímače vačkového hřídele
(dva signály červené křivky za sebou představují píst válce č. 1 před horní úvratí)

2.7.3 Kontrola komprese motoru pomocí autodiagnostiky elektronické
řídicí jednotky
Test komprese umožňuje rozpoznat odchylky mezi kompresními tlaky jednotlivých válců.
Během spouštění motoru, začátek a ukončení jsou požadovány diagnostickým zařízením,
elektronická řídící jednotka neotevře vstřikovače a měří, v jednom předem stanoveném bodu
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pohybu pístů, dosažené rychlosti (pouze ve chvíli, kdy byla rozpoznána doba komprese a
otáčky motoru překonaly přednastavenou hodnotu).
Ve skutečnosti, pokud se výsledkem zkoušky zjistí, že jeden z pístů má střední rychlost větší
než ostatní písty, znamená to menší odpor při jeho pohybu do horní úvrati, a také, že
kompresní tlak tohoto válce je menší.
Tabulka č. 7 – Výsledky měření komprese jednotkou BOSCH EDC MS6.2
Table No. 7 – Compression Measurement Results (BOSCH EDC MS6.2)
Compr:
Cyl:
t1[us]:
t2[us]:
n1[rpm]:
n2[rpm]:
nDiff:
Dev[%]:
UBatt:
U[V]:

___1___
4731
5375
211
186
-2.6
-1.2

___4___
4789
5586
209
179
2.6
1.2

___2___
4730
5483
211
182
-0.7
-0.3

cranking
25.3

___6___
4746
5437
211
184
0.3
0.1

noLoad
25.3

___3___
4740
5502
211
182
-0.4
-0.2

___5___
4748
5494
211
182
0.8
0.4

charging
26.1

Hodnota „t1“ představuje čas při fázi stlačení, za který píst překoná vzdálenost mezi 42O a
36O před horní úvratí. Zatímco hodnota „t2“ je čase při expanzní fázi, za který píst překoná
vzdálenost mezi 54O a 60O za horní úvratí.
V řádku „n1“ jsou uvedeny spouštěcí otáčky odpovídající času „t1“, v řádku „n2“ jsou otáčky
vztažené k času „t2“.
Hodnota „nDiff“ je rozdílem mezi otáčkami „n1“ válce následujícího a válce kontrolovaného
(příklad: nDiff1 = n14 – n11 = (209 – 211) ot/min = - 2,6 ot/min; bez zaokrouhlení).
Hodnota Dev představuje procentuální vyjádření odchylky nDiff ke spouštěcím otáčkám
motoru n1 a nesmí být větší než – 5,5%.
Tabulka č. 8 – Výsledky měření komprese jednotkou BOSCH EDC 7 UC31
Table No. 8 – Compression Measurement Results (BOSCH EDC 7 UC31)
-------------------------------------------------------------------TEST KOMPRESE
-------------------------------------------------------------------T. Ref:

81.4

Compr:
Cyl:
__1__
t1[us]:
16842
t2[us]:
14458
n1[rpm]:
178
n2[rpm]:
207
dn[rpm]:
29.4
Dev[%]:
-0.1
Omega Exp [rad/s]: 18.7
Omega Comp [rad/s]: 21.7
Alpha [rad/s2]:
59.3

__2__
16819
14489
178
207
28.7
-0.3
18.7
21.7
57.9

__3__
16744
14374
179
209
29.5
0.0
18.8
21.9
60.0

__4__
16775
14409
179
208
29.4
-0.1
18.7
21.8
59.5

__5__
16978
14614
177
205
28.6
-0.3
18.5
21.5
57.2

__6__
16820
14431
178
208
29.5
0.0
18.7
21.8
59.7

->VYHODNOCOVÁNÍ ODCHYLEK VÁLCU<Odchylky válcu se pohybují ve stanoveném rozpetí
->VYHODNOCOVÁNÍ KOMPRESE VÁLCU<Komprese válce je v porádku.

Společnost BOSCH s výrobcem motorů neustále zdokonalují vlastní diagnostické postupy
ukládané do řídicích jednotek. U BOSCH EDC 7 UC31 je možné jako výsledek měření mít i
úhlová zrychlení, a to jak při expanzi, tak kompresi prováděné přepočítáváním rychlostí pístu
mezi 6O před horní úvratí a horní úvratí, tak stejně mezi horní úvratí a 6O za horní úvratí.
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3

Závěr

Vozidla, respektive jejich řídicí jednotky nelžou, nemají na to povahu.
To jenom my jim někdy špatně rozumíme, a tak se nám tam, kde bychom měli zaujmout jasné
stanovisko, povede uvést: „znalec takovéto poškození motoru v uvedeném vozidle konzultoval
s několika opravnami s nejasným výsledkem, cca polovina se klonila k názoru, že toto
poškození možné není, druhá polovina byla opačného názoru“.
Tato dokumentace se vztahuje k získávání údajů pro posouzení technického stavu nebo
poškození vozidla z elektronických řídicích jednotek motoru, je ale pravdou, že podobné
provozní údaje najdeme v řídicích jednotkách elektronicky řízených brzd EBS (WABCO),
v hlavních řídicích jednotkách vozidla nebo v řídicích jednotkách automatických –
automatizovaných převodovek.
Američtí výrobci vozidel již nějakou dobu používají standardně v řídicích jednotkách systémů
Air Bag „zapisovač údajů událostí“ EDR (Event Data Recorder), tak stejně se toto snaží, ne
vždy úspěšně, svým výrobcům „prodat“ i evropská (britská) společnost TRW.
Auto je kniha, nasaďme si brýle a začtěme se, pak se nebudeme muset k názorům klonit, ale
budeme si je sami vytvářet.
4
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ZÁKONITOSTI A SPECIFIKA TEČNÉHO STŘETU VOZIDLA SE SILNIČNÍMI
SVODIDLY
REGULARITIES AND SPECIFICS OF THE VEHICLE TANGENTIAL
COLLISIONS WITH CRASH BARRIER
Ivo Drahotský14, Vlastimil Rábek15, Daniel Pýcha16, Tomáš Mičunek17
ABSTRAKT:
Příspěvek je zaměřen na problematiku střetů vozidel se silničními svodidly, respektive
na definování zákonitostí a specifik souvisejících s mechanismem tečného kontaktu vozidla
při nárazu do svodidel. Závěry jsou činěny na základě výsledků prováděných testů, a jsou
vztaženy k běžné znalecké praxi, a to z pohledu reálně nastalých dopravních nehod,
tak i z hlediska nehod pouze deklarovaných.
ABSTRACT:
Presented paper aims with problematic of collision with road barrier. Especially there
are mentioned regularities and specifics of the vehicle tangential collisions with crash
barriers. Conclusions are made based on the results of realized crash tests, and are related
to the forensic practice, in terms of real accidents, as well as only declared accidents.
KLÍČOVÁ SLOVA:
analýza nehod, silniční svodidlo, tečný střet se svodidly
KEYWORDS:
Accident Analysis, Road Crash Barrier, Vehicle Tangential Collision with Crash Barrier
1

Úvod

Předkládaný příspěvek je zaměřen na problematiku střetů vozidel se silničními svodidly,
a to zejména ve vztahu k rozsahu a charakteru stop a deformací, které v průběhu těchto střetů
vznikají, včetně jejich vzájemné korespondence.
Jedná se o problematiku běžně se v praxi vyskytující, jež je také předmětem mnoha
dopravních nehod, které neodpovídají deklarovanému průběhu. Právě obohacení poznání
v této oblasti bylo cílem prováděných pokusů prezentovaných v příspěvku.
Je rovněž nezbytné uvést, že by pokusy neproběhly bez podpory společnosti
Česká pojišťovna a.s.
S ohledem na primární záměr prováděných testů, tedy odhalení zákonitostí a specifik, které se
vyskytují při tečných střetech vozidel se silničními svodidly, je příspěvek koncipován
v deskriptivní formě se zaměřením na průběh realizovaných střetů s tím, že budou posluchači
s konkrétními specifiky obeznámeni v průběhu prezentace příspěvku v plénu.
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Použité prostředky a technika

2

V rámci pokusů byly použity prostředky a technika, které jsou uvedeny v navazujících
kapitolách.
Použité prostředky

2.1






2.2

vozidla Škoda Favorit, Forman a Ford Escort;
svodidla;
zkušební plocha;
fotoaparát, kamera HD;
metr, pásmo, magnetické značky.
Technická data vozidel

K pokusům byla použita vozidla určená k ekologické likvidaci. Dopravní prostředky poskytla
firma JARÝ s.r.o. a spol. KPV Auto Pardubice.Všechna vozidla byla před zahájením pokusů
zdokumentována a změřena. Fotodokumentace vozidel a jejich výškových parametrů je
uvedena níže (viz navazující tabulka a obrázky). Každé vozidlo bylo z důvodů objektivnosti
měřeno na shodném místě, ze shodných úhlů i výšek. U vozidel Škoda je pro identifikaci
použita převládající barva. Modrý Favorit byl záměrně lakován syntetickou barvou z důvodů
zvýraznění otěrových stop na vozidle i svodidle.
Tabulka č. 1 – Technická data vozidel.
Table No. 1 – Technical parameters of vehicles.

délka, výška, šířka [mm]
hmotnost pohotovostní / s řidičem
[kg]
rozměr
druh
značka

Škoda Favorit

Škoda Favorit

Ford Escort

3815/1415/1620

4215/1415/1620

4300/1700/1620

840/925

890/975

1240/1325

165/70 R 13

165/70 R 13

175/65 R13

letní

letní/zimní

letní

Barum OR37

Barum Brilantis

GOOD YEAR

Economy
Barum OR52

GT 70
Kleber Kristalp

dtto

modrá

zelená tmavá metal.

Allweather
barva

bílá
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Fotografická dokumentace jednotlivých vozidel je uvedena na následujících obrázcích:
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Obrázek č. 3 – Fotografická dokumentace vozidel užitých při testech.
Picture No. 1 – Documentation of used vehicles.
2.3

Technické parametry použitých svodidel

Instalována byla jednostranná svodidla typu JSNH4/N2 české výroby. Sloupky UE 100
s délkou 1500mm. Sloupky byly osazeny do zhutněného makadamového podloží pojížděcí
dráhy roztečí 4,0m. Výška horní hrany svodnic činila 730 až 760mm.
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Z ekonomických důvodů nebyly použity trubkové spojky, mezi svodnicí a sloupkem
(povolená montáž). Výkresová dokumentace a technické podmínky k montáži svodidel jsou
uvedeny v příslušné sekci na www.svodidla.cz.

Obrázek č. 4 – Montáž svodidel.
Picture No. 2 – Installation of barrier.
2.4

Charakter zkušební plochy

Za zkušební plochu byla zvolena pojezdová komunikace bývalého letiště v obci
Pardubice - Starý Máteřov.
Komunikace je tvořena živičným povrchem v dobrém technickém stavu, bez výškových
rozdílů či poškození. Na jeho levém okraji byly instalovány svodidla v celkové délce 38,0 m.
Plocha byla zaměřena pomocí geodetického přístroje South 353.
Podél svodidel vpravo, v místech osazení sloupků, byl vytvořen rastr ve vzdálenosti
1 600 mm a 1 900mm se záměrnými terčíky o rozměru 250 x 250 mm pro zlepšení odečtu
hodnot. Pozice roztečí je značena ve směru kolmém na svodidla, číslování z leva doprava.
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Obrázek č. 5 – Zkušební plocha.
Picture No. 3 – Testing polygon.
3

Průběh testů

Testy (simulace střetů) byly prováděny tak, aby odpovídaly obvykle uváděným průběhům
dopravních nehod, jejichž škody bývají uplatňovány vůči pojišťovacím ústavům. Jedná se
většinou o tečné střety, které nezpůsobují deformace trvalého charakteru na tuhých částech
vozidel.
Jako doplňující byly provedeny testy, při kterých byl zjišťován charakter stop zanechaných
na svodnicích svodidel při vychýlení mechanismu řízení a natočení kol.
Komplexní dokumentace je ke každému z testů uvedena v samostatném adresáři, který
obsahuje fotografickou dokumentaci a video.
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Střet s vozidly

3.1

Obrázek č. 6 – Polohy při střety.
Picture No. 4 – Collision position.
Tabulka č. 2 – Specifikace střetů.
Table No. 2 – Collision specification.

3.1.1 Seznam příloh






Test 1 (130) – najetí na svodidla po směru (samostatné přílohy v adresáři
test_130_po_smeru).
Test 2 (230) – najetí na svodidla po směru (samostatné přílohy v adresáři
test_230_po_smeru).
Test 3 (330) – najetí na svodidla proti směru (samostatné přílohy v adresáři
test_330_proti_smeru).
Test 4 (460) – najetí na svodidla proti směru (samostatné přílohy v adresáři
test_460_proti_smeru).
Test 5 (570) – najetí na svodidla po směru (samostatné přílohy v adresáři
test_570_po_smeru).
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Test 6 (600) – najetí na svodidla po směru (samostatné přílohy v adresáři
test_600_po_smeru).
Test 7 (700) – najetí na svodidla po směru (samostatné přílohy v adresáři
test_700_po_smeru).

Najetí do vozidel – náhlé vybočení

3.2

Při řešení dopravních nehod se často vyskytují argumentace spočívající v „náhlém stržení
řízení“. Jako v případech předchozích testů, byly i v tomto případě provedeny pokusy se
zaměřením na zjištění stop, které jsou na svodidlech při uvedeném způsobu reakce
zanechávány. I tyto jsou rozděleny do samostatných příloh.

3.2.1 Seznam příloh





4

Test 1 – vybočení vozidla (stržení řízení) se zastavením vozidla; déšť (samostatné
přílohy v adresáři Vyboceni_1).
Test 2 – vybočení vozidla (stržení řízení) s následným pohybem podél svodidel; déšť
(samostatné přílohy v adresáři Vyboceni_2).
Test 3 – vybočení vozidla (stržení řízení) se zastavením; sucho (samostatné přílohy
v adresáři Vyboceni_3).
Test 4 – vybočení vozidla (stržení řízení) se zastavením; sucho (samostatné přílohy
v adresáři Vyboceni_4).
Test 5 – vybočení vozidla (stržení řízení) s následným pohybem podél
svodidel - akcelerace; sucho (samostatné přílohy v adresáři Vyboceni_5).

Závěr

Na základě provedených testů je možno vysledovat deformace vznikající při kontaktu vozidla
se silničními svodidly, které jsou typické pro daný charakter střetů.
Z nárazových zkoušek však vyplynuly i některé aspekty, které narážejí na vžitá a užívaná
pravidla v rámci technické analýzy dopravních nehod a posuzování „pojistných podvodů“.
Jako příklad je možno uvést změnu směru zanechávání otěrové stopy odvalujícího se kola
na svodnici. Tyto aspekty budou předmětem dalšího zkoumání, které bude v příslušném plénu
poskytnuto ze strany autorů odborné veřejnosti a zainteresovaným subjektům.
5
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PROJEKT ECALL Z POHLEDU INFORMATIKY A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
PROJECT ECALL FROM POINT OF VIEW OF INFOMATICS AND FORENSIC
ENGINEERING
Roman Rak18, Róbert Zrubák19
ABSTRAKT:
Již v blízké budoucnosti váš nový vůz bude vybaven elektronickým bezpečnostním systémem,
který v případě nehody sám zavolá záchranné složky. I když budete v bezvědomí, systém udá
polohu vozidla ať jste kdekoliv a záchrana bude na místě během několika minut. Systém, který
byl nazván eCALL se připravuje napříč členskými státy Evropské Unie. Brzy bude rozprostřen
kromě zemí EU i na Islandu, Norsku a Švýcarsku.
Jakmile zařízení eCALLu ve vašem vozidle rozpozná vážné poškození během nehody, samo
automaticky vytočí linku tísňového volání nejbližšího operačního střediska a odešle
geografické souřadnice místa nehody a další údaje o vozidle. Se stejným výsledkem lze
zavolat záchranu manuálně stisknutím tlačítka. To lze použít i v případě, že budete svědkem
nehody ve svém voze. Ať už vozidlo zavolá o pomoc automaticky nebo manuálně, v každém
případě bude s vozidlem navázána hlasová komunikace s operačním střediskem tísňového
volání, a zároveň bude vytvořen telekomunikační bezdrátový most pro přenos nezbytných dat.
Tato hlasová a datová komunikace umožní záchranářům získat další informace o nehodě.
ABSTRACT:
In the near future, your new car will have an electronic safety system automatically calling
emergency services in case of a serious accident. Even if you are unconscious, the system will
inform rescue workers of the crash site's exact whereabouts, and the rescues will be on its
way within minutes. The system, which has been baptised "eCall", is going to work all over
the European Union. It will soon be rolled out across the EU plus Iceland, Norway and
Switzerland.
As soon as the eCall device in your car senses a severe impact in an accident, it automatically
initiates a 112 emergency call to the nearest emergency center and transmits it the exact
geographic location of the accident scene and other data. With the same effect, eCalls can
also be made manually, at the push of a button. This is convenient if, for instance, you become
witness of an accident. Whether the call is made manually or automatically, there will always
be a voice connection between the vehicle and the emergency call centre in addition to the
automatic data link. This way, any car occupant capable of answering questions can provide
the call centre with additional details of the accident.
This article describes project eCALL from point of view of car identification and relations to
car’s registration information systems.
KLÍČOVÁ SLOVA:
eCALL, EUCARIS, Vehicle Identification Number, VIN decoder, HeERO
KEY WORDS:
eCALL, EUCARIS, Vehicle Identification Number, VIN decoder, HeERO
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1

Úvod: Základní cíle a principy fungování projektu eCALL

Jedním z hlavních úkolů Evropské komise pod názvem „eSafety“ v rámci vlajkového
programu “Inteligentní automobil“ na nadcházející období je zavést v celoevropské měřítku
tzv. projekt eCALL. Obecným cílem tohoto projektu je zajistit automatické elektronické („e“)
volání („CALL“) vozidel „o pomoc“ při dopravní nehodě nebo jiném ohrožení posádky
vozidla na operační střediska Integrovaného záchranného systému (IZS, linku tísňového
volání 112) a zajistit co nejkratší dobu příjezdu adekvátně vybaveného a připraveného
záchranného týmu.
Volání o pomoc bude realizováno prostřednictvím speciálních elektronických jednotek ve
vozidlech (tzv. OBU20 nebo synonymně IVS21), kterými budou vybaveny všechny nově
vyráběná vozidla od roku 2015 s tím, že tyto jednotky bude možné dodatečně instalovat i do
starších vozů.
Každé vozidlo bude lokalizována pomocí GPS a do operačního střediska IZS budou předány
základní informace o vozidle v nouzi v jednotném telekomunikačním a datovém standardu
závazném pro EU prostřednictvím standardů tzv. MSD – Minimum Set of Data, který
obsahuje údaje o místě a času nehody, telekomunikační parametry a nejzákladnější údaje o
vozidle (VIN22, kategorie vozidla23, používané palivo, příznak způsobu aktivace zařízení –
automaticky nebo manuálně, počet zapnutých bezpečnostních pásů v době nehody). Každé
vozidlo bude taktéž vybaveno automaticky komunikačním prostředkem hlasového spojení
(„mobilním telefonem“), takže bude okamžitě navázáno spojení mezi vozidlem v nouzi a
příslušným operačním střediskem IZS pomocí tísňové linky 112. Tímto způsobem bude
kdokoli z osádky vozidla schopen poskytnout pracovišti pro příjem tísňového volání další
podrobnosti o nehodě. Podobně bude moci svědek dopravní nehody ze svého vozu volat o
pomoc pro jiného účastníka dopravní nehody.

Obrázek 1 Základní schéma fungování projektu eCALL.
Picture No. 1 Basic processes of eCALL project.

20

OBU – On Board Unit
IVS – In Vehicle System
22
VIN – Vehicle Identification Number
23
Udává, zda se jedná o osobní automobil, nákladní vozidlo, motocykl, autobus apod.
21
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Celý projekt bude fungovat pan-evropsky, tj. např. české záchranné složky budou schopny
poskytnout pomoc pro vozidla havarované na území ČR (a registrované v ČR), stejně tak
bude poskytnuta pomoc pro všechny občany ČR ve svých vozech v zahraničí.
Opatření ke snížení počtu obětí a těžkých zranění na evropských silnicích jsou nezbytně
nutná! V rámci 1,15 milionu dopravních nehod na silniční síti samotné EU zemřelo v roce
2009 asi 35 000 osob a asi 1,5 milionu jich bylo zraněno.

Obrázek 2 Ukázka manuálního tlačítko SOS pro spuštění komunikace s Integrovaným
záchranným systémem (IZS) u vozidla BMW.
Picture No. 2 Manual SOS button for communication starting with Public single answering
point (PSAP) at BMW car.
Okamžité upozornění na nehodu a znalost přesné polohy místa nehody zkracuje dobu
nezbytnou k poskytnutí účinné pomoci o 50 % mimo město a o 40 % ve městech. Díky této
časové úspoře se očekává, že systém eCall zachrání v Evropské unii každý rok až 2 500
lidských životů a sníží závažné následky u desítek tisíců zraněných. Každá minuta, o kterou
přijde odborná lékařská pomoc pro těžce zraněnou osobu dříve, zvyšuje až o 10% šanci na
záchranu života.
Včasným ošetřením účastníků dopravní nehody díky systému eCall dojde k rychlejšímu
zotavení zraněných. Rychlejším příjezdem na místo nehody bude možné dříve likvidovat
následky nehody, čímž se snižuje riziko sekundárních nehod, snižují se dopravní kongesce,
nezvyšuje se spotřeba pohonných hmot a naopak se snižují emise CO2.
V prostém finančním vyjádření lze říci, že ekonomické ztráty EU způsobené dopravními
nehodami činí více než 160 mld.€ ročně. Pokud by všechny automobily byly vybaveny
systémem eCall, bylo by možné ročně ušetřit až 20 mld.€24.
2

Pilotní projekt HeERO

V současné době běží pilotní projekt
v několika vybraných evropských zemích
(Německo, Finsko, Řecko, Chorvatsko,
Itálie, Nizozemí, Rumunsko, Švédsko) a
v České republice pod názvem HeERO
(Hamonised eCALL Euroepan Pilot).
Projekt je plánován na období od 1.1.2011

24

http://www.heero-pilot.eu/view/cs/ecall.html
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až po 31.12.2013. Cílem je zajistit základní předpoklady projektu a vyzkoušet technologie
v praxi ve zkušebním projektu. Následně bude projekt rozvinut do všech evropských zemí.
Pro naši republiku je svým způsobem velkou ctí, že do tohoto celoevropského projektu byla
vybrána jako země s jedním z nejlepších integrovaných záchranných systémů (IZS – linka
„112“) na světě, s rozvinutým automobilovým trhem a v neposlední řadě s poměrně vysokou
kvalitou informačních systémů obecně, včetně státní správy. Všechny země pro pilotní projekt
byly vybírány tak, aby představovaly statisticky reprezentativní (různorodou) realitu pro
podmínky pilotu. Není ani žádným tajemstvím, že řada továrních značek automobilů je již
nyní technicky připravena na podobný projekt nebo blízko realizace, takže výsledek při
záchraně zdraví a životů může být poměrně rychlý a významný.

Obrázek 3 Pohled na účastnické země (označeny tmavě) pilotního projektu eCALL na mapě
Evropy.
Picture No. 3 eCALL pilote project membre countries (dark color) on map of Europe.
3

Návaznosti na informační systémy a na problematiku vozidel

Kromě zjišťování polohy vozidla (která se zobrazuje v operačním středisku na „digitálních
mapách“) se počítá např. především s návazností i na státní informační systémy, tedy
konkrétně na národní (centrální) registry vozidel (v blízké budoucnosti prostřednictvím opět
celoevropského projektu a technologií EUCARIS25 – European Car Information system)
doma i v zemích EU. Tím se zpřístupní další doplňující technické údaje o havarovaném
vozidle, takže operační důstojník bude např. okamžitě informován, o jaký typ vozidla,
kategorii a další technické údaje (rozměry, hmotnosti apod.) se jedná a bude zcela jedno,
odkud teritoriálně vozidlo pochází. Dostupné informace pak budou využívány pro
optimalizaci, vyšší efektivitu zásahových jednotek (technické vybavení, jeho množství,
specifika apod.), takže řešení např. hromadných, řetězových havárií, havárií v noci, kdy
nejsou např. žádní svědci, kteří by pomohli přivolat pomoc těžce zraněným nebo
vystresovaným účastníkům dopravních nehod atd. bude automatizováno, tj. vozidlo při
aktivaci airbagů nebo po stisknutí nouzového tlačítka na palubní desce vozidla si dokáže samo
„pomoci“ přivolat adekvátní záchranu. Informační a komunikační technologie pomohou i

25

https://www.eucaris.net/
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eliminaci jazykových bariér, kdy řada osob na silnicích v minulosti zahynula jen pro to, že
nedokázala říci svou polohu. Bližší informace lze najít např. na webových stránkách projektu:
http://www.heero-pilot.eu/view/en/home.html .
4

Klíčová role identifikace vozidel a důsledky pro práci bezpečnostních a
záchranných složek, vyšetřovatelů, soudních inženýrů

Jedním z rozhodujících faktorů pro technologické řešení celého projektu eCALL kromě
technologií telekomunikačních a datových přenosů, speciálního SW (vybavení operačních
středisek IZS speciálním SW, jako je příjem tísňového volání a jeho odbavení, grafická
vizualizace místa události na mapách apod.) je identifikace vozidla podle VIN (Vehicle
Identification Number).
Z identifikátoru VIN se nechají zjistit základní typově identifikační údaje vozidla (tovární
značka, základní model, typ motoru a jeho objem, výkon, tvar karosérie, rok výroby, výrobní
závod apod.).

Obrázek 4 Ukázka základních informací obsažených ve VIN u vozidla Suzuki Aveo.
Figure No.4 Basic information in VIN of Suziki Aveo car.
Zároveň VIN v pojmosloví informatiků je jediným, primárním identifikačním klíčem pro
přístup do dalších návazných evidencí vozidel, odkud lze získat další potřebné údaje - SPZ
vozidla, jeho barvu (což je při dojezdu záchranných složek na místo nehody velmi důležitý
vizuální identifikační znak), rozměry, hmotnosti, objemy přepravních prostor (pro zajištění
adekvátních vyprošťovacích prostředků nebo nezbytných kapacit pro bezpečné přeložení
přepravovaného materiálu z havarovaného vozidla a odvezení z místa nehody).
5

Závěr

Automatická i následná návaznost projektu eCALL na další informační systému přinese další
pozitivní momenty:
První skutečností je možnost podle VINu informačně spojit havarované vozidlo se speciální
typovou dokumentací k vozidlu (obrázky, schémata, nákresy, textové informace). V důsledku
záchranné složky ještě před příjezdem k nehodě budou vědět, kde má vozidlo kritické
konstrukční prvky, definující nebo omezující „technologii“ záchranného zásahu.
V dokumentaci bývá např. uvedeno, kde daný typ vozidla má bezpečnostní vzpěry
v konstrukci karosérie (obvykle dveře) a těm je nutno se při vystřihování osádky vozidel
vyhnout, kde je palivová nádrž a uzávěry přívodu paliva, baterie, elektronické rozvody, řídící
systémy, plynové patrony airbagů (ne všechny airbagy musely být během nehodové děje
aktivovány a při neodborné následné manipulaci záchranářem jej mohou zranit apod.)
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Obrázek 5 Ukázky bezpečnostních prvků a komponent , které mohou rozhodovat o vedené
„technologie“ zásahu u havarovaného vozidla Škoda Octavia.
Picture No. 5 Security elements and components that can decide „emegency technology
approach“ at crashed Octavia car.
Druhým je důsledkem návaznost na centrální registr vozidel a EUCARIS. Složky IZS budou
k právě havarovanému vozidlu mít i informaci, zda vozidlo je označené jako odcizené, nebo
pohřešované (či jinak závadové). Jednak to znamená okamžitou součinnost s Policií ČR při
nalezení a následném zajištění odcizeného vozidla, které se stalo účastníkem dopravní
nehody. Zároveň záchranné jednotky (hasiči, zdravotní služba) budou včas informováni, že
vozidlo bylo odcizeno a je tedy možné, že posádka vozidla se může při zásahu chovat
„nestandardně“, tj. bude se snažit uprchnout z místa nehody, nebude spolupracovat nebo
dokonce bude ohrožovat samotné záchranáře.
Záznamy z „černé skříňky“ vozidla mohou velmi konkrétně pomoci při vyšetřování dopravní
nehody. Jsou zde uloženy kromě polohy (souřadnic) a času nehody i detailní konkrétní
informace o kinematice nehodového děje stejně tak i o chodu všech klíčových systémů či
komponent vozidla (otáčení volantem, intenzita a čas brzdění, stisknutí plynového nebo
spojkového penálu, aktivace ABS26, ESP27 systémů vozidla atd.).
Údaje o času a místě nehody, způsobu aktivace záchranného systému (automaticky po
aktivaci airbagů nebo manuálně stisknutím tlačítka) mohou pomoci i při vyšetřování
automobilových – pojistných podvodů pro policii i pojišťovny. Mnoho dopravních nehod je
dnes fingováno, staly se na jiném místě a v čase, než pojištěná osoba při podvodném jednání
uvádí. Archivní informace mohou pomoci systematicky rozplétat i takovéto skutečnosti.

26
27

Anti-lock Braking System
Electronic Stability Programme
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Pokud bude přijata otevřená informační politika, údaje z nehod (které budou archivovány)
mohou rovněž dát kupujícímu představu při koupi ojetého vozidla, zda bylo v minulosti
havarováno (a tedy opravováno) či nikoliv a tím případně tím posoudit i cenu vozidla.
Informace, zda došlo k otevření airbagů při nehodě mohou pomoci si vytvořit nejzákladnější
představu o tom, že k tomu došlo. Mnoho těžce havarovaných vozidel je dnes opraveno, ale
ve skutečnosti neodborně opravené vozidlo nemusí vůbec odpovídat původním konstrukčním
charakteristikám z hlediska provozu i bezpečnosti a tím ohrožovat ostatní účastníky silničního
provozu. Informace o tom, že vozidlo bylo účastníkem dopravní nehody by měly být zásadní
pro STK28, aby zaměřila svou pozornost při kontrole vozidla i na tyto skutečnosti.
6
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TECHNICKÁ ZÁVADA ANO ČI NE? NEHODA MASERATI QUATTROPORTE
MALFUNCTION YES OR NO? TRAFFIC ACCIDENT OF MASERATI
QUATTROPORTE
Vladimír Tylšar29
ABSTRAKT: )
Jako příčinu dopravní nehody často řidiči havarovaných vozidel uplatňují technickou
závadu. Často je však nehoda způsobena nesprávným způsobem jízdy, zejména nepřiměřenou
rychlostí.
K tomuto dochází častěji v případech, kdy jde o vozidla vysoce výkonná či sportovní a řidič
nemá s jejich řízením patřičnou zkušenost.
ABSTRACT: ()
The cause of traffic accident, often reported later by driver, is some kind of malfunction.
Often is the accident caused only by style of driving, especially disproportional velocity of
the vehicle.
It seems to be more frequent when driving very powerfull or „sporting“ vehicle has been
provided by a unpractised person, by a driver with no experience in driving such kind of
vehicles.
KLÍČOVÁ SLOVA: (“)
Maserati,nehoda,závada,rychlost
KEYWORDS:
Maserati,accident,malfunction,velocity
Úvod

1

Dojde-li k dopravní nehodě, bývá účastníky nehody stále častěji uplatňována technická
závada.
Často bývá úporně prosazována zúčastněnou osobou či osobami bez ohledu na skutečnost, že
již předběžné technické prošetření prokazuje, že skutečná příčina nehody byla jiná...
NEHODA ZAPŮJČENÉHO MASERATI PŘI ZKUŠEBNÍ JÍZDĚ

2
2.1

Důvod požadavku na technické přezkoumání

V loňském roce došlo v Hradci Králové k nehodě Maserati Quattroporte zapůjčeného ke
zkušební jízdě před jeho zakoupením.
V průběhu zkušební jízdy došlo na přehledném úseku vozovky k nehodě – smyku vozidla s
následným vyjetím mimo vozovku do příkopu.
Vozidlo bylo při nárazu totálně zničeno.
Požadavek řidiče, který vůz řídil v době nehody, zněl potvrdit jím udávanou technickou
závadu s tím, že „chce případně jen vědět jak to bylo ve skutečnosti“. V první chvíli věc

29
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signalizovala možný pokus o získání pojistného plnění, následná úvaha však naznačuje spíše
snahu o přesunutí odpovědnosti za škodu např. směrem k majiteli vozidla či výrobci. Je zde
pravděpodobně problém náhrady škody za faktické zničení půjčené věci.
Tyto úvahy jsou již mimo rámec práce technického znalce a jsou uvedeny jen pro doplnění.
K nehodě byl již zpracován znalecký posudek pro Policii ČR, který technickou závadu
vyloučil.
Posudek se zabýval pouze technickým stavem vozidla a jeho poškozením, otázky nehodového
děje a zejména rychlosti vozidla v úseku nehody vůbec neřešil.
2.2

Uplatňovaná technická závada

Řidič uváděl v policejním protokolu, že po průjezdu mírnou pravotočivou zatáčkou (místo
nehody je v uzavřené obci, limit rychlosti 50 km/h ) vozidlo ztratilo náhle stabilitu, došlo ke
„zhoupnutí“ a přestalo reagovat na zásahy do řízení. Rychlost v okamžiku udávané ztráty
stability uvedl cca 70 km/h. Na podporu tvrzení o závadě uvedl, že na havarovaném vozidle
byl poškozen (vytržen) čep horního ramene nápravy a právě toto poškození způsobilo ztrátu
kontroly nad vozidlem.
2.3

Základní parametry vozidla

Maserati Qattroporte (= „čtyřdveřové“) vyráběné známým italským výrobcem sportovních
vozidel, je v podstatě vysoce výkonné cestovní vozidlo – limuzína Současná pátá generace
Quattroporte je vyráběná od r. 2003. Havarované vozidlo bylo ročník 2006, individuální
dovoz z Itálie, dovezeno již jako ojeté.
Motorizace: zážehový osmiválec V8 4,2 litru, výkon 295 kW/7000 min-1 , zrychlení 0-100
km/h udávané za 5,2 s. Motor vpředu, pohon zadních kol, automatická šestistupňová
převodovka.
Rozložení hmotnosti cca 50:50, hmotnost (pohotovostní) cca 1800 kg.
Cena nového vozu převyšuje 3 miliony Kč, cena vozidla zničeného při havárii orientačně
kolem 1 až 1,2 milionu Kč.
2.4

Místo nehody

Přehledný úsek za mírnou pravotočivou zatáčkou. Živičný povrch běžné kvality, místy
opravovaný, bez výraznějších výtluků. V době nehody sucho a nesnížená viditelnost. Šířka
pruhu ve směru jízdy Maserati 3,5 m, protisměrný pruh 3,6 m.
2.5

Stav vraku vozidla při prohlídce

Cca půl roku po nehodě jsem zevrubně prohlédl vrak vozidla uložený u řidiče. Vozidlo již
téměř kompletně rozebrané, bez kol, bez motoru, bez dílů karoserie a vnitřní výbavy.

122

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

Obrázek č.. 1 – Místo dopravní nehody
Picture Nr. 1 – Traffic accident location
Ze skupiny „ přední náprava“ na které byla uplatňována údajná technická závada dostupná
nápravnice s uloženými rameny přední nápravy včetně příslušenství ( těhlice,brzdy.. – viz.
foto.
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Obrázek č. 2 – Přední náprava (levá část)
Picture Nr. 2 –Front axle (left side)

Obrázek č. 3 – Z policejní dokumentace – rozpojení horního ramene, pravé přední kolo
Picture Nr. 3 – Police report – top arm disconnected, right front wheel

Obrázek č. 3 – Konečná poloha vozidla
Picture Nr. 3 – Final location of the vehicle
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Obrázek č. 4 – Deformované uložení vytrženého čepu horního ramene v těhlici
Picture Nr. 4 – Deformated mounting of destructed upper front arm pin
Zjevné silové „vytažení“ díry pro uložení čepu - ovalita z půměru 22 na 24-25 mm.

Obrázek č. 5 – Poškozený čep horního pravého ramene
Picture Nr. 5 – Damaged top-right arm pin
2.6

Analýza poškozeného čepu

Na lomové ploše závitové části vytrženého čepu není žádná známka případného únavového
lomu.
Struktura lomu vykazuje jemnou a stejnoměrnou strukturu materiálu – k odlomení došlo zcela
zřetelně rázovou silou, nárazem přes disk pravého předního kola.
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Obrázek č. 6 – Pravé přední kolo
Picture Nr. 6 – Right front wheel
2.7

Pohyb vozidla před nehodou a v průběhu nehody

Řidič vozidla Maserati uvedl, že před nehodou jel rychlostí kolem 70 km/h. V policejní
dokumentaci je zmíněno a podrobně zdokumentováno, že v místě nehody zastavil údajně
náhodný svědek s vozidlem Dodge Challenger. Zda měl tento nějakou spojitost s nehodovým
dějem Maserati se lze jen dohadovat.
Cílem tohoto příspěvku není komplexní analýza nehodového děje. Vyloučíme-li technickou
závadu, zbývá zodpovědět otázku, co bylo vlastně příčinou této nehody.
Konečná poloha vozidla byla téměř 70 metrů od určeného VBM a zřetelné a výrazné
smykové stopy začínají cca 20 metrů za VBM. Vozidlo se tedy pohybovalo v neřízeném
smyku kolem 50 metrů včetně narazu do oplocení za silničním příkopem, kde přerazilo
betonové sloupky oplocení a betonový sloup elektrického vedení a převrátilo se na střechu.
Již tato skutečnost zřetelně napovídá, že smyk rozhodně nevznikl v 70ti kilometrové rychlosti.
K odhadu rychlosti vozidla lze použít např. velikost práce „zmařené“na uvedené dráze
pohybu smýkajícího se automobilu působením reakčních třecích sil působících proti pohybu
vozidla.
Práce na dráze 50 metrů při součiniteli tření 0,8 /suchý asfalt/ :
A= F . s = m . g . µ . s = 2000 . 9,81 . 0,8. 50 = cca 785 000 J
Na konci úseku se vozidlo značně deformovalo – výrazné je zejména poškození zadní části po
naražení na betonový sloup. Deformační práci určíme
přibližným odhadem EES
poškozeného Maserati – 30 km/h
Deformační práce je ekvivalentní kinetické energii z hodnoty EES tj. Adef ~ ½ m . EES2 =
2000/2 . 8,32 = 69 000 J. (Rotaci vozidla pro odhad zanedbáme.)
Celková práce na dráze vozidla tedy činí cca 854 000 J
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Takto zjištěná práce je ekvivalentní „vstupní“ kinetické energii vozidla na počátku
nehodového děje tj ½ m. v02 , z toho v0 = (2A/m)-2 = (2 . 854 000/ 2000)-2 = cca 29 m/s = 105
km/h
Lze tedy poměrně kvalifikovaně předběžně odhadnout rychlost Maserati na počátku
nehodového děje cca 105 km/h a vyšší.
Řidič Maserati popisuje průběh nehody tak, že vozidlo po „zhoupnutí“ se přešlo do smýkání
pravotočivého a vozidlo se převrátilo po nárazu levého prahu na hromádku posypového
materiálu.
Takový pohyb považuji za technicky nepravděpodobný a toto tvrzení za účelové, pokus
zpochybnit mechanismus odlomení čepu na pravém rameni působením rázové síly.
Pohyb vozidla levotočivým smykem (použitý následně i v simulaci Virtual Crash) prokazují
zejména tyto skutečnosti:


zemina v kolech po rytí v příkopu je na pravé (přitížené) straně vozidla



na pravém předním blatníku a PP disku je zjevná stopa po nárazu značné intenzity na
betonový sloupek



levý bok vozidla je znatelně méně poškozen, bok pneu na levé straně není ušpiněn od
zeminy



ve vozidle došlo ke spuštění bočního airbagu na pravé straně, levý boční airbag nebyl
aktivován

Obrázek č. 7 – konečná poloha vozidla – méně poškozená levá strana
Picture Nr. 7 – vehicle final position – left side, less damaged
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Některé další poznatky z dokumentace o nehodě

2.8

Prohlídkou zničeného vozidla bylo již dříve zjištěno a zdokumentováno, že na vozidlo byly
před jízdou namontovány neoriginální disky AEZ s pneu 225/55 R17 – údajně „pro zvýšení
komfortu jízdy“.
Výrobcem předepsaný rozměr pneu je


245/45 R18 vpředu



285/40 R18 vzadu (vozidlo má poháněna zadní kola)

Rozdíl obvodu předepsaných a na vozidle použitých pneu je minimální a s velkou
pravděpodobností nemohl mít vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Upevnění disků bylo
provedeno běžnými šrouby s plochou podložkou (!), jak bylo dodrženo centrování kol na
nábojích (běžně bývají používány plastové nákružky) již dnes nelze zjistit.
Lze se však opravněně domnívat, že podobné upevnění disků rozhodně nepřispělo ke zvýšení
jízdní stability vozidla, zejména ve vyšších rychlostech, event. horší vycentrování kol má
rozhodně negativní vliv na systém stabilizace povozku (ESP).
2.9

Simulace nehodového děje

Pro upřesnění možné počáteční rychlosti byla provedena simulace možného pohybu vozidla
Maserati a počáteční rychlost byla touto simulací upřesněna na hodnotu 120 km/h.
Několik variant simulace je v příloze příspěvku.

Obrázek č. 8 – Snímek ze simulace – možný okamžik vylomení čepu ramene
Picture Nr. 8 – Simulation screenshot –possible point of arm pin destruction
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Obrázek č. 9 – Snímek ze simulace – počátek smyku vozidla
Picture Nr. 9 – Simulation screenshot – start of the vehicle slide
http://vimeo.com/album/1802083
Uvážíme-li technicky přijatelné rozmezí vlivem nepřesností zadání atd. cca ± 5 %, pak
interval možného rozmezí počátečních rychlostí Maserati v okamžiku vzniku smyku je 115 až
125 km/h.
Několik simulací je přílohou
příspěvku a lze je též shlédnout na adrese:
http://vimeo.com/album/1802083
3

závěr

Příčinou nehody Maserati Quattroporte nebyla technická závada, ale nepřiměřená rychlost v
úseku před místem nehody. Vozidlo mj. překročilo povolenou rychlost v místě více než
dvojnásobně.
Vozidlo se dostalo pravými koly na travnatou krajnici a při pokusu řidiče o korekci a návrat
na živičný povrch vozovky došlo ke smyku, který se již nepodařilo vyrovnat.
4
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ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA
ESP - SAFE DRIVING
Milan Kout30
ABSTRAKT:
ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je
součástí komplexního programu firmy Bosch pod názvem CAPS - combined active AND
Pasive safety
ABSTRACT:
esp – ELECTRONICAL systém FOR STABIL DRIVING DYNAMICS OF CARS. esp IS A
PART OF Bosch COMPREHENSIVE PROgram called CAPS - combined active AND Pasive
safety
KLÍČOVÁ SLOVA:
ESP,elekronický stabilizační program, ABS, řídící jednotka, senzory ESP, hydraulické brzdy
KEYWORDS:
ESP, Electronical stability program, abs, ecu-Electronical control unit, esp sensors,
hydraulic brakes
1

Úvod

Úkolem mnoha konstruktérů automobilů na celém světě je navrhovat motorová vozidla stále
bezpečnější s ohledem na rostoucí hustotu silničního provozu. V oblasti stability jízdní
dynamiky automobilů byl za posledních více než třicet let učiněn velký pokrok. Počínaje
prvním sériovým nasazením systému ABS BOSCH do vozů Mercedes Benz přes rozšíření o
funkci ASR vývoj dospěl k doposud nejdokonalejšímu systému kontroly a řízení jízdní
dynamiky – ESP.
.
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2
2.1

ESP – bezpečná jízda
Zkratka ESP znamená Elektronický Stabilizační Program Jedná se o elektronický systém
schopný v každém okamžiku pomocí soustavy snímačů sledovat chování řidiče, který udává
požadovaný směr a rychlost jízdy, porovnávat jej se skutečným pohybem vozidla a provádět
případné korekce aktivními zásahy brzd, motoru i tzv. aktivního řízení a to díky síťovému
propojení řídicích jednotek těchto dalších elektronických systémů ve vozidle.

ESP Illustration
Co všechno musíme mít k dispozici pro správnou funkci ESP?
Především naprosto bezvadný mechanický a hydraulický stav brzd, což je pro správnou funkci ESP základem!.
Elektronika dokáže vyhodnocovat signály a reagovat ve zlomcích vteřiny, totéž musí dokázat i brzdy na
jednotlivých kolech. Další nezbytné komponenty jsou snímače: otáček kol, úhlu natočení volantu, stáčivé
rychlosti kolem svislé osy a příčného zrychlení vozidla, dále hydraulický blok a řídicí jednotka, spínač
brzdových světel a kontrolky.

Co jednotlivé komponenty dělají?
Informace ve formě signálů ze snímačů vstupují přes datovou sběrnici CAN do řídicí jednotky ESP. Digitální
signál může být upraven přímo ve snímači nebo si jej řídicí jednotka upraví pro svoji potřebu sama. Získané
signály porovnává s vypočítanými hodnotami dle předem daných algoritmů, případně s hodnotami z jiných
řídicích jednotek (motoru, převodovky, airbagu, aktivního podvozku, tj. řízení a pérování). V případě odchylek
provádí zásah prostřednictvím akčních členů.
Stručný popis funkce snímačů:
- snímače otáček kol dávají nepřetržitou informaci o rychlosti otáčení jednotlivých kol a řídicí jednotka je
porovnává vzhledem k rychlosti vozidla . Podřízenými funkcemi systému ESP jsou funkce ABS a ASR,
tudíž řídicí jednotka v případě nadlimitního prokluzu kola (prokluz je rozdíl rychlosti kola vůči
vypočítané – referenční rychlosti vozidla) provede zásah pomocí brzdy na příslušném kole.
Zablokované kolo odbrzdí, prokluzující kolo přibrzdí.
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Obr.1 Snímač otáček kola Bosch DF 11
Pict.1 Wheel speed sensor Bosch DF 11
-

snímač úhlu natočení volantu (umístěný na volantové tyči buď pod volantem nebo na jejím konci)
podává informaci o směru jízdy zvoleném řidičem. Umí zaznamenat pootočení volantu již o 0,1 o .

Obr.2 Snímač natočení volantu Bosch LWS 5
Pict.2 Steering angle sensor Bosch LWS 5
-

snímač stáčivé rychlosti posílá signál informující o úhlové rychlosti vozidla kolem jeho vertikály při
průjezdu zatáčkou nebo při vyhýbacím manévru

Obr.3 Snímač stáčivé rychlosti Bosch DRS
Pict.3 Yaw rate sensor DRS
-

snímač příčného zrychlení - díky signálu z tohoto snímače lze vozidlo stabilizovat např. při jízdě za
silného bočního větru, při rozkývání přívěsu do strany, případně aktivovat boční airbagy, pokud se
příčný pohyb vozidla vyhodnotí jako nebezpečí bočního nárazu nebo převržení
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-

snímač tlaku v brzdové soustavě – informuje řídicí jednotku ESP, jaký je aktuální stav brzdného tlaku,
zda řidič při počínající nestabilitě vozidla (např. smyku) šlape na brzdový pedál či nikoli. Podle toho je
vypočítána potřebná intenzita zásahu brzdy pro korekci nežádoucího stáčení vozidla.

-

Obr.4 Snímač brzd.tlaku Bosch DS 5.1
Pict.4 Pressure sensor DS 5.1
Co se děje při aktivaci ESP?
Základní funkcí ESP je udržovat jedoucí vozidlo ve stabilní oblasti jeho jízdní dynamiky, to znamená neustále
kontrolovat pomocí „smyslových orgánů“, tedy snímačů, pohyb vozidla a to s ohledem na podmínky přilnavosti
pneumatiky k jízdnímu povrchu (silnice, terén) a režimu jízdy, jako například:
brzdění na kluzkém povrchu, popřípadě na povrchu s rozdílným součinitelem adheze pod jednotlivými
koly – zde systém ESP využije při blokování kola již zmíněné podřízené funkce ABS, která není
řidičem vypínatelná.
b) akcelerace – při nadměrném prokluzu hnacího kola (kol) ESP aktivuje svoji druhou podřízenou funkci
ASR. Tato funkce je řidičem vypínatelná, aby za určitých okolností umožnila neomezovaný pohyb
vozidla (např. jízda se sněhovými řetězy, rozjezd vozidla zapadlého ve sněhu, písku, blátě, apod.).
c) průjezdy zatáček, vyhýbací manévry – pokud se vozidlo v těchto jízdních situacích dostává do oblasti
nestability, čili na vozidlo působí moment, který jej vychyluje z požadovaného směru jízdy, provede
systém ESP zásah přibrzděním toho kola, které je v daný okamžik schopno vytvořit dostatečný
protimoment. Ten může být u některých modelů podpořen ještě přídavným momentem od některého
z hnacích kol.
a)

Obr.5 Příklad zásahu ESP – nedotáčivý smyk
Pict.5 ESP intervention – understeering skid
Vlastní zásah probíhá díky součinnosti kolové brzdy, hydraulického bloku obsahujícího dvojici magnetických
ventilů pro každé kolo a dvojici zpětných čerpadel (jedno pro každý ze dvou brzdových okruhů) a je přesně řízen
řídicí jednotkou. Magnetické ventily korigují průtok (a tím brzdový tlak) brzdové kapaliny brzdou. Zpětné
čerpadlo kapalinu do brzdy tlačí - ve fázi nárůstu tlaku, nebo odsává - ve fázi snižování tlaku.
Výše uvedené základní funkce jsou prioritní a představují nejvyšší bezpečnostní úroveň systému ESP. Díky
vysoce výkonné hydraulice, lineárním magnetickým ventilům (plynule regulujícím průtok) a výkonným
mikroprocesorům lze dnes software řídicí jednotky ESP „obohatit“ o celou řadu dalších tzv. funkcí s přidanou
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hodnotou (Value Added Functions), které pomáhají zvyšovat bezpečnost jízdy (jako např. brzdový asistent,
automatické nouzové brzdění, osušování vlhkých brzdových kotoučů, předvídavé brzdění) nebo komfort
obsluhy automobilu (asistent při rozjezdu do kopce, kontrolované sjíždění z kopce, soft stop – měkké zastavení,
kontrola tlaku v pneumatikách, apod.).
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ZRYCHLENÍ CHODCŮ PŘI POHYBU Z KLIDU
ACCELERATION OF PEDESTRIANS MOVE FROM A STANDING START
Piotr Ciępka31 , Adam Reza32, Jakub Zębala33
ABSTRAKT:
V pojednání jsou prezentovány výsledky měření zrychlování pohybu žen a mužů z klidu na
pomaloui, normální a rychlou chůzi, běh a nejrychlejší běh. Výsledky jsou uvedeny formou
diagramů závislosti dráhy na čase pohybu a jsou porovnány s výsledky zkoumání Strouhala,
Kühnela a Heina. Byly zjištěny rozdíly, které zdůvodňují využití prezentovaných – nových
výsledků zrychlení chodců.
ABSTRACT:
The article reports the results of the accelerations of women and men from a standing start to
slow, normal and fast walking, running and forcing. The obtained results presented in the
form of functions depending on the road in time, compared with the results of tests carried out
in 90’s of twenty century by Strouhal, Kuhnel and Hein. There were differences between those
results, which allow to apply new data of acceleration.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Chodec, zrychlení, start z klidu.
KEYWORDS:
Pedestrian, acceleration, standing start
1

ÚVOD

Jedním ze základních postupů znaleckého posouzení dopravní nehody, při které došlo ke
střetu s chodcem je provedení analýzy dráhy v závislosti na čase. Korektní provedení takové
analýzy dovoluje zjistit, zda řidič měl možnost zabránit nehodě. Výsledek analýzy dovoluje
ověření jednání řidiče , což je neodmyslitelným elementem prakticky každého takového
posudku.
Mimořádně důležité je spolehlivé zjištění doby, po kterou se chodec nacházel ve vozovce.
Jsou možné dvě základní verze: chodec se pohyboval plynule, ale mohl také zrychlovat.
Zrychlovaný pohyb chodce, který začíná z klidu, je obvyklý při rozejití či rozběhnutí přes
vozovku po změně světelného signálu u přechodu pro chodce, případně po projetí vozidel.
Zrychlování chodce je charakterizováno nelineárním nárůstem rychlosti v čase. Proto je
možno zjistit vazbu dráhy chodce na čase jeho pohybu pouze experimentálním způsobem.

31
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2

METODIKA ZKOUŠEK

Bylo provedeno celkem 810 zkoušek za účasti 54 osob. Každá osoba zrychlovala z klidu na
pomalý, normální a rychlý krok a na normální a nejrychlejší běh. Zkoušky proběhly na
měřícím úseku délky 3 m, který měl vyznačeny délky po 10 cm (1. obrázek). Zkoušky byly
snímány kamerou CASIO EX F1 s frekvencí 30 políček za sekundu s rozlišením (1280x720).

Obr. 1 – Zkušební místo.
Graph No. 1 – Bench test.
3

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

První etapou zpracování výsledků byla analýza záznamu pohybu zkoušené osoby (1.
obrázek). Analýza vedla k sestavení tabulek, které popisovaly dráhu, kterou zkoušená osoba
urazila v definovaných časových úsecích. Pro analýzu záznamu byl použit program
QuickTime, který dovoluje prohlížení získaného materiálu po jeho jednotlivých políčcích. Pro
zvolenou dráhu zkoušené osoby byl odpočítán počet políček od počátku zahájení pohybu
zkoušené osoby. Ze znalosti doby trvání jednotlivého políčka (1/30 s) byl dopočten čas
absolvování zadaného úseku dráhy. Z důvodů úspory pracovní doby byly odečteny pouze
vybrané úseky dráhy a tak získané bodové hodnoty byly lineárně interpolovány. Tento postup
neměl významný vliv na získané výsledky a při návaznosti údajů pro jednotlivou osobu bylo
možno vyznačit hraniční hodnoty pro zadanou věkovou skupinu zkoumaných osob
Ze souborů dat připravených analýzou video záznamů byly vypracovány diagramy, které
popisují dráhu zkoumaných osob v závislosti na době jejich pohybu. Porovnáním výsledků je
možno zjistit vliv pohlaví (ženy – muži), stáří (po skupinách s krokem 10 let) a charakter
pohybu (pět kategorií) na intenzitu zrychlování. Výsledky zachycují diagramy dráhy jako
funkce času pohybu (2. obrázek).
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Obr. 2 - Příklad výsledků měření zrychlení žen ve věku 30 až 30 let na pomalou chůzi.
Graph No. 2 – Women aged 20-30 years, example of results of the acceleration to a slow
walking.
4

VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ

Z porovnání výsledků je patrné, že stáří chodce ve věkovém intervalu 20 až 60 let nehraje
významnější roli. Byly zjištěny očekávané případy, kdy intenzita zrychlování klesala se
stářím, stejně jako případy, kdy mladší osoby zrychlovaly méně intenzivně, než ty starší.
Proto dále uvedené výsledky nerozlišují věkové skupiny (3. až 7. obrázek).
Srovnání výsledků měření žen a mužů prokazuje, že muži při všech charakterech pohybu
zrychlují intenzivněji než ženy. Výrazné bylo také, že zrychlení závisí na charakteru pohybu,
který měl být zrychlením docílen.
Obecně je možno konstatovat, že zrychlení končí po překonání dráhy cca. 1 m, potom se už
chodec pohybuje rovnoměrně.
Lze konstatovat, že mezní rychlosti pohybu z klidového startu se poněkud liší od hodnot
zjištěných pro rovnoměrný pohyb publikovaných v roce 2009 [1]. Při zkouškách plynulého
pohybu bylo zjištěno větší rozpětí rychlostí, než u pohybu z klidu, tedy hodnoty zjištěné pro
zrychlovaný pohyb leží v hranicích platných pro plynulý pohyb. Důvodem tohoto stavu je
nepochybně skutečnost, že při zjišťování rychlosti plynulého pohybu se účastnil jiný vzorek
populace než při měřeních zrychlovaného pohybu. Rozdíly mohou být dány také tím, že při
měřeních zrychlovaného pohybu se zkušební osoby soustředily spíše na docílení zrychlení než
na konečnou rychlost.
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Obr. 3 - . Zrychlení chodců na pomalou chůzi.
Graph No.3 – Results of the accelerations to slow walking.
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Obr. 4 - Zrychlení chodců na normální chůzi.
Graph No.4 – Results of the accelerations to normal walking.

Obr. 5 - Zrychlení chodců na rychlou chůzi.
Graph No.5 – Results of the accelerations to fast walking.
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Obr. 6. - Zrychlení chodců na běh.
Graph No.6 – Results of the accelerations to running.

Obr. 7 - Zrychlení chodců na nejrychlejší běh.
Graph No.7 – Results of the accelerations to forcing.
5

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK V INSTITUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH,
kRAKOV (ies) S VÝSLEDKY Strouhala, Kühnela A Heina

Zjištěné hodnoty zrychlení chodců byly porovnány s výsledky, které prezentovali Strouhal,
Kühnel a Hein (SKH) v devadesátých letech dvacátého století [2].
Po porovnání výsledků (8. až 11. obrázek) lze konstatovat, že:




pro všechny kategorie pohybu chodců byla zkouškami v IES zjištěna větší zrychlení
v porovnání s výsledky zkoušek Strouhala, Kühnela a Heina. Velké rozdíly jsou
především u běhu;
minimální hodnoty zrychlení jsou dle měření IES nižší, než minimální hodnoty
z měření Strouhala, Kühnela i Heina;
při nejrychlejším běhu žen byla zkouškami v IES zjištěná minimální zrychlení menší,
než uvádí Strouhal, Kühnel a Hein.
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Obr. 8 - Porovnání výsledků IES (Institut ekspertyz sądowych, Krakov) s výsledky
Strouhala, Kűhnela a Heina (SKH) pro normální chůzi.
Graph No.8 – Comparison of results of the IES (men and women) to Strouhal, Kühnel and
Hein (SKH) research for the normal walking.
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Obr. 9 - Porovnání výsledků (SKH) pro rychlou chůzi.
Graph No.9 – Comparison of results for fast walking.

Obr. 10 - Porovnání výsledků (SKH) pro běh.
Graph No.10 – Comparison of results for running.

Obr. 11 - Porovnání výsledků (SKH) pro nejrychlejší běh.
Graph No.11 – Comparison of results for forcing.
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6

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ VE ZNALECKÉ PRAXI

Využití výsledků měření zrychleného pohybu chodců je doporučováno pro dráhy chodce do
3 m. Není vhodné výsledky extarpolovat na delší dráhy. Při analýze děje, kdy se chodec
pohyboval na dráze delší než 3 m, doporučujeme vypočíst dobu pohybu chodce jako součet
doby zrychlování na dráze potřebné pro docílení zadané rychlosti s dobou rovnoměrného
pohybu na úseku navazujícím.
Základním bodem časově prostorové analýzy dopravní nehody musí být okamžik, kdy se
chodec dal do pohybu. Pro posouzení jednání řidiče není rozhodující okamžikem zahájení
pohybu chodce, ale okamžik, kdy vznikla nebezpečná situace, tedy kdy mohl řidič pohyb
chodce začít vnímat. Je nepochybné, že mezi zahájením pohybu chodce (t = 0 s) a
okamžikem, kdy řidič mohl pohyb vnímat je jistý časový úsek, za který se chodec přemístí o
nějakou dráhu. Nejmenší zrychlení chodce, které může řidič vnímat, závisí na řadě činitelů.
V praxi je možno předpokládat, že při vyhovující viditelnosti v situaci, kdy řidič musí věnovat
zvýšenou pozornost dopravní situaci je nejmenší přemístění chodce potřebné pro vnímání
jeho pohybu řidičem rovné 0,4 m. Na základě provedených měření lze konstatovat, že takový
úsek urazí chodec za čas 0,3 až 1,2 s. Pokud by za počátek vzniku nebezpečné situace byl vzat
okamžik zahájení pohybu chodce, pak by dráha vozidla ujetá za celkovou dobu pohybu
chodce byla výrazně delší, než dráha ujetá za dobu od zpozorovnáí pohybu chodce řidičem do
střetu. Uvažování delší dráhy v analýze nehody může vést k nesprávným výsledkům při
posouzení možnosti zábrany nehodě nebo snížení jejích následků řidičem.
7
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PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ V RÁMCI
OCEŇOVÁNÍ PODNIKU JAKO CELKU
VALUATION OF MACHINERY AND EQUIPMENT IN THE COMPANY
VALUATION PROCESS
Zdenka Volkánová34
ABSTRAKT:
Oceňování strojů a výrobních zařízení je velice náročnou a zodpovědnou činností, která klade
na znalce vysoký stupeň znalostí a vědomostí. Oceňování podniku jako celku je komplexní
oceňovací proces, jehož součástí je oceňování aktiv a pasiv. Aktiva jsou majetek podniku a
pasiva vyjadřují zdroje krytí tohoto majetku. Aktiva se dále dělí na stálá aktiva a oběžná
aktiva. Pasiva rozlišujeme jako vlastní zdroje financování a cizí zdroje financován. Mezi stálá
(někdy také hmotná) aktiva patří – mimo jiné – stroje, výrobní zařízení, technologické celky
apod. Oceňování těchto aktiv podniku vyžaduje i značné znalosti z oborů technických.
V naukách o podnikovém účetnictví existují zcela nezávislé představy o oceňování hmotných
aktiv. Tento příspěvek má za cíl přiblížit pohled na oceňování strojů a výrobních zařízení
z pohledu technického a ekonomického, a to v rámci oceňování podniku jako celku.
ABSTRACT:
Valuation of machinery and equipment is very demanding and responsible action that puts the
high degree of expert knowledge and awareness. Valuation of the enterprise as a whole is a
complex measurement process, which includes the valuation of assets and liabilities. Assets
are assets and liabilities express enterprise resource coverage of this property. Assets are
further divided into fixed assets and current assets. Liabilities distinguished as its own
funding sources and foreign sources of funding. Between the permanent (sometimes tangible)
assets include - among others - machinery, equipment, technological units, etc. Valuation of
assets of the business requires considerable knowledge of technical disciplines. The doctrines
of corporate accounting, there are quite independent ideas about valuation of tangible assets.
This post aims to zoom in on the valuation of machinery and equipment in terms of technical
and economic, in the company´s valuation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Oceňování, oceňování podniků, oceňování strojů a výrobních zařízení, technický pohled,
ekonomický pohled, aktiva.
KEYWORDS:
Valuation, company valuation, business valuation, valuation of machinery and equipment,
technical, economic, the assets, the tangible assets

1

Úvod

Příspěvek se zaměřuje na problematiku oceňování strojů a výrobních zařízení z pohledu
oceňování podniku jako celku. Ocenění podniku znamená, že oceňovatel/znalec musí nejprve
vymezit účel, pro který se ocenění vypracovává.

34
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Důvody pro ocenění podniku:







koupě a prodej podniku
splynutí a sloučení obchodních společností
vklad podniku do nově zakládané obchodní společnosti
změna právní formy obchodní společnosti
uvádění společnosti na burzu
poskytování úvěru, atd.

Součástí majetku podniku jsou mnohdy stroje a výrobní zařízení, které oceňovaný podnik
vlastní. Při určování hodnoty podniku není – podle mého názoru – kladen dostatečný zájem
na technickou způsobilost těchto strojů a výrobních zařízení, které jsou zahrnuty v aktivech
podniku, tedy majetku podniku.

2

Ocenění podniku

Hlavní cíl při oceňování podniku je vyjádření jeho hodnoty pomocí peněžní částky.
Výslednou hodnotu podniku potom oceňovatel/znalec stanoví na základě více oceňovacích
metod. Volba těchto metod většinou závisí na účelu ocenění a nejčastěji se používá výběr ze
základních oceňovacích metod používaných pro oceňování podniku.
Pro přehled uvádím základní metody, které se používají pro oceňování podniku:
1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody)




metoda diskontovaných peněžních toků
metoda kapitalizovaných čistých výnosů
kombinované (korigované) výnosové metody

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody)





ocenění na základ tržní kapitalizace
ocenění na základě srovnatelných podniků
ocenění na základě srovnatelných transakcí
ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění)




vlastní kapitál
likvidační hodnota
substanční hodnota

Pokud bychom dále zkoumali jednotlivé způsoby určování hodnoty podniku podle
jednotlivých metod (viz výše), došli bychom k závěru, že primárně se vstupní data čerpají
z finančních výkazů, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Cash Flow. V těchto případech se
oceňovatel/znalec zaměřuje zejména na výnosový způsob ocenění a tedy „jakou budoucí
hodnotu nám podnik jako celek přinese“. Primárně vychází z finančních výkazů Rozvaha,
Výkaz zisku a ztráty, Cash Flow. Zde může nastat – podle mého názoru – zkreslení výsledné
hodnoty vlivem zobrazení aktiv v jejich historické hodnotě. Ve finančních výkazech, které
vycházejí z finančního účetnictví, kde je podle české legislativy majetek oceňován a evidován
v historických cenách a korekce jsou vyjádřením účetních odpisů, resp. oprávek, které
mnohdy korespondují s daňovými odpisy – a tedy věrně nezobrazují skutečný stav opotřebení
majetku – je při použití jako podkladu pro ocenění podniku možnost značného zkreslení
hodnot uváděných aktiv.
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Jak uvádí Sabolovič [19], při oceňování podniku je potřeba znát odpověď na otázky, které
části podniku vyjádřené principem Rozvahy (Obrázek 5) tvoří součásti (entitu) ekonomického
prostoru s názvem „podnik“. Je to suma veškerých aktiv a pasiv, či pouze některé jejich části?

Obrázek 5- Rozvaha
Picture No. 1 – Balance Sheet
Podle Saboloviče [19] nám na tyto otázky dává odpověď teorie oceňování, a to pojetím
hodnoty na určitých hladinách. Hladinou je chápán počet a míra započitatelnosti jednotlivých
prvků systému podniku. Hladiny hodnoty podniku jsou diferencovány z hlediska objemu a
vlastnictví vloženého oceňovaného kapitálu. Teorie oceňování rozděluje hladiny hodnoty na
hodnotu brutto a netto.
Hodnota brutto - hodnota podniku jako celku, jako podnikatelské jednotky; zahrnuje
hodnotu pro vlastníky i pro věřitele.


podle obchodního zákoníku se brutto hodnotou rozumí obchodní majetek, popř.
obchodní jmění

Hodnota netto - hodnota podniku na úrovni vlastníků; jedná se tedy v podstatě o ocenění
vlastního kapitálu (toto pojetí však vždy nemusí souhlasit s pojetím účetním).


podle obchodního zákoníku se netto hodnotou rozumí čistý obchodní majetek nebo
vlastní kapitál

Při výkladu pojmů „čistý obchodní majetek“ a „vlastní kapitál“ dochází k rozdílnostem ve
způsobu oceňování a také v rozdílných položkách, které jsou zahrnovány do daných kategorií.
Vlastní kapitál má podstatu v oceňování podle účetních pravidel, tedy podle historických cen,
které převažují. Kdežto čistý obchodní majetek je chápán v souvislosti s reálnou hodnotou
podniku, což je nejčastější a obvyklý cíl při ocenění podniku hodnotou netto35.
3

ocenění majetku

Při ocenění majetku rozdíly spočívají zejména v systému účetnictví, kde není zahrnut majetek
v jeho reálné výši. Rozdíly jsou nejenom v hodnotovém vyjádření položek zejména
nehmotných aktiv (goodwill, nehmotný dlouhodobý majetek, pohledávky, rezervy), ale i u
některých položek hmotných aktiv, zejména dlouhodobého hmotného majetku a zde
konkrétněji u strojů a výrobních zařízení.

35

Více MAŘÍK, Miloš: Oceňování podniku. Ekopress, 2003 Praha, 402 s. ISBN 80-86119-57-2
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Dlouhodobý hmotný majetek

Jak jsem již uvedla v úvodu tohoto příspěvku, zaměřím se na dlouhodobý hmotný majetek, a
to konkrétně na stroje a výrobní zařízení. Domnívám se totiž, že problematice oceňování
strojů a výrobních zařízení v kontextu oceňování podniku jako celku není v odborné literatuře
věnována dostatečná pozornost. Podle Krabce [18] v praxi často dochází k ocenění podniku
na bázi tzv. „tržní hodnoty“ při využití výnosových oceňovacích metod, s diskontní mírou
odvozonenou na základě CAPM, a tato částka/hodnota se považuje za obecně platnou.
Další kategorií hodnoty je obvyklá hodnota, kterou definuje zákon č. 151 /1997 Sb. o
oceňování majetku. Dle §2 tohoto zákona se majetek a služba oceňují obvyklou cenou, pokud
zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely zákona rozumí cena,
která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo
kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy
mezi prodávajícím a kupujícím.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z
osobního vztahu k nim.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v aktuálním znění, uvádí v §1, že zákon se vztahuje na
uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží“) pro
tuzemský trh, včetně zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění upravuje způsoby oceňování
majetku a služeb pro účely taxativně stanovené tímto zákonem (zejména oceňování pro účely
daňové, dědictví, apod.), tedy pro jiné účely, než je prodej. Jak uvádí Bradáč [23], tento
předpis se nevztahuje na sjednávání cen – toto i nadále bude ve smyslu zákona o cenách
probíhat převážně dohodou. Zákon je předpisem obecným, rámcovým, ve kterém jsou
uvedeny základní zásady, kterých je při oceňování třeba dbát. Dále uvádí Bradáč [23]
v přehledně členěné tabulce „Způsoby ocenění majetku podle zákona č. 151/1997 Sb., a jejich
použití“.
Způsob

Definice

Použití
Veškerý majetek, jenž není
uveden v §3 a dalších zákona č.
151/1997 Sb., (zejména věci
movité)
b)
Majetek, jenž je sice
uveden v §3 a následujících
zákona, je však u něj jiným
předpisem předepsáno ocenění
podle §2 zákona.
Majetek uvedený v §3 a dalších
zákona, u nějž není jiným

a)

Obvyklá cena podle §2
zákona

Cena, která by byla dosažena při
prodejích stejného, popřípadě
obdobného majetku, nebo při
poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním
styku v tuzemsku ke dni ocenění....

Jiné způsoby ocenění
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předpisem předepsáno ocenění
podle §2
Náklady, které by bylo nutno
 Některé nemovitosti
vynaložit
na
pořízení
předmětu
(dříve
cena „reprodukční snížená o
a) nákladový
ocenění v místě ocenění a podle
opotřebení“, „časová cena“)
jeho stavu ke dnmi ocenění.
 některé nemovitosti
 práva vyplývající
z průmyslových práv a práva
na označení a výrobně
Vychází z výnosu z předmětu
technických poznatků
ocenění skutečně dosahovaného
nebo z výnosu, který lze
 věcná břemena a práva
b) výnosový
z předmětu ocenění za daných
odpovídající věcným
podmínek obvykle získat, a
břemenům
z kapitaliazace tohoto výnosu
 podnik, stanoví-li tak
(úrokové míry)
prováděcí vyhláška (zatím
nestanoví)
 práva autorská a práva
pořizovatelů databáze
Vychází z porovnání předmětu
ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou
c) porovnávací
 některé nemovitosti
sjednanou při jeho prodeji; je jím
též ocenění věci odvozením z ceny
jiné funkčně související ceny
 Dluhopisy a směnky
 Platební prostředky
Vychází z částky, na kterou
d) podle jmenovité
 Ceniny a platební karty
předmět ocenění zní, nebo která je
hodnoty
 Vklady
jinak zřejmá.
 Peněžité pohledávky
 Peněžité závazky
 Veřejně obchodovatelné
cenné papíry
neobchodované na
veřejném trhu a veřejně
Vychází ze způsobů oceňování
e) podle účetní
neobchodovatelné cenné
stanovených na základě předpisů o
hodnoty
účetnictví.
papíry
 Podíl v obchodní
společnosti a účast v
družstvu
 veřejně obchodovatelné
 cenné papíry tuzemské
Vychází z ceny předmětu ocenění
f) podle kurzové
zaznamenané ve stanoveném
 nebo zahraniční,
hodnoty
období na trhu
obchodované na veřejném
trhu
Cena předmětu ocenění sjednaná
g) sjednanou cenou při jeho prodeji, popřípadě cena
 podnik
odvozená ze sjednaných cen
Podnik nebo jeho část se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle
tohoto zákona, snížený o ceny závazků. Jestliže bude při prodeji podniku sjednaná cena vyšší
než cena zjištěná podle předchozího, ocení se podnik cenou sjednanou. Rozdíl mezi cenou
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sjednanou a cenou zjištěnou se považuje za cenu dobré pověsti podniku (goodwill).

Tabulka 1 – Způsoby ocenění majetku podle zákona č. 151/1997 Sb.
Table No 1 – Valuation of property pursuant to Act No. 151/1997 Coll.
Zdroj: (Bradáč, 2010) s.149[6]
Z uvedené tabulky je viditelné, že zejména věci movité – tedy mimo jiné i stroje a výrobní
zařízení – se oceňují cenou obvyklou.
Podle Bradáče [23] je důležitým údajem při ocenění konstatování, co vše je při ocenění bráno
jako její součást (je tedy obsaženo v ceně) a co je jejím příslušenstvím, a tedy může být
oceněno samostatně.
Podle Borga [21] je určování hodnoty movitého majetku založeno na dvou pilířích:
1. znalost techniky, konstrukce a provozních vlastností hodnoceného zboží (majetku),
abychom mohli posoudit jeho výkonnost
2. znalosti trhů, na nichž je zboží nabízeno a kupováno.
Pokud oceňovatel/znalec ovládá obě tyto oblasti, vytváří to i obraz o daném
oceňovateli/znalci.

3.1.1 Trh, nabídka a poptávka
Jak již bylo zmíněno, základním předpokladem pro kvalifikované určení hodnoty movitého
majetku – v našem případě zúženo na stroje a výrobní zařízení – je potřeba mít znalosti
týkající se poptávky a nabídky, tedy trhu. Zjednodušeně lze říci, že
tržní cena = nabídková cena = poptávková cena
Graficky lze znázornit tržní cenu jako průsečík křivek nabídky a poptávky po daném zboží:

Obrázek 6 – Křivka nabídky a poptávky
Picture No. 2 – Graph Supply and Demande
Podle Borga [21] v podstatě každý účastník trhu stojí před problémem určit pro své účely
správnou tržní hodnotu zboží/majetku. Prodávající musí přesně znát své náklady jako spodní
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hranici nabídkové ceny a situaci na trhu, aby určil horní hranici nabídkové ceny. Naproti tomu
kupující musí přesně znát svůj užitek ze zboží, jako horní hranici kupní ceny.
V mnoha případech ale oceňovatel/znalec musí určit hodnotu použitého zboží/majetku,
velikost škod nebo nájemného. K tomuto jsou potom potřeba další znalosti o spotřebních
vlastnostech zboží/majetku a jejich časových změnách.

3.1.2 Určení hodnoty strojů a výrobních zařízení
Jak uvádí Makovec [20], na českém trhu je nedostatek odborné literatury, která by se
věnovala ocenění významné složky hmotného majetku, tedy pro oceňování dílčích strojů a
výrobních zařízení, případsně technologických celků. Přitom v rámci české ekonomiky
dochází neustále k vlastnickým změnám u výrobních zařízení a strojů, kde nastupuje
problematika jejich oceňování.
Jak již bylo výše uvedeno, základními předpisy pro oceňování majetku je zákon č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku, nebo vyhláška MF č. 279/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 338/2001
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.
Jak dále uvádí Makovec [20], chybí databáze struktury a skladby strojů a výrobních zařízení.
U těchto struktur a skladeb strojů a výrobních zařízení je obtížné sledovat vývoj ceny
sjednané právě v důsledku absence příslušné databáze.
Lze dovodit, že každý stroj nebo výrobní zařízení se v každém konkrétním okamžiku nachází
v jedinečném technickém stavu, který je závislý na věku/stáří stroje, na rozsahu prováděné
obnovy stroje, na kapacitě jeho využití, prostředí, ve kterém se stroj nachází, výrobně
technickým podmínkám atd.
Pokud se podíváme na standardní metodiky pro určování obecné/tržní hodnoty stroje nebo
výrobního zařízení, vidíme, že se zde používají v procesu ocenění postupy, které lze znázornit
obecným algoritmem.
Nová hodnota DHM – výchozí hodnota
 Vstupní cena – pasportizace, inv. Karty
 Cena dle ceníků
 Reprodukční cena
Amortizace DHM
amortizační stupnice – lineární, degresivní hranice
30 – 20 – 10%

B

Výše srážek a přirážek
 dle skutečného stavu fyzického, morálního
opotřebení
 opravy, modernizace

C

Technická hodnota DHM
a) propočtem
(
b) podle tabulek
c) multikriteriální hodnocení
Cena časová
Č

A

)

(technická hodnota / 100) x nvá hodnota
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Cena obvyklá
Č
cena časová x koeficient prodejnosti

CO

rozbor trhu, rozbor prosperity, strategie

Obrázek 7 – Základní algoritmus oceňování DHM
Picture No 3 – The basic algorithm valuation of tangible fixed assets
Zdroj: (Makovec, 2010) [20]
Stanovení výchozí ceny (pořizovací ceny) není problematické u strojů a výrobních zařízení,
která se v době ocenění vyrábí, případně jsou dostupné na trhu. Složitější situace nastává
v okamžiku, kdy je potřeba ocenit stroj nebo výrobní zařízení, které se již nevyrábí nebo není
na trhu dostupné. V tomto případě je potřeba stanovit výchozí cenu oceňovaného stroje a
výrobního zařízení na bázi srovnatelné výchozí ceny [20]:




cenovým porovnáním, ve kterém se porovnávají parametry jako
o druh stroje, účel jeho používání,
o koncepce konstrukce stroje (materiál, pohon),
o výkonové parametry (velikost, rozměry, výkonnost),
o kvalita provedení (životnost, ekologie, ...)
o podmínky výroby (kusová, individuální, sériová, hromadná),
o dostupnost servisu, náhradní díly, opravitelnost.
přepočtem historické pořizovací ceny – přepočet indexem růstu cen v příslušném oboru od
data ocenění (ČSÚ).

Ve znalecké praxi se lze setkat s různými uznávanými metodickými pomůckami k oceňování
strojů a výrobních zařízení. Pro ilustraci uvádím některé z nich:





Metodická pomůcka k oceňování strojů a strojních zařízení (autor R. Knoflíček, vydalo
VUT Brno 1997)
Znalecký standard stanovení hodnoty strojů a strojních zařízení (autoři Kasanický,
Kocúr, Veselko, vydalo Ministerstvo spravedlnosti SR, ÚSI v Žilině 1993)
Metodická pomůcka pro oceňování strojů a zařízení (autor Uhlíř a kol., vydal KS Praha
1995)
Znalecký standard č.1 pro oceňování motorových vozidel (autoři Krejčíř, Bradáč, vydal
ÚSI VUT Brno a Ministerstvo spravedlnosti ČR, 1991-1995)

V těchto metodických pomůckách jsou podrobněji rozvedeny a odůvodněny výpočty
jednotlivých algoritmů (viz výše). Z důvodu rozsahu tohoto příspěvku se nebudu podrobněji
zabývat jednotlivými metodickými pomůckami.
Poměrně novou myšlenkou je podle Makovce [20] multikriteriální bodová metoda
k určování vstupní ceny zařízení. Protože stanovení výchozí ceny stroje nebo výrobního
zařízení je jedním z klíčových problémů, zaměřuje se autor na stanovení co nejpřesnější
výchozí ceny. Podle Makovce [20] je výchozí cena v podstatě reprodukční cena, která by byla
vynaložena k pořízení stejného nebo srovnatelného stroje v době ocenění. K jejímu stanovení
lze použít



Přepočet původní pořizovací ceny pomocí indexu růstu cen – zde ale je problém vysokého
stupě zprůměrování indexů, které jsou propočteny pro velké soubory strojů a výrobních
zařízení a nejsou tedy schopny rozlišit různé tendence u dílčích strojních skupin
Srovnáním s pořizovací cenou nového stroje – pokud u něho nedošlo k zásadním
technickým a konstrukčním změnám; tato metoda je celkem bezproblematicky aplikovatelná u
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jednoduchých strojů a výrobních zařízení, ale u složitějších zařízení je nutná důkladná analýza
a porovnání všech působících technických parametrů.

Tuto metodu lze úspěěšně použít u strojů a výrobních zařízení, která se již nevyrábějí nebo
nejsou dostupná na trhu. Nicméně v současné době řada firem vyrábí a nabízí obdobná
zařízení, kdy lze na základě dostupných údajů, které se vztahují k technickým parametrům
těchto vyráběných a dostupných strojů a výrobních zařízení, sestavit srovnávací vzorek
k oceňovanému stroji nebo výrobnímu zařízení, a tím i současnou prodejní cenu obdobného
stroje nebo výrobního zařízení. Autor (Makovec, 2010) na základě dlouhodobého zkoumání
došel k závěru, že lze najít určité závislosti mezi stanovenými důležitými parametry a
pořizovací cenou, a že lze tuto závislost vyjádřit matematicky pomocí korelační analýzy a
regresní analýzy. Výsledky typu funkce u významných faktorů zobrazuje následující tabulka:
Vysvětlující proměnná
Šířka stroje
Výška stroje
Hmotnost stroje
Délka pracovního stolu
Délka pracovního pásu
Maximální šířka materiálu
Maximální výška materiálu
Průměr kol (pásov.)
Výkon motoru

Typ funkce
Lineární
Lineární
Mocninná
Lineární
Mocninná
Lineární
Lineární
Mocninná
Mocninná

Tabulka 2 – Typ funkce u významných faktorů
Table No 2 – Function type of significant factors
Podle Makovce [20] je další logika propočtů zachycena v těchto krocích:
1. Každému faktoru (technickému parametru) lze přiřadit určitý počet bodů v závislosti na
tendenci růstu tohoto parametru; lze zvolit minimální a maximální počet bodů parametru na
základě významnosti jeho vztahu.
2. Přírůstek bodů v intervalech od minima do maxima lze přizpůsobit charakteru regresní funkce
(lineárně, progresivně, degresivně rostoucí přírůtek).
3. Pomocí vytvořené tabulky bodového ohodnocení se vypočte součet bodů za technické
parametry u strojů, které jsou nabízeny na trhu.
4. Součty dosažených bodů za jednotlivé stroje jsou párovými korelačními hodnotami k cenám
nabízených strojů.
5. Při znalosti souhrnného bodového ohodnocení oceňovaného stroje s využitím bodové tabulky
lze buď pomocí propočtené regresní funkce nebo pomocí odvozeného grafu vypočítat
hledanou, srovnatelnou pořizovací cenu kteréhokoliv oceňovaného stroje dané typové řady.

Uváděná metoda oceňování strojů a výrobních zařízení se sice zdá složitá a pracná, nicméně
proti běžně používaným způsobům subjektivních odhadů představuje způsob, jak exaktně lze
určit objektivní hodnotu/cenu, která v rámci oceňovacího procesu může zpřesnit obecnou
cenu o desetitisíce až statisíce a tedy zpřesnit i výslednou hodnotu určenou
oceňovatelem/znalcem.
4

Závěr

Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat na problematiku oceňování strojů a výrobních zařízení
v rámci oceňování podniku jako celku. Pokud oceňovatel/znalec bude přistupovat k určení
hodnoty podniku pouze na základě finančních výkazů, kde je majetek zachycen v historických
cenách a účetně a daňově plně odepsaný majetek se zde nezobrazuje vůbec, může dojít
k značným nepřesnostem výsledné hodnoty.
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Při oceňování podniku jako celku by kvalifikovaný a zodpovědný oceňovatel/znalec měl
pečlivě zkoumat strukturu údajů v předložených finančních výkazech a pokud dojde k závěru,
že v hodnotě stálých aktiv jsou zahrnuty i stroje a výrobní zařízení (mimo jiné), měl by –
podle mého názoru – zvolit oceňovací metodu používanou pro tento druh dlouhodobého
majetku.
Dále jsem chtěla ve svém příspěvku poukázat i na metodu korelační a regresní analýzy, která
je poměrně nová a lze ji velice úspěšně použít u strojů a výrobních zařízení, která se již
nevyrábějí nebo nejsou dostupná na trhu.
5

Literatura

[4] KRABEC, Tomáš: Oceňování podniku a standardy hodnoty. Grada Publishing, a.s., 2009
Praha, 264 s. ISBN: 978-247-2865-0
[5] SABOLOVIČ, Mojmír: Stanovení hodnoty podniku. Mendelova univerzita v Brně, 2011
Brno, 103 s. ISBN: 978-80-7375-503-4
[6] MAKOVEC, Jaromír: Oceňování strojů a výrobních zařízení. IOM VŠE, 2010 Praha,
92s. ISBN: 978-80-245-1737-7
[7] BORG, Uwe: Hodnocení movitého hospodářského majetku. CONSULTINVEST spol.
s r.o., 1995 Praha, 568 s. ISBN: 80-901486-3-8
[8] MAŘÍK, Miloš: Oceňování podniku. Ekopress, 2003 Praha, 402 s. ISBN 80-86119-57-2
[9] BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní znalectví, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,
2010 Brno, 242 s. ISBN 978-80-7204-704-8

153

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

ZNALECKÝ STANDARD Č. X – STANOVENÍ VÝŠE NÁJMU NÁHRADNÍHO
VOZIDLA
VALUATION STANDARD NO. X - DETERMINATION OF THE LEASE RENTAL
VEHICLES
Ing. Arnošt Kuře36, Ing. Petr Zeman37, Ing. Josef Libertín CSc.3
ABSTRAKT:
Nový Znalecký standard č. X se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující
postup při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla. Standard využívá kalkulační a
porovnávací metodu při stanovení obvyklé ceny nájemného při nájmu náhradního vozidla o
celkové hmotnosti do 3,5 t, poskytnutého
po dobu opravy za poškozené (opravované) vozidlo, nebo za vozidlo jehož oprava je
neekonomická (totální škoda). Metodika standardu je využitelná i pro stanovení limitů náhrad
při úhradě pojistných událostí pojišťovnami, čímž jsou limity náhrad škod po nehodě
pro státní orgány přezkoumatelné a srovnatelné na bázi obvyklé ceny.
ABSTRACT:
New Valuation Standard number X. is recomended for experts as a methodological tool,
unifying procedure for calculating the lease (rental) of replacement vehicle. This Standard
uses calculating methods and comparative method in determining the standard rental value of
a replacement vehicle with o total weight up to 3.5 tonnes, provided
for a repair time of a damaged (repaired) vehicle or a vehicle whose repair is uneconomic
(total damage). Method is useable also for determining the levels of compensations
in payment of insurance claims, thereby the placing limits of damage compensations after and
accident are accountable and comparable based on the usual price.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Náhradní vozidlo, kalkulační metoda, komparační metoda, limity náhrad, přímé a nepřímé
náklady, doba nájmu.
KEYWORDS:
The replacement vehicle, calculation method, comparative method, the limits
of compensation, direct and indirect costs, loan term.
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1

Úvod

Problematika stanovení ceny nájmu náhradního vozidla v posledních letech se stala
velice aktuální, zejména ve vztahu k úhradě škod pojišťovnami po nezaviněné nehodě.
Na základě dotazů na nás kladených v této oblasti se v srpnu 2010 rozhodl Ústav soudního
inženýrství k vypracování metodiky vedoucí k Znaleckému standardu č. X.
Nový Znalecký standard č. X. zpracovaný kolektivem vedeným Ing. Josefem
Libertínem, CSc. doporučuje postup při stanovení obvyklé ceny nájemného při nájmu
náhradního vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t, poskytnutého po dobu opravy za poškozené
(opravované) vozidlo, nebo za vozidlo jehož oprava je neekonomická v praxi označována
jako totální škoda.
Standard se doporučuje znalcům jako metodická pomůcka, sjednocující postup
při výpočtu nájmu (půjčovného) náhradního vozidla.
Metodika standardu je využitelná i pro stanovení limitů náhrad při úhradě pojistných
událostí pojišťovnami, čímž jsou limity náhrad škod po nehodě pro státní orgány
přezkoumatelné a srovnatelné na bázi obvyklé ceny.
Standard se také snaží řešit i problémy týkající se kategorizace vozidel pro stanovení
náhrad, tedy zařazení jednotlivých vozidel do skupin a podskupin dle stanovených parametrů.
Zohledňuje stáří poškozeného vozidla a jeho motorizaci, výbavu a délku výpůjčky náhradního
vozidla.
V příspěvku konference poukazujeme na vybrané problémy řešené v metodice
Znaleckého standardu č. X.
2
2.1

Znalecký standard č. x
Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla

Při stanovení ceny je třeba dbát ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, tedy
ustanovení o ceně obvyklé. Pro účely tohoto zákona se rozumí obvyklou cenou cena
shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně
sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky,
kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení
hospodářské soutěže.
Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází
ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.
Znalecký standard č. X je určen pro posouzení ceny nájmu náhradního vozidla, která
byla stanovena dohodou. Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo
o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.
Základním prvkem stanovení ceny dohodou jsou dána legislativní pravidla, která brání
zneužití svého výhodnějšího hospodářského postavení, a to ať ze strany kupujícího nebo
prodávajícího. Zmíněným jednáním by mohl vzniknout nepřiměřený majetkový prospěch
pro jednu nebo druhou stranu.
Zákon preferuje prioritní užití srovnávací metody. Znalecký standard č. X využívá
nejen metodu srovnávací, ale i metodu kalkulační, která je v tomto případě mnohem lépe
technicky přezkoumatelná. V konečném pohledu na posuzovanou obvyklou cenu nájmu užívá
kombinaci obou těchto metod v aritmetickém průměru.
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Legislativní rámec

Standard se opírá především o zákonné normy obsažené v české legislativě (vždy
v aktuálním znění) a je v souladu s International valuation standards (Mezinárodní oceňovací
standardy). Z českých zákonů jsou to především tyto:

2.3

1)

Definice obvyklé ceny vyplývá ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon
se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a
služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného
pro vývoz.

2)

Vyhláška č. 450 ze dne 11. prosince 2009, kterou se provádí zákon č. 526/1990
Sb., o cenách. Z tohoto zákona je pro standard důležitá příloha č. 1 – struktura
kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny. Cena je
stanovena jako kombinace přímého materiálu, přímé mzdy, ostatní přímé
náklady, nepřímé náklady (z toho: výrobní a správní režie, odpisy, popř. výše
nájemného), ostatní náklady, zisk a cena celkem.

3)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na problematiku vztahuje § 30 a
příloha č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, ze které
vyplývá, že vozidla se řadí do druhé (pětileté) odpisové skupiny.

4)

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, kde jsou uvedena ustanovení týkající
se nájemní smlouvy.

5)

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, zde obdobně jsou uvedena
ustanovení týkající se smlouvy o nájmu dopravního prostředku v obchodním
styku.

Obecné teze stanovení nájmu náhradního vozidla

Nájem vychází z celkové hodnoty vozidla, ze které se vypočítává cena nájmu, jenž je
dána celkovými náklady na údržbu vozidla po dobu 5 let a zůstatkovou hodnotou. Časové
období bylo zvoleno na základě provedených průzkumu, kdy cca po 5 letech dochází
ve výrobě vozidel ke konstrukčním a technologickým změnám.
Cena nájmu při řešení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla musí respektovat
následující základní teze:
Cena nájmu náhradního vozidla musí respektovat charakteristické podmínky dané
služby – zapůjčení vozidla po dobu neprovozuschopnosti vlastního vozidla z důvodu
nezaviněné nehody. Postižený subjekt často nemá možnost zvolit si jiného pronajímatele
z důvodu nehody (např. časová tíseň, rozrušení poškozeného účastníka,…), sledovat ceny
nájmu a vyhodnocovat je a tedy následně uzavřít smlouvu o pronájmu s nejnižší cenou.
Nájem náhradního vozidla se zásadně odlišuje od podmínek komerčního pronájmu vozidel
za účelem maximálního zisku.
Náhradní vozidlo je vozidlo poskytnuté vlastníkovi poškozeného vozidla po dobu
oprav v servisu.
Častým problémem řešení škodní události při nájmu náhradního vozidla bývá doba
nájmu, která se skládá z minimální (reálné) doby na vypůjčení a odevzdání vozidla a z doby
opravy vozidla vlastníka dle technologických postupů výrobce vozidla. Tyto časy obsahují jak
vlastní doby oprav jednotlivých částí vozidla, tak dobu dodávky náhradních dílů. Na základě
průzkumů lze obecně říci, že doba oprav se pohybuje do 30 dní, pokud se nejedná o atypické
úpravy a modely vozidel.
Cena nájmu na den je vypočítána jako podíl z celkových kalkulovaných nákladů
na provoz a údržbu za dobu finančního odpisu vozidla (5 let) z pořizovací ceny nového
vozidla a ze zůstatkové hodnoty vozidla při ujetí 45 000 km ročně.
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Sazba nájmu na jeden den je maximální cena nájmu náhradního vozidla, V případě
výpočtu kalkulační metodou lze považovat za hodnotu odpovídající dané kategorii vozidel.
V případě, že vozidlo není najímáno na jeden den, řeší se denní sazba nájmu na dobu
2 až 30 dní. Denní sazba je obvykle nižší než sazba nájmu na 1 den. Je zde dána
ekonomickou návazností, tedy čím delší výpůjčka, tím větší zisk. Proto obvykle denní sazba
při nájmu na více dní klesá s délkou výpůjčky.
2.4

Srovnatelnost vozidel

2.4.1 Srovnatelné podmínky pro výpočet sazby nájmu náhradního vozidla
Základem pro posouzení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla je zásada
srovnatelných podmínek opravovaného a náhradního vozidla. Srovnatelnost vozidel je dána
technickými parametry obou vozidel s vazbou na ekonomické hodnoty, které dané technické
parametry vyjadřují v Kč. Neopominutelnou částí je zůstatková hodnota vozidla, která
respektuje charakter a podmínky provozu vozidla. Kategorizace vozidel je provedena podle
technicko-ekonomických parametrů a výbavy sériově vyráběných vozidel. Změna vývoje
konstrukce a technologie výroby vozidel a jejich vybavení, která může mít vliv
na srovnatelnost, se projevuje cca po 4 až 5 letech. V uvedených časových cyklech je nutno
provést aktualizaci kategorizace vozidel. Rozdělení vozidel do jednotlivých kategorii dává
možnost v následujících výpočtech formou kalkulace ceny na základě provozních nákladů
vozidla a provozních nákladů na podnikání (pronájem vozidel) stanovit ceny nájmu
při výrazně odlišných technických parametrech vozidla mezi jednotlivými kategoriemi, ale
i skupin vozidel uvnitř jedné kategorii vozidel. V rámci jedné kategorie se jedná o rozlišení
vozidel dle použitého motoru (vznětový nebo zážehový). Stupeň vybavení je vyjádřen
v pořizovací ceně vozidla. Na základě průzkumu v období říjen 2010 až únor 2011 jsou
v tabulce č. 1 vozidla jednotlivých kategorií rozdělena dle použitého motoru. Zdvihový objem
a výkon motoru je uveden jako základní parametr. Použití zážehového nebo vznětového
motoru má vliv na výchozí pořizovací cenu vozidla a na náklady, zejména pojištění a
provozní náklady vozidla. Do kategorie malých vozidel jsou zahrnuta i vozidla označována
jako ,,mini“.
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Tabulka č. 1 - Kategorizace vozidel
Table No. 1 - Categorization of vehicles
Kategorie vozidla
Malé
Nižší střední
Střední
Vyšší střední
MPV
Vyšší
Luxusní
Malé užitkové
Velká užitková
SUV- běžná
SUV- luxusní

Motor
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový
zážehový
vznětový

Základní parametry srovnatelnosti vozidel
Průměrný zdvihový objem motoru [dm3]
Průměrný výkon motoru [kW]
1,1
1,4
1,3
1,6
1,5
1,5
1,8
2,0
1,7
2,0
2,6
2,2
3,2
2,7
1,5
1,6
3,0
2,2
2,2
2,1
3,1
2,7

49
55
55
59
76
77
106
102
108
106
147
128
226
171
67
61
190
77
124
112
192
156

Znalecký standard č. X nepřevzal rozdělení kategorií vozidel dle Sdružení
automobilových dopravců (dále jen „SDA“). Pro účely standardu bylo zvoleno specifické
členění kategorií pro přesnější výpočet ceny nájmu náhradního vozidla. Při tomto členění byla
zahrnuta kategorie vozidel „mini“ do kategorie „malé“ z důvodů doposud nízkého
zastoupení. Standard neuvažuje vozidla zařazená do kategorie „sportovní“ dle SDA, jelikož
nebývají obvykle předmětem zapůjčení pro účel náhradního vozidla. Kategorie vozidel SUV
je velice různorodá z pohledu pořizovacích cen spadajících do této kategorie. Z důvodů
přesnějšího stanovení nájemného bylo nezbytné tuto kategorii rozčlenit na podkategorie
„běžná“ a „luxusní“ SUV.
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Následující obrázek poukazuje na rozdílnosti členění kategorií vozidel dle Ústavu
soudního inženýrství a Sdružení dovozců automobilů.

Obrázek č. 1 Ukázka rozdělení kategorií vozidel dle ÚSI a SDA
Picture No. 1 – Distribution of vehicles according to ÚSI and NDA

2.4.2 Srovnatelnost dle doby provozu vozidel
Stanovení sazby nájmu při rozdílné době provozu opravovaného a pronajatého vozidla
vychází ze srovnatelných technologií, použitých při výrobě vozidel. Neustálý vývoj
technologií výroby vozidel přináší po určité době zásadní změnu. Za obvyklé se považuje
změna konstrukce vozidla a technologie výroby za období cca 4 až 5 let. Tato doba
koresponduje s ekonomickými pravidly o odpisu vozidel. Srovnatelnost vozidel
v jednotlivých kategoriích je možná a je také všeobecně kalkulována na bázi průměrných
hodnot pořizovací ceny a ostatních nákladů, zjištěných průzkumem znalce v rámci koeficientu
prodejnosti. Rozsah technických parametrů a jejich změn v jednotlivých kategorií vozidel
neumožňuje stanovit pro kalkulaci cen nájmu individuální ceny a jejich časově rozdílné ceny
s ohledem na stáří vozidla. Převážně se jedná o časový rozdíl doby provozu, kdy opravované
vozidlo je starší než vozidlo náhradní, ale může být i situace opačná. Obvykle je doba
provozu náhradního vozidla kratší než ekonomická doba odpisu vozidla (vozidlo do celkové
hmotnosti 3,5 t – 5 let). Provozní doba náhradního vozidla nad ekonomickou dobu životnosti
(5 let) je pouze výjimečná, obvykle u neautorizovaného servisu nebo jako doplňková činnost
podniku s malým počtem vozidel. U vozidel, u nichž se nájmem náhradního vozidla nemění
podstata a podmínky mobility při přepravě osob, platí pro výpočet sazby nájmu obecně
srovnatelnost kategorie nižšího stupně:
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Je-li opravované vozidlo starší než 5 let, je nutno uvažovat pro posouzení
srovnatelnosti jeho technickou zastaralost a úroveň vybavení, což znamená
jeho zařazení do nižší kategorie vozidel o jednu úroveň.
 Je-li náhradní vozidlo starší než 5 let, je nutno uvažovat pro posouzení
srovnatelnosti jeho technickou zastaralost a úroveň vybavení, což znamená
jeho zařazení do nižší kategorie vozidel o jednu úroveň
Výjimku tvoří kategorie vozidel „malá“, již nelze zařadit o jednu úroveň níže, protože nižší
kategorie neexistuje. Konstrukce vozidel kategorie „SUV běžné“ neumožňuje obecný postup
zařazení vozidla do kategorie o jednu úroveň níže, ale zachovává mobilitu vozidla (přeprava
osob), a proto se doporučuje posuzovat kategorii náhradního vozidla dle technických
parametrů a zařadit vozidlo do kategorie vyšší střední. Konstrukce užitkových vozidel
neumožňuje zařazení náhradního vozidla do jiné kategorie, aniž by byla narušena jeho funkce,
tj. přeprava věcí.
Tabulka č. 2 - Srovnatelnost vozidel dle rozdílné doby provozu opravovaného a náhradního
vozidla u vozidel stáří nad 5 let
Table No. 2 - Comparability of vehicles according to the time of operation
Kategorie vozidla stáří nad 5 let
Srovnatelná kategorie dle doby provozu
Malá

Malá

Nižší střední

Malá

Střední

Nižší střední

Vyšší střední

Střední

MPV

Střední

Vyšší

Vyšší střední

Luxusní

Vyšší

SUV běžné

Vyšší střední

SUV luxusní

SUV běžné

Malá užitková

Malá užitková

Velká užitková

Velká užitková

2.4.3 Srovnatelnost sazby nájmu náhradního vozidla z hlediska základní
sazby nájmu vozidla na 1 den a denní sazby do 30 dní
Podle provedených průzkumů se ceníky nájmu náhradního vozidla zásadně liší
ve stanovení denní sazby nájmu podle doby pronájmu na 2 až 30 dní. Na více než 30 dní je
sazba nájmu zpravidla předmětem individuální smlouvy, kde denní sazba je nižší než denní
sazba na 30 dní nájmu. Jedná se v zásadě o ceníky sestavené metodou cenových pásem
na určitý počet dní. Rozsah pásem v počtu dní je zcela individuální. Na základě provedeného
průzkumu lze konstatovat, že vývoj denní sazby nájmu na 2 až 30 dní má s rostoucí dobou
pronájmu rovnoměrně klesající charakter s výjimkou některých autopůjčoven (autoservisů),
kde mají ceník s jednotnou sazbou na 1 den až 30 dní nájmu vozidla. Lze konstatovat,
že se nejedná o obvyklý postup stanovení smluvní ceny dle platné legislativy v ČR.
Tendence poklesu ceny byla stanovena průzkumem, na jehož základě byl vyhodnocen
pokles mezi prvním až třicátým dnem ceny nájmu náhradních vozidel u jednotlivých
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kategorií. Z průzkumu vyplynulo, že tendence denních sazeb v 1. až 30. dni je nezávislá
na pásmovém členění jednotlivých autoservisů.
Denní sazbou nájmu na 1 až 30 dní se rozumí sazba, která je stanovena v závislosti
na době nájmu vozidla. Obvykle se rovnoměrně snižuje ze sazby na 1 den na denní sazbu
za 30 dní. Obecně vyplývá, že čím delší je nájem vozidla, tím nižší je denní sazba. Od 30. dne
se zpravidla uvažuje sazba dle individuální dohody, kde sazba je obvykle stejná nebo nižší
než sazba nájmu na 30. den.

Graf č. 7 – Procentuální pokles v závislosti na počtu dní výpůjčky
Graph No. 1 – The percentage decrease depending on the day of lend
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Tab. č. 3 - Koeficient n-tého dne nájmu
Table No. 3 - The coefficient of the n-th day of the lease
Počet dní nájmu vozidla

Koeficient KND

Počet dní nájmu vozidla

Koeficient KND

1

1,000

16

0,800

2

0,987

17

0,786

3

0,973

18

0,773

4

0,960

19

0,760

5

0,947

20

0,746

6

0,933

21

0,733

7

0,920

22

0,719

8

0,906

23

0,706

9

0,893

24

0,693

10

0,880

25

0,679

11

0,866

26

0,666

12

0,853

27

0,653

13

0,840

28

0,639

14

0,826

29

0,626

15

0,813

30

0,613

Koeficient n-tého dne nájmu vyjadřuje rovnoměrné snížení denní sazby nájmu
na jeden den postupně k sazbě nájmu na třicet dní bez ohledu na pásma cen jednotlivých
ceníků. Celková cena nájmu na 2 až 30 dní se vypočte v závislosti na sazbě pro nájemné
na jeden den jejím vynásobením koeficientem n-tého dne a počtem dní výpůjčky. Obvyklé
snížení denní sazby vyjadřuje koeficient uvedený v tabulce č. 3.

2.4.4 Srovnatelná doba opravy vozidla vlastníka s dobou pronájmu
náhradního vozidla
Doba pronájmu náhradního vozidla musí být srovnatelná s dobou opravy poškozeného
vozidla vlastníka. Doba opravy poškozeného vozidla je dána technologií opravy poškozených
částí vozidla dle výrobce, kterou mají k dispozici autorizované opravny. Doba pronájmu
vozidla zahrnuje kromě doby na nutnou opravu poškozeného vozidla i dobu nutnou
k administrativnímu vyřízení nájmu – obvykle jeden den na začátku a jeden den na konci
pronájmu. Jedná-li se o totální škodu, doba nájmu vozidla se řídí obchodními podmínkami
zainteresovaných subjektů. Srovnatelná doba nájmu vozidla s dobou opravy nezahrnuje
čekání na opravu, čekání na náhradní díly mimo obvyklý rozsah technologických postupů
autorizované opravny výrobce příslušného vozidla nebo jiné doby vyplývající
z individuelních požadavků vlastníka vozidla nad rámec zajištění mobility zákazníka
náhradním vozidlem. Výpočet sazeb nájmu uvedený v následných kapitolách plně respektuje
požadavky na srovnatelnou dobu nájmu náhradního vozidla s dobou opravy poškozeného
vozidla.
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2.4.5 Srovnatelnost sazeb nájmu z hlediska regionu
Výši sazeb nájmu ovlivňuje skutečnost, zda v daném kraji, s výjimkou Prahy a
Středočeského kraje, existují půjčovny a servisy v celém rozsahu uvedených kategorií
vozidel. Jedná se především o kategorie vyšších tříd nebo kategorie zcela odlišné konstrukce
vozidel. Lze konstatovat, že veškeré ceníky nájmu náhradního vozidla mají celorepublikovou
platnost, za region považována celá Česká republika. Zásadním principem stanovení sazby
u servisů a autopůjčoven pro nájem vozidla je okamžitá nabídka náhradního vozidla, kdy
zákazník musí vozidlo dát do opravy a okamžitě ztrácí mobilitu, na které je často závislý
při svém zaměstnání. Nelze v žádném případě od zákazníka (majitele) v daném okamžiku
po nehodě očekávat, že bude vyhledávat a zvažovat půjčovnu s cenami, které by odpovídaly
limitům náhrad pojišťoven, pokud pojišťovna ve svých podmínkách povinného ručení nebo
havarijního pojištění nemá stanoven postup nájmu náhradního vozidla s určením
poskytovatele těchto služeb. Zejména po ujištění autopůjčovny, že úhradu nákladů nájemného
zajistí bez problému přímo s pojišťovnou způsobuje, že nájemce náhradního vozidla nepátrá
po nižší sazbě a nezajišťuje nájem vozidla v souladu s obvyklou cenou nájmu. Po nehodě
si zákazník ani neuvědomuje, že dle legislativních pravidel má povinnost minimalizovat výši
škody i formou výběru srovnatelného vozidla. Vliv kupní síly nebo konkurence
v jednotlivých krajích resp. okresech na výši sazeb nájmu náhradního vozidla se na základě
provedených průzkumů nepodařilo prokázat. Stanovení sazby nájmu z hlediska
územněsprávních celků nelze považovat za přijatelné. Ceníky pronajímatelů mají
republikovou platnost. Také z tohoto důvodu nelze často používaný a citovaný požadavek
na stanovení obvyklé sazby nájmu vozidla z hlediska kraje nebo okresu považovat za
relevantní k posouzení srovnatelnosti sazby nájmu náhradního vozidla.
2.5

Stanovení nájemného cenovou kalkulací

Časová cena nájmu náhradního vozidla na 1 den je cena nájmu vypočtená na základě
kalkulace nákladů z celkové hodnoty vozidla k datu ocenění. Celkovou hodnotou vozidla
se rozumí hodnota vyjádřená náklady provozu vozidla při podnikání po dobu finančního
odpisu (5 let) a zůstatkovou hodnotou vozidla po 5 letech provozu při předpokládaných
ujetých km za rok ve výši 45 000 km. Ostatní poplatky z obchodního styku za různé služby,
jako je např. dotankování nádrže při nedodržení podmínek smlouvy o pronájmu při vrácení
vozidla ve výši 50,-Kč/litr PHM nebo úhrada za přistavení a vrácení vozidla mimo půjčovnu
(autoservis), případně další poplatky, nelze považovat za součást sazby nájmu vozidla.
2.6

Postup při výpočtu nájemného na 1 den nákladovou kalkulací:

Postup výpočtu nájemného na 1 den nákladovou kalkulací:
1. Zjištění pořizovací ceny náhradního vozidla - vychází se pokud možno z údajů
půjčovny, nebo z údajů na trhu s vozidly
2. Výpočet zůstatkové hodnoty vozidla po 5.letech dle Standardu č.I/2005
3. Zjištění paušálních nákladů:
- náklady na pojištění náhradních vozidel
.
 povinné ručení
 havarijní pojištění
 pojištění předního skla
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-

 pojištění rizik
(Poznámka: náklady na pojištění náhradních vozidel jsou několikanásobně vyšší než u
soukromého vozidla.)
náklady na dálniční známku
poplatek za autorádio
(Poznámka: platí se za každé autorádio ve všech náhradních vozidlech)

4. Zjištění veřejně dostupných dat:
- úroky provozního úvěru
- míra zisku
Zjištění podílu proměnných nákladů dle tab.č. 7, Standardu č.X.
5.

-

Proměnné náklady ve výpočtu použité v procentním podílu k pořizovací ceně dle
tab.č. 7 obsahují:
náklady na pravidelný servis předepsaný výrobcem náhradního vozidla
náklady na přezouvání pneumatik (léto/zima)
náklady na výměnu opotřebených pneumatik
náklady na vnější mytí vozidla a na čistění interiéru po každém vrácení vozidla
náklady na zvýšenou údržbu.
odpisy

6. Použití časového koeficientu využití vozidla dané kategorie v průběhu roku dle
tab.č. 8, Standardu č.X.
7. Zjištění podílu režijních nákladů dle pronajímatele, nebo použití doporučeného rozpětí
dle Standardu č.X , kap.6.1.5
8. Provedení výpočtu dle Standardu č.X , kap.6 Stanovení nájemného
nákladovou kalkulací.
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Následující obrázek č. 2 představuje výpočet časové ceny nájmu v závislosti na motorizaci a
stupni výbavy s následným výpočtem průměrné ceny, která je srovnatelná s hodnotami, které
uvádí pojišťovny, nebo autopůjčovny.
Jako příklad byla zvolena vozidla stření třídy.

Obrázek č. 2- Schéma výpočtu kalkulační metodou
Picture No. 2 – Calculation algorithm
Výpočtem dle kalkulační metody získáme přesnější stanovení ceny nájemného
zohledňující motorizaci a výbavu vozidla. Aritmetickým průměrem podskupin dle obr. 2
získáme průměrnou cenu nájmu na první den pro danou kategorii vozidel, která je
porovnatelná s údaji uvedenými pojišťovnami a autopůjčovnami viz tab. č. 4.
2.7

Posouzení obvyklé ceny

Závěrečným krokem posouzení obvyklé ceny nájmu náhradního vozidla na první den
výpůjčky je spojení kalkulační a komparační metody. Obvyklá cena nájmu náhradního
vozidla je stanovena pomocí metody srovnávací (průměrem z 15 vybraných servisů a
půjčoven) a takto zjištěnou sečteme s cenou zjištěnou pomocí kalkulační metody a provedeme
aritmetický průměr.
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3

Závěr

V České republice v současné době není legislativa, která by jednotným postupem
stanovila obvyklou cenu nájmu věci movité – silničního vozidla do 3,5t. Používané způsoby
výpočtu obvyklé ceny a následné stanovení výše škod po nehodě jsou prováděny z různé
úrovně znalostí o stanovení obvyklé ceny jednotlivých znalců. Tím jsou výsledky v posudcích
nejednotné a často i nepřezkoumatelné.
Metodika výpočtu obvyklé ceny nájmu vozidla založena na kalkulaci nákladů
podnikatelské činnosti v oblasti pronájmu náhradních vozidel stanovuje sazby nájmu
náhradního vozidla na principu obvyklé ceny, která je jednotná, průkazná a přezkoumatelná.
Jako taková je základem posouzení při řešení škod po nezaviněné nehodě.
Navržený postup kalkulace nájmu náhradního vozidla nevylučuje použití průměrných
sazeb bez ohledu na motor a vybavení vozidla tak, jak je používán v přehledu limitních
náhrad u pojišťoven, nebo v cenících nájmu vozidel v servisech a autopůjčovnách, pokud
cena nájmu odpovídá stanovení smluvní ceny dle platných legislativních pravidel o cenách
v ČR.
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Tab. č. 4 - Přehled limitních náhrad a půjčovného v porovnání s výpočtem ÚSI v období
říjen 2010 až únor 2011
Table No. 4- Compare rates
Hodnoty pro
výpočet
Kategorie

Malé

Nižší střední

Střední

Vyšší střední

MPV

Vyšší

Luxusní

Malé užitkové
Velké užitkové
SUV (běžná)

SUV (luxusní)

PHM a Pořizovací
výbava cena v Kč [1]
z.s.
z.v.

223 093
268 961

v.s.

312 817

v.v.

363 411

z.s.

289 495

z.v.

354 581

v.s.

360 634

v.v.

416 464

z.s.

428 585

z.v.

471 589

v.s.

464 305

v.v.

511 846

z.s.

640 427

z.v.

696 175

v.s.

690 076

v.v.

756 198

z.s.

635 884

z.v.

703 169

v.s.

759 017

v.v.

819 922

z.s.

1 088 948

z.v.

1 185 228

v.s.

1 077 238

v.v.

1 175 638

z.s.

2 077 900

z.v.

2 195 567

v.s.

1 932 000

v.v.

2 092 733

z.s.

332 200

z.v.

398 936

v.s.

389 871

v.v.

455 330

v.s.

580 918

v.v.

692 425

z.s.

605 550

z.v.

671 683

v.s.

604 706

v.v.

787 196

z.s.

1 415 788

z.v.

1 539 738

v.s.

1 310 791

Průměrná sazba nájmu a limitních náhrad na 1 den
nájmu v Kč bez DPH
ÚSI [2]

ÚSI [3]

Pojišťovny[4] Autopůjčovny[5]

510

596
700
795
682
814
850
965
974
1 062
1 066
1 165
1 449
1 564
1 593
1 737
1 361
1 496
1 064
1 774
2 672
2 892
2 666
2 895
5 641
5 949
5 260
5 681
787
922
920
1 058
1 710
2 006
1 406
1 543
1 427
1 818
3 481
3 770
3 291
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650

840

736

828

1138

906

1 067

1510

1057

1 586

1983

1395

1 424

1860

1582

2 782

2480

2727

5 633

4525

4974

922

1456

1115

1 858

2319

1643

1 548

2425

2822

3 536

3500

4778
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v.v.
1 443 224
3 604
Legenda: z.s.- zážehový motor, standard; z.v.- zážehový motor, nejvyšší stupeň výbavy; v.s.-vznětový motor,
standard; v.v.-vznětový motor, nejvyšší stupeň výbavy
Poznámky:
1.

Pořizovací ceny vozidel jsou dle provedeného průzkumu uvedeny včetně DPH.

2.

Sazby nájmu na jeden den nájmu v Kč bez DPH dle ÚSI zohledňující motorizaci a výbavu vozidla.

3.

Průměrná sazba nájmu na jeden den nájmu v Kč bez DPH v dané kategorii dle ÚSI získaná
aritmetickým průměrem z jednotlivých skupin.

4.

Průměrná sazba limitních náhrad.

5.

Průměrná sazba nájmu na jeden den v Kč bez DPH.
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PROBLEMATIKA MANIPULACE SE ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM A KARTAMI
ŘIDIČŮ V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ
ISSUES OF MANIPULATION WITH RECORDING DEVICE AND DRIVERS’
CARDS IN ROAD TRANSPORT
Michal Novotný38
ABSTRAKT:
Znalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují
analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní
orgány, by měl být připraven na možnou manipulaci se záznamovým zařízením, jeho daty a
karetami řidičů.
Tato publikace se zaměří na kontroly záznamového zařízení prováděných při silničních
kontrolách a schválenými servisními dílnami. Je potřeba reagovat na nárůst pokusů o
obcházení systému tachografů, zejména pak na narůstající útoky a hrozby proti systému
digitálních tachografů. Tyto pokusy a hrozby představují vážné riziko pro bezpečnost
silničního provozu a mají negativní dopad na hospodářskou soutěž a na sociální podmínky
řidičů v silniční dopravě. Z těchto důvodů je potřeba se zaměřit na manipulace se
záznamovým zařízením a kartami řidičů.
Cílem této publikace je předkládání osvědčených postupů a metod při kontrolách, které mají
účinně bránit pokusům o obcházení systému digitálních tachografů, případně tyto snahy
zjišťovat.
ABSTRACT:
An expert encounters in his practice with digital tachographs more frequently, which are
gradually replacing analog ones. When is the expert, as well as supervisory authorities,
controlling the
recording device and
drivers’
cards,
he should be
prepared
for possible manipulation of the recording device, its data and drivers’cards.
This publication focuses on the controls of the recording device carried at the roadside
controls and by authorized service workshops. It is necessary to respond to the increase of
attempts to
circumvent
thetachograph system,
especially
to the
growing
threats and attacks against the system of digitaltachographs. These attempts and threats
are serious risks for road safety and have a negative impact on competition and the social
conditions of drivers in road transport. For these reasons it is necessary to focus
on manipulation with the recording device and drivers’cards.
The aim of this publication is to present best practices and methods of controls, which should
effectively prevent attempts to circumvent the system of digital tachographs or to determine
these efforts.
KLÍČOVÁ SLOVA:
manipulace, karta řidiče, záznamové zařízení, Kitas
KEYWORDS:
manipulation, driver‘s card, recording equipment, Kitas
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1

Úvod

Znalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují
analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní
orgány, by měl být připraven na možnou manipulaci se záznamovým zařízením, jeho daty a
karetami řidičů.
Tato publikace se zaměří na kontroly záznamového zařízení prováděných při silničních
kontrolách a schválenými servisními dílnami. Je potřeba reagovat na nárůst pokusů o
obcházení systému tachografů, zejména pak na narůstající útoky a hrozby proti systému
digitálních tachografů. Tyto pokusy a hrozby představují vážné riziko pro bezpečnost
silničního provozu a mají negativní dopad na hospodářskou soutěž a na sociální podmínky
řidičů v silniční dopravě. Z těchto důvodů je potřeba se zaměřit na manipulace se
záznamovým zařízením a kartami řidičů.
Cílem této publikace je předkládání osvědčených postupů a metod při kontrolách, které mají
účinně bránit pokusům o obcházení systému digitálních tachografů, případně tyto snahy
zjišťovat.
2

záznamové zařízení

2.1 Funkce záznamového zařízení
Záznamové zařízení slouží pro automatické nebo poloautomatické zobrazení, záznam a ukládání
podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů tohoto vozidla. Záznamové
zařízení se skládá ze snímače pohybu, kabelů propojujících snímač s jednotkou ve vozidle
viz.následující obrázek.

Obrázek č. 1 – Popis záznamového zařízení.
Picture No. 1 – Description of the recording equipment.
Popis:


1. Palubní přístroj
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2. Jednotka ve vozidle
3. Výtisk
4. Karta tachografu
5. Čtecí sowtware
6. Snímač

Z částí záznamového zařízení jsou z hlediska podvodu nejvíce ohroženy snímač, jednotka ve
vozidle a karta řidiče. Další kapitoly jsou zaměřeny na bezpečnost a ochranu proti vnějším
zásahům snímače a jednotky ve vozidle.
2.2

Snímač

Snímač pohybu je část záznamového zařízení, která zajišťuje signál odpovídající rychlosti
vozidla nebo vzdálenost ujetou vozidlem. Snímač kóduje signál a posílá ho do jednotky ve
vozidle. Vzhledem k tomu, že je signál zakódovaný není nutná speciální ochrana kabelů,
kterými je signál veden. Snímač pohybu musí být plně funkční v rozmezí od – 40°C do
+135°C.

Obrázek č. 2 – Kitas II.
Picture No. 2 – Kitas II.
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Obrázek č. 3 – Příklady snímačů Kitas II.
Picture No. 3 – Examples of sensors Kitas II.
Snímače na převodovce jsou různého typu a mají různou délku, podle typu vozidla a použité
převodovky. Snímač je vždy spárován s tachografem a propojen kabely v opancéřovaném
obalu, který nesmí být nikde poškozen a každý snímač má na sobě napsané své identifikační
označení pro spárování s tachografem.

Obrázek č. 4 – Umístění snímače na převodoce.
Picture No. 4 – Location of sensors on transmission.

2.2.1 Plombování snímače
Nařízení Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě požaduje, aby
jakékoliv spojení, jehož rozpojení by umožnilo provedení neidentifikovatelných změn nebo
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převodovkou a konektorem kabelu vedoucího od snímače k jednotce ve vozidle.

Obrázek č. 5 – Příklad zaplombování snímače.
Picture No. 5 – Example seal the sensor.
Příklad plombování drátem, který je protažen přes očko šroubu a přes otvor na snímači a
zaplombován plombou opatřenou úřední značkou výrobce nebo autorizovaného metrologického
střediska.

2.2.2 Příklady plomb
Plomby mohou být z různých materiálů. Například plastové, hliníkové a olověné. Je na nich
vytlačena úřední značka (viz následující příklad). Seznam AMS a přidělených značek je dostupný
z http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Digitalni-tachograf/. Výrobce tachografu používá
plomby s označením VDO/xx CZ, Stoneridge V/R /xx CZ a Actie A/xx CZ. Kde xx jsou čísla
přidělená střediskům.
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Obrázek č. 6 – Příklady plomb.
Picture No. 6 – Examples of seals.

2.2.3 Příklad použití magnetu
Umístění magnetu na snímači se projeví zkreslením signálu ujeté vzdálenosti a rychlosti, nebo
jeho úplným zrušením. To znamená, že je možné podle síly magnetu ovlivnit záznam
rychlosti jedoucího vozidla tak, že rychlost vozidla je nižší než skutečná, a v případě
dostatečné síly magnetu tachograf nezaznamená žádný pohyb (nejsou zaznamenány ujeté km,
ani rychlost vozidla) a řidič může nastavit jakoukoliv ze tří činností, tzn. jinou činnost,
pohotovost a nebo dokonce odpočinek. Následující snímky dokumentují použití magnetu v
praxi. V daném případě je použit magnet z motorku stěrače.

Obrázek č. 7 – Příklad použití magnetu.
Picture No. 7 – Example of using a magnet.
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Popis obrázku č. 7:




A. Snímač
B. Přívodní kabel ke snímači
C. Magnet

Poznámka: Podezření že byl použit magnet, lze získat přiložením například kovových pilin na
snímač. Pokud je na snímač přikládán magnet, dochází postupně k jeho trvalému
zmagnetizování. Pozor, tímto způsobem lze pouze nabýt podezření, které je nutné prokázat.
2.3 Jednotka ve vozidle/tachograf
Jednotka ve vozidle je část záznamového zařízení umístěná ve vozidle jako jediný celek nebo
několik celků rozmístěných ve vozidle. Ve většině případů se jedná o jeden celek, který bude dále
nazýván tachografem. Tachograf musí být plně funkční v rozsahu od -20°C do +70°C. Pokud je
tachograf konstruován tak, že může být otevřen, musí být každé otevření pouzdra detekováno a
chráněno plombami. Pokud je tachograf konstruován tak, aby nemohl být otevřen, musí být každý
pokus o zásah snadno objeven, například vizuální kontrolou.
Příklady ochrany jednotlivých tachografů před vnějším zásahem.

2.3.1 Tachograf Siemens VDO DTCO 1381
Umístění plomby na čelní desce.

Obrázek č. 8 – Plomba na přední desce tachografu.
Picture No. 8 – The seal on the front panel tachometer.
Umístění výrobního štítku v tiskárně tachografu.
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Obrázek č. 9 – Umístění výrobního štítku v tiskarně tachografu.
Picture No. 9 – Location of the manufacturing label printer in the tachograph.
Výrobní štítek je přístupný po otevření zásuvky tiskárny a vyjmutí roličky papíru. Obsahuje
údaje o výrobci, včetně schvalovací značky.
Umístění plomby na zadní desce tachografu, kde chrání přístup k článku, který udržuje paměť
tachografu v době jeho odpojení od zdroje.

Obrázek č. 10 – Umístění plomby na zadní desce tachografu.
Picture No. 10 – Location of seals on the rear panel tachometer.
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Kontrola digitálního tachografu

2.4

Obrázek č. 11 – Kontrola digitálního tachografu.
Picture No. 11 – Checking the Digital Tachograph.
Pro komplexní kontrolu DT je potřeba provést:





a) Výtisk technických údajů
b) Výtisk událostí a závad
c) 24h výtisk z vozidla a z karty
d) Stažení údajů z karty a vozidla

2.4.1 Kontrola štítku
Zkontrolovat rozměr pneumatik na hnací nápravě a na štítku.
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Obrázek č. 12 – Štítek ve dveřích vozidla.
Picture No. 12 – The label at the door of the vehicle.

2.4.2 Kontrola kalibrace
Při kontrole kalibrace tachografu musí souhlasit údaje na štítku vozidla a na výtisku
z tachografu tohoto vozidla.

Obrázek č. 13 – Část výtisku z tachografu vozidla.
Picture No. 13 – Part of the printout of the vehicle tachograph.

Obrázek č. 14 – Část štítku z vozidla.
Picture No. 14 – Part of the label from the vehicle.
Zamezení zápisu na kartu řidiče

2.5

Princip: údaje se na kartu nezapisují průběžně, ale pouze:




v 00:00 (resp. 24:00)
při vložení karty
při vynětí karty

179

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2011 v Brně

Řidič zakryje čip karty, čímž zabrání uložení údajů před vynětím karty. Při dalším vložení
karty zadá ručně např. odpočinek, při kontrole samotné karty kontrolor žádné porušení nezjistí

Obrázek č. 15 – Kousek plastu vložený na čip karty řidiče.
Picture No. 15 – A piece of plastic embedded in the chip card driver.
Zakrytí musí být připraveno už při vložení karty, před vynětím se papír/plast zasune na čip.
Část výtisku z DT - karta nebyla správně uzavřena.

Obrázek č. 16 – Část výtisku z DT
Picture No. 16 – Part copy of DT.
Karta opět vložena v 10:22

Obrázek č. 17 – Část výtisku z DT
Picture No. 17 – Part copy of DT.
Výtisk událostí a závad - kód 24 - manipulace zařízení
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Obrázek č. 18 – Část výtisku z DT
Picture No. 18 – Part copy of DT.
Kód 06 znamená karta nebyla správně uzavřena, zobrazí se na výtisku událostí a závad.

Obrázek č. 19 – Část výtisku z DT
Picture No. 19 – Part copy of DT.
2.6

Ovlivnění funkce tachografického
zabudovaných v kabině řidiče

zařízení

různými

Obrázek č. 20 – Přepínač v kabině vozidla.
Picture No. 20 – The switch in the cab.
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Obrázek č. 21 – Přepínač v kabině votidla.
Picture No. 21 – The switch in the cab.

Obrázek č. 22 – Přepínač aktivovaný zasunutím do zapalovače.
Picture No. 22 – Switch activated by pushing it into the cigarette lighter.
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Obrázek č. 22 – Přepínač aktivovaný dálkovým ovladačem.
Picture No. 22 – Switch activated by remote control.
Odhalování těchto manipulací je velice složité. Hledání různých skrytých přepínačů či
dálkových ovládání v kabině řidiče napojených na tachograf nebo hledání přerušeného
pancíře na drátech vedoucích od tachografu ke snímači na převodovce.
2.7

Kontrola stažených dat z karty řidiče a z tachografu

Na území České republiky provádí kontrolní orgány kontrolu dat stažených z karty řidiče a
z tachografu pomocí programu Tagra a Tachoscan.
V návaznosti na kontrolu dat stažených z vybraných karet řidičů se provede kontrola dat
stažených z tachografu vybraných vozidel a jejich namátkové srovnání s daty řidičů, kteří
řídili tato vozidla. Cílem je zjištění zda řidiči nepoužívají cizí kartu, případně odhalení jízdy
bez vložení karty do tachografu za účelem dodržení doby řízení nebo odpočinku. V této
souvislosti je nutné připomenout požadavek na použití zařízení pro specifickou analýzu s
příslušným softwarem s cílem ověřit a potvrdit digitální podpis připojený k údajům. Jak
požaduje směrnice 2009/4/ES (viz následující obrázek).
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Obrázek č. 23 – Vyčtení karty řidiče pomocí programu Tagra.
Picture No. 23 - Reading driver card using Tagra.
Rozbor událostí a závad registrovaných tachografem

2.8

Tachograf identifikuje a registruje události a závady. Událost je mimořádná činnost zjištěná
záznamovým zařízením, která může pocházet z pokusu o podvod. Jedná se o nestandardní
zacházení se záznamovým zařízením nebo s kartou tachografu. Závada je mimořádná činnost
zjištěná záznamovým zařízením, která může pocházet z chybné funkce nebo poruchy zařízení.
Přehled událostí, příčin jejich vzniku. Z uvedených událostí je nutné zejména prověřit, zda se
nejedná o následující podvody:






Jízda bez karty – je nutné ověřit dobu trvání a důvod, který uvádí řidič. K události
může dojít, když řidič má vyčerpánu dobu řízení a vyjme svoji kartu z tachografu a
pokračuje v jízdě bez karty. Jízda bez karty je zaznamenána v paměti tachografu. V
tomto případě se jedná o pokus o podvod, neboť jízda bez karty není zaznamenána na
kartě řidiče. Pokud by jízda byla uskutečněna mimo veřejnou komunikaci (například
na staveništi) musí být označena funkcí OUT (tzn. mimo působnost nařízení (ES) č.
561/2006).
Vadný snímač nebo vadná komunikace mezi snímačem a tachografem - je nutné provést
kontrolu plomby na snímači a kontrolu vedení signálu od snímače k tachografu. Dále je
nutné ověřit, zda k této události došlo před poslední kalibrací, nebo až po poslední
kalibraci. V případě, že k události došlo po poslední kalibraci je nutné provést kontrolu
nebo opětovnou kalibraci/ověření tachografu ve středisku AMS (autorizované
metrologické středisko).
Přerušení napájení proudem – je nutné ověřit četnost přerušení a posoudit důvody
přerušení napájení, které uvedl řidič.
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Výše uvedené události mohou signalizovat snahu o manipulaci se záznamovým zařízením a z
těchto důvodů je potřebné provést v případě tuzemského dopravce kontrolu u dopravce. V
případě zahraničního dopravce upozornit přes Ministerstvo dopravy České republiky orgán
státní správy příslušného státu, kde má dopravce sídlo, nebo bydliště. Ostatní události
signalizují nesprávný postup (např. vložení karty za jízdy, konflikt karet atd.).
Rozbor událostí a závad registrovaných na kartě řidiče

2.9

Karta řidiče uchovává trvale (po dobu platnosti karty) údaje:




identifikující kartu (číslo karty, vydávající členský stát, datum vydání, začátek a konec
platnosti),
identifikující držitele karty (příjmení a jméno, datum narození, obvyklý jazyk),
o řidičském průkaze (vydávající členský stát, číslo řidičského průkazu),

Následující údaje jsou uchovávány podle následujícího klíče:








3

o použitých vozidlech (datum a čas prvého použití vozidla, ujetou vzdálenost,
registrační značku vozidla a stát ve kterém bylo vozidlo registrováno), minimálně 84
záznamů,
o činnosti řidiče, když byla karta použita a které musí být uchovávány nejméně 28 dnů
(datum, počet dnů kdy byla karta v tachografu, stav počítadla km, činnost řidiče),
o místě a času, kde činnost řidiče začíná a končí (datum a čas vložených údajů, druh
vložených údajů, stát a region, kde byly údaje vloženy, ujetá vzdálenost), minimálně 42
párů,
o událostech (viz tabulka), pouze posledních 6 událostí jednotlivého typu,
o závadách (viz tabulka), pouze posledních 12 závad,
o kontrolní činnosti (datum a čas, číslo kontrolní karty a členský stát, který kontrolní kartu
vydal, druh kontrolní činnosti), pouze poslední záznam,
o použití karty vztahující se k vozidlu, posledních 56 záznamů,
o specifických podmínkách (mimo působnost nařízení, trajekt/vlak), posledních 56
záznamů.

závěr

V případech zjištěné manipulace například padělání, potlačování nebo ničení údajů
zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných v záznamovém zařízení nebo na kartě
řidiče, manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým listem nebo kartou řidiče, která
má nebo může mít za následek padělání údajů a nebo vytisknutých informací nebo v
případech, kdy se ve vozidle nachází přístroj umožňující padělat údaje a nebo vytisknuté
informace (magnet, přepínač/kabel), řidič nesprávně používá záznamové zařízení (nepoužívá
pouze svoji platnou karta řidiče) nebo při kontrole je odhaleno, že záznamové zařízení
nefunguje správně (například: záznamové zařízení nebylo řádně zkontrolováno, kalibrováno a
všechny části záznamového zařízení nejsou zapečetěny odpovídajícím způsobem, jak bylo
popsáno výše) s e j e d n á ovelmi závažné porušení nařízení 3821/85 dle Směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících
se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
V těchto případech lze usuzovat na to, že dopravce porušil svoji povinnost zajistit, aby řidič
vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku způsobem,
který je jako závazný přímo určen nařízením 3821/85 a dopustil se tak správního deliktu
uvedeného v § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, kdy nezajistil,
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aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a údaj o
době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení.
Je potřeba zdůraznit, že uvedené postupy při kontrolách týkajících se zjišťování používání
manipulačních přístrojů předpokládají spolupráci všech kontrolních složek, tzn. Policie ČR,
Celních úřadů, Centra služeb pro silniční dopravu a dopravních úřadů. Zpracovaná metodika
řeší doporučení obsažená v doporučení Komise 2009/60/ES. Současně lze předpokládat, že
obdobně bude přistoupeno k zabezpečení doporučení ke kontrole servisních dílen.
4
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KORESPONDENCE POŠKOZENÍ OSOBNÍHO VOZU PO ZÁSAHU ÚLOMKŮ
STŘEŠNÍ KRYTINY
DAMAGE CORRESPONDENCE OF CAR HIT BY THE FRAGMENTS OF
ROOFING
Jiří Prnka39 , Robert Sedlák40
ABSTRAKT:
Článek pojednává o dopravní nehodě, při které mělo dojít ke kontaktu osobního vozu s
úlomky střešní krytiny, uvolněnými z protijedoucího nákladního vozu a následnému vyjetí
osobního vozu do příkopu. Na základě korespondence poškození, mechanismu vzniku
poškození a pohybu úlomků krytiny bylo zkoumáno, zda mohl předmětný nehodový děj nastat
tak, jak jej účastník popsal.
ABSTRACT:
The article deals with the traffic accident with supposed contact of a car with fragments of
roofing, which were lost from an oncoming truck, and caused subsequent running off a car
into a ditch. Based on correspondence damage, mechanism of damage and movement of
fragments of roofing it was researched if the question could arise as mentioned accident plot,
as it was described by the participant.
KLÍČOVÁ SLOVA:
korespondence poškození, střešní krytina, osobní vůz, nákladní vůz, trajektorie, odstředivá
síla
KEYWORDS:
damage correspondence, roofing, car, truck, trajectory, centrifugal force
1

Úvod

Pojistný podvod se stal fenoménem v ČR od poloviny 90-tých let minulého století. Na Ústavu
soudního inženýrství v Brně pozorujeme stále se zvyšující podíl pojišťovacích podvodů vůči
reálným nehodám. Vynalézavost a nápaditost některých aktérů téměř nezná mezí a při
plánování neváhají využít i počítačové simulační programy. Někdy ovšem podcení znalost
základních fyzikálních jevů, jako jsou kinetická energie, silová působení, pohyby těles apod.
Jedním z takových případů se zabývá i tento článek.
2

Řešení dopravní nehody

K dopravní nehodě (dále DN) došlo tak, že z nezjištěného nákladního automobilu (nejspíše
značky Avia) došlo při průjezdu pravotočivou zatáčkou k uvolnění vezeného stavebního
materiálu (střešní krytina) a jeho část měla spadnout na protijedoucí automobil VW Passat,
přesněji na čelní sklo a přední kapotu. Řidič VW následně havaroval vpravo do silničního
příkopu. Řidič nákladního vozu (dále NV) z místa dopravní nehody ujel. Ke zranění osob
nedošlo. Průběh DN na obr. 1.

39
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Obr. 1 – Plánek DN zhotovený řidičem VW
Plan of traffic accident side made by VW´s driver
2.1

Rychlost nákladního vozu

Pro řešení DN bylo třeba určit rychlost NV. Nehoda se udála v zatáčce, proto bylo uvažováno,
že řidič jel s ohledem na adhezní podmínky maximální rychlostí, kterou mu dovolovalo
zakřivení zatáčky, tedy mezní rychlostí. Zatáčka byla ve směru jízdy NV ve stoupání od cca
3° do 7°.
Mezní rychlost pro rovinnou zatáčku ve svahu, neklopená:
(1)
√
̇

√

̇

kde:
g: gravitační zrychlení – 9,81 m/s2
d: maximální využitelná adheze v bočním směru za špatných podmínek – 0,4
RT: poloměr zatáčky v místě těžiště NV – 27 m
: podélný spád zatáčky – 3° až 7°
2.2

Rovnováha odstředivé a třecí síly

Charakter materiálu, ani rozložení materiálu na ložné ploše NV nebylo jednoznačně známo.
Na fotodokumentaci PČR byly pouze úlomky střešní krytiny. Krytina by se mohla začít
uvolňovat působením odstředivé síly a vlivem náklonu vozidla. Počáteční rychlost
uvolněného úlomku
by byla totožná s rychlostí NV. V níže uvedených výpočtech je
uvažováno =
.
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Pro určení, zda by mohlo dojít k uvolňování materiálu z ložné plochy nákladní automobilu při
jízdě zatáčkou, je třeba prověřit rovnováhu odstředivé a třecí síly. K uvolňování dochází při
rovnosti = , resp. když je > . Konec uvolňování nastává opět při
= , resp. když
je
> , nebo dříve, pokud už není, co by se sypalo. Velikost třecí síly se jízdou nemění,
velikost odstředivé síly se zvyšující se rychlostí roste a se zvětšujícím se poloměrem klesá.
Třecí síla:
=

(1)

kde:
: koeficient statického tření mezi střešními taškami – 0,30 až 0,50
: normálová síla
Odstředivá síla:

kde:
: rychlost rotujícího tělesa - rovna mezní rychlosti
Rovnováha odstředivé a třecí síly:

ž
ž

Z předchozí rovnováhy je patrné, že hodnota odstředivé síly na poloměru R leží
v intervalu hodnot síly třecí, k uvolnění střešních tašek tedy dojít mohlo.
2.3

Výška uvolnění

Pro stanovení výšky, ze které by se materiál z ložné plochy NV uvolnil, byla na vozidle
VW vybrána dvě místa poškození po deklarovaném zásahu úlomkem střešní krytiny. Místo
poškození 1 na víku motoru – nejníže umístěné poškození (obr. 2) a místo poškození 2 na
předním skle - nejvýše umístěné poškození (obr. 3).
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Obr. 2 – Místo poškození 1 na víku motoru Obr. 3 – Místo poškození 2 na předním skle
Place of damage No.1 on engine cover
Place of damage No.2 on windscreen
Z fotografií byla stanovena poloha jednotlivých míst poškození s přesností ± 5 cm (obr. 4).

Obr. 4 - Poloha jednotlivých míst poškození v cm
Location of individual place of damage in cm
Úlomek pohybující se vlivem setrvačné síly při jízdě ve stoupání opisuje trajektorii
šikmého vrhu. Jeho poloha je tedy jasně popsána v každém okamžiku.
Pro určení výšky šikmého vrhu potřebujeme znát rychlost pohybu úlomku a vzdálenost,
na kterou úlomek dopadne. Počáteční rychlost je totožná s rychlostí NV a vzdálenost je
možné určit s umístění stop po dopadu na vozidle. Na obr. 5 je v rovině vozovky znázorněna
délka průmětu trajektorie letu úlomku u od místa uvolnění po místo kontaktu s vozidlem.
Vzdálenost a je dána místem konkrétního poškození a poloměr ru je roven součtu poloměru R
na střednicové čáře plus vzdálenost a.

Obr. 5 - Trajektorie letu úlomků
Trajectory of the fragments flight
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Obr. 6 - Kruhová úseč
Circular segment
Ze vztahu (4) pro délku tětivy kruhové úseče vyplývá trajektorie letu úlomku u.
Délka tětivy je:

√

=>

√

(4)

Pro místo poškození 1 je délka průmětu trajektorie letu u1 = 5,4 m, pro místo poškození
2 je potom u2 = 6,5 m.
Ze známé délky průmětu trajektorie letu úlomku u je možné určit relativní výšku b, tj.
výšku mezi místem odpoutání úlomku a místem jeho kontaktu s vozidlem (obr. 7).

Obr. 7 - Trajektorie letu úlomků – relativní výška
Trajectory of the fragments flight - relative height
Pro pohyb v ose y platí:

kde:
t : doba letu, která je rovna:

Pro pohyb v ose x platí:
√
kde:
: složka dopadové rychlosti ve směru osy x
Dosazením vztahů (4), (6), (7) do vztahu (5) je určen vztah pro relativní výšku b:
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√
√

[

√

]

Absolutní výška h pro jednotlivé místa poškození 1 a 2 je zřejmá z obr. 8.

Obr. 8 - Trajektorie letu úlomků (pro místo poškození 1 a 2)
-

Trajectory of the fragments flight (for place of damage No.1 and No.2)
Výška, ze které by padal úlomek na místo poškození 1
(9)
√
[

-

√

√

]

Výška, ze které by padal úlomek na místo poškození 2
(10)
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√
[

√

√

]

kde:

h1,2: výška nad vozovkou, ze které by padal úlomek na místo poškození 1, resp.2
a1,2: vzdálenost místa poškození 1, resp.2, od levého boku vozidla – 0,52 m, 0,74 m
R: poloměr oblouku – 28 m

: počáteční rychlost úlomku – 10,3 m/s
: podélný sklon zatáčky – 3 až 7 °
Pokud by se vozidla pohybovala svým obrysem podél středové čáry, tj. ve vzájemné
boční vzdálenosti 0 m, byla by výška, ze které se úlomek uvolnil 2,2 m (místo poškození 1),
resp. 3,2 m (místo poškození 2). Pokud by byla vzájemná boční vzdálenost větší než 0 m, byla
by větší i výška, ze které by se úlomek uvolnil.
2.4

Korespondence poškození

Při vjetí vozidla do oblouku naroste setrvačná síla skokově. Pokud by setrvačná síla
byla větší než síla třecí, došlo by k uvolnění naloženého materiálu, který by se kontinuálně
sypal z ložné plochy (předpoklad homogenního materiálu). Pokud by došlo ke kontinuálnímu
uvolňování převážené sutě z ložné plochy NV při průjezdu zatáčkou, pak by vozidlo VW
najelo do roje padajících úlomků krytiny nejprve přední částí. Postupně by došlo ke kontaktu
s nárazníkem, mřížkou, kapotou, čelním sklem, střechou atd. Výše položené části vozidla VW
by byly poškozeny v kratší příčné vzdálenosti od levého boku vozidla než části umístěné níže,
tzn., že poškození čelního skla by bylo v kratší příčné vzdálenosti od levého boku vozidla než
poškození kapoty - viz obr. 9. Stopy po dopadu krytiny na vozidlo by se musely nacházet
v blízkosti křivky popisující trajektorii letu. Toto zjištění je v rozporu se zdokumentovanou
polohou poškození v místě 1 a 2, viz obr. 10. Poškození v místě 2 je ve větší příčné
vzdálenosti od levého boku vozidla než poškození v místě 1. Také poloha ostatních poškození
kapoty a čelního skla (místo prvotního kontaktu) nekorespondují s trajektorií letu úlomků při
kontinuálním sypání, viz obr. 10. Nepravidelné úlomky střešních tašek mohou mít mírnou
odchylku od teoretického průběhu trajektorie letu vlivem odporu vzduchu. Odpor vzduchu
působí významně u velkých a lehkých těles při velkých rychlostech. V případě uvolněných
částí střešní krytiny letící rychlostí 37 km/h se odpor vzduchu neprojevuje významně a tedy i
odchylka skutečné trajektorie od teoretické je v tomto případě zanedbatelná.
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Obr. 9 - Trajektorie letu a poloha míst poškození při kontinuálním sypání (obecně)
Trajectory of the fragments flight for places of damage during continuous sprinklin

Obr. 10 - Korespondence poškození, trajektorie letu a poloha zdokumentovaných poškození
Damage correspondence, trajectory of the fragments flight and location of documented
damage
Vznik jednotlivých poškození na kapotě a skle vozidle VW co do polohy by byl
technicky možný tak, že by se materiál (v daném případě však pouze jednotlivé částice) sypal
z několika nad sebou umístěných ložných ploch, nebo by se jednalo o nahodilé uvolnění
částic nehomogenního materiálu z různých míst naloženého objemu materiálu. Naložený
materiál mohl být nehomogenní (různě velké části střešní krytiny - suť) a mohlo tak
k nahodilému uvolnění částic dojít. Na příkladu poškození v místě 1 a 2 by tomuto
odpovídaly výšky uvolnění 2,2 m a 3,2 m, viz obr. 11.
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2

1

Obr. 11 - Trajektorie letu a výšky pádu pro místa poškození 1 a 2
Trajectory of the flight and drop height of fragments for places of damage
Z fotodokumentace poškození vozidla VW je zřejmé, že sklo a kapota byly poškozeny
bodově, tj. od jednotlivých těles, nikoliv od většího množství materiálu tak, jak bylo
zdokumentováno v místě nehody na vozovce. Podle charakteru jednotlivých bodových
poškození kapoty je dále zřejmé, že tato poškození vznikla působením převážně kolmé síly,
viz obr. 12 a 13. Toto zjištění je s ohledem trajektorii letu materiálu, resp. na úhel dopadu a
tedy i silové působení dopadajícího materiálu na kapotu vozidla, technicky nepřijatelné.
Střešní tašky nebo jejich části dopadající rychlostí 34 až 36 km/h na vozidlo VW pod ostrým
úhlem ve směru letu úlomků by zanechaly na vozidle jiné stopy (promáčknutí a natažení
materiálu do směru pohybu částic, škrábance apod.). V důlcích na kapotě VW byly stopy
červeného otěru, které vznikly zřejmě klepnutím rohem střešní tašky, či cihly do kapoty.
Podobný charakter poškození je patrný i při úderech rohem kladiva, viz obr. 14 a 15
z provedeného experimentu [2]. Z tohoto je možno dovodit, že zdokumentovaná poškození
kapoty nevznikla při deklarovaném nehodovém ději – zasažení vozidla uvolněnou střešní
krytinou nebo jejími částmi při průjezdu NV zatáčkou.
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Obr. 12 a 13 - Detail poškození kapoty na voze VW (kolmé silové působení)
Detail of damage on the engine cover (vertical stresses actives)

Obr. 14 a 15 - Detail poškození kapoty od úderů kladiva při experimentu
Detail of damage on the engine cover from hitting of hammer during experiment

Obr. 16 - Úhel dopadu pří výšce uvolnění 2,2 m a rychlosti úlomku 36 km/h
(zeleně – směr silového působení)
Angle of impact with drop height 2,2 m and velocity of fragment 36 kph
(green - the direction of force action)
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Obr. 17 - Směr stop, které by vznikly při kontinuálním sypání sutě z NV
(zeleně směr silového působení)
The direction of tracks created during continuous debris sprinkling from truck
(green - the direction of force action)
2.5

Trajektorie uvolněných úlomků

Z rozložení úlomků tašek na vozovce a s uvažováním trajektorie letu úlomků (obr. 18)
je možno určit hypotetické místo, kde by uvolňování započalo. V našem případě je trajektorie
mírně odkloněna o úhel stoupání vozovky, tedy o 0 až 5,5 °

Obr. 18 - Teoretická trajektorie letu úlomků
Theoretical trajectory of horizontal flight
1. fáze – let:
√
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kde:
: vzdálenost, kterou úlomek urazí v 1. fázi
: uvažovaná minimální výška, ze které úlomek padá - 2,2 m (místo poškození 1)
: počáteční rychlost úlomku – 10,3 m /s
: podélný sklon zatáčky v oblasti 1. fáze pohybu úlomku – 0 až 3°
Dopadová rychlost úlomku

v rovině vozovky:
√

(12)

2. fáze – sunutí po vozovce:

kde:
: vzdálenost, kterou úlomek urazí v 2. fázi
: koeficient dynamického tření mezi taškou a asfaltovou vozovkou – 0,40 až 0,50
: podélný sklon zatáčky v oblasti 2. fáze pohybu úlomku – 0 až 5,5 °
Z předchozího výpočtu je zřejmé, že při rychlosti NV 37 km/h by byla vzdálenost,
kterou by úlomek urazil od místa uvolnění až po úplné zastavení mezi 15,4 až 20,4 m (6,8 až
6,9 + 8,6 až 13,5 = 15,4 až 20,4 m). Z plánku (obr. 19) je možno dále dovodit, že uvolňování
materiálu by muselo začít v místě, kde je přímý úsek vozovky. Na přímém úseku vozovky
nepůsobí na vozidlo ani na náklad odstředivá síla, tzn., že k uvolňování materiálu by v daném
okamžiku nemohlo dojít. S tímto ohledem je zdokumentovaná poloha materiálu ve vozovce
technicky nepřijatelná. Materiál by se mohl začít uvolňovat až v místě, kde začíná poloměr
zatáčky, tj. v místě, kde by narostla skokově setrvačná odstředivá síla. Materiál by se potom
nacházel v místě tak, jak je to znázorněno na obr. 20.
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Obr. 19 - Pole úlomku krytiny a konečná
poloha VW
Field of roofing fragments and final
position of VW
Obr. 20 - Pole úlomku stejného množství
materiálu uvolněného vlivem setrvačné síly
Field of fragment of the same amount of
roofing released by inertial force
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2.6

Pole úlomků

Z fotodokumentace PČR je patrno, že úlomky krytiny byly na vozovce rozloženy
nerovnoměrně ve 3 místech v délce úseku cca 10 m a na vozovce nebyly zřejmé žádné dřecí
stopy po pohybu krytiny, viz obr. 21. Při jízdě konstantní rychlostí v oblouku s neproměnným
poloměrem se velikost setrvačné síly nemění, působí stálá velikost. Pokud by byl
nehomogenní materiál - suť rozložen na ložné ploše nerovnoměrně (např. na 3 hromadách),
bylo by možno 3 těžiště místa vysypání sutě na vozovce považovat za technicky přijatelné.
Chybí ale jakékoliv stopy po pohybu materiálu na vozovce - sunutí z čehož můžeme dovodit,
že materiál nebyl uvolněn z jedoucího automobilu vlivem setrvačné síly. Jak je zřejmé
z detailu místa vysypání (obr. 22) leží několik tašek na sobě, což nejvíce odpovídá sypání ze
stojícího vozidla.

Obr. 21 - Tři místa vysypání střešní krytiny
Three places of pouring of roofing

Obr. 22 - Detail úlomků krytiny na silnici
Fragments detail of roofing on the road

Z tohoto lze dovodit, že zdokumentovaná poškození na kapotě a skle by s ohledem na
uváděnou konečnou polohu sutě a trajektorii vozidla VW nemohla vzniknout; vozidlo by
neprojíždělo rojem padajících úlomků krytiny.
3

Závěr

Poloha poškození kapoty a skla vozidla VW nekoresponduje s trajektorií letu
uvolněného materiálu vlivem setrvačné síly, který by se kontinuálně sypal na vozovku.
Polohu jednotlivých poškození kapoty a skla by bylo možno technicky vysvětlit tím, že by se
materiál (v daném případě však pouze jednotlivé částice) sypal z několika nad sebou
umístěných poloh, nebo by se jednalo o nahodilé uvolnění jednotlivých částic nehomogenního
materiálu - sutě z různých míst naloženého objemu materiálu.
Způsob poškození kapoty nekoresponduje se silovým působením, které by bylo
vyvozeno při dopadu uvolněných částí střešní krytiny z nákladního vozidla jedoucího
zatáčkou. K poškození kapoty nedošlo dopadem uvolněné střešní krytiny z protijedoucího
vozidla v zatáčce.
S ohledem na absenci stop ve vozovce po pohybu uvolněné krytiny při sunutí do
konečné polohy (dráha sunutí 8,6 až 13,5 m) a jeho zdokumentovanou konečnou polohu
vozovce (poloha neodpovídá trajektorii pohybu - místu zastavení uvolněného materiálu
vlivem setrvačné síly při jízdě v oblouku) je možno považovat deklarovaný způsob vzniku
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předmětné DN řidičem VW za technicky nepřijatelný. K vyjetí vozidla VW mimo vozovku
nedošlo reakcí jeho řidiče na uvolněný náklad z NV.
Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že vozidlo VW bylo poškozeno jiným
způsobem, než jak bylo deklarováno.
4
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ZPOMALENÍ PŮSOBÍCÍ NA POSÁDKU VOZIDLA PŘI ČELNÍM NÁRAZU
DECELERATION ACTING ON THE PASSENGERS IN THE FRONTAL IMPACT
Tomáš Coufal41 , Aleš Vémola42
ABSTRAKT:
Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS
(Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla
při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání maximálního zpomalení působícího na
posádku uvnitř vozidla během nárazu z velikosti poškození vozidla. Z hlediska velikosti
působícího zpomalení během nárazu je vysvětlen rozdíl mezi pasažérem, který je řádně
připoután bezpečnostním pásem a pasažérem, který není připoután. Pro představu o tom,
jakých hodnot dosahují hodnoty zpomalení působící na posádku během čelního nárazu, jsou
zpracována a vyhodnocena data z testovací figuríny z reálné nárazové zkoušky vozidla.
ABSTRACT:
The article is processed in sequence to article Mechanics of car frontal crash from conference
(Expert Forensic Science) 2010 and deals with the deceleration acting on the passengers in
the frontal impact. There is explained principle of obtaining the maximal deceleration acting
on the passengers in the vehicle during the frontal impact from damage of the vehicle. From
the point of view size of deceleration during the impact is obtained difference between
restrained and unrestrained passenger. For an example about it what size achieves values of
deceleration acting on the passengers during the frontal impact are processed and evaluated
data from the dummy from the real crash test of the vehicle.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Náraz, testovací figurína, zpomalení, pasažér, HIC, automobil.
KEYWORDS:
Impact, dummy, deceleration, passenger, HIC, vehicle.
1

Úvod

V drtivé většině případů řešených v rámci technických posudků o příčinách dopravních nehod
je jedinou indicií vypovídající o intenzitě nárazu, kterou má znalec k dispozici, velikost
poškození vozidla. Z velikosti poškození vozidla lze potom vypočítat deformační energii
spotřebovanou deformačními zónami vozidla při nárazu do překážky. Tato deformační
energie je dána deformační prací, kterou vykoná nárazová síla F na dráze x.
x


E D  WD   F  dx

[J]

(1)

0
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Ve znalecké praxi se k určení deformační energie vozidla nejčastěji užívá odborný odhad
ekvivalentní energetické rychlosti EES, která vyjadřuje kinetickou energii vozidla úměrnou
deformační práci potřebnou k dosažení příslušného stupně deformace.
2  WD
[m/s]
(2)
EES 
m
Kde: ED
[J]
deformační energie spotřebovaná při nárazu vozidla,
WD
[J]
deformační práce potřebná k dosažení příslušného stupně
deformace,
F
[N]
nárazová síla,
x
[m]
dráha (hloubka) deformace, na které působí nárazová
síla,
m
[kg]
hmotnost vozidla,
EES
[m/s]
energeticky ekvivalentní rychlost vozidla.
K určení deformační energie vozidla ze vzniklé deformace, respektive EES jsou znalci v
současnosti využívány následující dostupné metody, kterými jsou:


komparační metoda,



metoda korelačního diagramu,



metoda energetického rastru,



výpočet EES dle programu PC-Crash, využívající software Crash 3,



výpočet pomocí softwaru Energy Loss Calculator.

V předmětném článku je vysvětleno, jakým způsobem lze z deformační energie spotřebované
deformačními zónami vozidla při čelním nárazu do překážky získat zpomalení působící na
posádku uvnitř vozidla.

2

Deformační energie, Nárazová síla, Zpomalení působící na posádku uvnitř
vozidla

Na obrázku č. 1 je znázorněn čelní náraz vozidla do tuhé bariéry s plným překrytím. Jedná se
o elastoplastický ráz, při kterém se část přední části vozidla trvale deformuje a část se vrátí
zpět.
1. V bodě 1 obrázku č. 1 je vyobrazeno vozidlo těsně před nárazem pohybující se počáteční
rychlostí v1, s odpovídající kinetickou energií EK.

EK 

1
 m  v12
2

[J]

(3)

2. V bodě 2 obrázku č. 1, je vyobrazeno vozidlo ve fázi nárazu, při které deformace přední
části vozidla dosáhla maximální hodnoty. Rychlost vozidla v této fázi je rovna nule.
Všechna původní kinetická energie vozidla se přeměnila na energii deformační ED.

1
ED   k  x 2
2

[J]

(4)

Červeně vyšrafovaná oblast je oblast plastické deformace o velikosti xP, jejíž deformací byla
spotřebována část původní kinetické energie vozidla označená jako deformační energie
plastická EDP.

E DP 

1
 k  x P2
2

[J]
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Modře vyšrafovaná oblast je oblast elastické deformace o velikosti xE, na jejíž deformaci byla
přeměněna část původní kinetické energie vozidla označená jako deformační energie elastická
EDE.

E DE 

1
 k  x E2
2

[J]

(6)

3. V bodě 3 na obrázku č. 1 je vyobrazeno vozidlo ve fázi po odražení od tuhé
nedeformovatelné bariéry. Vozidlo se pohybuje zpět rychlostí v1´ s kinetickou energií EK´,
na kterou se přeměnila deformační energie elastická, která byla naakumulována v modře
vyšrafované oblasti plastické deformace xP, podobně jak je tomu u stlačené pružiny.

E K/ 
Kde:

v1
v1´
k
x
xP
xE
m
EES

[m/s]
[m/s]
[N/m]
[m]
[m]
[m]
[kg]
[m/s]

1
 m  v1/ 2
2

[J]

(7)

rychlost vozidla před nárazem,
rychlost vozidla po nárazu (zpětná),
tuhost přední části vozidla,
maximální deformace přední části vozidla během nárazu,
plastická (trvalá) deformace přední části vozidla,
elastická (pružná) deformace přední části vozidla,
hmotnost vozidla,
energeticky ekvivalentní rychlost vozidla.

Přední část automobilu je tedy po ukončení nárazu zkrácena o velikost plastické deformace xP
a celková kinetická energie vozidla před nárazem je snížena o deformační energii plastickou
EDP, která je rovna deformační práci, kterou vykonala nárazová síla na dráze deformace xP.
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1

2

3

Obrázek č. 1 – Náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry [autor]
Picture No. 1 – Vehicle crash to the rigid barrier [author]
V grafu č. 1 je červeně vyjádřena lineární tuhostní charakteristika přední části vozidla, tj.
závislost nárazové síly na deformaci při elastoplastickém rázu. Jedná se o zjednodušený
model skutečné tuhostní charakteristiky (zobrazena černě), který je využíván v softwaru
CRASH 3 [5].
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Graf č. 1 – Lineární model tuhostní charakteristiky přední části vozidla [1]
Graph No. 1 – Linear model of stiffness characteristic of front part of the vehicle [1]
V grafu č. 2 jsou čísly 1, 2 a 3 označeny stejně jako v obrázku č. 1 jednotlivé fáze v jakých se
vozidlo právě nachází, tj. č. 1 vozidlo těsně před nárazem, č. 2 okamžik maximální deformace
přední části vozidla, č. 3 vozidlo po nárazu. Plocha pod křivkou znázorňuje deformační
energii. Červeně vyšrafovaná plocha představuje deformační energii plastickou EDP a modře
vyšrafovaná plocha vyjadřuje deformační energii elastickou EDE.
2

1

3

Graf č. 2 – Tuhostní charakteristika přední části vozidla [autor]
Graph No. 2 – Stiffness characteristic of front part of the vehicle [author]
Aby bylo možné vypočítat deformační energii pro jakoukoliv velikost deformace, lze
s výhodou posunout celou tuhostní charakteristiku směrem vlevo o velikost elastické
deformace. Výsledkem je potom modifikovaná tuhostní charakteristika uvedená v grafu č. 3.
Zde si lze s výhodou definovat koeficient tuhosti k.

F
k  tg 
[N/m]
(8)
x
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Graf č. 3 – Modifikovaná tuhostní charakteristika přední části vozidla [autor]
Graph No. 3 – Modified stiffness characteristic of front part of the vehicle [author]
Při známém koeficientu tuhosti k, lze potom definovat vztah pro výpočet nárazové síly
z velikosti vzniklé plastické deformace xP, jejíž velikost lze naměřit na vozidle po nárazu do
překážky.
 
F  F0  k  x P
[N]
(9)
Z velikosti vzniklé deformace přední části vozidla lze s pomocí tuhostní charakteristiky,
vypočítat nárazovou sílu dle vzorce 9. Při známé celkové hmotnosti vozidla m a vypočtené
nárazové síly F lze potom vyjádřit z druhého Newtonova zákona vztah pro zpomalení
působící na posádku uvnitř vozidla. Výpočet zpomalení je založen na předpokladu, že je
posádka vozidla pevně připoutána ve vozidle bezpečnostními pásy a je tedy „pevnou“
součástí vozidla.
 
 F F0  k  x P
a 
[m/s2]
(10)
m
m
Kde: F0
[N]
síla při které nedojde k plastické (trvalé) deformaci vozidla,
F
[N]
síla nárazu vozidla,
k
[N/m] tuhost přední části vozidla,
xP
[m]
plastická (trvalá) deformace přední části vozidla,
m
[kg] hmotnost vozidla.
Jestliže není posádka uvnitř vozidla připoutána bezpečnostními pásy, je situace týkající se
zpomalení působící na posádku zcela odlišná.
3

Zpomalení působící na nepřipoutaného pasaŽéRA

Pro jednoduchost a názorné vysvětlení odlišností mezi zpomalením působícím na
připoutaného a nepřipoutaného pasažéra bude uvažován teoretický čelní náraz vozidla, kdy
působí na posádku během nárazu konstantní zpomalení a je zanedbána elastická část
deformační energie – nedojde tedy k odražení vozidla zpět, ale veškerá kinetická energie
vozidla před nárazem se přemění během nárazu na energii deformační.
Na obrázku č. 3 je znázorněn model vozidla narážejícího do překážky s nepřipoutaným
pasažérem. Vozidlo se těsně před nárazem pohybuje rychlostí v1 a naráží do tuhé
nedeformovatelné bariéry. Po celou dobu nárazu, tedy od bodu A do bodu D viz graf č. 4,
vozidlo zpomaluje teoretickým konstantním zpomalením aVOZIDLO. Pokud by byl pasažér uvnitř
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vozidla pevně připoután bezpečnostním pásem, působilo by na něho stejné zpomalení, jakým
zpomaluje vozidlo, protože by byl jeho „pevnou“ součástí. Nepřipoutaný pasažér však
v okamžiku nárazu (bod A) pokračuje dále ve směru původní jízdy původní rychlostí až do
bodu B, kdy narazí na tuhou část automobilu (volant, palubní deska). V bodě B se začíná
deformovat tělo pasažéra až do bodu C, kde je vyrovnána rychlost pasažéra s rychlostí
vozidla. Nepřipoutaný pasažér se tak „připraví“ o deformační zóny vozidla, které jsou
speciálně navrženy tak, aby ochránili posádku před extrémními hodnotami zpomalení uvnitř
vozidla. Nepřipoutaný pasažér totiž musí snížit svoji původní rychlost při nárazu do tuhé části
vozidla (volant, palubní deska) za mnohem kratší čas než v případě, kdyby byl pevně
připoután bezpečnostním pásem. Vlivem toho působí na nepřipoutaného pasažéra extrémní
zpomalení, které významně zvyšuje riziko vážného poranění.
3.1

Příklad pro vysvětlení rozdílu mezi připoutaným a nepřipoutaným pasažérem

Pro názorné vysvětlení je využito příkladu, ve kterém jsou zvoleny následující vstupní
hodnoty:
- rychlost vozidla před nárazem v1 = 50 km/h  14m/s,
- maximální deformace vozidla xDEF = 0,7 m,
- maximální deformace těla pasažéra xDEFPAS = 0,1 m,
- vzdálenost těla pasažéra od pevné části vozidla xPAS = 0,4 m.

Obrázek č. 3 – Vzdálenost těla pasažéra od pevné části vozidla [8]
Picture No. 3 – Distance between passenger and rigid part of the vehicle [8]
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A

B

C
D

Graf č. 4 – Diagram rychlost x čas při čelním nárazu vozidla do pevné překážky
s nepřipoutaným a připoutaným pasažérem [autor]
Graph No. 4 – Diagram velocity x time in frontal impact to the rigid barrier with restrained
and unrestrained passenger [author]
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A

B

C

D

Obrázek č. 4 – Náraz vozidla do tuhé bariéry s nepřipoutaným pasažérem [autor]
Picture No. 4 – Crash to the rigid barrier with unrestrained passenger [author]
3.2

Výpočet hodnot pro zpomalení působící na nepřipoutaného pasažéra

Celkový čas nárazu vozidla.
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2  s 2  0,7
t DEF   
 0,1 s
v1
14

(11)

Zpomalení vozidla během nárazu (tedy i teoreticky ideálně připoutaného pasažéra).

 v 14
a

 140 m / s 2
t 0,1

(12)

3.2.1 Okamžik nárazu pasažéra na pevnou část vozidla (volant, palubní
deska), dopočítání dalších hodnot v tomto okamžiku
Vozidlo je v okamžiku nárazu pasažéra zdeformováno o x´DEF .

1 

2
x DEF  v1  t PASNAR   aVOZIDLA  t PASNAR
2

(13)

Pasažér narazí do volantu po uražení dráhy xPAS + x´DEF v čase tPASNAR .


/
x PAS  x DEF
 v1  t PASNAR

(14)

Dosazením x´DEF z rovnice 13 do rovnice 14 vyplyne rovnice 15, ze které lze vyjádřit
okamžik nárazu pasažéra do pevné části vozidla tPASNAR.
1 


2
v1  t PASNAR   aVOZIDLA  t PASNAR
 v1  t PASNAR  x PAS
2
2 x
2  0,4
t PASNAR   PAS 
 0,0756 s
aVOZIDLA
140

(15)
(16)

Vozidlo je v čase tPASNAR zdeformováno o x´DEF.

1 
1

2
x DEF  v1  t PASNAR   aVOZIDLA  t PASNAR
 14  0,0756   140  0,0756 2  0,658 m
2
2
Rychlost vozidla v okamžiku nárazu pasažéra do pevné části vozidla tPASNAR .


 
v A  v1  aVOZIDLA  t PASNAR  14  140  0,0756  3,416 m / s  12,3 km / h

(17)

3.2.2 Doba deformace těla pasažéra, dopočítání dalších hodnot v tomto
časovém úseku
Deformace těla pasažéra při nárazu do pevné části vozidla je uvažována xPASDEF = 0,1 m.
Dráha vozidla za dobu, po kterou se deformuje tělo pasažéra.
1
2
  v A  t PASDEF   aVOZIDLA  t PASDEF
x DEF
2
(18)
1 
1 

  v A  t PASDEF   v A  t PASDEF   v B  t PASDEF
x DEF
2
2

Dráha, kterou urazí pasažér za dobu, po kterou se deformuje jeho tělo.
1
2
  x PASDEF  v1  t PASDEF   a PASDEF  t PASDEF
x DEF
2
(19)
1 
1 

  x PASDEF  v1  t PASDEF   v1  t PASDEF   v B  t PASDEF
x DEF
2
2
Dosazením x´´DEF z rovnice 18 do rovnice 19 vyplyne rovnice 20, ze které lze vyjádřit dobu
deformace těla pasažéra tPASDEF.
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1 
1 
1 
1 


x PASDEF  v A  t PASDEF   v A  t PASDEF   v B  t PASDEF  v1  t PASDEF   v1  t PASDEF   v B  t PASDEF
2
2
2
2
(20)

2  x PASDEF
2  0,1
 0,019 s
  
v1  v A
14  3,416
Rychlost vozidla po ukončení deformace těla pasažéra.
 

v B  v A  aVOZIDLA  t PASDEF  14  140  0,019  0,756 m / s  2,7 km / h
t PASDEF 

(21)

(22)

Vozidlo se v čase tPASNAR zdeformuje o x´´DEF.

1
1
2
  vA  t PASDEF   aVOZIDLA  t PASDEF
x DEF
 3,416  0,019   140  0,019 2  0,04 m
2
2

(23)

Pasažér urazí v čase tPASNAR dráhu x´´DEF + xPASDEF.

  x PASDEF  0,04  0,1  0,14 m
xDEF

(24)

3.2.3 Zpomalení působící na nepřipoutaného pasažéra během čelního
nárazu
Zpomalení působící na pasažéra během nárazu do pevné části vozidla, tj. během deformace
jeho těla.

 
(v  v B ) (14  0,756)

a PASDEF  1

 697 m / s 2  700 m / s 2
t PASDEF
0,019

4

(25)

Zpomalení uvnitř vozidla působící na posádku při čelním nárazu
vyhodnocené z reálné nárazové zkoušky

Pro reálnou představu o tom, jakých hodnot dosahuje zpomalení působící na posádku uvnitř
vozidla při reálném čelním nárazu, byla zpracována data z reálného nárazového testu vozidla
Audi A4 2.0 TFSI Quattro Tiptronic, která jsou čerpána ze zdroje [7]. Zpracována byla data
z akcelerometrů umístěných v hlavě, hrudníku a v oblasti pánve testovací figuríny Hybrid III.
Nárazová zkouška byla prováděna při rychlosti 56 km/h, kdy vozidlo čelně narazilo do tuhé
nedeformovatelné bariéry s plným překrytím přední části.

212

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2012 v Brně

Obrázek č. 4 – Čelní nárazová zkouška vozidla Audi A4 [3]
Picture No. 4 – Frontal crash test of Audi A4 [3]
4.1

Zpomalení působící na hlavu řidiče během čelního nárazu

Samotný záznam z akcelerometrů není příliš využitelný z důvodu značné oscilace signálu.
Proto jsou data ze snímačů filtrována CFC filtrem (Channel Frequency Class), který se dle
literatury [4] používá pro filtrování záznamu ze snímačů při nárazových testech. Pro filtrování
záznamu z akcelerometrů umístěných v hlavě byl dle literatury [4] použit filtr CFC 1000.

Graf č. 5 – Zpomalení působící na hlavu řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 5 – Deceleration acting on the head of driver during the frontal impact [author]
Pro hodnocení zpomalení působícího na hlavu během nárazu bylo zavedeno HIC kritérium
(Head Injury Criterium), které hodnotí míru poranění hlavy pasažéra. Nejčastěji je využíváno
HIC36, kde je počítáno s maximálním zpomalením, které působí po dobu 36 ms. Legislativním
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požadavkem je dle literatury [4] stanoveno, že hodnota HIC u dospělého člověka při čelním
nárazovém testu musí být HIC36 < 1000. Pokud je tato hodnota překročena může docházet
k závažným poraněním hlavy.
t2
 1



HIC 
  a Hlava  dt 
 t 2  t1 t

1



2,5

 (t 2  t1 )





a HLAVA  a x2  a y2  a z2
Kde:

t1 – t2 [s]
aHLAVA [m/s2]
aX
[m/s2]
aY
[m/s2]
aZ
[m/s2]

[-]

(26)

[m/s2]

(27)

časový interval ve kterém se vyhodnocuje HIC (v tomto případě 36 ms),
celkové zpomalení působící na hlavu,
zpomalení působící na hlavu ve směru osy x,
zpomalení působící na hlavu ve směru osy y,
zpomalení působící na hlavu ve směru osy z.

Graf č. 6 – Vyhodnocení HIC36 [autor]
Graph No. 6 – Evaluation of HIC36 [author]
V grafu č. 6 je červeně vyznačena oblast 36 ms, ve kterých dosahuje zpomalení největší
hodnoty. V předmětném nárazovém testu byla vypočtena hodnota HIC kritéria řidiče
HIC36 = 265. Legislativní požadavek HIC36 < 1000 byl tedy v předmětné nárazové zkoušce
splněn.
4.2

Zpomalení působící na hrudník řidiče a jeho stlačení během čelního nárazu

Záznam z akcelerometrů umístěných v hrudníku je dle literatury [4] filtrován filtrem CFC 180
a záznam ze snímače stlačení hrudníku je filtrován filtrem CFC 600.
Pro hodnocení možnosti vzniku vážných poranění hrudníku je využíváno vyhodnocení
maximálního zpomalení působícího během čelního nárazu na hrudník během 3 ms
a vyhodnocení stlačení hrudníku. Legislativním požadavkem je dle literatury [4] pro
dospělého člověka stanoveno, že hodnota maximálního zpomalení během 3 ms (viz graf č. 8)
musí být a3msHRUDNÍK < 60 g a hodnota maximálního stlačení hrudníku během nárazu musí být
Dmax < 76,2 mm. Pokud jsou tyto hodnoty během čelního nárazu překročeny, může docházet
k závažným poraněním hrudníku.
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V grafu č. 8 je červeně vyznačena oblast 3 ms, ve kterých dosahuje zpomalení největší
hodnoty. V předmětném nárazovém testu byla vypočtena hodnota maximálního zpomalení
během 3 ms a3msHRUDNÍK = 39 g a hodnota maximálního stlačení hrudníku Dmax = 37,2 mm.
Legislativní požadavek byl tedy v obou případech splněn.

Graf č. 7 – Zpomalení působící na hrudník řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 7 – Deceleration acting on the chest of driver during the frontal impact [author]
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Graf č. 8 – Vyhodnocení maximálního zpomalení během doby 3 ms [autor]
Graph No. 8 – Evaluation of maximal deceleration during time of 3 ms [author]

Graf č. 9 – Stlačení hrudníku řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 9 – Chest deflection of driver during frontal impact [author]
4.3

Zpomalení působící na oblast pánve řidiče během čelního nárazu

Záznam z akcelerometrů umístěných v oblasti pánve je filtrován filtrem CFC 600 dle
literatury [4].
Pro hodnocení možnosti vzniku vážných poranění v oblasti pánve je využíváno vyhodnocení
maximálního zpomalení působícího během čelního nárazu. Legislativním požadavkem je dle
literatury [4] pro dospělého člověka stanoveno, že hodnota maximálního zpomalení v oblasti
pánve musí být aPÁNEV < 130 g. Pokud je tato hodnota během čelního nárazu překročena,
může docházet k závažným poraněním v oblasti pánve. V předmětném nárazovém testu byla
vypočtena hodnota maximálního zpomalení během aPÁNEV = 47 g. Legislativní požadavek byl
tedy splněn.
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Graf č. 10 – Zpomalení působící na pánev řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 10 – Deceleration acting on the pelvis of driver during the frontal impact
[author]
4.4

Porovnání zpomalení působícího na hlavu, hrudník a pánev řidiče během čelního
nárazu

Pro porovnání zpomalení působícího na hlavu, hrudník a pánev řidiče během čelního nárazu
byly zvoleny 3 vozidla stejného typu. Všechna vozidla byla vybavena tříbodovými
bezpečnostními pásy a airbagy. Jedná se o vozidla Audi A4 modelových roků 1996, 2002
a 2011. Díky tomu lze sledovat vývojový trend v ochraně posádky během časového rozpětí
patnácti let.
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Graf č. 11 – Porovnání zpomalení působící na hlavu řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 11 – Comparison of deceleration acting on the head of driver during the frontal
impact [author]

Graf č. 12 – Porovnání zpomalení působící na hrudník řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 12 – Comparison of deceleration acting on the chest of driver during the frontal
impact [author]
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Graf č. 13 – Porovnání zpomalení působící na pánev řidiče během čelního nárazu [autor]
Graph No. 13 – Comparison of deceleration acting on the pelvis of driver during the frontal
impact [author]
Tabulka č. 1 – Porovnání parametrů určujících míru poranění [autor]
Table No. 1 – Comparison of the parameters determining severity of injury [author]
Umístění snímače

Hlava

Hrudník

Pánev

Sledovaný parametr

HIC36

a3msHRUDNÍK

DMAX

aPÁNEV

Požadavek

< 1000

< 60 g

< 76,2 mm

< 130 g

Audi A4 1996

654

47 g

37,8 mm

80 g

Audi A4 2002

580

52 g

N/A

72 g

Audi A4 2011

265

38 g

37,2 mm

47 g

Pozn.: Legislativní požadavek je uveden pro dospělou testovací figurínu muže Hybrid III.

5

Závěr

V článku je názorně vysvětlena problematika týkající se zpomalení působícího na posádku
během čelního nárazu. V úvodní části a v kapitole 1 jsou uvedeny základní principy, jakými
lze v oboru soudního inženýrství v rámci technických posudků o příčinách dopravních nehod
získat z velikosti poškození vozidla hodnotu maximálního zpomalení, které působilo na
posádku během nárazu vozidla.
V kapitole 2 je vysvětlen rozdíl mezi připoutaným a nepřipoutaným pasažérem během čelního
nárazu. Pro názorné vysvětlení byl sestaven model nepřipoutaného pasažéra, viz obrázek č. 3.
V grafu č. 4 je následně vytvořen diagram závislosti rychlosti v čase pro nepřipoutaného a
připoutaného pasažéra. Diagram byl sestaven na základě výpočtů uvedených v kapitole č. 2.1.
S ohledem na zvolené vstupní hodnoty je zřejmé, že na nepřipoutaného pasažéra působí
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v předmětném případě 5 krát větší zpomalení během nárazu než na pasažéra pevně
připoutaného bezpečnostním pásem.
V kapitole 3 jsou pro představu o tom, jakých hodnot dosahuje zpomalení působící na
posádku uvnitř vozidla při reálném nárazu zpracována data ze snímačů umístěných v testovací
figuríně dospělého muže Hybrid III. Testovací figurína byla umístěna ve vozidle Audi A4,
modelový rok 2011, které čelně narazilo do tuhé bariéry rychlostí 56 km/h. Zpracována jsou
data z akcelerometrů umístěných v hlavě, hrudníku a pánvi. Dále jsou zpracována data ze
snímače stlačení umístěného v hrudníku testovací figuríny. Všechna zpracovávaná data jsou
čerpána ze zdroje [7]. Z jednotlivých záznamů jsou vyhodnocena příslušná kritéria určující
míru poranění hlavy, hrudníku a pánve dle zdroje [4]. Zpracována byla také data z nárazových
tesů vozidel Audi A4 modelových roků 1996, 2002 a 2011 pro možnost sledování vývojového
trendu v průběhu patnácti let v bezpečnosti posádky při nárazu. Porovnání a přehled výsledků
je zpracován v tabulce č. 1. Z grafů č. 11 až 13 a tabulky č. 1 je zřejmé, že mezi modelovým
rokem 1996 a 2002 vozidla Audi A4 došlo k celkovému zlepšení výsledků až na zpomalení
působící na hrudník, kde došlo k mírnému zhoršení. U modelového roku 2011 vozidla Audi
A4 došlo oproti starším modelům k výraznému zlepšení všech sledovaných parametrů.
6
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OCEŇOVÁNÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
VALUATION OF LISTED BUILDINGS FOR INSURANCE PURPOSES
Milan Šmahel43
ABSTRAKT:
Obecně je problematika oceňování památkově chráněných objektů dlouhodobě diskutována,
a to zřejmě proto, že zde více než kdekoliv jinde záleží na úhlu pohledu toho kterého subjektu
na cenu nemovitosti, účelu, pro který má být cena zjištěna nebo stanovena, a druhu ceny nebo
hodnoty, která má být zjištěna nebo stanovena. Onen úhel pohledu spočívá v tomto případě
v rozdílnosti pohledu na cenu nebo hodnotu nemovitosti, jenž je zcela zákonitě dán pozicí
dotčeného subjektu, který se na řešení cenového problému v této oblasti podílí. Je zcela
pochopitelné, že značně odlišné pohledy na cenu památkově chráněné nemovitosti budou mít
například prodávající a kupující, kupující a zástupce finančního úřadu, investor a zástupce
stavebního úřadu nebo národního památkového ústavu, a samozřejmě pojistník a pojistitel.
ABSTRACT:
Generally, the issue of valuation of listed buildings has been long discussed, probably
because here more than anywhere else depends on perspective on the price of real estate, the
purpose for which the price is to be determined and the type of price or value to be
determined or set The perspective is in this case in the differences of views on the price or
value of the property, which is quite inevitable given by the position of the respective subject
that is involved in this area to solve the price problem. It is obvious that very different views
on the cost of listed buildings will be held by the seller and the buyer, the buyer and the tax
office representative, investor and the building office or national heritage institute
representatives and of course the policyholder and the insurer..
KLÍČOVÁ SLOVA:
oceňování, cena, hodnota, cena administrativní, cena obvyklá, cena reprodukční, nová cena,
časová cena, historická hodnota, památková péče, památkově chráněný objekt, kulturní
památka, pojišťovnictví, pojistník, pojistitel, pojistná událost, pojistná hodnota, výše
pojistného plnění.
KEYWORDS:
valuation, price, value, administrative price, current price, replacement price, new price,
contemporary price, historic value, care of historical monuments, valuation of listed
buildings, historic landmark, insurance, policyholder, insurer, insured events, insurance
value, indemnity amount.
1
1.1

Úvod
Historie stavu problematiky

Území České republiky patří v rámci Evropy k územím s nejstarší tradicí územní památkové
ochrany sídel, přičemž ochrana jednotlivých památek je ještě starší. Prvopočátky ochrany
souvisely se situací po skončení druhé světové války, kdy byl sice bezprostředně postižen jen
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relativně malý počet sídel, ale v důsledku hromadného odsunu německého obyvatelstva
hrozilo aktuální nebezpečí ohrožení mnoha cenných urbanistických souborů.
Od té doby je u nás památková péče významnou složkou kulturně výchovné i hospodářsko
organizační funkce státu. Kulturní památky jako doklady historického vývoje a projevy
tvůrčích schopností minulých generací mají v naší společnosti zvlášť důležitý význam pro
vědecké poznání i výklad dějin, tvoří nepostradatelnou součást našeho životního prostředí a
jeho kulturní úrovně. Vlivem změn a růstu cestovního ruchu došlo po roce 1989 k výraznému
zvýšení intenzity stavební činnosti a tedy i rozsahu stavebních a restaurátorských úprav
památkově chráněných objektů, který oproti předchozímu období několikanásobně vzrostl.
Zájem využívat ve větší míře ekonomický potenciál památkově chráněného objektu
představuje pro památkový fond jistou naději, ale v mnohých případech také nemalá rizika či
ohrožení samotného památkově chráněného objektu.
Jak současná praxe ukazuje, tak rychlost, ukvapenost, neodbornost nebo nedůslednost při
obnově a následném užívání památkově chráněných objektů se často stává příčinou vzniku
vad či následně vznikajících poruch působících někdy jen malé, jindy velké nebo zcela
nenávratné škody na památkově chráněných objektech.
Takto vzniklé malé až nenávratné škody - působení vlivů činnosti člověka a působení
přírodních vlivů a zásahů - jsou pak předmětem pojistných (škodních) událostí, které řeší
pojistník s pojistitelem, se kterým uzavřel pojistnou smlouvu.
Pro účely uzavření pojistné smlouvy i řešení případných pojistných událostí památkově
chráněného objektu je pak třeba vždy znát příslušnou cenu, na jakou má být objekt pojištěn,
a v případě vzniku pojistné události cenu opravy poškozeného objektu, cenu využitelných
zbytků nebo cenu objektu v době bezprostředně před pojistnou událostí.
1.2

Přehled současného stavu problematiky

Teorie i praxe všech tří řešenou problematikou dotčených oborů, kterými jsou památková
péče, oceňování nemovitostí a pojišťovnictví se neustále vyvíjí. Největších změn
zaznamenaly tyto obory po roce 1989, ve spojitosti s politicko společenskými
a hospodářskými změnami, především se změnami v oblasti vlastnictví. Všechny tři dotčené
obory se v současné době řídí svými platnými základními právními předpisy.
Přesto, že všechny tři dotčené obory mají své platné základní právní předpisy, setkáváme se
v praxi při oceňování památkově chráněných objektů jak pro potřeby uzavření pojistné
smlouvy, tak pro potřeby zjištění výše pojistného plnění v případě vzniku pojistné události
s řadou jak terminologických tak metodických nesrovnalostí.
2
2.1

problematika oceňování památkově chráněných objektů
Historie dle předpisů pro oceňování nemovitostí

Historii dle předpisů pro oceňování nemovitostí v období od roku 1897 do současnosti lze
rozdělit dle skutečnosti, zda problematiku oceňování památkově chráněných objektů platný
předpis řešil či neřešil a v případě, že řešil, tak jakým způsobem. V některých obdobích bylo
možno tuto problematiku v rámci oceňování nemovitostí dle platného předpisů alespoň
nějakým způsobem zohlednit za pomoci příslušných statí či paragrafů. Období od roku 1897
do současnosti lze s ohledem na platnost jednotlivých předpisů pro oceňování nemovitostí
rozdělit na šest úseků následovně:

2.1.1 Historie dle předpisů pro oceňování nemovitostí 1897 – 1984
Problematika oceňování památkově chráněných objektů nebyla řešena.
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2.1.2 Historie dle předpisů pro oceňování nemovitostí 1985 – 1994
Problematika oceňování památkově chráněných objektů nebyla řešena, bylo však
možné ji částečně zohlednit v rámci ustanovení některých paragrafů.

2.1.3 Historie dle předpisů pro oceňování nemovitostí 1.11.1994 – 31.12.
1997
Problematika oceňování památkově chráněných objektů byla řešena ve vyhl.
č. 178/1994 Sb. a její novele, vyhl. č. 295/1995 Sb., za pomoci koeficientu kategorie
kulturní památky K6 (Národní kulturní památka K6 = 5, Kulturní památka K6 = 2).

2.1.4 Historie dle předpisů pro oceňování nemovitostí 1.1.1998 – 31.12.
2002
Problematika oceňování památkově chráněných objektů byla řešeno počínaje vyhl.
č. 297/1997 Sb., samostatným § 12 Kulturní památky.

2.1.5 Historie dle vyhlášky MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (platné od
1.1. 2003 do 31.1. 2008)
Problematika oceňování památkově chráněných objektů byla řešena samostatným
§ 12 Kulturní památky.

2.1.6 Současnost dle oceňovací vyhlášky MF č. 3/2008 Sb.,o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.o oceňování majetku ve
znění pozdějších předpisů (platné od 1.2. 2008 do současnosti)
Problematika oceňování památkově chráněných objektů byla a je řešena samostatným
§ 12 Kulturní památky.
§ 12 Kulturní památky však nikdy žádným zvláštním způsobem cenu Národní kulturní
památky nebo Kulturní památky neřešil.
Od roku 1967 do současnosti bylo možné památkově chráněné objekty oceňovat i za
pomoci ceníků stavebních prací, a od roku 1971 i za pomoci cenových indexů stavebních děl.
2.2

Metody využitelné pro oceňování památkově chráněných objektů

ÚVODEM JE TŘEBA UVÉST, ŽE ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO
PLNĚNÍ ZA OPRAVU POŠKOZENÍ NEBO ÚPLNÉ ZNIČENÍ PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU JSOU ODVISLÉ OD POJISTNÉ SMLOUVY, V PRVNÍ
ŘADĚ PAK OD TOHO, NA JAKOU CENU BYL PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT
POJIŠTĚN.
Pro potřeby pojišťovací činnosti, kterou se rozumí uzavírání pojistných smluv podle
zvláštního právního předpisu, se po jistém vývoji u většiny pojistitelů ustálily základní čtyři
principy pojištění nemovitostí, (tedy i památkově chráněných objektů), jejichž názvy
a výklady zní v současné době takto:
1. - Pojištění na novou cenu je pojištění na částku za opravu poškozené věci nebo
částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a účelu v době
bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.
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2. - Pojištění na časovou cenu je pojištění na částku za opravu poškozené věci nebo
částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a účelu, v poměru časové
ceny ku nové ceně, tj. s přihlédnutím ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení v době
bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.
3. - Pojištění na obecnou (obvyklou) cenu je pojištění na částku, za kterou lze
stejnou nebo srovnatelnou věc v daném místě a čase koupit.
4. - Pojištění na historickou hodnotu je pojištění, kdy definice tohoto pojištění musí
být přesně specifikována v pojistné smlouvě.
Jak současná praxe ukazuje z výše uvedených čtyř principů pojištění se při pojišťování nejen
památkově chráněných objektů v běžné praxi nejčastěji setkáme s principem pojištění
1. Pojištění na novou cenu u objektů v dobrém technickém stavu a objektů po rekonstrukci a
2. Pojištění na časovou cenu u objektů ve špatném technickém stavu a objektů před
rekonstrukcí.

2.2.1 Oceňování na základě zák. č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů, v části první v hlavě první v základních ustanoveních
uvádí v § 1 Předmět úpravy a v § 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (a) nákladový
způsob, b) výnosový způsob, c) porovnávací způsob, d) oceňování podle jmenovité hodnoty,
e) oceňování podle účetní hodnoty, f) oceňování podle kurzové hodnoty, g) oceňování
sjednanou cenou.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů není pro účely oceňování výše pojistného plnění vzniklého na základě
poškození nebo úplného zničení věci, (v našem případě památkově chráněného objektu)
závazný.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů může být pro
účely oceňování výše pojistného plnění vzniklého na základě poškození nebo úplného
zničení věci, (v našem případě památkově chráněného objektu) využit, dohodnou-li se tak
strany, v našem případě pojistník a pojistitel v pojistné smlouvě.

2.2.2 Oceňování na základě položkového rozpočtu
Jedním ze základních materiálů pro potřeby oceňování pomocí položkového rozpočtu je v ČR
ucelený systém cenových informací, metodických návodů a postupů při stanovení ceny
stavebního díla, který vytvořila společnost ÚRS PRAHA, a.s.
Hlavním účelem tohoto systému je poskytnout podklady sloužící k racionalizaci
zpracování kalkulace ceny stavebního díla, její kontrole, zpracování podkladů pro veřejnou
soutěž, sestavení nabídkové ceny. Jednotlivé části systému URS mají fakultativní
charakter, jejich použití není závazné.
Základními prvky systému jsou podklady a databáze, které se týkají jednotlivých výrobních
činitelů a které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
Oceňování na základě položkového rozpočtu může být pro účely oceňování výše
pojistného plnění, vzniklého na základě poškození nebo úplného zničení věci (v našem
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případě památkově chráněného objektu) využito, dohodnou-li se tak strany, tedy pojistník
a pojistitel.

2.2.3 Oceňování na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Pro informaci je vhodné zde uvést znění alespoň následující část tohoto zákona:
§2
Sjednávání ceny
(6) Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska
užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi
prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo
personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže.
Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke
zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.
V oblasti zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, kde se setkáváme převážně
s problematikou ceny obvyklé, je jako alternativa pro případ, že nelze zjistit cenu
obvyklou na trhu možnost zjistit tuto cenu kalkulačním propočtem ekonomicky
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Tato možnost pro nás znamená, že v případě,
že nelze zjistit obvyklou cenu například porovnávací metodou, můžeme pro potřebu
stanovení této ceny využít zjištění ceny pomocí položkového rozpočtu, neboť jak je
známo, oba dva kalkulační vzorce se od sebe nijak zásadně neliší. Vzhledem k této
skutečnosti se nebudeme již zákonem č. 526/1990 Sb. dále podrobněji zabývat.
Problematika pojišťování památkově chráněných objektů

2.3

Důležitá poznámka - pokud v této kapitole bude používán pojem rekonstrukce, pak bude
chápan výhradně v původním slova smyslu, tedy jako obnova původního stavu.

2.3.1 Pojištění na novou cenu
Pojištění na novou cenu je pojištění na částku za opravu poškozené věci nebo částku za
pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a účelu v době bezprostředně před
pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.
Částku, kterou bude nutno vynaložit na opravu (rekonstrukci) poškozeného nebo částku za
pořízení kopie či repliky památkově chráněného objektu stejného nebo srovnatelného,
stejného druhu a účelu v době bezprostředně před pojistnou událostí a stejně tak i cenu
využitelných zbytků památkově chráněného objektu v závislosti na rozsahu poškození lze
v praxi zjistit například:


odborným odhadem znalce,



kalkulací na základě zastavěných ploch nebo obestavěných prostorů a jednotkových
cen za m² nebo m³ na základě technickohospodářských ukazatelů nebo dle cenového
předpisu,



porovnáním nabídkového rozpočtu zhotovitele s ceníkovými nebo individuálně
kalkulovanými cenami,



položkovým rozpočtem např. za pomoci oceňovacích software BUILDpower
společnosti RTS Brno a.s., nebo software Kros společnosti ÚRS Praha a.s.
a individuálních kalkulací.

Ve výsledku každé z výše uvedených metod musí být započtena DPH v příslušné aktuální
výši.
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Je-li památkově chráněný objekt pojištěn na novou cenu, pak by v případě úplného zničení:


měla být provedena rekonstrukce, kopie či replika památkově chráněného objektu
stejného nebo srovnatelného druhu a účelu,



pojistné plnění by tedy mělo představovat částku na pořízení rekonstrukce, kopie či
repliky památkově chráněného objektu,



a to ve stavu v jakém se nacházel v době bezprostředně před pojistnou událostí,



sníženou o cenu využitelných zbytků,



tedy bez výrazného technického zhodnocení.

2.3.2 Pojištění na časovou cenu
Pojištění na časovou cenu je pojištění na částku za opravu poškozené věci nebo částku za
pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu a účelu, v poměru časové ceny ku
nové ceně, tj. s přihlédnutím ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení v době
bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu využitelných zbytků.
Jak již bylo v předchozí části 2.3.1 pojištění na novou cenu uvedeno, umíme odhadnout a
posoudit částku, kterou bude nutno vynaložit na opravu poškozeného nebo částku za pořízení
kopie či repliky památkově chráněného objektu stejného nebo srovnatelného, stejného druhu a
účelu v době bezprostředně před pojistnou událostí a stejně tak i cenu využitelných zbytků
památkově chráněného objektu. V závislosti na rozsahu poškození lze v praxi zjistit, které
práce bude nutno v rámci opravy památkově chráněného objektu provést a tyto práce pak
umíme několika způsoby s různou přesností ocenit.

2.3.3 Pojištění na obecnou (obvyklou) cenu
Pojištění na obecnou (obvyklou) cenu je pojištění na částku, za kterou lze stejnou nebo
srovnatelnou věc v daném místě a čase koupit.
Za obecnou (obvyklou) cenu je zde považována částka, za kterou lze stejnou nebo
srovnatelnou věc v daném místě a čase koupit.
Podstatou se tato definice obecné (obvyklé) ceny podobá definicím níže uvedených zákonů
s tím, že předmětný pojem „věc“ je v nich nahrazen pojmy „majetek“, „služba“ nebo „zboží“
a definice jsou podrobnější.
V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je obvyklá cena pro účely tohoto zákona
podrobně definována.
V zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 403/2009 Sb., je obvyklá cena pro
účely tohoto zákona podrobně definována.

2.3.4 Pojištění na historickou hodnotu
Pojištění na historickou hodnotu je pojištění, kdy definice tohoto pojištění musí být
přesně specifikována v pojistné smlouvě.
Pojem historická hodnota, ač si každý z nás pod tímto pojmem určitě dovede něco představit,
není pro běžnou znaleckou praxi v oceňovacích předpisech definován. Podrobnější definice
pojmu historická hodnota nebyla v prostudované odborné literatuře nalezena. Pojistitel pak
zde bude při návrhu pojistné smlouvy odkázán na konkrétní návrh historické hodnoty, který
mu v rámci jednání o pojistné smlouvě předloží pojištěnec.
2.4

Metodika oceňování památkově chráněných objektů pro potřebu jejich pojištění

Důležitá poznámka - pokud v této kapitole bude používán pojem rekonstrukce, pak bude
chápan výhradně v původním slova smyslu, tedy jako obnova původního stavu.
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2.4.1 K metodice oceňování objektů památek drobné architektury


nejčastěji se oceňují podle vyhl. č. 3/2008 Sb., § 12 Kulturní památka, kdy se cena
zjistí podle § 17 Jiná stavba,



s objekty památek drobné architektury se neobchoduje a jejich cena není ve
skutečnosti závislá na místě polohy v rámci ČR,



úprava reprodukční ceny památky drobné architektury koeficientem Kp cenu
použitelnou pro celé území ČR zkresluje,



doporučuji zde Kp nepoužívat a v tomto duchu upravit i vyhl. č. 3/2008 Sb.

2.4.2 K metodice oceňování památkově chráněných objektů rekreačních
chat a chalup, rodinných domů (vil) budov a hal

3



nejčastěji se oceňují podle vyhl. č. 3/2008 Sb., § 12 Kulturní památka, kdy se cena
zjistí podle § 3, § 5 a § 6,



technické provedení může být z hlediska hodnocení koeficientu vybavení K4
standardní nebo podstandardní,



umělecko-řemeslné zpracování může být však tak výjimečné, že i kdyby konstrukce
při výpočtu K4 byly posuzovány jako nadstandardní, takto zjištěné pojistné plnění
nevystačí na realizaci rekonstrukce, kopie či repliky,



v případě zjišťování nové ceny výjimečnějšího památkově chráněného objektu
doporučuji využít pro zjištění nové ceny raději zjištění ceny objektu rozpočtem.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se při řešení této problematiky setkává více odborností, dovoluje si
autor upozornit na skutečnost, že jeden a tentýž pojem může mít v různých odborných
oblastech odlišný výklad či definici (viz. např. budova, poškození, zničení).
Při zpracovávání znaleckých posudků, tedy ve vlastní praxi si autor ověřil skutečnost, že
konkrétní případy v oblasti oceňování památkově chráněných objektů pro účely pojištění se
od sebe vzájemně často natolik liší, že ani při nejlepší vůli zde nelze vypracovat univerzální
schéma pro jejich řešení. Lze si však, na základě zkušeností, stanovit jistá obecná pravidla,
kterými by se znalec řešící případ z oblasti problematiky oceňování památkově chráněných
objektů mohl řídit, tak aby v případě zpracování posudku o vzniku škody na památkově
chráněném objektu nebo v případě zničení památkově chráněného objektu byli pojistník i
pojistitel alespoň s přístupem znalce a způsobem zpracování posudku spokojeni.
Je vhodné se v této oblasti snaží zaměřit především na zmapování a shromáždění
dostupných důležitých informací z oblasti řešené problematiky oceňování památkově
chráněných objektů pro účely pojištění, analýzu a zpracování těchto informací do
formy, která bude dobrým základem pro pochopení řešené problematiky, a to jak pro
pojistníky tak pro pojistitele.
Autor se začal od samých základů samostatně zabývat aktuální problematikou oceňování
památkově chráněných objektů pro účely pojištění, problematikou, která je v případě
vzniku škodlivých přírodních vlivů a zásahů nebo působení škodlivých vlivů činnosti člověka
nejen předmětem zájmu, ale také předmětem častých nedorozumění, jak ukazuje
například medializovaná situace vzniklá kolem výše pojistného plnění u požárem
zničeného levého křídla Průmyslového paláce v Praze. Při těchto nedorozuměních
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vznikajících především mezi pojistníky a pojistiteli, hrají často nemalou úlohu i znalci, kteří
často připravují podklady pro určení výše pojistného plnění.
4
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PROBLEMATIKA DŘEVOSTAVEB S CRAWL SPACE
PROBLEMS OF WOODEN HOUSES WITH CRAWL SPA
Miloš Lavický44 , Zuzana Mastná45
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá problémy, které je nutno řešit ve znaleckých posudcích zaměřených na
dřevostavby, jejichž spodní stavba je navržena s uplatněním systému průlezné odvětrávané
dutiny (crawl space).
ABSTRACT:
The paper is presenting problems that are to be solved within expert opinions focused on
wooden houses which foundation is designed as a crawl space.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dřevostavba, zakládání, spodní stavba, průlezná odvětrávaná dutina, crawl space
KEYWORDS:
Wooden house, foundation, basis structure, crawl space
1

Úvod

V současné době je mezi odbornou veřejností slyšet názor, že by se při zakládání dřevostaveb
nemělo ulpívat na běžných typech plošných základů používaných u masivních staveb, ale
měly by být uplatňovány způsoby respektující specifické charakteristiky dřevostaveb,
zejména jejich poměrně malou vlastní tíhu konstrukce stavby, přičemž se velmi často jako
vhodné řešení spodní stavby uvádí systém průlezné odvětrávané dutiny. Tento způsob řešení
spodní stavby je četná desetiletí používán v USA. Je nazýván systémem crawl space a tento
anglický název se často ponechává bez českého překladu jako odborný termín pro označení
konkrétního konstrukčního systému založení.
2
2.1

Obecný popis systému a jeho problémů
Základní charakteristiky systému crawl space

Základní charakteristikou založení dřevostaveb systémem crawl space je vytvoření průlezné
odvětrávané dutiny pod prvním nadzemním podlažím objektu na bázi dřeva. Obvyklé řešení
spočívá v tom, že se nad základovými pásy provedou základové stěny vysoké běžně cca 750
mm. Uprostřed dispozice se rovněž navrhují základové patky a nízké základové pilíře,
případně se uplatňuje založení na zemních šroubech, event. mikropilotách a nízkých stojkách.
Základové stěny pak tvoří podpůrnou konstrukci pro svislé nosné konstrukce dřevostavby a
pro stropní nosnou konstrukci prvního nadzemního podlaží. Horní stavba je tak z hlediska
zemní vlhkosti jednak v ploše odizolována průleznou odvětrávanou dutinou, jednak liniově
nad základovými stěnami izolačními pásy. V průlezné odvětrávané dutině je na stropní
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konstrukci zavěšeno kanalizační potrubí a nacházejí se zde i rozvody vody. Dno dutiny tvoří
urovnaný povrch zeminy.
Příznivci systému crawl space zdůrazňují zejména bezporuchovost izolování vzduchem, resp.
odvětrávanou mezerou, možnost snazšího přístupu k instalačním rozvodům umístěným
v přístupném prostoru a ekonomickou výhodnost.
2.2

Problémy systému crawl space

Odpůrci systému crawl space ekonomickou výhodnost zpochybňují a poukazují na to, že
pracnost a náklady na vybudování stropu nad průleznou odvětrávanou dutinou jsou rozhodně
větší než na zhotovení vyztuženého podkladního betonu a kvalitní povlakové izolace proti
zemní vlhkosti. Jejich hlavním argumentem je to, že tento prostor poskytuje ideální prostředí,
které je temné, vlhké, špinavé a bohaté na organický materiál, pro růst plísní a
mikroorganismů, které mohou způsobovat onemocnění nebo alergie. Tyto podmínky jsou také
vhodné pro výskyt dřevokazných hub, způsobujících suchou či mokrou hnilobu dřeva.
K obvykle uváděné výhodě, že provětrávání prostoru dutiny větracími otvory umožňuje únik
vlhkosti, odpůrci systému namítají, že jde o sporné řešení. Jednak snížení relativní vlhkosti
vzduchu v dutině je diskutabilní v důsledku kondenzace vodních par na potrubí, jednak
ochlazováním v zimě a oteplováním v létě se zvyšují náklady na vytápění nebo případně i
chlazení. Zřejmě nejčastějším problémem je prosakování dešťové vody pod základovými pásy
do podlahy průlezné odvětrávané dutiny a s tím spojené značné zvýšení vlhkosti v tomto
prostoru. Další závažnou výhradou proti systému crawl space je okolnost, že do dutiny se
mohou dostávat různí škůdci, jako jsou hlodavci, dřevokazný hmyz, mravenci a v některých
zemích i termiti. V našich klimatických podmínkách napadení termity sice nehrozí, zato je
zde nebezpečí zamrznutí rozvodů vody a kanalizace.
Pro odstranění nebo alespoň zmírnění uvedených problému byly vyvinuty různé technologie,
které jsou zaměřeny na odstranění podmínek pro vznik plísní a hub a na snížení možnosti
napadení živočišnými škůdci. Jde o různé systémy odvodnění, řízeného větraní, hydroizolací
dutiny a tepelných izolací potrubí.
3
3.1

Konkrétní případ
Znalecký posudek zaměřený na problémy dřevostavby s crawl space

Znalecký posudek byl vypracován v rámci znalecké činnosti Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně. Znalecký úkol uvedený v usnesení soudu se vztahoval na zavlhání
prostoru pod prvním nadzemním podlažím, na provedení rozvodu vody a kanalizace v tomto
prostoru a na poruchy dlažby v garáži.
3.2

Popis objektu

Objekt je dvoupodlažní rodinný dům (Obrázek č. 1) provedený jako dřevostavba s průleznou
odvětrávanou dutinou pod prvním nadzemním podlažím vytvořenou betonovými základovými
stěnami na neizolovaném podkladním betonu (Obrázek č. 2). Základové pásy, které byly
navrženy v projektu (Obrázek č. 3), nebyly realizovány. Základové stěny jsou zhotoveny jako
monolitické do ztraceného bednění z polystyrenových tvarovek. Odvětrání prostoru průlezné
dutiny pod 1. NP je vyústěno na uliční i zahradní straně domu.
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Obrázek č. 1 – Dřevostavba s crawl space
Picture No. 1 – Wooden house with crawl space

Obrázek č. 2 – Výstavba stěn průlezné odvětrávané dutiny
Picture No. 2 – Construction of crawl space walls
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Obrázek č. 3 – Navržené řešení spodní stavby
Picture No. 3 – Designed solution of the basement structure
Nosné stěny horní stavby tvoří dřevěné rámy z prefabrikovaných I nosníků vyplněných dílci
z pěnového expandovaného polystyrenu, které jsou oboustranně opláštěny na venkovní straně
OSB deskami a na vnitřní straně sádrokartonovými deskami. Na venkovní straně obvodových
stěn je proveden zateplovací systém z pěnového polystyrenu. Skladba obvodové stěny je
navržena jako difúzně uzavřená s parotěsnou fólií. Vnitřní nosné konstrukce tvoří nosný
dřevěný rám z prefabrikovaných I nosníků oboustranně opláštěných zdvojenými
sádrokartonovými deskami, který je vyplněn minerální izolací. Vodorovné konstrukce stropů
nad prvním a druhým nadzemním podlažím a podlahová konstrukce nad základovými stěnami
jsou navržené z prefabrikovaných dřevěných I nosníků se záklopem z OSB desek. Stropní
konstrukce nad prvním a druhým nadzemním podlaží jsou opatřeny sádrokartonovým
podhledem. Tepelnou izolaci stropů pod prvním nadzemním podlažím a nad druhým
nadzemním podlaží tvoří polystyrenové dílce. Nad prvním nadzemním podlažím byla
navržena akustická izolace z minerálních rohoží. Krov je řešen jako vaznicová soustava.
Střešní plášť je navržen jako dvouplášťový, se zateplením minerální izolací mezi krokvemi,
parotěsnou fólií na straně interiéru a difúzní fólií na straně exteriéru. Střešní krytina je z
pálených tašek.
3.3

Popis zjištěných poruch

Při prohlídce v rámci místního šetření bylo zjištěno, že v průlezné odvětrávané dutině pod
prvním nadzemním podlažím na rohu uliční strany domu a levé štítové stěny podél
základového zdiva dochází k zatékání vody (Obrázek č. 4), v jehož důsledku je zvýšena
vlhkost toho prostoru a nechráněné dřevěné trámy tvořící strop pod prvním nadzemním
podlažím jsou vystaveny nepříznivému působení zvýšené vlhkosti.
Z rozboru údajů zjištěných z fotodokumentace, zachycující stav při provádění základových
stěn, a z prohlídky kopané sondy bylo možno konstatovat, že příčinou zavlhání v průlezné
odvětrávané dutině je zatékání srážkové vody, která proniká prostupnými vrstvami násypu a
okapového chodníku vytvořeného kačírkem a betonovým obrubníkem, shromažďuje se na
horním povrchu betonové vrstvy provedené pod základovým zdivem a proniká do průlezné
odvětrávané dutiny pracovní spárou mezi touto vrstvou podkladního betonu a základovou
stěnou, kde rovněž je ukončení nopové folie.
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Obrázek č. 4 – Zatékání vody do průlezné odvětrávané dutiny
Picture No. 4 – Leaking water into the crawl space
Na Obrázku č. 5 je zakreslen podkladní beton vyztužený svařovanou sítí KARI, který byl
v rozporu s projektovou dokumentací proveden místo základových pásů z prostého betonu, a
černou šipkou naznačena cesta, kudy vsáknutá srážková voda proniká do prostoru průlezné
odvětrávané dutiny.

Obrázek č. 5 – Šipka ukazuje cestu průniku vody do průlezné odvětrávané dutiny
Picture No. 5 – The arrow shows the water penetration into the crawl space
Dále bylo při prohlídce v rámci místního šetření zjištěno, že uložení a kotvení rozvodů
kanalizace a vody nelze považovat za technicky správné. Jak je patrné z Obrázku č. 6 a č. 7
kanalizační vedení je na četných místech v zásadě jen provizorně podepřené a závěsy jsou v
nadměrných vzdálenostech.
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Obrázek č. 6 – Nesprávné podepření kanalizačního potubí
Picture No. 6 – Incorrect supporting of the sanitary sewer pipes

Obrázek č. 7 – Podepření kanalizačního potrubí odřezky trub
Picture No. 7 – Incorrect supporting of the sanitary sewer pipes by cut pipes
S ohledem na okolnost, že dutina musí být provětrávaná a nelze vyloučit výskyt mrazu, lze
označit koncepci neizolovaného trubního vedení kanalizace a izolovaní rozvodu vody pouze
mirelonovým návlekem neizolujícím místa napojení potrubí a tlakové hadice za chybnou.
Další poruchou zjištěnou v rámci místního šetření bylo poškození dlažby v garáži (Obrázek č.
8). Bylo zjištěno, že slinuté keramické dlaždice typu Taurus byly uloženy na vrstvu tl. cca 15
mm rozpadající se bílé maltoviny, která byla provedena na vrstvu tl. cca 80 mm velmi
nekvalitního značně pórovitého betonu. Tyto podlahové vrstvy, přestože jsou nad izolačním
asfaltovým pásem tl. 2,5 mm, vykazovaly značnou vlhkost.
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Obrázek č. 8 – Poškození dlažby v garáži
Picture No. 8 – The Demage of the floor tiling in the garage
3.4

Hodnocení poruch a doporučení k nápravě

Jak bylo výše uvedeno, u systému průlezné odvětrávané dutiny se prosakování vody do dna
tohoto prostoru velmi často vyskytuje. To ale nelze považovat za přípustný průvodní jev,
proto bylo doporučeno provést opatření k zmírnění účinků této vady stavebními úpravami
omezujícími pronikání vody k pracovní spáře mezi betonovou vrstvou a základovými
stěnami. Konkrétně bylo doporučeno provést odvod vody od budovy šikmo položenou
nopovou fólií tak, aby její spodní okraj byl ve vzdálenosti min. 600 mm od okraje základové
stěny. Dále byl uveden výčet dalších opatření, které se provádějí pro zmírnění zavlhání dna
průlezné odvětrávané dutiny jako například položení hydroizolační folie na dno dutiny,
instalace odvlhčovačů s čidly vlhkosti a osazení uzavíratelných klapek s čidly teploty.
K okolnosti, že místo základových pásů, jak bylo navrženo v projektové dokumentaci, byla
provedena vrstva betonu tl. 100 až 120 mm pod celým půdorysem domu, která je podle
tvrzení dodavatele a podle zápisu ve stavebním deníku údajně vyztužena svařovanou KARI
sítí, bylo dáno vyjádření, že toto nelze považovat za standardní a správné konstrukční řešení.
Žalovaný dodavatel stavby sice toho řešení obhajoval s tím, že jde o změnu založení ze
základových pásů na armovanou základovou desku, ale k tomu bylo uvedeno ve znaleckém
posudku vysvětlení, že v tomto konkrétním případě nejde o vyztuženou základovou desku, ale
o podkladní vrstvu z prostého nevibrovaného betonu, do které je vložena výztuž ze svařované
sítě. Železobetonová základová deska by musela být provedena na vrstvu podkladního betonu
min. tl. 50 mm, neboť se považuje za nepřípustné provádět konstrukce z vyztuženého betonu
přímo na zeminu. Musela by být navržena podle statického výpočtu, který by posuzoval její
tloušťku a určoval třídu betonu a uspořádání výztuže. Lze navíc pochybovat, že by jen
rozhrnutá a vůbec nehutněná vrstva betonu mohla splňovat požadavky na požadovanou
minimální pevnostní třídu betonu a že kdovíjak umístěná výztuž odpovídá konstrukčním a
statickým požadavkům. I když s ohledem na poměrně malé zatížení základů není nutno
předpokládat, že uvedené konstrukční pochybení bude nevyhnutelně provázeno vznikem
statických poruch, jde o vadu, která snižuje hodnotu stavby, přičemž dalším nepříznivým
faktorem tohoto provedení je nedodržení minimální hloubky založení, za kterou se považuje
podle normy platné v době provádění stavby [3] nejméně 0,4 m.
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K problému nestandardního uložení kanalizačních rozvodů bylo doporučeno vybudovat
uložení trub podezděním, které je nutno provést tak, aby byla umožněna dilatace ve vlastní
ose potrubí, a doplnit závěsy trub. Rovněž bylo doporučeno kanalizační rozvody opatřit a
vodovodní doplnit o tepelnou izolaci vzhledem možnému výskytu mrazu v tomto prostoru.
Ohledně poškození dlažby v garáži bylo konstatováno, že dílčí oprava dlažby není možná a že
je ji nutné v celém rozsahu odstranit a provést znovu v dostatečné kvalitě při respektování
technologických a konstrukčních zásad.
4

Závěr

Se zaváděním nových u nás doposud nepoužívaných technologií souvisí výskyt nových u nás
doposud se neobjevujících vad a poruch. I když zakládání dřevostaveb s uplatněním systému
průlezné odvětrávané dutiny (crawl space) nelze označit za konstrukčně chybnou a
překonanou koncepci, je nutné při jeho návrhu postupovat uvážlivě a dbát na nezbytná
opatření, které je zapotřebí provést pro jeho bezproblémové užívání.
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ASPEKTY OCENĚNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN VYVOLANÝCH STAVBAMI
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ASPECTS OF EASEMENTS VALUATION CAUSED BY ENERGY SUPPLY LINES
Jaroslav Hába46
ABSTRAKT:
Trasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného
pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena
územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Umístění inženýrské sítě do pozemku nebo
na pozemek je věcnou a právní závadou, která předmětný pozemek zásadním způsobem a
možná i zcela navždy znehodnotí Na takto dotčené části pozemku nelze již realizovat jinou
stavbu, vysadit les, zřídit rybník či provést jiná opatření ekologické stability území. Pro
vlastníka se tak stává tato část pozemku v šíři zákonem stanoveného ochranného pásma
inženýrské sítě zcela bezcennou, kde navíc musí strpět věcné břemeno existence cizí stavby. Za
takovéto věcné břemeno náleží vlastníku pozemku spravedlivá a přiměřená náhrada.
Stanovení výše náhrady by mělo vycházet z profitu osoby oprávněné z věcného břemene.
ABSTRACT:
The line of technical infrastructure network (underground utilities) transforms the relevant
part of the site of undeveloped land into the building and construction site because this part
was defined and determined as the building location by zoning decision or regulatory plan.
Location of utilities at property or land is a factual and legal defect, which devaluates the
land in question fundamentally and quite possibly forever. There can be no longer erected
any other building, planted a forest, established pond or made other arrangements regarding
ecological stability of the territory at such part of the land. The part of the land comprising
underground utilities protection zone by law becomes completely worthless for the owner.
Furthermore, he has to tolerate the existence of the easement of a foreign construction. Fair
and reasonable compensation belongs to the owner of the land for such an easement.
Determination of the amount of compensation should be based on profit of the easement
beneficiary.
KLÍČOVÁ SLOVA:
stavební pozemek, věcné břemeno vedení, spravedlivá a přiměřená náhrada, profit
oprávněného
KEYWORDS:
Building plot, easement, fair and adequate compensation, profit of beneficiary

1

Úvod

1.1 Základní idea

-

pozemek je cennější než stavba, která na něm stojí nebo bude stát (pozemek je věc,
která se nedá průmyslově vyrobit; pozemek má, na rozdíl od stavby, povahu se
skutečným atributem „navždy“)
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-

1.1

pozemek dotčený stavbou sítě technické infrastruktury je pozemkem stavebním v šířce
ochranného pásma této sítě, to je obecně panující názor (viz dále definice pojmu –
stavební pozemek), opora rovněž např.v metodických materiálech České komory
odhadců majetku, v judikátech a v odborné literatuře; pro výstavbu sítí probíhá
územní řízení a je vydáno územní rozhodnutí (souhlas), mimo telekomunikačních sítí
jsou ostatní stavby inženýrských sítí stavebně povolovány a kolaudovány; podle
posledních informací z ČÚZK ve věci novely katastrálního zákona se uvažuje
s evidencí podzemních staveb (halové garáže, podchody, metro, tunely, zásobníky
apod.), záhodno by bylo vytvořit centrální evidenci tras technické infrastruktury
definice pojmu „stavební pozemek“ dle §2 odst.1 písm.b zák.č.183/2006 Sb.
(stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený
k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,…)
v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury je vlastník pozemku významně
omezen (nemůže zde postavit žádnou stavbu pozemního charakteru, ani inženýrského
např.větrné elektrárny, fotovoltaickou elektrárnu, ani vybudovat rybník, ani vybudovat
zemědělskou farmu, silážní jámu, vysázet les, dokonce ani provádět terénní úpravy)
k jakýmkoliv činnostem v ochranném pásmu musí mít vlastník pozemku souhlas
správce nebo vlastníka sítě
Definice – ochranné pásmo

Ochranná pásma staveb a zařízení (resp.bezpečnostní pásma, zabezpečovací pásma) omezují
určitým způsobem užívání nemovitostí a je možno na ně pohlížet jako na významná omezení
vlastnických práv a kategorizovat je jako závady na nemovitostech (obdoba věcných břemen).
Při oceňování věcných břemen s vazbou na liniové stavby slouží v souladu s příslušnými
předpisy, technickými a jinými normami ke stanovení náhrady za omezení vlastnického
práva.
Ochranná pásma jsou vytvářena zejména z důvodu:·
- zajištění nerušeného provozu příslušného předmětu ochrany
- vyloučení (resp.zákazu) různých činností, které by mohly narušit plynulý chod
předmětu ochrany
- zajištění ochrany zdraví, životů osob a zvířat a majetku osob
1.2

Definice – stavební pozemek

Zák.č.183/2006 Sb. v §2 odst. 1 písm.b) uvádí : stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo
soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo
regulačním plánem,…
Zák.č.151/1997 Sb. v § 9 uvádí : Pro účely oceňování se pozemky člení na stavební pozemky,
kterými jsou
1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích
pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění;10) je-li zvláštním
předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem
pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,
2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a
nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již
zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční
celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví
stejného subjektu,
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3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru
nemovitostí,...........
(2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek (pozn.aut.: v našem případě
neoceňujeme pozemek, ale hledáme míru znehodnocení majetku v důsledku zřízení VBř),
který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství,
podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím
staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním
pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami,
ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod. (pozn.:tento fakt si uvědomujeme, protože ale
neoceňujeme pozemek, pak vycházíme z jeho nájmu, který je zajištěn nebo určen výše
uvedenými způsoby)
Zák.č.338/1992 Sb., o DPH v §6 odst.3 (pro ilustraci) uvádí : Stavebním pozemkem se pro
účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla
ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě
certifikátu autorizovaného inspektora16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy16d) a která
se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2
odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem,
pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo
která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě
veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební
povolení pozbude platnosti.
2
2.1

OCENĚNÍ věcných břemen (VBř), vyvolaných
infrastruktury nejen pro účely dle zák.č.416/2009 Sb.

stavbami

technické

Ocenění věcných břemen

Ocenění VBř se provede dle :
a) zák.č.151/1997 Sb., §18… „administrativní“ cena – nevhodný název, ale vyjadřuje účel
posudku, zejména pro daňové účely
b) zák.č.151/1997 Sb., §2 ….. obvyklá cena (hodnota), pro smluvní účely
Rozdíl spočívá v podstatě v tom, že dle §18 se jedná pouze o výnosové ocenění, při diskontaci
20% (*5let, in rem) nebo při diskontaci 10% (*10let, in personam), ocenění je do 5 let nebo
navždy (pak stejně x5 pro věcná břemena in rem).
Dle §2 se jedná ve většině případů o výnosové ocenění, při diskontaci 7- 9% (in rem, in
personam) nebo se jedná např. o nákladové nebo jiné ocenění.
Náhrada za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se ve většině případů rovná
součtu diskontovaných budoucích příjmů (ročního užitku) na současnou hodnotu.
Roční užitek vychází ze součinu plochy, která vymezuje rozsah VBř a nájmu (reálný nebo
simulovaný) za tuto plochu.
Rozsah VBř je dán většinou součinem délky pásu dotčeného pozemku a šířky zákonného
ochranného pásma (nebo jiný tvar, např.lichoběžník); šířka ochranného pásma je dána
příslušným zákonem (zejména zák.č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů zák.č.127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, zák.č.254/2001 Sb., o vodách nebo vl.nař.29/1959 Sb., o oprávněních k cizím
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu atd.)
nebo jinak zjištěnou plochou dotčené části pozemku. Rozsah VBř může být pro účely
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stanovení náhrady za zřízení VBř i o tu část pozemku, které díky uložení inženýrské sítě se
stane pro další využití pozemku bezcenná.
Při stanovení ročního užitku se buď vychází z obvyklého nebo simulovaného nájmu



obvyklý nájem (reálný z nájemních smluv, sdělení obce, databáze znalců, nabídky
RK)
simulovaný nájem (z cen uvedených v kupních smlouvách, z cenových map, sdělení
obce, databáze znalců, nabídky RK, z vyhlášky, rovněž Výměr MF ČR pro dočasné
zábory)

Simulovaný nájem (%) :




lesní půda (1- 4)
zemědělská půda (1- 4)
stavební (4-5, doporučeno 7- 9, velká města min.10, podle druhu a charakteru
pozemku)

Nelze vycházet z dlouhodobých nájmů zemědělské půdy, když jednotky BPEJ byly vytvořeny
v letech 1974-1980 především kvůli evidenci a inventarizaci půdy a poté ke zvýhodněnému
postavení bývalých JZD, jedná se o zjevnou diskriminaci vlastníků, cenová informace byla
prvotně chápána jako podružná. Ceny zajištěné na základě BPEJ nelze považovat za obvyklé
ceny zemědělské půdy.
Poznámka: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje
pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na
produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Informace o BPEJ
slouží především pro zemědělské účely, ale lze je využít při zpracování projektu komplexních
pozemkových úprav, případně pro další účely. Systém BPEJ je platný pro celé území ČR.
Bonitace zemědělské půdy byla prováděna v letech 1974 až 1980. Bonitace je provedena pro
zemědělskou půdu (les není ohodnocen), tj. pro ornou půdu a pro louky a pastviny. Bonitační
výsledky jsou registrovány v republikové bonitační databázi. Izolinie BPEJ a jejich kódy jsou
zakresleny v mapách SMO-5 a současně jsou k dispozici ve formě vektorových dat. Údaje o
zastoupení BPEJ na jednotlivých parcelách jsou k dispozici na katastrálních a pozemkových
úřadech. Charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci je stanoven ve
vyhlášce č. 327/1998 Sb., Zároveň svěřuje vedení a aktualizaci BPEJ pozemkovým úřadům,
které mají za úkol zjišťovat změny půdních a klimatických podmínek pozemků terénním
průzkumem, dále provádí jejich vyhodnocení, na jehož podkladě se ověřují, upřesňují či nově
vymezují nové hranice rozdílných BPEJ na mapách, případně se mění číselný kód BPEJ.
Správcem systému BPEJ je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha – Zbraslav.
Tento ústav poskytuje souhrnné údaje o BPEJ a o jejich účelových seskupeních pro řadu
činností, spojených např. s ochranou přírody, využíváním půdního fondu, s územním
plánováním atd. Současně je i subjektem, který odborně posuzuje např. všechna odvolání
proti zařazení konkrétního pozemku do jedné z bonitovaných půdně ekologických jednotek.
Při stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího VBř je třeba vycházet z toho účelu,
kterému má VBř sloužit (zohlednit profit osoby oprávněné) – v návaznosti na ten fakt, že
např.přeložka trasy technické infrastruktury je součástí Stavby pozemní komunikace, stát
financuje vyvolané investice a pak je bezúplatně předává nadnárodním společnostem.
Stavby technické infrastruktury jsou obecně považovány v souladu s Klasifikací stavebních
děl CC-CZ za stavby (stavební díla) – viz např. 221112 Plynovody, SKP 46.21.31.2, 221211
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Řady vodovodní přívodní a zásobovací, SKP 46.21.32.1 nebo 221411 Vedení dálková VN
venkovní nadzemní, SKP 46.21.34.2 apod. (současná definice stavby §2 odst.3 zák.č.
183/2006 Sb.: Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání…..). Tyto stavby však nejsou předmětem
evidence v katastrálním operátu dle zák.č. 344/1991 Sb., zák.č. 265/1991 Sb. a vyhl.č.
26/2007 Sb.
Způsoby ocenění principielně

2.2

2.2.1 Umístění trasy technické infrastruktury v pozemku (samostatně,
obecný případ)




lesní pozemek
zemědělský pozemek
jiný pozemek

Výpočet se provede z obvyklých cen nájmů pro daný účel, který vede ke zřízení VBř nebo ze
Simulace :




obvyklá cena lesního nebo zemědělského pozemku (je třeba rozlišit i vliv
nezastavěného a nezastavitelného území, zastavěného území a zastavitelných
ploch….)
vyhlášková cena stavebního pozemku pro inženýrskou stavbu (ki, kp této stavby,
podle počtu obyvatel obce, bez přirážek a srážek)
obvyklá cena jiného pozemku (ostatní plocha, vodní plocha….)

2.2.2 Umístění trasy technické infrastruktury v pozemku (v souvislosti se
stavbou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty)




lesní pozemek
zemědělský pozemek
jiný pozemek

Výpočet se provede z obvyklých cen nájmů pro daný účel, který vede ke zřízení VBř nebo ze
Simulace :







obvyklá cena výkupů pozemků pro pozemní komunikaci (úsek bez ohledu na
katastrální území – ocenění nesmí být skokové, ale s ohledem na důležitost a význam
stavby a její technické parametry, třeba 10km úsek, prosazujeme vytvoření tzv.
Liniové cenové mapy stavby, která by platila neměně po celou dobu majetkoprávní
přípravy, realizace a majetkoprávního vypořádání stavby), je třeba rozlišit i vliv
nezastavěného a nezastavitelného území, zastavěného území a zastavitelných ploch….
vycházet z trvalých záborů
obvyklá cena nájmů dočasných záborů nastavuje tržiště nájmů pro výpočet ocenění
VBř (dle aktuálního Výměru MF ČR)
vyhlášková cena stavebního pozemku pro inženýrskou stavbu (ki, kp této stavby, podle
počtu obyvatel obce)
obvyklá cena lesního nebo zemědělského pozemku
obvyklá cena jiného pozemku (ostatní plocha, vodní plocha….)
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2.2.3 Umístění trasy technické
zastavěná plocha a nádvoří)


infrastruktury

v pozemku

(obecně,

zastavěná plocha a nádvoří

Výpočet z obvyklých cen nájmů pro daný účel, který vede ke zřízení VBř nebo ze Simulace :


obvyklé ceny pozemků pro stavbu daného charakteru, účelu, funkce – nutno zohlednit
vliv územního plánu (komerce, bydlení, komunikace, park…, navrhujeme rozmezí 60100% ceny)
Ocenění

2.3

K ocenění věcných břemen lze přistoupit dvěmi způsoby – vyžaduje objednatel nebo
podmínky zák.č.416/2009 Sb.:



pro účely smluvní (dle §2 zák.č.151/1997 Sb.)
pro účely daňové nebo obdobné (dle §18 zák.č.151/1997 Sb.), a to s využitím
předchozích tezí.

2.3.1 Účely smluvní
Pro účely smluvní text §2 a §18 zákona uvádí :
Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování........ Právo odpovídající věcnému břemenu se oceňuje výnosovým způsobem na
základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny......... Jiným způsobem oceňování stanoveným
tímto zákonem nebo na jeho základě je mj. výnosový způsob, který vychází z výnosu
z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za
daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)......... ve
výpočtu dle vzorce tzv. „věčné renty“ se uvažuje s dále stanovenou úrokovou mírou.
Obecně se výpočet provádí podle vztahů :

CV 

z
 100 %
u

 qn  1 
CV  z. n 
 q .i 

..... pro dobu „navždy“

..... pro dobu „na určitý počet let“

přičemž "CV“ je cena práva odpovídajícího věcnému břemenu, "z" je roční užitek, "u" je
úroková míra, „q“ je úročitel, „n“ je počet let, po něž je právo vykonáváno, „i“ je úroková
míra setinná.

Několik poznámek ke stanovení diskontní míry
Diskontní úroková míra (pozn.:pojmy bývají zaměňovány, diskontní míra je ve skutečnosti
kapitalizační míra snížená o tempo růstu). Jde o vyjádření nákladů nejlepší alternativy,
nákladů, se kterými naší alternativu srovnáváme, tj. náklady obětované příležitosti, jejichž
výše je dána alternativním očekávaným výnosem.
Kapitalizační míra jako kalkulovaná úroková míra - stavebnicová metoda. Kapitalizační míru
lze při této metodě stanovit jako součet čtyř základních složek :
bezriziková složka

skutečná míra výnosnosti (r1)
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rizikové složky

Potom platí:
kde
r1

r2

r3
r4

inflační míra (r2)
riziková míra (r3)
míra ekonom.životnosti (r4)

u věcných břemen ve vztahu
k pozemkům neužijeme

skutečná míra ekonomické výnosnosti, tj. úroková míra na
bezpečné vklady ve lhůtě požadovaného úvěru, snížená o
inflační vlivy (bezrizikový reálný výnos). V současné době je
doporučována dle výnosu státních dluhopisů ve výši 4 - 5%.
míra průměrné očekávané inflace v hodnoceném období
(poměrný pokles nebo růst) - odhad lze získat na základech
národohospodářských prognóz (rok 2011 : ± 2%)
riziková míra - nutno posoudit např. podle podmínek v dané
lokalitě (obvykle 2 - 5%)
míra ekonomické Životnosti - předpokládaná doba trvání (1 /
zbývající životnost v letech ) - 100

Celkovou kapitalizační míru r stanovujeme zásadně skladbou jednotlivých složek. Pokud
některá složka není použita, uvede se zdůvodnění.
Stanovení kapitalizační míry je nutno ponechat na erudici odhadce podle konkrétního případu,
avšak vždy s ohledem na aktuální vývoj ekonomiky a místní podmínky.
V praxi zemí stabilní ekonomiky se často využívá v jiných výpočtech hodnota úrokové míry z
dlouhodobých úvěrů - jedná-li se potom v našem případě o zřízení věcného břemena s dobou
trvání navždy, tj. nekonečná doba trváni výnosu (renty), je možné dle odborníků hovořit o
bezrizikovém výnosu. Kapitalizační míra r by se potom rovnala složce r1. Toto je ale popis
ideálního stavu, který ve skutečnosti pravděpodobně nenastane, v praxi se pak jedná o součet
složek r1 + r2 + r3.
Diskontování tedy chápejme jako proces přepočtu budoucích hodnot peněz v jejich
nominálních hodnotách na dnešní, nižší, hodnotu. Jde vlastně o očištění budoucích
nominálních částek o výnos, který v sobě mají implicitně zahrnuty vzhledem k dnešnímu dni,
ke kterému je vztahujeme.

2.3.2 Účely daňové
Pro účely daňové nebo pro účely, kdy jsou investovány finanční prostředky státu nebo
evropských fondů se pak vychází z §18, který ve svém textu výše uvedený princip poněkud
modifikuje a zjednodušuje pro širší užití a pochopení a vychází v podstatě ze "stavu navždy"
opět z tzv."věčné renty", avšak při použití úrokové míry 20% , resp. 10% :
V § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definováno oceňování práv
odpovídajících věcným břemenům takto :
(1) Právo odpovídající věcnému břemenu18) se oceňuje výnosovým způsobem na základě
ročního užitku ve výši obvyklé ceny.
(2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy, z
výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku věcného
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břemene byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než
cena obvyklá.
(3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.
(4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního
užitku.
(5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10
000,- Kč.
(6) Právo, zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné právu odpovídajícímu věcnému
břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 5.
Potom platí :

CV 

Cv =

CV 

z * 100%
 z * 10
10%
z*t

z * 100%
 z* 5
20%

…….pro věcné břemeno dožití určité osoby anebo

…… pro věcné břemeno na dobu určitou, pro 0 < t < 5 let

.…… pro věcné břemeno navždy, pro t  5 let.

přičemž "CV“ je cena práva odpovídajícího věcnému břemenu, "z" je roční užitek, "t" je doba,
po kterou věcné břemeno na nemovitosti vázne.

2.3.3 Využití fixní sazby k ocenění VBř („Cv, fix“)
Na omezení vlastnického práva v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí je pohlíženo jako
na soubor věcných břemen, která při takové stavbě vznikají.
V souladu se zák. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí a jeho prováděcí vyhlášky č. 26/2007
Sb. a Návodu na vedení Katastru nemovitostí se jedná o věcná břemena:
s povinností strpět :








věcné břemeno vedení (rozumí se zřízení a umístění, provozování, změna a údržba
stavby, příp.její odstranění), vč. součástí a příslušenství a ochranného pásma
právo obdobné věcnému břemenu volné chůze, průchodu a průjezdu (chůze a jízdy)
právo obdobné věcnému břemenu údržby a oprav
právo odstraňování porostů a dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
zařízení a přístup k němu
s povinností zdržet se:
zřizování staveb, objektů a zařízení v rozsahu podle přiloženého geometrického plánu,
všech činností, jež by mohly vést k poškození technické infrastruktury, jejích součástí
a příslušenství

Z uváděných druhů věcných břemen, která zatěžují jednotlivé pozemky je výše uvedeným
způsobem oceněno „věcné břemeno vedení“. Další věcná břemena, která pozemek současně
zatěžují, je možno sloučit pro účely ocenění do „ práva obdobného věcnému břemenu chůze a
jízdy za účelem údržby a oprav a dalších práv a povinností vyplývajících z příslušného
zákona“, neboť oprávněný nemá žádný další důvod, aby na pozemky vstupoval nebo vjížděl
technikou v jiném důvodu než k opravám a údržbě svého zařízení omezujícího vlastníka
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nemovitosti nebo klestil porosty. U těchto práv není možno jednoznačně určit četnost vstupů
či vjezdů na pozemek, není možno specifikovat osoby, které budou vstupovat či není možno
specifikovat či kvantifikovat techniku, která bude vjíždět, rovněž nelze specifikovat druh a
charakter oprav a údržby, pak se jedná o věcné břemeno jehož rozsah a obsah nelze určit a
tato omezení vlastnického práva oceňujeme jednotně fixní částkou ve výši 10.000.-Kč (tento
postup je také uveden viz - Cenový věstník MF ČR, částka 6, Komentář k oceňování práv
odpovídajících věcným břemenům podle §18 zák.č.151/1997 Sb., čl.4 Právo věcného
břemene pro energetiku – energetické stavby, který nebyl doposud novelizován …
Energetické stavby zahrnují celou řadu elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů,
teplovodů, zásobníků podzemních i nadzemních, regulačních zařízení atd. K nim se váže
zřízení ochranných pásem spolu s řadou omezení vlastníků nemovitostí, na kterých se
energetické stavby nacházejí.
Míru omezení vlastnického práva a míru využitelnosti pozemku ovlivňuje umístění energetické
stavby. Platí, že větší omezení je dáno nadzemním umístěním stavby, menší, je-li stavba (např.
plynovod) pod zemí (pozn.autora: s tímto názorem je nutno polemizovat a nesouhlasit).
Zjištění ročního užitku se váže k té části pozemku, u které omezení vlastnického práva vyplývá
z popisu věcného břemene ve sm1ouvě případně přímo v příslušném zákoně.
Jde-li o stavební pozemek, stanoví se roční užitek ve výši obvyklého nájemného za srovnatelné
pozemky.
Pokud toto obvyklé nájemné nelze zjistit (chybí informace o pronájmu), použije se simulované
nájemné.
Simulované nájemné lze určit jako dané procento z ceny pozemku
a) v úrovni obvyklé ceny
b) uvedené v cenové mapě obce
c) zjištěné podle cenového předpisu (zákon č. 151 /1997 Sb. a vyhláška č. 279/1997 Sb.).
Procentní podíl z obvyklé ceny stavebního pozemku by měl odpovídat uplatňovanému úročení
vkladů v peněžních ústavech. Zpravidla se bude pohybovat mezi 4 až 5 %.
Jde-li o zemědělskou půdu, stanoví se roční užitek ve výši nájemného podle zákona
č. 229/1991 Sb., v pozdějším znění, to je ve výši 1% z ceny pozemku podle vyhlášky
č. 215/1995 Sb.
Jde-li o lesní pozemek, je roční užitek stanoven obdobně ve výši 1 % z ceny pozemku zjištěné
podle cenového předpisu (zákon o oceňování majetku a prováděcí vyhláška).
V souvislosti s energetickou stavbou na daném pozemku mohou být zřízena věcná břemena i
na jiných pozemcích s jinými vlastníky. Může jít o povinnost umožnit přístup přes přiléhající
pozemek za účelem oprav energetických vedení, při haváriích atd. Nejde o zřízení trvalé cesty
ani pravidelně se opakující užívání. V těchto případech nelze objektivně vymezit míru omezení
vlastnických práv majitele pozemku a doporučuje se proto využít ustanovení § 18 odst. 5 a
ocenit věcné břemeno částkou 10 tis. Kč.
V posudcích, které jsou zpracovávány pro ŘSD ČR je použita Směrnice GŘ ČR č. 46/2003
Sb., která se týká především oceňování věcných břemen na zemědělských pozemcích – pokud
je cena věcného břemena nižší než 1.000.-Kč, pak se použije 1.000.-Kč (§3, odst.1-4), pro
nezemědělské pozemky je postupováno podle posudku znalce, viz §3 odst. 5 (…Náhrady za
věcná břemena zřizovaná na stavebních pozemcích, lesních pozemcích a ostatních
pozemcích se stanoví prostřednictvím příslušných znaleckých posudků …).
Dílčí závěr k použití fixní sazby („Cv, fix“)


- právo vedení je považováno za věcné břemeno (§25 odst. 3, písm. e) a § 59 odst. 1.
písm. e) zák. 458/2000 Sb. v platném znění), a právo související se vstupováním na
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pozemky je považováno za právo, zřízené jinak než věcným břemenem, za obdobné
právu odpovídajícímu věcnému břemenu, dle § 18 odst.6 se toto právo oceňuje podle
§18 odstavců 1 až 5 zák.č.151/1997 Sb. (Nelze-li cenu zjistit podle předchozích
odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10 000,- Kč).
Ocenění práva v souvislosti se stavbou elektrického zařízení ad §25 odst. 3, písm. f, g, h) a §
59 odst. 1. písm. f, g, h) zák. 458/2000 Sb. v platném znění, odpovídá ocenění ve výši
10.000.-Kč, neboť se jedná o takové právo, které oprávněnému umožňuje výkon činností, při
kterých není možno jednoznačně určit četnost vstupů či vjezdů na pozemek, není možno
specifikovat osoby, které budou vstupovat či není možno specifikovat či kvantifikovat
techniku, která bude vjíždět, rovněž nelze specifikovat druh a charakter oprav a údržby, pak
se jedná o právo, jehož rozsah a obsah nelze určit.

2.3.4 Výsledná cena věcného břemene
Cv = Cv (§2 nebo §18) + Cv, fix

2.3.5 Ocenění VBř staveb technické infrastruktury pro účely dle
zák.č.416/2009 Sb.
V souvislosti s §3 odst.5 zák.č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury v platném znění ocenění přiměřené náhrady za zřízení práva
obdobného věcnému břemenu spočívá v porovnání postupu ocenění :




dle § 2 zák.č.151/1997 Sb., tedy reálným diskontováním, které odráží věrněji stav
realitního trhu a ocenění věcného břemene se potom odvíjí pomocí vzorce tzv.pro
věčnou rentu (při délce trvání VBř „navždy“) nebo vzorcem tzv. součtu
diskontovaných příjmů (při délce trvání VBř na dobu kratší než „navždy)
dle §18 zák.č.151/1997 Sb.,

přičemž jednorázovou náhradou je vyšší z obou zajištěných částek.
Textace §3 (5) :Při uzavírání smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě se
kupní cena pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství, a cena práva
odpovídající věcnému břemeni sjednává ve výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase.
Pokud je cena pozemku, stavby nebo věcného břemene zjištěná jiným způsobem ocenění podle
zvláštního právního předpisu4) (pozn.aut.: 4) §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.) vyšší než cena
tržní, použije se takto zjištěná cena. Nezbytnou součástí smlouvy je ustanovení o způsobu
a lhůtě vyplacení kupní ceny nebo ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni.

3

závěr

Problematika oceňování práv odpovídajících věcným břemenům i přes zdánlivou
jednoduchost je velmi složitou entitou znaleckého a odhadcovského posuzování. Oceňováním
věcných břemen by se měla zabývat specializovaná pracoviště s právnickým, stavebním a
ekonomickým potenciálem. Subjekt, který se touto problematikou častěji nezabývá, pak může
zcela nevědomky předkládat své výstupy ve velmi povrchní kvalitě, které jsou postiženy
neodborností a laickým pohledem a následně jsou zavádějící jak pro vlastníky nemovitostí,
zadavatele, tak i pro ty, kteří s takovými posudky pracují. Problematické jsou rovněž i tzv.
posudky na objednávku. Rovněž tak by oceňovatel neměl být ovlivňován různými
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metodikami, které mohou být v rozporu s legislativou. Problematika věcných břemen a jejich
oceňování je velmi složitou maticí s velkým počtem vstupů, jejíž vyřešení je citlivým
problémem, neboť se dotýká omezení vlastnických práv, povětšinou občanů k jejich
nemovitostem, zejména pozemkům a právě to vyžaduje velmi pečlivý přístup ze strany
oceňovatele ke každému případu zvlášť. Každý případ věcného břemena je totiž unikátem, i
když může být unikátem zdánlivě podobným s tím předchozím.
Zde uvedené principy a metodické přístupy byly naposledy projednány na GŘ ŘSD ČR a MF
ČR (odd.263 – Oceňování majetku, odd.622 – Schvalování dispozic s majetkem státu)
v údobí 12/2010 - 04/2011.
4
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PŘIPRAVOVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
PREPARED AMENDMENT OF THE BUILDING ACT
Alena Kliková47
ABSTRAKT:
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by
měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování
staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího
rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na
některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací
informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
ABSTRACT:
Contribution is devoted to prepared changes to the Building Act No. 183/2006 Coll. The
prepared changes should bring simplification and clarification of procedures for permitting
and siting of buildings. The amendment to the Building Act should bring a number of changes
that should be higher and should affect almost the whole Building Act. This contribution
focuses only on some proposed changes and the changes in definitions, changes in the
planning, construction permitting and the question of use of buildings.
KLÍČOVÁ SLOVA:
stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb
KEYWORDS:)
Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings
1

Úvod
Od 1. 1. 2007 je účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb., který nahradil stavební zákon

č. 50/1976 Sb. Tento zákon měl zpřehlednit a zavést nové právní instituty do územního
plánování a zjednodušit postupy v rámci povolování staveb. Tento zamýšlený cíl se však ne
vždy zdařil a proto bylo nutné mnohdy překlenovat nedostatky právní úpravy výkladem.
Často docházelo ke sporům, které se musely řešit soudní cestou. V některých sporných
případech se také mohlo stát, že jednotlivé soudy došli k různým výsledkům a judikatura
nabyla jednoznačná. Mimo jiné toto byly důvody proč se zákonodárce rozhodl nesrovnalosti
řešit.
Předkladatel posledního návrhu velké novely jako cíl novely ve své důvodové zprávě
uvádí, že „cílem novely je zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní
úprava územního plánování v praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy,
zjednodušit a racionalizovat některé postupy na úseku územního plánování. Návrh novely
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rovněž odstraňuje některé nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního
předpisu (například u zveřejňování písemností, vydávání územně plánovací dokumentace
formou opatření obecné povahy), zpřesňuje texty některých ustanovení a provádí další
legislativně technické úpravy. Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona
by měla přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování.
Do stavebního zákona se promítají mezinárodní závazky České republiky, zejména na úseku
posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a soustavu Natura 2000 požadavky
na informace a účast veřejnosti při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace. Přitom se jednoznačně definuje vztah k předpisům, které tuto problematiku v
našem právním řádu obecně upravují tak, aby byly vyloučeny zbytečné duplicity a snížena
administrativní náročnost těchto procesů.“48
Ve svém příspěvku bych se chtěla věnovat pouze některým vybraným navrhovaným
změnám stavebního zákona. Neboť navrhovaný rozsah novely je 231 novelizačních bodů, což
je rozsah značný, a to i s ohledem na skutečnost, že novelizovaný stavební zákon má 198
paragrafů. Se změnou stavebního zákona je samozřejmě spojena nutnost navržení a provedení
změn souvisejících předpisů
navrhované změny

2
2.1

Navrhované změny definic

V první řadě novela navrhuje změnu některých definic a pojmů uvedených v § 2
stavebního zákona. Odstavec první § 2 písm. e)

nově definuje nezastavitelný pozemek,

jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, jako:
1.

pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;

2.

v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře

větší než 0,5 ha.
Změna v této definici se dotýká druhého bodu, kdy za nezastavitelný pozemek na
území obce již nebude možné považovat zemědělský pozemek, ale pouze lesní pozemek.
Domnívám se, že toto je velmi zásadní změna pro možnost umísťování staveb na územní
jednotlivých obcí, které doposud nemají vydaný a schválený územní plán.
Dále navrhovaná novela zvažuje zařazení staveb ke snižování ohrožení území
přírodními katastrofami do kategorie technické infrastruktury, což v případě schválení novely
bude znamenat nové povinnosti jak vlastníků staveb sloužících ke snižování ohrožení území
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přírodními katastrofami, tak stavebníků, kteří budou chtít realizovat stavby v blízkosti těchto
staveb.
Další změnou může být nově navrhované doplnění definice pojmu stavba, kdy „za
stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ Toto doplnění je vhodné vzhledem
k odlišným přístupům jak stavebních úřadů, tak stavebníků k problematice např. tzv.
mobilheimů či jiných výrobků, které po svém umístění jednoznačně plní funkci stavby, avšak
nejsou spojeny se zemí pevným základem a ani jinak neodpovídají našemu dnešnímu chápání
pojmu stavba. Zde však musím upozornit, že definice pojmu stavba uváděná v ustanovení § 2
odst. 3 stavebního zákona je použitelná pouze pro postupy prováděné dle tohoto zákona.
Pro zajímavost lze uvést, že novela navrhuje zakomponovat mimo jiné do stavebního
zákona nový paragraf, který by stanovil kvalifikační požadavky pro úředníky k výkonu
činnosti na obecném stavebním úřadu.
2.2

Další navrhované změny

Dále novela navrhuje výrazně pozměnit problematiku územního plánování. Jeden
z novelizačních bodů ruší možnost vydání územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm.
d) o podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Otázka, zda postačí tzv. územně plánovací informace
pro umístění staveb rodinných domů do 150 m2 za podmínek stanovených §104 odst. 1
stavebního zákona je v současné době hodně diskutovaná a existuje několik názorů, zda
stavby rodinných domů do 150 m2 realizovaných dle výše uvedených podmínek vyžadují
před jejich ohlášením dle § 104 stavebního zákona územně plánovací informaci nebo je
možné takovouto stavbu ohlásit bez předchozího umístění. Z tohoto důvodu je navržena
změna v tom smyslu, že tento typ územně plánovací informace bude zrušen a stavba
rodinného domu do 150 m2 bude vyžadovat povolení umístění buďto v klasické nebo
zjednodušené formě.
Novela navrhuje zkonkretizovat zjednodušené formy povolování umístění staveb a
povolování realizace staveb. Jako jeden z konkrétních příkladů lze uvést plánované zavedení
§ 96a, který uvádí podmínky pro společné povolení umístění stavby formou územního
souhlasu a zároveň ohlášení stavby dle § 104. „Podá-li stavebník současně se žádostí o
územní souhlas podle § 96 odst. 3 ohlášení stavebního záměru podle § 104, které splňuje
náležitosti podle § 105, vznikne mu právo ohlášený stavební záměr provést dnem právní moci
územního souhlasu, pokud stavební úřad rozhodnutím podle § 107 odst. 1 nebo 2 jeho
provedení nezakáže nebo nevydá usnesení podle § 107 odst. 3 o tom, že stavební záměr

252

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2012 v Brně

projedná ve stavebním řízení nebo podle § 106 odst. 2 nesdělí, že ohlášený stavební záměr
nelze provést.“
Komplexní úpravy se také dočká ustanovení o možnosti uzavření veřejnoprávní
smlouvy na místo povolení umístění stavby, popř. místo stavebního povolení. Současný
stavební zákon většinou odkazuje na správní řád, který upravuje problematiku
veřejnoprávních smluv v části páté. Navrhovaná novela stavebního zákona zpracovává právní
úpravu veřejnoprávních smluv uzavíraných dle stavebního zákona podrobněji a stanovuje
řadu výjimek ze správního řádu, včetně lhůt pro posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy
stavebním úřadem (nově navrhovaný § 78a).
Velmi rozsáhlých změn dozná také stavební řád, který upravuje postupy stavebníků a
stavebních úřadů při povolování realizace staveb, kolaudace, odstraňování staveb apod.
Seznam staveb, které ke své realizaci nevyžadují ani povolen ani ohlášení nalezneme
stejně tak jako v současném stavebním zákoně i v novele v ustanovení § 103. Tento seznam
bude však značně modifikovaný. Za velmi dobrou považuji úpravu, která sjednocuje seznam
staveb a záměrů, které nevyžadují ani povolení s umístění, a to ani ve formě územního
souhlasu a staveb, které nevyžadují ani povolení ani ohlášení ke své realizaci.
Nové právní úpravy by se měl dočkat také institut autorizovaného inspektora a
povolování staveb autorizovaným inspektorem. Za největší změnu lze v této souvislosti
považovat návrh, který dává stavebnímu úřadu možnost, aby stavbu povolenou
autorizovaným inspektorem zakázal, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení stavby
stavebnímu úřadu, které musí být mimo jiné doloženo certifikátem autorizovaného inspektora.
Tuto změnu považuji za velmi přínosnou, neboť dává stavebnímu úřadu možnost zabránit
výstavbě staveb, které jsou povoleny autorizovaným inspektorem, i přes to, že nesplňují
některé zákonné požadavky na výstavbu. V současné době toto oprávnění stavebnímu úřadu
chybí. Dnes je také velmi obtížné pro účastníky stavebního řízení (byť zkráceného) se bránit
proti vydanému certifikátu autorizovaného inspektora a tudíž proti povolení stavby.
Jako poslednímu institutu, který by měl po schválení novely doznat řady změn, se
budu krátce věnovat kolaudaci. Jedná se o proces, který završuje výstavbu. Zjednodušený
režim povolování užívání ve formě pouhého oznámení užívání dle § 120 stavebního zákona
zůstane zachován, pouze je logicky (a v návaznosti na požadavky praxe) zavedena povinnost
stavebního úřadu, aby na požádání stavebníka vyznačil datum vzniku práva užívat stavbu na
kopii oznámení užívání.
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S povolením užívání stavby souvisí i povolení popř. nařízení zkušebního provozu,
který by měl předcházet samotnému uvedení stavby do užívání, a to v případě, že je potřeba
ověřit vlastnosti a funkčnost stavby. Změna týkající se zkušebního provozu, která podle mého
názoru může vzbudit určité pochybnosti, je možnost prodloužení doby trvání zkušebního
provozu, a to za doby trvání zkušebního provozu bez předchozího řízení. Je otázkou, zda
takováto neomezená možnost prodlužování doby zkušebního provozu nemůže vést k tomu, že
stavebník, jehož stavba nebude splňovat požadavky pro kolaudaci, bude opakovaně žádat o
prodloužení zkušebního provozu, aby mohl stavbu užívat, byť v omezeném režimu.
3

Závěr
Závěrem tohoto příspěvku mohu konstatovat, že většina navrhovaných změn vychází

z požadavků praxe a ze současné judikatury ke stavebnímu zákonu. Novelizační body se snaží
se reflektovat judikaturu. Nelze však říci, že všechny navrhované změny úplně přesně novou
judikaturu odráží. Je otázkou, zda navrhované změny přinesou očekávaný výsledek a veškeré
postupy dle stavebního zákona zjednoduší, zprůhlední a zkvalitní. Již nyní však lze říci, že
řada navrhovaných změn určitě přinese alespoň sjednocení postupů stavebních úřadů a
stavebníků.
4
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TEPELNÝ MOST, KONDENZACE VODNÍ PÁRY A RIZIKO RŮSTU PLÍSNÍ
THERMAL BRIDGE, CONDENSATION OF WATER VAPOR AND THE RISK OF
MOLD GROWTH
Miloš Kalousek49
ABSTRAKT:
Tepelný most se vyskytuje v obalových konstrukcích a je nežádoucí z hlediska projevů v
interiéru objektu. Pokud není na konstrukci dostatečná vnitřní povrchová teplota, začne na
povrchu kondenzace vodní páry a růst plísní za daných okrajových podmínek tj. teplota a
relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Jak lze tomuto jevu zabránit v rámci projektu a výstavby a
nebo až v rámci návrhu následných opatření. Budou uvedeny příklady termodiagnostiky,
modelování teplotního pole a eliminace tepelných mostů.
ABSTRACT:
Thermal bridge occurs in envelope structures and is undesirable in terms of signs inside the
building. If the construction is not sufficient internal surface temperature begins to surface
water vapor condensation and mold growth under the given boundary conditions, ie
temperature and relative humidity of indoor air. How can I prevent this phenomenon within
the project and construction or in the proposal to follow up. Examples will be given by
thermovision method diagnostic, modeling of temperature field and the elimination of thermal
bridges.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Tepelný most, riziko kondenzace, vodní pára, riziko růstu plísní
KEYWORDS:
Thermal Bridge, risk of condensation, water vapor, mold growth
1

Úvod

Vývoj posuzování prostupu tepla obalovými konstrukcemi z hlediska tepelné techniky budov
a vnitřních povrchových teplot má dlouhou historii a je vlastně základem tohoto stavebního
podoboru. Kromě dlouho platného pravidla v minulosti z doby Marie Terezie, kdy se
považovala za dostatečnou konstrukci stěna z plných cihel o tloušťce 30 cm a okno
s jednoduchým zasklením, se ve druhé polovině minulého století začali postupně požadavky
na obalové konstrukce zpřísňovat. Poslední novelizace proběhla v listopadu roku 2011, kdy
došlo ke změně normy, která nastolila novými parametry cestu k domům s téměř nulovou
spotřebou.
V roce 1994 byla provedena novelizace normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov (čtyři
části), kde došlo ke změnám uvedených parametrům, které mají blíže již k současným
požadavkům. Především se jedná o navýšení součinitele prostupu tepla U, kde byl požadavek
na obvodovou stěnu U=1,5Wm-2K-1 (cihelný ekvivalent). Nejnižší vnitřní povrchová teplota
byla požadována pro okrajové podmínky vnitřního prostoru ai=21°C,i=60% ve výši kolem
14°C dle dalších přirážek. Přechozí vývoj z hlediska požadavku na prostup tepla
konstrukcemi, měl tendenci neustále zpřísňovat normové hodnoty. Jak je uvedeno na grafu 1,
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Hodnoty R,k

hodnota UN (tehdy „k“ a také Tepelný odpor „R“) se postupně snižuje ze 1,50 (cihelný
ekvivalent) až na současných 0,30 Wm-2K-1 .
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Graf č. 1 – Generace vývoje požadavku na prostup tepla stěnou
Graph No. 1 – Generation of transmition heat coefficient of wall
Stavební konstrukce musí být navrhovány tak, aby byl zajištěn požadovaný součinitel
prostupu tepla. Kromě tohoto základního požadavku musí v zimním období konstrukce, tj.
stěny, střechy, stropy, podlahy i výplně otvorů (rámy i výplň mezi nimi) v prostorech
s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu i  60% vykazovat v každém místě vnitřní povrchovou
teplotu si (fRsi – teplotní faktor) takovou, aby nedocházelo k povrchové kondenzaci vodní
páry a k růstu plísní. Musí být splněna podmínka pro Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu.:
fRsi  fRsi,N (si  si,N)

Obrázek č. 2 – Dvojrozměrné teplotní pole okna
Picture No. 2 – 2D thermal field of window
2

Nejnižší vnitřní povrchová teplota

si,N je požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty, ve °C, stanovená kritickou
teplotou. V současnosti se vyjadřuje teplotním faktorem fRsi (-).
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Problémy se zajištěním požadované vnitřní povrchové teploty u tzv. kritických stavebních
detailů, jako jsou průběžné obvodové trámy, nadpraží oken, nadzákladové zdivo
nepodsklepených budov apod.
Tepelná vazba u okenních výplní se zobrazuje podobně jako tepelný most, jako na obr. 3, kde
je znázorněno ostění okna. Zvýšený teplotní tok je přítomen na linii ostění-rám, kde se
nachází ostění a také na okraji zasklení, kde se nachází distanční rámeček, který je tepelně
vodivější než okolní části rámu. Kovové kování v koutu zvyšuje únik tepla, protože prochází
velkou částí rámu okna až do výztuhy uprostřed rámu a způsobuje prochlazení konstrukce.
Současně zhoršuje situaci fakt, že přilehlá stěna je z plných cihel. Distanční rámeček zasklení
je kovový - nerezový a pro kvalitní okna je již nedostatečný.

Obrázek č. 3 – Termogram okna
Picture No. 3 – Thermogram of window
Na termogramu obr. 4 je znázorněna část podlahy a stěny jako tepelně neizolovaná
konstrukce (tmavá barva). Jedná se o podlahu nad prosklenou lodžií, kde ovšem klesá teplota
vzduchu v zimním období pod bod mrazu. Tato závada vytváří silnou tepelnou nepohodu při
pobytu osob v této zóně. Uživatelka si stěžovala na tento jev provozovateli, ale ten „uvěřil“ a
začal řešit situaci, až pro provedení termovizního snímkování a zobrazení rozdílu teplot.
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Obrázek č. 4 – Termogram chladné podlahy
Picture No. 4 – Thermogram of cold floor
3

Závěr

Základní požadavky z hlediska tepelně technických vlastností konstrukcí spoluzajišťují
tepelnou pohodu vnitřního prostředí. Splnění požadavku na prostup tepla neznamená ochranu
konstrukce před rizikem povrchové kondenzace, ale jen ochrání nadměrnou ztrátu tepla. Pro
zajištění vyhovující Nejnižší vnitřní povrchové teploty je třeba provést ověření např. pomocí
dvojrozměrného teplotního pole. Za normových okrajových podmínek musí být dle ČSN
70540-2:2011 splněny kritéria na povrchovou kondenzaci vodní páry a u neprůsvitných
konstrukcí také na riziko růstu plísní. Většina kritických detailů v praxi není podrobena
výpočtu ve 2D teplotním poli a není zcela jisté, zda vyhovují závazné normě, a proto je třeba
s výhodou využít tuto výpočetní metodu predikace chování konstrukce.
V tomto příspěvku byly použity dílčí výsledky z projektu MPO 2A-3TP1/090 „Speciální
kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření“ a za podporu
děkujeme.
4
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[2] ČSN 73 0540-2:1994, (1997), 2002, (2005, 2007), 2011 Tepelná ochrana budov,
Požadavky (dále část 1 až 4)
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KOTVENÍ PŘEDPJATÉ FRP VÝZTUŽE PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
František Girgle 50, David Horák 51, Petr Štěpánek 52,
Ivana Laníková 53, Petr Šimůnek 54
ABSTRAKT:
Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je
nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i
pro kotevní oblast. Základní princip návrhu je popsán v textu. Výsledky analytického návrhu
jsou porovnány s experimenty, které byly provedeny v rámci řešení výzkumného projektu
AdMaS.
ABSTRACT:
Non-metallic reinforcement has many advantages, but there are some areas of application
that need to be resolved to improve the usage of FRP reinforcement in real conditions. One of
the disadvantages of FRP reinforcement is its lower modulus of elasticity, which leads to
greater deflections of structures and can also cause early propagation of cracks. The paper
deals with the possibility of eliminating this problem by prestressing the reinforcement. It
covers several problems related to anchoring and current anchoring methods used worldwide. The paper also mentions some drawbacks of these methods. In an effort to bypass these
drawbacks a new anchoring method has been developed. It differs in the way longitudinal
forces are transferred from the bar to the surrounding concrete. Basically, it is based on the
addition of an additional anchoring member (cylinder) on the surface. This member is made
of polymers so the whole system remains completely steel-free and very simple to produce.
Before using the system in real structures a series of tests were performed and the results are
presented. Also, some prestressed test panels were prepared and compared with standard
panels.
KLÍČOVÁ SLOVA
Předpínání, FRP výztuž, kotvení, návrh kotvení
KEYWORDS:
Prestresing, FRP reinforcement, anchoring, design of anchoring
1

Úvod

V letech 2008 a 2009 byl v rámci výzkumu a vývoje na Fakultě stavební Vysokého učení
technického v Brně vyvinut systém kotvení předpínané FRP výztuže (mimo jiné publikováno
i v tomto časopise [7]). Vývoj systému dále pokračuje jak v rovině praktického používání
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(přípravky pro výrobu kotevních prvků přímo na stavbě, pro použití při dodatečném
předpínání) tak v rovině teoretické. Teoretický výzkum se soustředí především na zjištění
vlivu rozměrů a počtu kotevních prvků na chování a únosnost kotevní oblasti a dále na
odvození snadno použitelných návrhových vztahů, které by usnadnili použití předpínané FRP
výztuže v praxi.
Vzhledem k anizotropii materiálu kompozitu a z toho vyplývající nízké pevnosti v tlaku
kolmo na vlákna je velice obtížné předepnutou výztuž konvenčními způsoby bezpečně
zakotvit. Při použití standardních kotevních kuželíků s vroubkovaným povrchem vzniká
v kotvené předpínané výztuži současně výrazné příčné stlačení, podélný smyk a osový tah.
Tuto kombinaci vznikajícíh sil nelze ocelovými kotevními kuželíky do FRP výztuže bezpečně
přenést, a proto celá řada výrobců modifikovala (případně zcela vyvinula) vlastní systém
kotvení těchto výztuží (podrobněji viz např. [1], [2], [3]).
2

Princip působení kotevního prvku

Vyvinutý kotevní systém [6] funguje na principu vytvoření dodatečné roznášecí plochy
v kotevní oblasti výztuže, jenž umožňuje přenos předpínací síly z výztuže do okolního betonu
na výrazně kratší vzdálenosti než při kotvení soudržností. Tato plocha je vytvořena nalepením
jednoho nebo více válečků (tvořených ze speciální zálivky vyztužené vlákny) většího průměru
na výztuž. Průměr válečku i jeho délka jsou variabilní. Celková únosnost vzniklé koncovky
výztuže je dána kombinací smykové únosnosti povrchu kotevního prvku a otlačení jeho
přední strany.
Kotevní prvky lze také variantně kombinovat (kotvy lze na výztuži řadit do série), ať již pro
zvýšení únosnosti či bezpečnosti kotevního systému nebo pro snížení deformací v kotevní
zóně (kotevní oblast je tužší).

Obrázek č. 1 – Mechanizmus kotvení předpínací výztuže s vyznačením působících sil.
Picture No. 1 – Scheme of anchor and acting forces.
3

Návrh kotevní oblasti

Kotevní systém lze idealizovat jako systém pružin řazených do série, které se společně podílí
na přenosu kotvené síly do okolního betonu. Při vnášení síly jsou postupně aktivovány
jednotlivé pružiny a každá z nich odebírá sílu úměrnou její aktuální tuhosti. Celková únosnost
je dána součtem sil, které přenesou čelní plochy (hlavy) lepených kotev v tlaku, a sil, které
přenese tření mezi pláštěm kotvy a okolním betonem a tření mezi výztuží a okolním betonem;
tah vznikající na konci (patě) kotvy mezi betonem a kotvou lze zanedbat.

260

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2012 v Brně

Obrázek č. 2 – Kotevní oblast – idealizace chování (a - skutečný tvar; b - idealizace
chování).
Picture No. 2 – Anchoring area – idealized behavior: (a) real shape; b) idealized model).
Celý kotevní systém je složen z:
výztuže před hlavou první kotvy (dáno: plocha Av a modul pružnosti Ev);
Nk kotevních prvků (dáno: plocha Ak, modul pružnosti Ek a délka kotvy Lki);
Nk – 1 výztuží mezi kotevními prvky (dáno: Av, Ev, vzdálenost mezi kotevními prvky Svi).
Každý kotevní prvek i výztuž mezi kotvami lze rozdělit na n částí o délce elementu l.
Jednotlivé dílčí elementy kotevního systému lze idealizovaně reprezentovat jedním
referenčním bodem umístěným v těžišti elementu (tj. pro prutový prvek konstantního průřezu
v polovině) a jemu příslušející neznámou deformací (posunem). Na základě známých
tuhostních parametrů jednotlivých komponent kotevního systému (tj. při znalosti Ev, Ek , Av
a Ak) lze určit deformační stav v každém referenčním bodu kotvy.
Výslednou únosností kotevního systému je pak součet únosností všech jeho dílčích částí, tj.
součet příspěvků kotev a výztuží mezi kotevními prvky:
N
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(1)
únosnost j-tého elementu i-tého kotevního prvku;
únosnost j-tého elementu i-té výztuže mezi kotevními prvky;
počet kotevních prvků v kotevním systému;
počet elementů kotevního prvku (výztuže mezi kotevními prvky).

Pro každou část kotevního systému (N kotevních prvků a N-1 částí výztuží mezi prvky)
o n dílčích elementech je sestaveno přesně n rovnic spojitosti, jež jsou modifikovány
v závislosti na poloze řešených uzlů v kotevním systému. Ty jsou následně zařazeny do
celkové (globální) matice podle polohy referenčních bodů v systému.
Výsledná soustava rovnic spojitosti obsahuje pouze n+1 neznámých posunů u v jednotlivých
referenčních bodech. Další hodnoty, které se v rovnicích vyskytují, jsou známy a chovají se
jako konstanty. Dosazením za jeden neznámý parametr posunu konkrétní hodnotu (pro
vykreslení pracovního diagramu je vhodné zvolit posun kontaktu výztuže v nultém bodu u0)
bude v takto definované soustavě lineárních algebraických rovnic o n řádcích vystupovat
přesně n neznámých. Tento systém lineárních rovnic, jenž má stejný počet rovnic jako
neznámých, lze již jednoduše vyřešit.
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Obrázek č. 3 – Rozdělení kotevního prvku (a) a výztuže mezi prvky(b) na konečný počet
elementů.
Picture No. 3 – Division of the anchoring member (a) and reinforcement (b) into elements.
Je uvedeno srovnání několika možných způsobů řešení kotevní oblasti pouze s jedním
kotevním prvkem (průměr 40 mm, délka 70 mm, okolní beton C30/37). Zobrazen je
nejjednodušší způsob výpočtu s jedním referenčním bodem pro celou kotvu (tj. sestavena
pouze jedna deformační podmínka), výpočet pro n = 3 a n = 5 elementů na jedné kotvě za
předpokladu tuhého chování kotevního válečku (jehož reálné elastické přetvoření je
dopočteno až po určení posunů v kontaktu při předpokladu lineární změny průběhu síly na
kotvě) a v neposlední řadě i plný výpočet bez zjednodušení pro n = 3 body. Graf je doplněn
srovnáním s numerickým modelem a výsledky experimentálních měření na reálných vzorcích.
Nachází-li se kotevní oblast v blízkosti okraje betonového prvku je zřejmé, že výpočet již
nelze provést dle předpokladů platných pro kotevní oblast v mase betonu a je nutno jej
modifikovat. Ovšem výhodou zvoleného přístupu je, že lze pouze upravit konstitutivní vztah
popisující vlastnosti betonu a zohlednit vliv blízkého povrchu betonu prvku. Ten lze zohlednit
např. stanovením jiné (nižší) tuhosti ve zhlaví kotvy a dosadit ji do výpočtu, který se jinak od
předchozího neliší.
Je patrno srovnání tří základních okrajových podmínek, jenž při návrhu kotevní oblasti
mohou nastat. Kotevní oblast je tvořena pouze jedním kotevním prvkem (průměr 40 mm a
délka 70 mm, beton C30/37). Uveden je jak případ, kdy únosnost kotvy není ovlivněna
okrajovými podmínkami (blok), tak i situace, kdy již dochází k ovlivnění (snížení) únosnosti
systému okrajem prvku (líc, roh). Pro všechny tři limitní případy je zobrazeno i srovnání
s výsledky dosaženými výpočtem MKP v programu ATENA.
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Obrázek č. 4 – Kotevní oblast – jedna kotva - srovnání různých metod výpočtu.
Picture No. 4 – Comparison of computing alternatives for anchoring area with one anchor.
Při návrhu kotevní oblasti je také velmi důležité omezit hodnotu maximálního posunu výztuže
na počátku první kotvy z hlediska mezního stavu použitelnosti. Přesná hodnota musí být
určena přímo pro navrhovaný prvek, neboť vždy záleží na rozponu prvku a na působícím
zatížení. Je nutno respektovat maximální dovolené průhyby dle [5] a zároveň navrhnout
kotevní oblast tak, aby nedocházelo vlivem posunu výztuže v kontaktu (který se do výpočtu
prvku promítá analogicky jako ztráta pokluzem) k velkým ztrátám předpětí.
4

Závěr

Vyvinutý systém kotvení zachovává veškeré výhody FRP výztuží – neobsahuje žádné kovové
části. Proto je možné ho aplikovat na všechny specielní případy, které vyžadují právě použití
nekovových výztuží.
Výše popsané analytické řešení kotevních oblastí vykazuje dobrou shodu s provedenými
experimenty a numerickými studiemi. Pro plné ověření správnosti odvozených vztahů a
celkového přístupu k řešení problému je však nutno provést další experimenty, které mají za
úkol ověřit především chování skupiny kotev a to jak v mase betonu, tak i jejich působení
u okraje. Nové výsledky získané z těchto experimentů budou odborné veřejnosti prezentovány
v průběhu následujících měsíců.
5

Poděkování

Presentované výsledky byly získány za finančního přispění projektu GA ČR 103/09/H085 a
projektu AdMaS “Advanced Materials, Structures and Technologies“ financovaného MŠMT
ČR a projektu MPO ČR 1H PK2- 057.
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Obrázek č. 5 – Kotevní oblast – jedna kotva - srovnání různých okrajových podmínek.
Picture No. 5 – Anchoring with one anchor – influence of boundary conditions.
6
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NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN - POLEMIKA S VYBRANÝMI
POSTUPY
COMPENSATION FOR THE ESTABLISHMENT OF EASEMENTS - A POLEMIC
WITH SELECTED PROCEDURES
Jakub Hanák55 , Jan Sedláček56
ABSTRAKT:
Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně
předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly
nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a
argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na
kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také
dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi).
Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného
břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.
ABSTRACT:
The issue of compensation for the establishment of the rights of easement is repeatedly the
subject of professional discussion. In this paper we respond to some opinions, which have
recently been presented in professional journals. We consider it necessary to bring additional
insight and arguments, at least in terms of determining the annual benefit and determine the
nature of the land on which the right to be equivalent to an easement established. Attention is
also paid to other related problems (such as overuse of awards fixed amount of expert
practice). Due to the professional focus is the contribution of the authors expressed particular
case easement location and operation of building technical infrastructure.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Věcná břemena, náhrada, ocenění, roční užitek, technická infrastruktura
KEYWORDS:
Easement, compensation, appraisal, one-year benefit, technical infrastructure
1

Úvod

Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně
předmětem odborné diskuze. Do značné míry specifické je pak oceňování věcných břemen
souvisejících s inženýrskými sítěmi (elektrickým vedením, plynovody či vodovody), které
jsou stále zřizovány, přičemž v řadě případů je stavba těchto sítí důsledkem rozvoje dopravní
infrastruktury, tj. nutnosti vybudovat přeložky stávajících sítí. V tomto příspěvku se
pokoušíme přinést nebo spíše znovu připomenout některé skutečnosti a argumenty v otázkách
stanovení výše ročního užitku, určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající
věcnému břemenu zřízeno, a dalších relevantních skutečností. Příspěvek vychází zejména
z analýzy znaleckých posudků vypracovaných pro potřeby uzavření smluv o zřízení věcného
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břemene objednaných Ředitelstvím silnic a dálnic (dále také jen ŘSD), ke kterým mají autoři
přístup v rámci své vědecké činnosti, za což autoři děkují zejména bývalému generálnímu
řediteli této organizace Alfrédu Brunclíkovi. Poznatky získané analýzou byly konfrontovány
s dostupnou odbornou literaturou, výsledkem je pak níže uvedená polemika s některými
postupy, které se při oceňování věcných břemen souvisejících s výstavbou inženýrských sítí
často vyskytují. Autoři předpokládají orientaci čtenáře v problematice oceňování věcných
břemen.
2
2.1

Polemika
Povaha pozemku

V mnohých analyzovaných znaleckých posudcích byly pozemky dotčené trasou inženýrské
sítě považovány za pozemky stavební, přičemž dle našeho názoru se jednalo o pozemky
zemědělské. Tento názor se objevuje také v literatuře, přičemž je argumentováno, že pro sítě
(mimo telekomunikace) bylo vydáno přinejmenším územní rozhodnutí a na pozemku se poté
většinou nedá umístit ani dočasná stavba.[4] Shodný názor bez podrobnější argumentace
nalezneme také v dnes již klasické publikaci Věcná břemena od A do Z, třebaže ve stejné
publikaci je následně roční užitek věcného břemene vedení stanoven na základě nájemného ze
zemědělského pozemku. [2]
S tímto nahlížením na povahu pozemku nelze souhlasit. Ustanovení § 9 odst. 2 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jednoznačně stanoví, že pro účely oceňování nejsou za
stavební považovány pozemky zastavěné jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně
jejich příslušenství. Stanoví-li zákon o oceňování majetku takové pravidlo pro pozemky
skutečně zastavěné, tím spíše platí toto pravidlo pro pozemky, na kterých je taková stavba
pouze umístěna územním rozhodnutím (argumentum a maiori ad minus, tj. od většího k
menšímu). Není možné také přehlédnout, že po zřízení stavby inženýrské sítě bude pozemek
nadále využíván k původnímu účelu (zpravidla zemědělskému nebo lesnímu hospodaření,
neboť trasy sítí jsou převážně vedeny mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) a jeho
vlastník nemůže provést změnu druhu pozemku, pokud územně plánovací dokumentace jiné
využití pozemku neumožňuje – není možné jej tudíž zalesnit ani zastavět a je nezbytné na
tento pozemek nahlížet podle funkce, ke které je určen. Zbývá připomenout, že pro umístění
staveb stožárů nadzemního vedení není nutné pozemek odnímat ze zemědělského půdního
fondu (srov. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu).
Jsme toho názoru, že při oceňování je nezbytné vždy interpretovat pojmy tak, jak jsou
vymezeny v příslušném právním předpisu. Proto nelze při oceňování věcných břemen využít
definici stavebního pozemku z § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
která je využitelná pouze pro tento zákon (srov. „v tomto zákoně se rozumí“), zatímco zákon
o oceňování majetku obsahuje vlastní a místy odlišné definice. Ostatně § 9 odst. 1 písm. a)
zákona o oceňování majetku stanoví v principu stejné vymezení stavebního pozemku, které je
však následně vyloučeno ve výše uvedeném případě, kdy je pozemek zastavěn pouze
vedením. Upřesnění definice stavebního pozemku zdůrazňuje také důvodová zpráva k zákonu
o oceňování.[11] Závěr o nemožnosti použití definice z jiného právního předpisu nalezneme
např. také v rozhodnutí Ústavního soudu, kde se zabýval otázkou, zda je možné pojem
zemědělská prvovýroba, který je použit ale nedefinován v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, chápat ve smyslu stejného pojmu v zákoně o konkurzu o
vyrovnání, a dospěl k závěru, že „tento pojem není právně závazný pro rozhodování v souladu
se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a že správní orgány rozhodující na
základě tohoto zákona nemají oč opřít své rozhodnutí“.[9] Je nutné vzít také v úvahu
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skutečnost, že síla předpokladu, že právní pojem má vždy stejný význam, klesá se stoupající
vzdáleností právních předpisů, kde jsou použity.[6]
Nelze také argumentovat tím, že se jedná o pozemek pozemní komunikace nebo o pozemek
podobný pozemkům pro stavbu pozemní komunikace vykupovaným (s odkazem na to, že
přeložka sítě byla stavbou komunikace zapříčiněna a je uvedena jako stavební objekt pro tuto
stavbu v územním rozhodnutí). Důvodem je skutečnost, že na pozemcích, kde jsou zřizovány
sítě, není realizována stavba pozemní komunikace a její součástí ani příslušenstvím nejsou dle
§ 14 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, inženýrské sítě, energetická,
telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení, pokud neslouží výlučně
vlastníkovi dotčené komunikace. Oprávněným z oceňovaných věcných břemen je totiž
v drtivé většině případů provozovatel příslušně sítě či vedení. Pozemek, na kterém má být
vedení či inženýrská síť umístěna, tudíž principiálně není možné považovat za stavební.
2.2

Stanovení ročního užitku

Roční užitek z věcného břemene je zpravidla ztotožňován s nájemným za užívání pozemku.
Poněvadž není možné pozemky, na kterých má být zřízeno věcné břemeno pro umístění
inženýrské sítě, považovat za stavební, je současně vyloučeno ztotožnit roční užitek
z věcného břemene s nájemným za stavební pozemek.
Jsme též toho názoru, že nelze za obvyklé nájemné považovat nájemné sjednávané ve
smlouvách o dočasném záboru pozemku za účelem uložení sítě, jak je v literatuře
doporučováno.[4] Předně se jedná pouze o dočasný krátkodobý pronájem (zpravidla v trvání
cca 1 rok) uzavřený k provedení stavebních prací při výstavbě inženýrských sítí, přičemž
funkční využití pozemku je ve skutečnosti jiné (viz výše). Dochází tak ke srovnání různých
způsobů využití pozemku - pro stavební činnost a zemědělské hospodaření, což je klasické
srovnávání jablek s hruškami. Skutečnost, že dočasný zábor je nestandardním využíváním
pozemku, na kterém je umístěna inženýrská síť, potvrzuje také názor Trunečka, že těmito
nájemními smlouvami je provozovateli inženýrských sítí kompenzována krátkodobá
nemožnost vlastníka pozemek využívat k původnímu účelu.[7]
Znalec si také nemůže ulehčovat práci metodou tzv. simulovaného nájemného, tj. nájemného
odvozeného z ceny pozemku (často navíc nesprávně oceněného jako stavebního), protože
v ČR by nemělo být problémem stanovit obvyklé nájemné ze zemědělských pozemků, na
kterých jsou sítě zpravidla budovány, neboť cca 85% jich je pronajato.[10] Zůstává faktem, že
v případech, kdy obvyklé nájemné nelze pro nedostatek podkladů stanovit, bude tato metoda
opodstatněná, ovšem v praxi tomu tak bude spíše výjimečné. Považujeme za vhodné
zdůraznit, že znalec by na místním šetření měl ověřit, zda lze roční užitek z věcného břemene
zjistit ze smlouvy či rozhodnutí, resp. jestli je pozemek pronajatý. Běžná výše ročního
nájemného u pozemků určených k zemědělské produkci (orná půda) se pohybuje v rozmezí
cca 1500 – 3500 Kč/ha/rok, klíčová je samozřejmě lokalita, kvalita půdy a délka nájemního
vztahu. Pro účely stanovení ročního užitku je vhodné vycházet z dlouhodobých nájemních
smluv, neboť věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou.
Za zcela neopodstatněný považujeme názor, že pro stanovení ročního užitku nelze využít
(údajně diskriminující – sic!) nájemné určované dle BPEJ.[4] Samotný zákon o oceňování
majetku předpokládá ocenění zemědělského pozemku podle této jednotky, tudíž není
nelogické, že toto kritérium je možné uplatnit i při určování nájmu. V praxi též není
neobvyklé, že strany nájemního vztahu se dohodnou na výši nájemného odvozeného
z průměrných cen zemědělského pozemku v jednotlivých katastrálních územích stanovených
vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., jak dosud mj. předpokládá § 22 odst. 9
zákona č. 229/1991 Sb., o půdě. V některých oblastech jde dokonce o převažující způsob,
přičemž nájemné je sjednáno ve výši 1 až 2% z ceny pozemku. Tento způsob určení ročního
užitku u zemědělského pozemku je také uveden ve Znaleckém standardu č. VII Oceňování
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nemovitostí a také v modelovém příkladu ocenění věcného břemene vedení. [3] Nejedná se
dle našeho názoru též o pozůstatek socialistických praktik, protože nájemní vztahy s takto
určeným nájemným jsou uzavírány dobrovolně v podmínkách tržní ekonomiky.
Nesprávné je také ztotožnit roční užitek s maximálním nájemným z pozemků uvedeného v
Cenových výměrech Ministerstva financí, protože jde o nájemné maximální a je nutné
upřednostnit výše uvedené způsoby stanovení ročního užitku. V této souvislosti je pak vhodné
zdůraznit, že je nutné zjistit, zda nejsou pozemky pronajaty za účelem podnikání (např.
zemědělskému družstvu), protože cenová regulace se uplatňovala pouze v případě, že
pozemek nesloužil k podnikatelským účelům nájemce. Od 1. ledna 2012 byla tato forma
cenové regulace navíc poměrně razantně omezena, když aktuální Cenový výměr č. 1/2012
stanoví maximální nájemné jen v případě pozemků veřejné infrastruktury sloužící jako
občanské vybavení a nájemné je hrazeno z veřejných zdrojů (tj. státu či územněsamosprávného celku).

2.2.1 Důsledky stanovení nesprávného ročního užitku
Klasifikace a ocenění pozemku, na němž je nebo má být zřízena inženýrská síť, jako pozemku
stavebního (pochopitelně pouze v případě, že se podle skutečného stavu jedná o zemědělskou
půdu či pozemek určený k plnění funkce lesa) dochází při oceňování někdy k absurdním
výsledkům, kdy cena věcného břemene převyšuje obvyklou cenu samotného pozemku a
věcné břemeno má vyšší hodnotu v době od vydání územního rozhodnutí do kolaudace stavby
než v období provozování sítě.
Je třeba si uvědomit, že v ČR nedochází k velkému množství prodejů zemědělských a lesních
pozemků ve srovnání s trhem se stavebními pozemky. Obvyklá cena zemědělských pozemků
se pohybuje v rozmezí 10 až 15 Kč/m2. Při pohledu na tento zemědělský pozemek jako na
pozemek stavební dochází znalci k závěru, že pozemky s touto povahou, tj. zatížené
inženýrskou sítí, se nepronajímají nebo pouze za nájemné, které se sjednává ve smlouvách o
dočasném záboru pozemku pro uskutečnění stavby. Výše tohoto nájemného je ve znaleckých
posudcích uváděna v rozsahu 4 až 9 Kč/m2/rok, když toto nájemné zřejmě vychází
z maximální výše nájemného dle výše uvedených cenových výměrů, který ale výši nájemného
pro účely dočasného záboru výslovně neřeší. Obdobné důsledky má stanovení ročního užitku
pomocí simulovaného nájemného v rozsahu 4 až 5 % ze zjištěné ceny stavebního pozemku.
Problém tedy nastává v tom, že při cenách zemědělských pozemků 10 až 15 Kč/m2 se dochází
k výši ročního užitku okolo 4 Kč/m2 až 9 Kč/m2. V případě, že znalec postupuje podle § 18
zákona o oceňování majetku, tak tento roční užitek vynásobí pěti a výsledná zjištěná cena
věcného břemene činí 20 Kč/m2 až 45 Kč/m2, což převyšuje obvyklou cenu pozemku. Z výše
uvedeného také plyne, že nezáleží ani na kvalitě této půdy, tj. o užitek plynoucí z využívání
těchto pozemku k zemědělským účelům, ale na poloze pozemku vzhledem k velikosti obcí.
Absurdita výsledků, které podává výše uvedený postup, je patrna obzvláště při výpočtu ceny
věcného břemene metodou věčné renty. Zatímco § 18 pracuje se součtem ročních užitků po
dobu pěti let, věčná renta simuluje součet ročních užitků za nekonečné množství let
v současné hodnotě (resp. takového počtu let, dokud současná hodnota ročního užitku není
rovna nule). Při výpočtu metodou věčné renty převyšuje cena věcného břemene cenu
pozemku zpravidla několikanásobně, což může vést až k odmítnutí oprávněného smlouvu za
takovou náhradu uzavřít, protože by pro provozovatele inženýrské sítě bylo výhodnější místo
zřízení věcného břemene pozemek přímo zakoupit nebo žádat o odnětí vlastnického práva.
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Graf 1Vývoj ceny pozemku v čase při pohledu na pozemek jako na stavební
2.3

Znalecký úkol a druhy věcných břemen

Při výstavbě pozemních komunikací dochází při realizaci stavebních objektů ke zřizování
věcných břemen. Znalecké posudky potřebné pro stanovení cen věcných břemen
vypracovávají znalci na základě smlouvy s ŘSD. K vypracování znaleckého posudku obdrží
znalci zpravidla tyto podklady: výpis z katastru nemovitostí, geometrický plán s vyznačením
rozsahu věcného břemene, záborový elaborát a návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni. K častým problémům dochází tehdy, kdy znalci nerespektují obsah těchto
smluv. Znalec je považován za odborníka v oblasti soudního inženýrství, přičemž v literatuře
je zdůrazňováno, že správné a adekvátní ocenění věcného břemene je odpovědný a citlivý
úkol.[5] Od znalce tak objednatel znaleckého posudku očekává profesionální a odborný
přístup při řešení problémů, a přesto se stává, že znalci provedou znalecký posudek v rozporu
se zadáním objednatele.
Dle smluv, které jsme měli k dispozici, se zřizovala téměř výhradně věcná břemena umístění
a provozování zařízení veřejné infrastruktury. Dále je ve smlouvách deklaratorně uvedeno, že
oprávněný má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním,
provozováním a opravami zařízení. K tomuto připomínáme, že věcné břemeno vstupu a
vjezdu na pozemek za účelem oprav v souvislosti s provozováním energetické sítě není
předmětem ocenění, a to z důvodu, že je zřizováno přímo ze zákona, jedná se o tzv. legální
věcné břemeno. V aktuálním komentáři Ministerstva financí k oceňování práv odpovídajících
věcným břemenům, se kterým se ztotožňujeme, je k tomuto uvedeno, že „Věcné břemeno,
které je zřizováno k uložení konkrétní sítě do konkrétního pozemku zahrnuje i právo přístupu,
případně vjezdu, tedy práva uloženou síť udržovat a opravovat.“
Dle výše uvedeného se jedná pouze o jedno věcné břemeno, jež spočívá v právu věc do
konkrétního pozemku umístit. Je zcela zřejmé, především z důvodů praktické možnosti
realizace tohoto práva, že toto věcné břemeno (základní právo) v sobě musí subsumovat i
práva, která toto věcné břemeno zajišťují, tedy právo vstupu, případně vjezdu. Nelze
zaměňovat pojmy „věcné břemeno“ a „konkrétní právo“. Zatím co konkrétní právo v sobě
zahrnuje pouze jedno jediné oprávnění, věcné břemeno v sobě obvykle zahrnuje těchto práv
několik.“[8] Truneček k tomuto uvádí, že výše uvedené právo, které vzniká ze zákona nelze
považovat za věcné břemeno. Důvodem pro existenci těchto omezení je existence veřejného
zájmu na provozování sítí veřejné infrastruktury.[7]
Taktéž je ve smlouvách uváděna informace o ochranných pásmech, za která je také v řadě
znaleckých posudků stanovena náhrada v rozsahu tohoto ochranného pásma. Dle Trunečka
269

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
20. - 21. 1. 2012 v Brně

není možné určovat náhradu za zřízení věcného břemene v rozsahu ochranného pásma, neboť
ochranné pásmo nelze zaměňovat za plochu nezbytnou k řádnému užívání stavby, resp.
provozu zařízení přenosové soustavy, protože samotná existence ochranného pásma není
věcným břemenem, protože omezuje vlastníka (a nejen jeho) ze zákona a nesvědčí
konkrétnímu oprávněnému.[7] Dále také uvádí další důvody, proč nelze za samostatné
ochranné pásmo dávat náhradu. Jedním z důvodů je neurčitý počet osob, jež ochranné pásmo
omezuje, znalci tak neznají okruh všech osob, jejichž činnost tohoto pásma omezuje nebo
může omezovat.[7] Proto by dle našeho názoru neměl znalec stanovovat náhradu za zřizované
věcné břemeno v rozsahu ochranného pásmo, ale držet se vymezení rozsahu věcného břemene
v geometrickém plánu, který je součástí smlouvy. Úlohou znalce také není řešení otázek a
problémů mezi povinným a oprávněným, nýbrž pouze zodpovězení otázky vymezené ve
znaleckém úkolu.
V případě, že dojde k omezení vlastníka pozemku ochranným pásmem pro účely, pro který
byl určen, pak je dle našeho názoru možnost omezení způsobené ochranným pásmem
vypočíst jako ztrátu povinného z věcného břemene, což je možné například u stavebního nebo
lesního pozemku. Tento postup odpovídá dle nás velmi výstižnému konstatování Baudyše, že
praktická aplikace práva nepřisuzuje náhradu ve vztahu ke každému omezení vlastnického
práva, ale pouze ve vztahu k takovým omezením, která určitým způsobem vybočují
z normálu.[1]
2.4

Použití paušálních částek

Zákon o oceňování majetku umožňuje v případě, že nelze zjistit roční užitek z věcného
břemene, použít náhradní metodiku a ocenit právo částkou 10 000 Kč. Jde však o naprosto
výjimečný způsob. Výše zmiňovaný Znalecký standard č. VII tento způsob stanovení ročního
užitku uvádí pouze v případě povinnosti umožnit přístup přes přiléhající pozemek za účelem
oprav energetických vedení, při haváriích apod. Již původní komentář k oceňování práv
odpovídajících věcným břemenům podle § 18 zákona o oceňování majetku uváděl, že toto
ocenění se použije, nelze-li jednoznačně užitek pojmenovat, vymezit a ocenit, přičemž jeho
současné znění obsahuje shodné pravidlo jako znalecký standard. [3] Názor ministerstva
financí se však změnil v otázce posuzování práva přístupu, resp. vjezdu, tedy práva uloženou
síť udržovat a opravovat, které je dle něj zahrnuto v právu uložit síť na pozemku a netvoří
samostatné věcné břemeno. Tomuto aspektu jsme se věnovali v předchozí části. Proto se
domníváme, že použití této paušální náhrady není při oceňování věcných břemen
souvisejících s inženýrskými sítěmi na místě, třebaže to může být předmětem odborné
diskuze.
Při oceňování věcných břemen také není možné v plné rozsahu použít Směrnici generálního
ředitele č. 46/2003 o stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen
při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb ze dne 13. 11. 2003,
kterou vydalo Ředitelstvím silnic a dálnic (dále také jen Směrnice) a na kterou se znalci
v řadě posudků odvolávají (paradoxně však mnohdy současně nerespektují výpočet ročního
užitku odvozený z ceny zemědělského pozemku). Ustanovení § 4 odst. 1 Směrnice totiž
stanoví, že nedosáhne-li výpočet náhrady výše 1 000 Kč, stanoví se náhrada ve výši 1 000 Kč.
Takový postup ovšem nelze použít, neboť Ředitelství silnic a dálnic je příspěvkovou
organizací, která je při uzavírání smluv o zřízení věcného břemene limitována ustanovením §
12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, podle kterého lze při úplatném nabývání
majetku cenu sjednat pouze do výše ceny podle zvláštního právního předpisu, což je cena
zjištěná dle § 18 zákona o oceňování majetku. Výše uvedenou paušalizaci (a faktické zvýšení
ceny na částku 1 000 Kč) však § 18 zákona o oceňování majetku nepřipouští. Aby cena
majetku odpovídala ceně zjištěné, je nutno přesně dodržet postup dle oceňovacího předpisu.
Tento postup není možné za žádných okolností upravovat a výše náhrady, při níž je uplatněno
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ustanovení Směrnice o minimální ceně, není cenou zjištěnou. Důsledkem nedodržení ceny
zjištěné má za následek také neplatnost dohody uzavřené na základě takového posudku, a to
v rozsahu rozdílu, o který sjednaná cena přípustnou výši překročila (srov. § 12 odst. 5 zákona
o majetku ČR). Výjimku, tedy překročení stanovené hranice ceny, lze učinit pouze ve
výjimečných případech, kdy zájem státu na získání konkrétního majetku převáží nad
bezprostředním ekonomickým hlediskem hospodárnosti. V takovém případě je však nezbytně
nutný souhlas Ministerstva financí. Tímto způsobem stanovená cena věcného břemene není
pochopitelně ani jeho obvyklou cenou, jejíž stanovení vyžaduje např. zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Současně připomínáme, že
znalec musí při zpracování znaleckého posudku postupovat nezávislé a žádný interní předpis
objednavatele pro něj není závazný, pokud odporuje právnímu předpisu.
3

Závěr

Postupy, které se někdy objevují ve znaleckých posudcích i literatuře a které jsme výše
podrobili našemu zkoumání a kritice, mají jedno společné: zvyšují náhrady za zřízení věcného
břemene. Tato skutečnost na jednu stranu usnadňuje dohodu provozovatele sítě (oprávněného)
s vlastníkem pozemku (povinným), čímž je možné předejít zdlouhavějšímu i nákladnějšímu
vyvlastňovacímu řízení, což bylo do přijetí zákona č. 416/2009 Sb., který konečně umožnil
nabízet vlastníkům reálnější (vyšší) náhrady odpovídající obvyklé ceně, možné považovat za
přínosné. Z tohoto pohledu se snad lze pokusit použití těchto postupů i pochopit. Je však
nutné si uvědomit, že tyto postupu mnohdy nerespektovaly základní pravidla oceňování
majetku, což považujeme za nepřijatelné. Jistě nezamýšleným důsledkem takové praxe je také
prodražení vlastní výstavby technické a dopravní infrastruktury.
Výše provedený rozbor chápeme jako pokračování odborné diskuze, jejímž výsledkem by
měla být shoda na způsobu oceňování věcných břemen souvisejících s technickou
a energetickou infrastrukturou. Ve znalecké praxi jde přes utlumení výstavby stále o
frekventované případy, proto se hodláme této aktuální problematice nadále věnovat.
4
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PŘÍČINY PORUCH KRYTU VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY LETIŠTĚ
KARLOVY VARY
CAUSES OF RUNWAY SURFACING FAILURES AT KARLOVY VARY AIRPORT
Petr Jůza57, Ondřej Dašek58, Petr Holcner59
ABSTRAKT:
V polovině roku 2006 byla předána do provozu modernizovaná vzletová a přistávací dráha
letiště Karlovy Vary. Již však po jednom roce užívání se začaly na krytu letištní vozovky
objevovat závažné poruchy, kde postupem doby došlo k jejich masivnějšímu rozvoji a bylo
riziko nutnosti omezit či dokonce v krajním případě zrušit na této dráze provoz. Investor akce
se proto v polovině roku 2010 obrátil na Ústav soudního inženýrství VUT v Brně s žádostí
o vypracování znaleckého posudku, kde stěžejní z celkem 13 položených otázek byl požadavek
na zjištění příčin vzniklých poruch a určení míry zavinění ze strany jednotlivých aktérů.
Předkládaný příspěvek je tak zaměřen právě na tuto stěžejní otázku celého posudku.
ABSTRACT:
The modernized runway of Karlovy Vary airport was opened in the first half of 2006.
However, significant failures of airport pavement occurred after one year of usage. During
that time, these failures were massively developed. The risk of limitation (or in extreme cases,
cancellation) of traffic on this runway occurred. That is why the Institute of Forensic
Engineering of Brno University of Technology was asked by investor for working out the
expert opinion in 2010. A total of 13 questions were asked. The main issue was identification
of the causes of detected failures and determination of the responsibility of the individual
litigants. This article is focused on this essential issue of referred opinion.
KLÍČOVÁ SLOVA:
poruchy vozovek, vzletová a přistávací dráha, letištní vozovka, obrusná vrstva krytu, ložní
vrstva krytu, pracovní spára, drenáž.
KEYWORDS:
Pavement failures, runway, wearing course, binder course, construction joint, drainage
Znalecký posudek C 1331 – Poruch vzletové
a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary.
Koncem roku 2005 byly zahájeny stavební práce na zvýšení únosnosti vzletové
a přistávací dráze (VZP) letiště Karlovy Vary a jejího prodloužení o cca 150 m. Práce byly
zhotovitelem předány protokolem o předání stavby v polovině června roku 2006. Již po první
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zimě 2006-2007 se však vyskytly na krytové obrusné vrstvě letištní vozovky první poruchy,
které se postupem doby začaly rozvíjet do takové míry, že hrozilo omezení provozu či
dokonce úplnému uzavření dráhy.
Investor akce (Karlovarský kraj) objednal v roce 2010 u Ústavu soudního inženýrství
VUT v Brně vypracování znaleckého posudku, kde stěžejní z celkem 13 položených otázek
byla odpověď na poslední 13 otázku: „Určení příčin poruch asfaltové plochy přistávací
a vzletové dráhy letiště Karlovy Vary“ s určením míry odpovědnosti za daný stav.
Jak z vizuální prohlídky při místním šetření, tak i z poskytnutých a pořízených
podkladů (zejména z rozsáhlé fotodokumentace) bylo zřejmé, že kromě některých jiných
méně závažných vad a poruch, jako např. trhlin, nerovnosti povrchu nebránící ale provozu,,
nedodržení projektem předpokládaných příčných sklonů apod., se jednalo o dvě velmi
závažné poruchy výrazně ohrožující bezpečnost letového provozu. V zimním období se
jednalo o značný výskyt ledových čoček (poklic) a v menší míře i o lokální boule v obrusné
vrstvě krytu.
Posudek vycházel ze zdůvodnitelného předpokladu, že vzniklé poruchy způsobila
voda, která se do místa poruch dostala směrem od spodu. Letiště je situováno na náhorní
planině obklopené z obou stran vyvýšeným terénem. Při deštivém počasí či při odtávání
sněhové pokrývky je terén v okolí dráhy silně zamokřený. Bylo by tak logické předpokládat,
že na tuto skutečnost bude odpovídajícím způsobem reagovat již zejména projekt. Chyby
v projektové dokumentaci tak byly znalcem shledány jako prioritní v příčině vzniklých
poruch.
Letiště bylo funkční již prokazatelně v roce 1929, kdy vzletová a přistávací dráha byla
jen travnatá. Znalci se však podařílo obstarat projektové podklady z této doby a ze situace
odvodnění bylo zřejmé, že celá plocha v šířce cca 200 m byla velmi pečlivě odvodněna
rozsáhlou sítí drenáží s hloubkou cca 0,90 m. V podstatě se jednalo o dokonalou zemědělskou
drenáž, zabezpečující snížení hladiny podzemní vody pod aktivní zónu letištní plochy. V roce
1958 došlo k rekonstrukci celého travnatého letiště s požadavkem na možnost využití letiště
i pro stíhací letadla a to i za méně příznivého počasí. Vzletová a přistávací dráha byla
navržena a vybudována s krytem z cementového betonu v šířce 30 m a s délkou 2,00 km.
Projekt předpokládal odvodnění plochy v šířce cca 100 m s využitím opravené původní
drenáže. Je však velmi pravděpodobné, že při rekonstrukci byl systém původní drenáže
narušen a nelze si dost dobře představit, jak by mohla být funkce drenážního systému
obnovena. Tento projekt předpokládal po obou stranách zpevněné plochy v celé délce
hloubkovou drenáž, zřejmě propojenou i se stávající původní drenáž.
Nový projekt rekonstrukce VZP dráhy zpracovaný v roce 2004 (podle kterého bylo
nadále postupováno) však nejen že vyřadil původní drenážní systém zcela z provozu ale navíc
uvažoval v podélnou drenáží jen v úsecích, kde byly na nižší hraně VZP umístěny nové
odvodňovací žlaby. Z vyššího konce se tak bez problémů mohla dostat jak podzemní voda tak
i dešťová voda do konstrukčních vrstev letištní vozovky a nestmelenými vrstvami v podstatě
pod celou VZP dráhu.
Dalším závažným nedostatkem projektu byl znalcem ověřený fakt, že odvodňovací
žlaby měly vyústění po tak velké vzdálenosti, že v jednom případě dešťová vpust měla
zabezpečit odvedení vody ze zpevněné ploch o výměře cca 12 450 m2. Je pochopitelné, že
muselo zákonitě docházet k přeplnění celého odvodňovacího zařízení a opět docházel
k vydatné dotaci vody v podloží i konstrukci letištní plochy.
Nedostatečné odvodnění tak bylo shledáno jako hlavní příčina vzniklých poruch.
K tomu ale přistoupilo i vadné provedení díla ze strany zhotovitele. Z plochy letištní vozovky
bylo odebráno celkem 40 vývrtů a 20 vývrtů bylo podrobeno laboratornímu rozboru na
katedře silničních staveb ČVUT Praha a 20 u akreditované silniční laboratoře CONSULTEST
s.r.o Brno.
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Je velmi pravděpodobné. že ne vždy došlo k dokonalému spojení ložní a obrusné
vrstvy krytu. Vzniklé boule tomu nasvědčují, ale daleko závažnější byly a jsou ledové čočky.
Obrovskou výhodou letového provozu při přistávání oproti provozu motorových vozidel na
silniční síti je, že brždění přes podvozková kola se využívají až v konečné fázi dobrždění.
Hlavní brzdící síla je vyvozena protitahem proudových motorů či reverzem listů vrtulových
letadel. Zde protismykové vlastnosti vozovky nehrají tak významnou roli jako tomu je
u motorových silničních vozidel. Jak je patrno z pořízené fotodokumentace, shluky ledových
čoček se objevují zejména u podélných pracovních spár letištní plochy. Je všeobecně známo,
že pří kladení asfaltových směsí finišerem dochází k částečné segregaci hmoty na koncových
bodech lišty. Obvykle zde nejsou dodrženy požadavky normy z hlediska mezerovitosti.
V daném případě bylo ke škodě věci, že vzorky byly odebrány v příčných řezech plochy, kde
pouze několik z celkem 40 vývrtů bylo provedeno v okolí pracovních spár. I tak ale
nezanedbatelné množství vzorků nesplnilo normou požadovanou míru zhutnění
a mezerovitost. Z celkem 40 vzorků obrusné vrstvy krytu z ABS I se např. 25 vzorků dostalo
mimo povolenou toleranci mezerovitosti. Obdobně tomu bylo i u ložní vrstvy z ABVH I.
Zarážející byly i výsledky měření tlouštěk jednotlivých vrstev georadarem, kde pro
kalibraci georadaru byl provedeno 8 kontrolních vývrtů přes celou mocnost asfaltových
vrstev. U ložní vrstvy krytu se např. pohybovala tloušťka v rozmezí 59 až 96 mm
a u podkladní vrstvy dokonce v rozmezí 71 až 178 mm.
O nedodržování předepsaných technologických postupů ze strany zhotovitele snad
nejvýrazněji svědčí fotografie pořízená během kontrolního dne, kdy obrusná vrstva krytu byla
pokládána za deště do kaluží vody.
Kromě projektanta a zhotovitele však nese jistou odpovědnost i sám investor. Otázkou
je, co podnikl technický dozor investora (TDI), aby zabránil vzniklým škodám. Jedna
z povinností TDI je např. i podrobné prostudování projektové dokumentace. Jak to, že
neodhalil v předstihu závažné chyby projektu a neřešil to s autorským dozorem? Jak reagoval
na výsledky kontrolních zkoušek? Pravomoc TDI jsou poměrně velmi rozsáhlé. TDI může
nařídit i zastavení prací, pokud dojde k přesvědčení, že není postupováno dle platných
předpisů.
Mimo rámec vlastního posudku byl znalec objednatel požádán o stanovení dalšího
možného postupu v zabránění dalšího vývoje vzniklých poruch. Vybourání celé plochy
zřejmě nepřipadá v úvahu. Cena by byla v mnoha desítkách milionů Kč. Snad by bylo řešení,
provést po obou stranách letištní plochy hloubkovou drenáž a snížit hladinu podzemní vodu
pod úroveň aktivní zóny.
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POUŽITÍ LOGICKÝCH MATIC PRO POSUZOVÁNÍ PŘÍČIN VAD A PORUCH
VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
USAGE OG LOGICAL MATRIXES FOR DETECTION OF CAUSES OF DEFECT
AND FAILURES OF EXTERNAL CONTACT THERMAL INSULATION SYSTEMS
(ETICS)
Aleš Zvěřina60
ABSTRAKT:
Vady a poruchy ETICS mohou být způsobeny celou řadou příčin. Stanovení primární příčiny
vady nebo poruchy může být u složitějších staveb velice obtížné, zvlášť pokud dochází
k interakcím mezi účastníky stavebního procesu (projektant, zhotovitel stavby, investor,
technický dozor investora, stavební úřad), použitými materiály, částmi dokumentace,
klimatickými podmínkami apod. Jako výhodné se může jevit použití prvků systémového
přístupu soudního inženýrství k této problematice, konkrétně logických matic jako je např.
matice hypotéz nebo matice stop. Cílem článku je ukázat aplikaci logických matic na případu
zřícení ETICS. Z výsledků testování jednotlivých hypotéz bude nalezena primární příčina
zřícení. Část je také věnována možnému počítačovému zpracování logických matic.
ABSTRACT:
Defects and failures of ETICS can occure due to many causes. Determination of primary
cause of defects or failures can be very difficult, mainly if the building is complicated. There
can be many interactions between participants of building proces (architect, builder, investor,
technical supervisor of investor), used materials, parts of documentation, climatic conditions
and the like. The usage of elements of systemic entry of forensic engineering, specifically
logical matrixes, for example matrix of hypothesis or matrix of signs can be very
advantageous. The goal of the article is to show a usage of logical matrixes on real
application of ETICS crash. The primary cause determination will be find from testing
results. The part of article discuss possible computer processing of logical matrixes.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Logická matice, matice hypotéz, matice stop, vnější kontaktní zateplovací systém, ETICS,
interakce.
KEYWORDS:
Logical matrix, matrix of hypothesis, matrix of signs, external thermal contact insulation
system, ETICS.
1

Úvod

Ve výjimečných případech může být určení vady nebo poruchy stavební konstrukce
jednoduché a přímočaré, zvlášť v případech, kdy existuje pouze omezená množina příčin a
jejich důsledků. Tento jev je ale v praxi výjimkou, častěji se setkáváme se stavem, kdy
důsledek může mít na první pohled mnoho příčin, přičemž se na vzniku příčiny může podílet
celá řada faktorů, často i v různých kombinacích a poměrech zavinění. Je užitečné považovat
znalecký případ za systém, který lze rozložit na jednotlivé prvky, kterými mohou být další
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subsystémy, pro náš případ vnějších kontaktních zateplovacích systémů např. projektová
dokumentace, samotný ETICS, jenž lze dále rozdělit na jednotlivé komponenty, stavební
deník, klimatické podmínky apod. Tyto jednotlivé prvky mohou být ve vzájemných
interakcích, např. předepsaná kotevní hmoždinka v projektové dokumentaci a únosnost
podkladu nebo únosnost podkladu a klimatické podmínky v momentě zřícení části nebo
celého ETICS. Uvedených možných interakcí mezi jednotlivými prvky systému může být
velice mnoho a každá interakce vytváří hypotézu možné příčiny. Pokud budeme dále dělit
jednotlivé subsystémy tak, že např. z ETICS vybereme pouze kotevní hmoždinky a
z podkladu pro ETICS předvrtané otvory, není ani v tomto případě jednoduché rozhodnout,
zda platí hypotéza, že byla použita nevhodná hmoždinka nebo, že materiál podkladu nebyl
dostatečně únosný, jinými slovy vznikají minimálně dvě hypotézy, které je nutné dále
testovat.
Odhalit primární příčinu vady nebo poruchy na základě i několika desítek hypotéz není
snadné. Za jednu z největších chyb je nutno považovat, když je předem stanovena jediná
verze a znalec se snaží za každou cenu tuto verzi dokázat [1].
Cílem článku je ukázat jak postupovat v případech, kdy dojde ke ztrátě mechanické odolnosti
a stability ETICS, přičemž o příčině zřícení existuje několik hypotéz. Pro posouzení je použit
systémový analytický přístup pomocí logických matic. V článku tedy provádím aplikaci
logických matic výhradně na případ zřícení části nebo celého ETICS ačkoliv logické matice
lze zcela jistě použít i na vady a poruchy související s tepelnou technikou ETICS. S tématikou
logických matic jsem se setkal při zpracování expertizního posudku o zřícení ETICS, kdy
jsem hledal způsob jak pokud možno s vyloučením subjektivního náhledu dostatečně kvalitně
posoudit co bylo primární příčinou zřícení zateplovacího systému. Bohužel najít jakýkoliv
text o použití této metody hodnocení je jako hledat pověstnou jehlu v kupce sena.
2
2.1

logické matice v soudním inženýrství
Matice hypotéz

Jedná se o strukturu podobající se matici známé z lineární algebry, tak jak je definována např.
v [2]. Obsahuje prvky s indexem označující řádky a sloupce. Avšak v našem případě nejde o
abstraktní strukturu. Prvky matice vyjadřují pravděpodobnost platnosti hypotézy, která je
dána interakcí mezi možnou příčinou a pramenem nebo ověřováním jednotlivé hypotézy.
Jednotlivé prvky matice jsou potom zapisovány ve tvaru ++, kdy je hypotéza potvrzena, +
v případě, že je hypotéza pravděpodobná, -, kdy je hypotéza nepravděpodobná a konečně –
pro případ vyloučené hypotézy. Jinými slovy, pohybujeme se v hodnotách 0, 25, 50, 100 %
pravděpodobnosti, že je daná hypotéza pravdivá. Ve složitějších případech doporučuji provést
zápis formou většího rozsahu pravděpodobnosti s číselným zápisem. Prvek matice v tomto
případě označuje přímo pravděpodobnost, že daná příčina v závislosti na pramenu nebo
ověřování nastala. Pokud tedy označíme možné příčiny x, prameny ověřování y a hodnotu
pravděpodobnosti pravdivosti hypotézy P, můžeme obecnou podobu matice hypotéz zapsat ve
tvaru:

æ
ç
ç y1
ç
ç y2
ç y
è j

x1

x2

P1,1

P2,1

P1,2

P2,2

P1, j

P2, j
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V praxi se samozřejmě nepoužívá matematický zápis, ale mnohem vhodnější zápis ve formě
přehledné tabulky, jak ukazuji v kapitole o praktické aplikaci matic.
Zajímavé je také sledovat jakým způsobem můžeme určit pravděpodobnost platnosti
hypotézy. Například ověření hypotézy, že interakce mezi kotevní hmoždinkou a předvrtaným
otvorem způsobila zřícení ETICS může dále vést k řešení speciálního typu matice (tzv. matice
stop) na místě průsečíku interakce (hodnota P). V našem případě by mohlo být například
zjištěno, že otvory v panelu domu, do kterých bylo provedeno kotvení jsou čisté a bez
jakéhokoliv opotřebení nebo naopak, v otvorech jsou zbytky kotvících hmoždinek apod.
Řešením další pomocné matice tedy můžeme získat správnou hodnotu P s poměrně velkou
jistotou. Ideální případ nastává, když určení velikosti pravděpodobnosti závisí na porovnání
dvou hodnot, to je typický případ srovnání počtu kotev na stavbě s navrženým počtem kotev
ve statickém posouzení (nicméně i zde mohou nastat komplikace jak si ukážeme dále).
V těchto případech je hodnota P buď 1 nebo 0. Naopak nejsložitěji se vyjadřuje
pravděpodobnost platnosti hypotézy např. v případech, kdy mezi sebou porovnáváme počet
kotev a technologický pokyn výrobce, který bývá pouze orientační.
2.2

Matice stop

Matice stop je speciálním případem matice odrazu, která vyjadřuje interakce mezi
jednotlivými prvky systému, kdy jeden prvek působí na druhý a naopak, přičemž dochází ke
změnám na obou prvcích. Z této interakce lze určit druh působení a intenzitu působení.
V obecné podobě je definována matice odrazu takto:.
æ
ö
1
2
j
n
ç
÷
ç 1 (a11, b11, c11,... a12 , b12 , c12 ,... a1 j , b1 j , c1 j ,... a1n, b1n, c1n,... ÷
ç
÷
ç 2 a21, b21, c21,... a22 , b22 , c22 ,... a2 j , b2 j , c2 j ,... a2n, b2n, c2n,... ÷
(2)
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÷
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è
ø
Pro systém o n-prvcích, kdy prvek i zanechá na prvku j stopy aij, bij, cij ... atd. Matice stop
tedy vyjadřuje vzájemné působení dvou prvků ve formě zanechaných stop (jak napovídá
samotný název matice). Pro každou stopu musí nakonec ze zjištěného průběhu děje existovat
vysvětlení jejího vzniku, které nesmí být v rozporu s jinými objektivními skutečnostmi [1].
V našem konkrétním případě ETICS se může jednat o stopy poškození kotevních hmoždinek,
které zároveň nechávají specifické stopy v předvrtaném otvoru, nebo v deskách izolantu.
Dalším typem matice stop by mohla být „jednosměrná“ matice vnějších vlivů, kdy na sebe
nepůsobí dva prvky, ale na jeden sledovaný prvek působí vnější podmínky. V našem již
zmíněném případu kotevní hmoždinky bychom mohli sledovat stopy na hmoždince
způsobené např. podceněním zatížení od sání větru, nebo extrémními klimatickými
podmínkami, se kterými nemohlo být počítáno ve výpočtu zatížení.

3

Vady a poruchy etics související se ztrátou mechanické odolnosti a
stability

K porušení mechanické odolnosti a stability nedochází jen tak samo od sebe, vždy je dáno
poruchami mechanického kotvení nebo vadami lepeného spoje mezi deskami izolantu a
podkladem (popř. obojího). Proto považuji za nutné zmínit alespoň hlavní zásady, podle
kterých probíhá mechanické kotvení a příčiny, které mohou způsobovat vady a poruchy. Není
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smyslem tohoto článku vysvětlovat principy kotvení a návrhu počtu mechanických kotev na
zatížení větrem, od toho bude mít znalec jistě svého specialistu61.
3.1

Výchozí dokumenty pro návrh počtu kotevních hmoždinek

Při návrhu mechanického kotvení ETICS se vychází ze základního předpokladu, že kotevní
hmoždinky přenášejí 100 % účinku sání větru. Jinými slovy, mechanické kotvy nepřenášejí
ostatní zatížení. Výpočet velikosti zatížení větrem je tedy zcela zásadní a pro návrh kotvení
ETICS jednoznačně určující.
Do března 2010 se pro výpočet zatížení větrem používala ČSN 73 0035 Zatížení stavebních
konstrukcí, která vycházela ze základního tlaku větru, od kterého se odvíjela celá metodika
výpočtu. Od března 2010 je nutné počítat zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení
větrem. Tato evropská norma (neboli tzv. Eurokód), která byla implementována do soustavy
českých norem uvádí odlišnou metodiku výpočtu, při které se vychází z rychlosti větru. Tato
odlišnost způsobuje poněkud jiné výsledky výpočtu zatížení větrem (někdy i podstatně
odlišné), které by byly při použití “staré normy” vyhovující jak je ukázáno např. ve [3].
V praxi se tak lze setkat s návrhy kotvení, které vedou k výraznému poddimenzování kotvení
ETICS aniž by to bylo v rozporu s ČSN 73 0035. Je zcela jasné, že výpočet podle metodiky
“staré normy” musel být správný stejně jako výpočet podle “nové normy”, i když se
dostáváme k odlišným výsledkům. Tato schizofrenní situace může v soudní praxi vést k
napadnutí znaleckého posudku, který bude hodnotit příčiny havárie ETICS a jako jednu z
příčin havárie označí nedostatečný počet mechanických kotev, vycházející z metodiky podle
ČSN 1991-1-1, protože podle ČSN 73 0035 bude vycházet počet kotev dostačující. Nemluvě
o tom, že v takové situaci je určení míry vlivu této příčiny na havárii ETICS téměř nemožné.
Doporučuji tedy postupovat velice uváženě a nejprve si raději zkontrolovat datum
vypracování projektové dokumentace, podle které se ETICS prováděl. V případě, že se
ETICS prováděl bez projektové dokumentace bude nutné přihlédnout k datu havárie nebo
lépe k datu, kdy bylo mechanické kotvení ETICS prováděné (pokud existuje stavební deník).
Také je dobré upozornit, že pokud bude chtít znalec porovnávat skutečný počet kotev s
počtem daným firemními materiály výrobců ETICS musí si uvědomit, že ve většině případů
se jedná pouze o doporučení výrobce, vycházející pravděpodobně z ČSN 73 0035. Jednotliví
producenti systémů ETICS, jejichž komponenty podléhají certifikaci podle ETAG 004 a
ETAG 01462, se přitom liší i při základních stanovení počtů kotev na m2, ve stanovení velmi
důležitého parametru okrajové oblasti v nárožích pro zvýšené hodnoty počtů kotev a v
neposlední řadě i v udávaných výškových pásmech [3].
Projektanti, kteří výpočet kotvení ve svých projektech uvádí se často řídí metodikou Cechu
pro zateplováni budov (dále jen CZB), který ve své podstatě upravuje metodiku použití
ETICS rozdělených podle ETAG 004 na systémy lepené, lepené s doplňkovými hmoždinkami
a mechanicky připevňované systémy s doplňkovou lepící hmotou podle vlastností podkladu,
výšky objektu a zatížení sáním větru. Pro více informací o této metodice viz [3].
3.2

Přehled možných příčin ztráty mechanické odolnosti a stability ETICS pro matici
hypotéz

3.2.1 Vady a poruchy lepeného spoje
Stejně jako nesprávné mechanické kotvení ETICS může být příčinou havárie ETICS i špatně
provedené lepení izolantu ETICS na podkladní materiál. Ve smyslu ČSN 01 0113 Jakost
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výrobků může být výsledkem pouze vada ETICS v horším případě porucha (nebo obráceně),
která vede k odtržení ETICS od podkladu. Norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů (ETICS) z dubna 2005 požaduje v článku 6.4, aby u
systémů s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu (EPS) byl rub desky spojen s
podkladem na minimálně 40 % plochy desky a v případě použití tepelné izolace z minerální
vlny (MW) na celém povrchu desky. Platí to pro systémy spojované s podkladem pouze
lepením. Tato norma není ale závazná a lze ji tedy brát pouze jako doporučení. Pokud tedy
selže mechanické kotvení hmoždinkami přenáší účinky zatížení lepicí hmota a je na znalci,
aby určil, jestli i při selhání mechanického kotvení byl lepený spoj proveden natolik dobře, že
mohl odolávat účinkům zatížení i bez mechanického kotvení. Dále je třeba zkoumat jestli
použitá lepicí hmota je skutečně certifikovaná pro daný ETICS. Pokud tomu tak není, je
možné, že i dobře provedený spoj nebude schopen přenášet účinky zatížení větru. Poznat však
jestli bylo na stavbě použito skutečně certifikované lepidlo je velice složité, protože ETICS
bývá vykazován v dodacích listech a jiných dokumentech jako kompaktní výrobek bez
označení složek (v zásadě naprosto stejně jako kdyby jste si kupovali v obchodě televizi). V
těchto případech nezbývá nic jiného, než si vyžádat přímo od výrobce ETICS vydání
konkrétních dodacích listů souvisejících s prováděním posuzovaného ETICS, kde většinou
bývají uvedeny jednotlivé složky systému. Dobré je také vyjít ze svědeckých výpovědí lidí,
kteří se na stavbě nacházeli a pamatují si názvy výrobků na obalech od použitých materiálů

3.2.2 Extrémní klimatické podmínky
Jednou z možných příčin, která může způsobit havárii ETICS mohou být extrémní klimatické
podmínky, konkrétně větší rychlost větru, než je rychlost větru uvedená v národní příloze
normy ČSN EN 1991-1-4 pro jednotlivé větrové oblasti. Ačkoliv se nejedná o častou příčinu
havárií ETICS není radno ji zanedbat. Technicky vzato, pokud bude skutečná hodnota
rychlosti větru jen o 1 m/s vyšší než rychlost větru z normy, použitá jako vstupní hodnota k
výpočtům zatížení větrem je třeba o takové příčině uvažovat jako o možné hlavní příčině.
Ačkoliv největší část výstavby panelovými domy lze očekávat ve větrových oblastech I až III,
jsou i oblasti jako např. Tanvald, Hlinsko na Vysočině popř. Jeseník na severní Moravě, které
jsou zařazeny do IV. větrové oblasti, kde se mohou objevit např. orkány, vichřice apod.
Rychlost větru v dané lokalitě lze zjistit od Českého hydrometeorologického ústavu.

3.2.3 Vady projektové dokumentace
Zaměříme se pouze na vady projektové dokumentace, které mohou být příčinou ztráty
mechanické odolnosti a stability ETICS. Požadavky na obsah a rozsah projektové
dokumentace jsou dány vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Obsahem části B
dokumentace (souhrnná technická zpráva) je v bodě 2 uveden požadavek na průkaz statickým
výpočtem, který prokáže, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu
výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě,
kdy je rozsah neúměrný příčině. Dále je obdobný požadavek uveden v části F (dokumentace
stavby), konkrétně F 1.2 (stavebně konstrukční část), kde by měly být definované hodnoty
zatížení a popsány materiály a konstrukční prvky. Podle mého názoru by měl být součástí této
části dokumentace kromě jiného tzv. kotevní plán, který určuje počet a typ kotvících prvků v
počtech kusů na m2 v různých částech zateplované fasády, stanovený na základě statického
výpočtu. Bohužel, díky požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy
technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky
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hospodářské soutěže, tento dokument chybí s poukazem na pravdivou skutečnost, že
konkrétní značka ETICS a tím pádem i jednotlivé součásti ETICS budou určeny až po
výsledku výběrového řízení tedy v momentě, kdy je projektová dokumentace hotova a
odevzdána a dokonce je na ní vydáno platné stavební povolení. Je třeba si uvědomit, že
kotvící hmoždinky ETICS značky A mají většinou jinou únosnost než hmoždinky ETICS
značky B.
V ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) z
dubna 2005 v článku 7.1 je předepsáno, že ,,druh hmoždinek, jejich počet, poloha vůči
výztuži a rozmístění v ploše desek tepelné izolace a v místě jejich styků je určen ve stavební
dokumentaci”. O přesně jakou stavební dokumentaci jde ale není upřesněno, nehledě na to, že
tato norma není závazná. Otázka tedy zní, jestli neexistence kotevního plánu v projektové
dokumentaci ke stavebnímu řízení může být posuzována jako jedna z možných příčin havárie
ETICS zejména v případech, kdy je projektová dokumentace zpracována nejen pro účely
stavebního povolení, ale explicitně i pro účely výběrového řízení, které proběhlo v rámci
zákona č. 137/2006 Sb.

3.2.4 Nevhodný výběr a počet kotevních hmoždinek, nesprávně určený
podkladový materiál
V rámci projektové přípravy, popř. stavební přípravy je potřeba zjistit, jestli je daná
hmoždinka určena do podkladu, na který se má ETICS kotvit a jestli podklad bude schopný
přenášet zatížení vyvolané účinkem sání větru přes hmoždinku. Podklady jsou rozděleny do
celkem pěti skupin: A - beton, B - plné zdící prvky, C - děrované popř. komůrkové materiály,
D - lehčené kamenivo, E - pórobeton. Dále je nutné provést výtažné zkoušky pokud kotvící
délka (min. základní tloušťka materiálu) je do 100 mm. A zde je jádro problému. Ačkoliv
existuje velké množství literatury, které popisuje konstrukční soustavy panelových domů je
třeba si uvědomit, že existují různé krajové varianty konstrukčních soustav, leckdy z jiných
typů panelů než původně betonových (keramzit, vyzdívaný plynosilikát) a navíc, tloušťka
moniérky (vnější vrstva sendvičového panelu) bývá v rozmezí 50-70 mm. Únosnost materiálů
již ale stejně není taková, jaká byla v době vzniku stavby. Za těchto podmínek nemusí ani
sebelepší mechanické kotvení ETICS přenášet účinky zatížení větru.
Právě z těchto důvodů je vždy nutné zejména u panelových domů provést výtažnou zkoušku a
ověřit únosnost a vhodnost podkladu pro kotvení. Otázkou zůstává kdo má vlastně výtažnou
zkoušku provést, jestli projektant ve fázi projektové přípravy, nebo zhotovitel ve fázi přípravy
stavby. Projektant se může vymlouvat na to, že z předaných podkladů vyplývalo kotvení na
materiál daný podkladem od objednavatele projektu, zhotovitel může tvrdit, že způsob
kotvení byl dán projektem. Kdo měl výtažné zkoušky provést není jasně dáno žádným
předpisem. Můžeme se tedy spokojit s konstatováním, že by měla existovat výtažná zkouška.
Její neexistence může být označena za možnou příčinu havárie ETICS.
To, jestli za havárii ETICS může kotevní hmoždinka nebo podklad je dáno stopami na obou
prvcích. To je právě ta situace, kdy se může uplatnit matice stop. Pokud je předvrtaný otvor
prázdný bez zbytků hmoždinky uvnitř, ukazuje to nejspíše na to, že byl špatně určen podklad
pro kotvení (a tedy i hmoždinka byla zvolena špatně). Naopak, pokud bude v otvoru zbytek
pouzdra hmoždinky nebo celé pouzdro i s kusem hmoždinky je přirozené považovat za
příčinu malý počet kotev. Z vlastní praxe upozorňuji na skutečnost, že realita není až tak
černobílá. Obvykle je určitý počet otvorů bez pouzdra hmoždinky a určitý počet otvorů
obsahuje části pouzdra hmoždinky popř. pouzdro celé. Statistické rozdělení tohoto náhodného
jevu mi není známo a pokud vím tak ani nebylo zkoumáno. Přijměme tedy zjednodušující
předpoklad, který bude spočívat v převažujícím počtu zkoumaného jevu.
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4

praktická aplikace matice hypotéz

V následujícím textu ukáži praktickou aplikaci matice hypotéz pro případ zřícení ETICS.
Sestavení matice hypotéz

4.1

Uveďme si nejčastější možné příčiny havárie ETICS:








Nevyhovující počet kotev na 1 m2
Neodborně provedené kotvení
Použitá lepící hmota v rozporu s technologickými předpisy výrobce
Extrémní klimatické podmínky
Špatně určený podklad pro kotvení
Špatné posouzení podkladu pro lepení
Provádění kotvení za nevhodných klimatických podmínek (déšť, mráz apod.)

Uvedené příčiny je nutné považovat jako nejčastěji možné. Pokud bychom chtěli být opravdu
důslední bylo by nutné uvést jako další hypotézu např. únavu materiálu hmoždinek, špatnou
výrobní šarži, kdy deklarované hodnoty možného zatížení neodpovídali skutečným hodnotám
apod. Tyto hypotézy jsou ale poměrně nepravděpodobné i když ne vyloučené.
Prameny zjišťování rozdělme z důvodů přehlednosti do tří skupin:




Analýza technických příčin
Analýza vztahu závad k předpisům
Analýza vztahů účastníků k závadám

Mezi analýzu technických příčin zařazujeme nejčastěji různá měření a porovnávání, tj. např.
již zmíněné výtažné zkoušky, statické posudky, dodací listy, odbornou literaturu,
fotodokumentaci, stavební deníky atd.
Mezi analýzu vztahu závad k předpisům patří zejména obecně závazné předpisy, v našem
případě vyhláška. č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ČSN 73 2901, ČSN
EN 1991-1-4, technologické předpisy výrobce ETICS, pokud bychom chtěli být důslední tak i
ČSN 73 0035.
Poslední skupinu tvoří analýza vztahů účastníků k závadám. Do této skupiny zahrnujeme
proces stavebního řízení, kolaudační řízení, projektová dokumentace, autorský dozor,
technický dozor investora, prováděcí dokumentace (zde zkoumáme zejména odchylky od
dokumentace ke stavebnímu povolení), předávací řízení.
Možné příčiny budou uvedeny v řádku matice, prameny zkoumání ve sloupci, na jednotlivé
průsečíky budeme zapisovat pravděpodobnosti platnosti hypotéz. V některých případech bude
nutné uvádět odhad pravděpodobnosti hypotézy, v jiných nám pomůže např. matice stop.
Tabulka č. 1 – Matice hypotéz .

0,1

0,7
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0,71

Provedení lepeného spoje

0,1

Nevhodné klimatické
podmínky

Extrémní klimatické
podmínky

0,4

Podklad - lepení

Lepící hmota

Vnější prohlídka

Podklad –mechanické
kotvení

Neodborně provedené
kotvení

Analýza

ZJIŠTĚNÍ –
HYPOTÉZA

Nevyhovující počet kotev
na m2

Fáze práce znalce

Table No. 1 – The Matrix of hypotheses.

0,2

0,0

0,3

Podklad - lepení

Nevhodné klimatické
podmínky

Provedení lepeného spoje

Výtažné zkoušky

0,0

0,0

0,0

0,0

1,00

0,0

0,0

0,0

Fotodokumentace

0,3

0,2

0,1

0,6

0,3

0,0

0,0

0,1

Statický posudek

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Přípis
hydrometeorologi
ckého ústavu

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,5

0,0

Dodací
listy
dodavatele ETICS

0,8

0,0

1,0

0,0

0,29

0,0

0,0

0,0

Odborná literatura

0,8

0,2

0,1

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

Vyhl. č. 268/2009
Sb.

0,7

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ČSN 73 2901

0,6

0,0

0,8

0,0

0,8

0,2

0,3

0,2

ČSN EN 1991-1-4

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Technologické
předpisy
dodavatele ETICS

0,8

0,2

0,8

0,0

0,8

0,1

0,6

0,2

Stavení
řízení,
stavební povolení

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Kolaudační řízení,
kolaudační
rozhodnutí

0,8

0,2

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Projektová
dokumentace ke
stavebnímu řízení

0,0

0,3

0,0

0,0

0,7

0,0

0,6

0,0

Autorský
dozor
projektanta

0,9

0,2

0,8

0,0

0,6

0,1

0,3

0,1

Technický
investora

0,9

0,2

0,9

0,0

0,8

0,0

0,8

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,4

0,0

dozor

Prováděcí
projektová
dokumentace
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technických
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4.2

ZJIŠTĚNÍ –
HYPOTÉZA

Nevyhovující počet kotev
na m2

Neodborně provedené
kotvení

Lepící hmota

Extrémní klimatické
podmínky

Podklad –mechanické
kotvení

Podklad - lepení

Nevhodné klimatické
podmínky

Provedení lepeného spoje

Fáze práce znalce
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Předávací řízení

0,9

0,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Analýza matice hypotéz

Po sestavení matice hypotéz pro náš konkrétní případ zjistíme průměrné pravděpodobnosti
jednotlivých příčin:
Tabulka č. 2 Průměrné pravděpodobnosti příčin .
Table No. 2 – The Average propability of causes.
Příčina

Průměrná
pravděpodobnost
0,76
0,2
0,51
0,52
0,59
0,14
0,43
0,18

Nevyhovující počet kotev na m2
Neodborně provedené kotvení
Lepící hmota
Extrémní klimatické podmínky
Podklad – mechanické kotvení
Podklad - lepení
Nevhodné klimatické podmínky
Provedení lepeného spoje

Pravděpodobně nejsilnější příčinou, která se podílela na zřícení ETICS je nevyhovující počet
kotev na m2. Tuto příčinu můžeme označit jako primární. Za další příčiny lze označit špatné
určení podkladu ke kotvení (a tím pádem i jiného typu hmoždinek) a dále extrémní klimatické
podmínky, což je poměrně výjimečná příčina. Jak je vidět, svou úlohu do jisté míry sehrála i
lepící hmota, která nebyla v souladu s technologickými předpisy výrobce ETICS (dokonce
byla od jiného výrobce).
Ačkoliv v článku není možné probrat veškeré interakce, chtěl bych poukázat na některé
zajímavé. V první řadě se bude jednat o hypotézu extrémních klimatických podmínek. Co lze
považovat za extrémní klimatické podmínky? Jednoduše takové, které jsou v rozporu nebo se
velice přibližují hraničním hodnotám základní rychlosti větru, danou mapou větrových oblastí
ČR, která tvoří přílohu k vydání ČSN EN 1991-1-4. Region, kde došlo k havárii je zatříděn do
oblasti III se základní rychlostí větru 27,5 m.s-1. Podle přípisu hydrometeorologického ústavu
se ve dnech kotvení izolantu ETICS (zjištěno podle stavebního deníku a výpovědí)
vyskytovaly ojediněle rychlosti dosahující až 26,8 m.s-1. Ačkoliv tato rychlost nepřesáhla
rychlost mezní, je nutné ji uvažovat v tom smyslu, že i v případě nižšího počtu a jiného typu
kotev by kotvy pravděpodobně zatížení přenesly. Což doložil i statický výpočet vypracovaný
speciálně pro tento případ.
Dalším zajímavým jevem je poměrně vysoká pravděpodobnost platnosti hypotézy, že nebyl
správně určen podklad pro kotvení. Což bylo nakonec prokázáno pomocí výtažných zkoušek
a sondy. Ačkoliv původní dokumentace deklarovala obvodový plášť z betonových panelů, na
stavbě byly použity pórobetonové vyzdívky přičemž tato změna nebyla nikde doložena a tak
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autor projektové dokumentace navrhl kotvy do betonového podkladu. Pokud by byla
provedena výtažná zkouška před započetím stavby, únosnost podkladu by ukazovala na
pórobeton a mohly být použity správné hmoždinky. Jinými slovy, je vysoce pravděpodobné,
že poddimenzování mechanického kotvení by nemuselo vést ke zřícení, pokud by byl správně
určen podklad a tím pádem i správný typ kotvících hmoždinek. Co ukazovalo na špatné určení
podkladu ke kotvení? Po prohlídce téměř všech otvorů ke kotvení bylo zjištěno, že 71 %
otvorů neobsahuje pouzdro hmoždinky a po aplikaci matice stop v té nejjednodušší formě
vedl výsledek ke zjištění, že ve většině případů nebyl podklad únosný. Což bylo potvrzeno i
destrukční sondou v obvodovém plášti. Zbylých 29 % připadá na nehomogenitu konstrukce a
určitý počet otvorů, které byly vyvrtány do železobetonového skeletu.
Při zjišťování jednotlivých komponent samotného ETICS bylo zjištěno, že zhotovitel díla
nepoužil certifikovanou lepící hmotu, určenou pro daný ETICS, ale lepidlo jiného výrobce,
které měl na skladě. Tento rozpor byl zjištěn na základě dodacích listů od dodavatele ETICS,
kde nebylo lepidlo vykázané. Naopak z výslechů stavbyvedoucího vyšlo najevo, že bylo
použito lepidlo jiné. Pokud by nebyly prozkoumány dodací listy dodavatele ETICS tak by se
pravděpodobně na tuto skutečnost nepřišlo.
Ostatní příčiny se jistě svým způsobem mohly na zřícení ETICS podílet, ale pouze okrajově.
Ze stavebního deníku např. vyplynulo, že se lepení izolantu provádělo od října do prosince,
mnohdy i v dešti nebo při teplotách pod 5°C, tedy za nevhodných klimatických podmínek.
Matice hypotéz nám tedy dala odpověď na otázku co bylo hlavní příčinou zřícení ETICS.
V našem případě to byl menší počet kotevních hmoždinek než uváděla projektová
dokumentace, což se např. zjistilo i z dodacích listů dodavatele ETICS, kde byl uveden počet
kotev dodaných na stavbu. Matice hypotéz nám dala i odpověď jaké byly další příčiny a
dokonce nám pomohla kvantifikovat podíl těchto příčin na zřícení ETICS.
Ačkoliv není hlavním důvodem matice hypotéz ukázat na viníka nehody, matice hypotéz nám
může dát určitý obrázek o podílu jednotlivých účastníků. Kromě zhotovitele, který
jednoznačně na základě vlastního uvážení poddimenzoval mechanické kotvení je nutné ukázat
i na autorský dozor stavby a technický dozor investora, který mohl zabránit použití menšího
počtu kotev než uváděla projektová dokumentace. Také tyto dvě osoby mohli navrhnout
provedení výtažné zkoušky. Naopak se ukazuje, že role stavebního úřadu v tomto případě
není téměř žádná alespoň co se týče vydání stavebního povolení, což ale vyplývá z logiky
věci. Naopak při kontrolních prohlídkách stavby může úředník stavebního úřadu ukázat na
rozpory mezi dokumentací a realitou, to se ale nestalo.
5

Počítačové zpracování matice hypotéz

Jako příklad použití matice hypotéz jsem záměrně zvolil případ zřícení ETICS. Jednak
protože s posuzováním příčiny zřícení mám vlastní zkušenost a také proto, že posuzování vad
a poruch ETICS je náplní mé disertace. Obecně lze považovat zateplovací systém za poměrně
jednoduchou stavební konstrukci. Matici hypotéz lze uplatnit i v případech zkoumání příčin
vad a poruch jiných stavebních konstrukcí a to mnohem složitějších, např. mostových
konstrukcí, dopravních staveb, základových konstrukcí apod. V těchto případech by byla
matice hypotéz mnohem složitější. Nabízí se tedy přímo možnost počítačového zpracování.
Nemám na mysli vytvoření tabulky v programu MS Excel, ale plnohodnotný software
založený buď na databázi SQL, CoreData nebo na značkovacím jazyku XML.
V takto pojatém software by znalec pouze vybral šablonu, podle které by posuzování
prováděl. Šablona by už obsahovala seznam možných příčin pro různé případy a seznam
pramenů ověřování s tím, že by si je mohl znalec doplnit podle vlastního uvážení. Například
by existovala šablona pro posouzení zřícení mostní konstrukce nebo pro posouzení tepelně
technických vad ETICS. Po kliknutí na políčko zadávání pravděpodobnosti hypotézy by se
otevřelo další okno, kde by znalec mohl zadat rovnou pravděpodobnost s popisem,
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dokumentujícím jak se k dané hodnotě došlo nebo by okno vedlo na další s možností využít
např. matici stop apod. V případech rozsáhlých systémů by to byla jistě přínosná pomůcka.
Tento software by bylo možné využít samozřejmě i pro jiné obory znalecké činnosti, např.
automobilové nehody apod.
6

Závěr

Logické matice jsou součástí systémově analytického přístupu znalce k řešené problematice
zejména v případech, kdy odhalení hlavní příčiny vady nebo poruchy obecně jakékoliv
stavební konstrukce může být velice složité. Logické matice vedou k eliminaci subjektivních
názorů znalce a jako takové mohou být považovány za objektivní nástroj ke zkoumání příčin
vad a poruch.
Na konkrétním příkladu bylo ukázáno, že k hlavní příčině mohou existovat vedlejší příčiny,
které se mohou výrazně podílet na zkoumané poruše. Některé příčiny, které se jeví jako
nepodstatné, např. extrémní klimatické podmínky se mohou nakonec ukázat jako velice
podstatné.
Potenciál použití logických matic spočívá zejména ve skutečnosti, že jsou použitelné na téměř
jakékoliv stavební konstrukce a také v tom, že se jedná o dynamickou strukturu, kterou lze
rozšiřovat o další příčiny a prameny zkoumání. Ve spojení se software, který by dovedl
logické matice zpracovávat bychom dostali velice mocný a silný nástroj pro výkon znalecké
činnosti. Takový software, alespoň pokud je mi známo neexistuje. Jsem přesvědčen, že
v blízké budoucnosti budu moci prototyp takového software představit znalecké veřejnosti.
7
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SBĚR DAT PRO POROVNÁVACÍ ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
DATA COLLECTION FOR THE COMPARATIVE METHOD OF VALUATION
Josef Štola63, Petr Daňhel64
ABSTRAKT:
Článek řeší problematiku sběru dat z realitní inzerce, využitelných pro porovnávací způsob
oceňování nemovitostí. Zaměřuje se na vlastnosti inzerovaných cen, tzn. co všechno bývá v
nabídkové ceně obsaženo, a jak se liší od konečné ceny realizovaného prodeje. V další části
řeší článek problematiku využití výpočetní techniky ke sběru surových dat z internetové
realitní inzerce a představuje aktuální nabídku softwarů, které se dají k tomuto účelu použít.
ABSTRACT:
The article solves the issue of collecting data from real estate advertising which could be used
for the comparative method of valuation. It focuses on attributes of advertised prices, ie. what
is included in the offer price and how they differ from the final sales price realized. The next
section solves the issue of use of computer to collect raw data from an Internet and represents
the current range of software, which can be used for this purpose.
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1

Úvod

Článek vznikl za podpory specifického výzkumu Ústavu soudního inženýrství s názvem
Metodika shromažďování a zpracování dat pro oceňování nemovitostí. Podstatou projektu je
analyzovat a vyhodnotit dostupné podklady a možnosti pro vytvoření metodiky
shromažďování a zpracování dat z realitních serverů pro oceňování nemovitostí. Pro
porovnávací metodu oceňování nemovitostí se v zásadě používá dvou typů srovnávacích
nemovitostí. Jedná se buď o nemovitosti, u kterých známe skutečnou prodejní cenu, nebo o
nemovitosti, které se nabízejí k prodeji. Oba dva typy mají své výhody i nevýhody.
1.1

Nemovitosti již zobchodované, u kterých známe prodejní cenu:

+
–
–

prodejní cena je historickým faktem a není ji v tomto ohledu třeba nijak dále upravovat,
podstatně menší zdroj použitelných nemovitostí, v některých případech nelze takové
srovnávací nemovitosti ani nalézt,
pracnější a nákladnější způsob získávání informací

1.2

Nemovitosti nabízené k prodeji (např. v realitní inzerci)

+

velmi široký zdroj srovnávacích nemovitostí
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+
–
–

informace volně dostupné jak na ulici, tak i na internetu
nabídková cena nebývá zpravidla cenou prodejní, bývá nadhodnocena,
nabídková cena v sobě většinou obsahuje i náklady spojené s prodejem (marži a režie
realitní kanceláře apod.)

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnější je pro porovnání využít kombinaci obou výše
uvedených způsobů. Tzn. v první řadě se zaměřit na skutečně zobchodované nemovitosti, a
pokud se nepodaří získat dostatečný počet použitelných objektů, doplnit tyto o nemovitosti
nabízené v realitní inzerci.
Při oceňování k aktuálnímu datu není problém se sháněním informací k provedení porovnání.
Obtížnější je shánět informace, když se objekt oceňuje zpětně k nějakému datu. Toto
především platí pro realitní inzerci. Čím více se datum, ke kterému se nemovitost oceňuje,
vzdaluje od současnosti, tím problematičtější je informace získat, a od určité hranice již nejde
ani nabídková inzerce použít, jelikož se v ní tak staré inzeráty ani nevyskytují. Není-li
v takovém případě možnost sehnat pro porovnání ani skutečně zobchodované nemovitosti,
nelze porovnávací metodu ke stanovení obvyklé ceny použít jednoduše z důvodu, že není
s čím porovnat.
1.3

Význam tvorby databáze

Pro zpětné zjišťování obvyklé ceny porovnávací metodou nabývá na významu archivace
realitní inzerce, ať už v tištěné nebo elektronické podobě. Jelikož jde ale o obrovské množství
dat, je jejich samotná archivace pro následné využití nedostatečná a musí se zároveň i třídit.
Možnosti tištěné inzerce jsou v tomto směru velmi omezené a v úvahu připadá pouze setřídění
podle data a místa vydání realitního časopisu. Stejně tak tvorba databáze tiskovin, především
v širším měřítku zahrnujícím celou ČR je velice náročná na místo, kde by byly realitní noviny
a časopisy uskladněny.

2

Koeficient redukce ceny na pramen informací

Cílem tohoto koeficientu redukce ceny na pramen použitých informací je redukovat cenu s
ohledem na relevantnost údajů použitých při cenové komparaci tak, aby bylo pro uživatele
této databáze možné stanovit cenu nemovitosti takovým způsobem a tak přesně, aby se od
budoucí možné dosažené ceny co nejméně lišila.
Při tvorbě databáze, vkládání a následném doplňování dat, to znamená vhodných objektů
použitelných k porovnávání, je používáno nemovitostí aktuálně nabízených na realitním trhu.
Tato nabídka je získávána především z inzertních realitních serverů, kde různé realitní
kanceláře zveřejňují svoji nabídku nemovitostí. Vzhledem k tomu, že data uveřejněná na
těchto serverech jsou zadávána jednotlivými makléři nebo administrativními pracovníky
realitních kanceláří, nejsou vždy údaje zde uveřejněné zcela relevantní. To je do značné míry
zapříčiněno neznalostí odborné terminologie v oblasti nemovitostí a absencí elementárních
znalostí z oblasti oceňování nemovitostí těchto pracovníků. Při stanovení koeficientu redukce
ceny na pramen použitých informací je třeba vyjít z premisy, že ceny uváděné jako
nabídkové, nebývají většinou ceny realizované. To, za jakou částku se ta která nemovitost
prodá, závisí na poptávce trhu. Tedy na skutečnosti, za jakou cenu je budoucí kupující
ochoten a zároveň i schopen tuto nemovitost koupit. Cílem každého prodávajícího je svoji
nemovitost prodat za co možná nejvyšší cenu. Cílem každého kupujícího pak je koupit
požadovanou nemovitost za cenu co nejnižší. To znamená, že se cena nabízené nemovitosti na
trhu v daném čase vyvíjí. V realitní praxi pak každý makléř musí uvažovat s možností
poskytnutí slevy z nabídkové ceny. Mnozí makléři ale ve snaze získat zakázku na prodej dané
nemovitosti často vědomě navyšují prodejní cenu nemovitosti. Majitelé nemovitostí pak rádi
přistupují na spolupráci s takovýmto makléřem. Vždyť přece je „schopen“ jejich nemovitost
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prodat za pro ně velmi příznivou cenu. Bohužel časem zjistí, že stanovená cena není
realizovatelná a jsou tlačeni k jejímu někdy i dosti výraznému snižování. Výše případné slevy
se obvykle odvíjí od výše prodejní ceny nemovitosti. U nemovitostí řádově za statisíce bývá
sleva v desetitisících, u nemovitostí za několik milionů korun pak bývá sleva ve statisících.
Poměr slevy k nabídkové ceně vyjádřený v procentech ale bývá stejný. V praxi tedy v
průběhu nabídkového procesu dochází ke snižování nabídkových cen. S touto skutečností je
třeba při tvorbě databáze a při práci s ní počítat. Snížení nabídkové ceny je proto nutno
zapracovat do koeficientu redukce ceny.
Dalším faktorem, s kterým je nutno počítat, a o který je nutné nabídkovou cenu snížit je
provize realitní kanceláře. A zde vyvstává opět problém v případech získávání nabídek z
inzertních realitních serverů. Některé realitní kanceláře uvádějí nabídkovou cenu za
nemovitost včetně provize realitní kanceláře, popř. včetně právních služeb či znaleckého
posudku. Některé realitní kanceláře však uvádějí cenu za nemovitost bez své provize a to buď
z toho důvodu, že chtějí působit dojmem, že jejich nabídková cena je oproti konkurenci nižší,
což bývá u nemovitostí, které jsou v nabídce více realitních kanceláří, anebo z důvodu
otevřené cenové politiky firmy. Výše provize realitních kanceláří pak bývá také různá. Liší se
jak typem nemovitosti určené k prodeji, tak i cenou požadovanou za nemovitost. Čím vyšší je
hodnota nemovitosti, tím nižší bývá procento provize z nabídkové ceny. Např. u nemovitosti s
požadovanou prodejní cenou 4 000 000 Kč má realitní kancelář provizi 159 900 Kč, což je
provize ve výši 4% z ceny. U nemovitosti s požadovanou cenou 300 000 Kč činí provize
realitní kanceláře jen 39 000 Kč, ale procentuelně vyjádřeno je to 13% z požadované ceny.
Obecně lze tedy konstatovat, že čím nižší je prodejní cena nemovitosti, tím vyšší je procentní
vyjádření provize realitní kanceláře za zprostředkování prodeje a poskytnuté služby. Někdy
bývá výše provize ovlivněna osobními vztahy mezi prodávajícím a realitní kanceláří, např. u
stálých klientů, u opakovaného prodeje téže nemovitosti apod. I u stejných typů nemovitostí
bývá u různých realitních kanceláří provize různá. Neliší se nijak výrazně, většinou to bývá
okolo 1 %. Uvědomíme-li si však, že se jedná o prodeje v řádech od sto tisíců až několik
desítek miliónů korun, jde o částky nikterak zanedbatelné, které mohou cenu výrazně ovlivnit.
Jediný spolehlivý způsob, jak co možná nejobjektivněji stanovit koeficient redukce ceny na
pramen použitých informací, je vyjít z dostatečného počtu nemovitostí, jež byly v poslední
době prodány, a u nichž je známa skutečná prodejní cena. Přitom by se nemělo jednat o
prodeje mezi příbuznými, prodeje spekulativní apod. S ohledem na vývoj realitního trhu a na
potřebu zachování aktuálnosti a relevantnosti použitých údajů by se také nemělo jednat o
prodeje starší jednoho roku. To však u zhotovitele takovéto databáze předpokládá dobrou
informovanost z oblasti realizovaných prodejů nemovitostí. Zejména informace o
realizovaných prodejích nemovitostí však obsahují některá citlivá data a ne každý je ochoten
znalci cenu předmětu prodeje sdělit. Zde tedy hodně záleží na osobních znalostech
zpracovatele databáze a na důvěře, kterou k němu poskytovatelé těchto dat mají. Potřebné
informace vlastní zejména realitní kanceláře ze svých realizovaných prodejů. Relevantní
informace může mít i sám znalec ze své činnosti. Dalšími poskytovateli potřebných údajů
mohou být například města a obce a to z realizovaných prodejů nemovitostí z jejich majetku.
Pro získání informací o realizovaných nákupech a prodejích jsem využil osobních znalostí
zejména s makléři různých realitních kanceláří, s kterými dlouhodobě spolupracuji, ale i
svých vlastních zkušeností z praxe při oceňování nemovitostí pro potřeby úvěrového řízení u
peněžních ústavů. Pro objektivní stanovení koeficientu redukce ceny na pramen použitých
informací bylo potřeba získat co nejvíce záznamů o realizovaných prodejích nemovitostí typu
byt, rodinný dům, chata, garáž a pozemek. Tyto záznamy pak musely obsahovat kromě
skutečně realizované ceny také informace o nabídkové ceně, o výši provize realitní kanceláře
a z těchto údajů odvodit i výši případně poskytnuté slevy, což byl rozdíl mezi cenou
nabídkovou a cenou skutečné realizovanou. Poskytnutá sleva z nabídkové ceny spolu s
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provizí realitní kanceláře se sečetla a tato částka spolu s realizovanou cenou musela dát cenu
nabídkovou. Samotný koeficient redukce ceny na pramen informací je pak procentuelním
vyjádřením realizované ceny k ceně nabídkové. Vzhledem k tomu, že cenové hladiny u
jednotlivých typů nemovitostí se výrazně liší, je výše provize a její procentuelní vyjádření
různá. Z tohoto důvodu nemůže být pro všechny typy nemovitostí koeficient redukce ceny na
pramen informací stejný, ale musel být pro jednotlivé typy nemovitostí stanoven zvlášť.
Co se týká konkrétních koeficientů redukce ceny na pramen informací, pak ze zpracovaných
realizovaných obchodů s nemovitostmi vyšly u jednotlivých typů nemovitostí následující
koeficienty:
Tabulka č. 1 –Koeficient redukce ceny na zdroj informací, získaný z dat realizovaných
prodejů (zdroj: autor)
Table No. 1 – The coefficient of reduction of prices on the source of
informationobtainedfrom the dataof realizedsales (source: author)
Byty
0,947

RD
0,931

Chaty
0,919

Pozemky
0,924

Garáže
0,793

Dosud bylo zpracováno několik desítek realizovaných prodejů. V rámci výzkumu budou
postupně zpracovávány další realizované obchody tak, aby bylo získáno co nejvíce možných
dat k určení koeficientu redukce ceny na pramen informací.
3

Elektronická databáze

Současná technologie umožňuje vytvořit elektronickou databázi nemovitostí, která
nepotřebuje skladovací prostory a poskytuje výrazně větší možnosti třídění dat. Jako zdrojová
data pro takovou databázi může sloužit jak tištěná inzerce, ze které je však nutno relevantní
informace ručně do databáze zadat, nebo právě elektronická inzerce, nabízená pomocí
internetu.
Při používání elektronických dat můžeme s výhodou využít možnosti, které nám poskytuje
výpočetní technika, a jejich sběr zautomatizovat. Automatického sběru informací z internetu
(třeba z e-shopů, telefonních seznamů apod.) se již ve světě poměrně úspěšně využívá.
Existuje několik programů, s jejichž pomocí se dají informace takto získávat. Některé byly za
tímto účelem přímo vytvořeny, některé primárně slouží k zautomatizování opakujících se
úkonů prováděných na www stránkách (což vlastně ukládání stejných položek z tisíců
nabízených nemovitostí je). Níže představím pár příkladů takovýchto programů.
3.1

Softwary pro sběr informací z internetu

Internetové stránky jsou tvořeny zdrojovým kódem, který v sobě obsahuje informace o všech
prvcích, které lze na webových stránkách najít. Toho využívají programy, určené pro
automatickou obsluhu internetu a sběr dat.
"Parsováním" (rozborem) zdrojového kódu se zabývalo mnoho lidí již od začátku vzniku
fenoménu internet. Tak vznikla spousta "utilit" (prográmků), naprogramovaných za tímto
účelem. Cílem jejich vzniku bylo usnadnit práci programátorům případně vývojářům
internetových stránek,ale pro běžného uživatele PC bez gramotnosti programátora jsou tyto
prográmky nepoužitelné.
Na jejich principech se však začaly vyvíjet a vydávat mnohem sofistikovanější programy,
které zprvu sloužily jako roboti, kteří uměly na internetu donekonečna opakovat zadané
příkazy (např. rozesílat e-maily s obchodními nabídkami apod.) Dalším vývojem internetu se
používání automatických robotů, aspoň tam kde je to nežádoucí, více méně omezilo.
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Pomineme-li negativní stránku, jsou s rostoucím počtem internetových obchodů, online
inzerce a bazarů tito "internetový roboti" s výhodou použitelní v marketingu a některé
programy jsou v oblasti průzkumu trhu skutečně používány (tvrdí jejich výrobci).
Osobně si myslím, že při aktuálním masovém rozšíření sociálních sítí, které zasahují i do
komerční a politické sféry (např. sociální síť "facebook") lze pomocí těchto robotů vytvořit i
jakousi "virtuální osobnost", která bude přes internet komunikovat jako běžný uživatel.
Na základě průzkumu trhu a osobního seznámení se se softwarem jsme vybrali čtyři zástupce,
vhodné pro sběr dat z internetu,které se může naučit ovládat i běžný uživatel počítače. Jsou to:
1.
2.
3.
4.

IRobotSoftVisual Web Scraping& Web Automation
iOpusiMacros
SequentumVisual Web Ripper
Newprosoft Web ContentExtractor

Některé takovéto programy je možno používat zcela zdarma (licence freeware), je však u nich
nutno počítat s horším uživatelským komfortem a omezenější nabídkou funkcí oproti
komerčně nabízeným programům. Freeware programy jsou především určeny uživatelům,
kteří mají zkušenost s různými programovacími jazyky a s tvorbou www stránek.
Komerční softwary bývají v k uživateli mnohem přívětivější. Obsahují spoustu nástrojů pro
tvorbu programovacích skriptů a nabízejí širší možnosti užití.

3.1.1 Neplacené programy
Název:
Výrobce:
Www stránky:
Vlastnosti:

IRobotSoftVisual Web Scraping& Web Automation
IRobotSoft
www.irobotsoft.com
+ kompletně zdarma
+ uživatelsky příjemná tvorba " jednoduchého automatického robota"
+ podrobný online manuál
– problémy s českými znaky
–se složitějšími problémy si aplikace sama neumí poradit a robota je
třeba doprogramovat ručně
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Obrázek č. 1 – Uživatelské rozhraní aplikaceIRobotSoft (zdroj: autor)
Picture No. 1 – User interfaceIRobotSoft (source: author)
Název:
Výrobce:
Www stránky:
Vlastnosti:

iMacros
iOpus
www.iopus.com
+ částečně zdarma
+ široké možnosti díky použití programovacího jazyka
+ podrobný online manuál
– uživatelsky náročný (automaticky vytvořený skript umí jen procházet
internet)
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Obrázek č. 2 – Uživatelské rozhraní aplikace iMacros (zvýrazněno) v programu Interent
Explorer(zdroj: autor)
Picture No. 2 – User interfaceiMacros (highlighted) in theInterent Explorer(source:
author)
Oba dva zmíněné softwary jsou výhodně nabízeny na internetu zdarma (IRobotSoft
kompletně pod licencí freeware, iMacros je zdarma pouze jako plug-in do prohlížeče Internet
Explorer, popř. MozillaFirefox). Druhá strana mince je, že oproti placeným programům není
jejich pracovní prostředí tak uživatelsky příjemné a vývoj robota je podstatně složitější.
Vytvořit robota, který bude umět plnit automatické operace a procházet internet, je v obou
programech poměrně jednoduché. Stačí zapnout tlačítko „nahrávání“ av integrovaném
prohlížeči začít obvyklým způsobem pracovat. Software si sám vytvoří skript (makro), na
základě kterého bude následně operace opakovat. Automaticky vytvořený skript je však velice
jednoduchý a omezuje se pouze na pohyb po internetu, popř. stejným způsobem vyplňuje
formuláře.Takto vytvořenémakro lze některými nástroji v programu upravit, aby vytvářený
robot byl schopen vyplňovat formuláře různými proměnnými nebo stahovat a ukládat data z
internetu.
Samotné aplikace umí vytvořit jen poměrně jednoduchého robota, ale u obou programů je
možno skript ještě doprogramovat ručně a robota tak naučit sofistikovanějším funkcím.
Program IRobotSoft nenabízí v tomto směru tak univerzální programovací jazyk jako
iMacros, a tak práce s ním je za to podstatně jednodušší. Výsledný robot však může mít
s některými operacemi problémy (typicky s dynamicky se měnícím obsahem internetových
stránek). Oproti tomu program iMacros nabízí velmi propracovaný programovací jazyk, který
umožňuje odladit robota opravdu na míru. Nevýhodou tohoto řešení je složitost vývojového
prostředí a tím pádem vysoké nároky na programovací dovednosti kladené na uživatele
programu.

3.1.2 Placené programy
Název:
Výrobce:
Www stránky:
Vlastnosti:

Visual Web Ripper
Sequentum
www.visualwebripper.com
+ uživatelsky velmi příjemný
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+ online manuál a videoukázky
+ online podpora při tvorbě skriptů
+ široká podpora formátů výstupních dat
+ umožňuje automatické spouštění robotů pomocí plánovače úloh
– neumí „nahrávání“ pohybu po internetu
– placený software

Obrázek č. 3 – Uživatelské rozhraní aplikace Visual Web Ripper(zdroj: autor)
Picture No. 3 – User interfaceVisual Web Ripper(source: author)
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Název:
Výrobce:
Www stránky:
Vlastnosti:

Web ContentExtractor
Newprosoft
www.newprosoft.com
+ uživatelsky příjemný
+ široká podpora formátů výstupních dat
– neumí „nahrávání“ pohybu po internetu
– placený software

Obrázek č. 3 – Uživatelské rozhraní aplikace Web ContentExtractor(zdroj: autor)
Picture No. 3 – User interfaceWeb ContentExtractor(source: author)
Vytváření skriptů pro automatizovanou práci a získávání dat z internetu je v obou programech
relativně snadné. Oba programy nabízí uživatelsky příjemné rozhraní s řadou nástrojů,
s jejichž pomocí se dají rozklíčovat zdrojové kódy internetových stránek a ukládat z nich
potřebné informace bez nutné znalosti programovacích jazyků a principů.
Skripty pro internetové roboty netvoří pomocí monitoringu činnosti uživatele na internetu tak
jako předchozí dva programy, ale postupným vytvářením úrovní skriptu, kde každá úroveň
obsahuje specifické příkazy, co se má v daném místě stát. Tento způsob je poněkud
zdlouhavější, ale na druhou stranu umožňuje relativně jednoduchým způsobem vytvořit skript
i pro velmi sofistikovaného robota.
Další výhodou komerčních programů je, že umí sbíraná data rovnou i třídit (buď přímo při
selekci stahovaných dat na internetové stránce, nebo posléze ve vytvořené databázi). Jelikož
jsou zmíněné programy primárně určeny ke stahování informací za účelem tvorby databází, je
možné výsledné databázepřevést do širokého množství formátů, od obyčejného CSV až po
SQL (nechybí ani např. formát XLS pro MS Excel)
Stejně jako u neplacené konkurence je možno při vytváření skriptů tyto dolaďovat pomocí
programovacích jazyků. Pro běžné použití při získávání dat z běžných serverů toto není
potřeba, dostupné nástroje si poradí i s dynamickými internetovými stránkami.
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Příklad využití

Ke stahování dat o nabízených nemovitostech jsme využili největší a nejznámější realitní
server v ČR. V příloze 1 je příklad struktury stahovaných dat a na obrázku níže ukázka
jednoho záznamu z online databáze.

Obrázek č. 4 – Ukázka záznamu jednoho bytu (zdroj: autor)
Picture No. 4 – An example of record of one apartment(source: author)
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Při automatickém sběru dat z online realitní inzerce lze dosáhnout několikanásobně většího
objemu získaných informací než při ručnímsběru. V následující tabulce je shrnuto, jak je
možno databázi nabízených nemovitostí doplnit zhruba během jednoho měsíce. Sloupec
zdrojové záznamy uvádí všechny nemovitosti stažené z realitního serveru, sloupec platné
uvádí počet záznamů, které vyhovují pro uložení do databáze, sloupec neplatné zobrazuje
počet záznamů, které z nějakých důvodů nejsou vhodné pro zařazení do databáze (např. u
nich chybí cena), sloupec aktualizované uvádí počet aktualizovaných inzerátů a nakonec
sloupec nově vložené, uvádí celkový počet inzerátů v databázi. Blokované položky jsou
inzeráty, které byly dodatečně odstraněny z databáze uživatelem, jelikož u nich byly zjištěny
rovněž nedostatky. Při načítání nových zdrojových dat se blokované položky do databáze
nepřidávají. Tabulka je níže doplněna grafickým vyjádřením vybraných údajů.
Tabulka č. 2 –Přehled dat získaných z internetu(zdroj: autor)
Table No. 2 – Summary of data obtained from the Internet.
Nemovitost

Zdrojové záznamy

Blokované

Neplatné

Platné

Aktualizované

Aktualizované
[% z platných]

Nově vložené

Byty

12 925

6

2 906

10 019

1 026

10,2%

8 993

RD

11 067

0

465

10 602

4 056

38,3%

6 546

Garáže

743

62

394

349

60

17,2%

289

Chaty

999

19

147

852

213

25,0%

639

Pozemky

3 602

0

569

3 033

241

7,9%

2 792

CELKEM

29 336

87

4 481

24 855

5 596

22,5%

19 259

14 000
12 000
10 000
Zdrojové záznamy

8 000

Platné
Aktualizované

6 000

Nově vložené
4 000
2 000
0
Byty

RD

Garáže

Chaty

Pozemky

Graf č. 1– Průměrný přírůstek databáze dle typů nemovitostí(zdroj: autor)
Graph No. 1 – The average increase in database by type of real estate (source: author)
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4

Závěr

Nabídková inzerce má výhodu především v široké dostupnosti aktuálních údajů a možnosti
softwarového zpracován jejích online verzí. Nevýhodou realitní inzerce je uváděná cena
nemovitostí, která neodpovídá obvykle ceně realizované. Tento nedostatek jsme se snažili
eliminovat stanovením koeficientu redukce ceny na pramen informací na základě osobních
konzultací s realitními makléři. Navíc lze pomocí softwarového zpracování každý inzerát
automaticky sledovat a cenu v databázi upravovat až do té chvíle, než inzerát z realitního
serveru zmizí. Čísla uváděná v článku jsou údaje získané z jednoho, ač největšího realitního
serveru v ČR, na kterém se objevuje většina nabídek. Ikdyž se jedná pouze o jeden server, jde
o velmi rozsáhlou databázi, kterou již není možno při udržení rozumných nákladů ručně
vytvořit.
5
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Příloha č. 1 –Příklad výstupní databáze, získané pomocí internetového robota.
Appendix No. 1 –An example output data acquired using a web robot.
Okr
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í
mě
sto
Če
ské
Bu
děj
ovi
ce

Pís
ek

Táb
or

Pra
cha
tice

Táb
or
Če
ské
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děj
ovi
ce

Str
ako
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e

Di
s
p
o
zi
c
e
G
ar
s
o
n
k
a
G
ar
s
o
n
k
a

1
+
kk

Náze
v

C
en
a

Prode
j, byt
garso
nka,
27 m²
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0
00
0,Kč

Prode
j, byt
garso
nka,
35 m²
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0
00
0,Kč
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j, byt
1+kk,
25 m²
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9
00
0,Kč
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+
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+
1
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1+1,
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8
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0,Kč
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8
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Info k ceně
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právního
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včetně provize

Adresa

Labská,
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á
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2

4
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ná
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t
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e

O
b
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á

P
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vý

3
2
včet
ně 1
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Sídl
iště

5

1.p
odl
aží

2.p
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aží

Plo
cha
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tav
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35
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25
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Plo
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25
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46
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1.p
odl
aží

33
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33
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2.p
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aží

49
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B
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l
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n

35
m2

46
m2

36
m2
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l
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36
m2

49
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Vo
da

2x
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ý
vod
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d
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o
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ý
vod
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d
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ení

P
ly
n

A
n
o

27
m2

3.p
odl
aží

1.p
odl
aží

Plo
cha
poz
em
ku

Ústř
ední
tuhá
pali
va

4 2
m m
2 2

306
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Ústř
ední
dálk
ové

A
n
o

Dál
kov
ý
vod
ovo
d

1 A
m n
2 o

Dál
kov
ý
vod
ovo
d

Lok
ální
plyn
ové
Pl
y
n
o
v
o
d

Pokračování tabulky
Odpa
d

Teleko
munika
ce

Ele
ktři
na

Dopr
ava

Kom
unik
ace

Vybavení bytu

Ano
Veřej
ná

23
0V

Vlak

Částečně

Popis
Naše společnost Vám
zprostředkuje prodej garsoniéry
na sídlišti Vltava, 27 m2 v DV,
zcela po rekonstrukci.
Proslunněná místnost s novým
kuchyňským koutem. Okna jsou
plastová, směřovaná na jih. Na
podlaze plovoucí podlaha. V
kuchyňském koutě nová linka.
Lednici možno ponechat i s
ostatním nábytkem. Jádro je po
rekonstrukci. Samostatná
koupelna (obložená, nová vana
a umyvadlo). V předsíni je
dlažba a šatní skříň. Vstupní
dveře jsou chráněny
bezpečnostním zámkem. K bytu
náleží sklep. Panelový dům je
po celkové revitalizaci - nové
zateplení, fasáda, stoupačky. V
domě jsou dva výtahy. V okolí
se nachází samoobsluha,
docházková vzdálenost k
obchodnímu centru Géčko a
Globus. Doporučuji prohlídku.
Po případném uzavření
rezervační smlouvy obdržíte
zdarma informační SMS
systému. Ev. číslo: 241114.

Realitní
kancelář

Url

Link na Mapy.cz

Dumrealit.c
z
M&M
reality

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/gars
onka/ceske
budejoviceceskebudejovice2labska/354
7390556
http://www.
sreality.cz/

http://www.mapy.cz/#x=133117697@y=13206
6966@ax=133117697@ay=132066966@z=1
5@at=Prodej%2C%20byt%20garsonka%2C%
2027%20m%C2%B2@ad=Naše společnost
Vám zprostředkuje prodej garsoniéry na
sídlišti Vltava, 27 m2 v DV, zcela po
rekonstrukci. Proslunněná místnost s novým
kuchyňským koutem. Okna jsou plastová,
směřovaná na jih. Na podlaze plovoucí
podlaha. V kuchyňském koutě nová link
http://www.mapy.cz/#x=132950115@y=13366
1586@ax=132950115@ay=133661586@z=1
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kanali
zace

Veřej
ná
kanali
zace

holding,
a.s.

Internet,
Satelit

23
0V

Vlak,
Dálni
ce,
Silni
ce,
MHD
,
Auto
bus

Veřej
ná
kanali
zace

Ne

Asfal
tová

Ano

Internet

Veřej
ná
kanali
zace

Telefon,
Internet

23
0V

23
0V,
40
0V

MHD

Silni
ce

Ne

Ne

Zahajujeme prodej nových bytů
a nebytových prostor v
atraktivní lokaci bývalých
kasáren J. Žižky v TábořePražské předměstí.Jedná se o
byty 1+kk - 4+kk /26 - 65m2/.
Dispozici, výměru, standardy
bytu lze upravovat při včasné
rezervaci. Tento projekt nabízí
pouze realitní a developerská
kancelář AZ bydlení.Bližší
informace při osobní návštěvě ..

AZ bydlení,
s.r.o.

Nabízím pěkný byt 1+kk v DV, podkrovní cca
45 m2 s balkonem, komorou, sklepem.
Vhodné k bydlení nebo rekreaci v podhůří
Šumavy. V blízkosti turistické trasy,
cyklostezky, možnost sjezdového lyžování
atd. Kontaktujte mailem nebo SMS, ozvu se
Vám. RK nevolat! E-mail:bytnaprodej@seznam.cz
Prodej zařízeného bytu 1+1,
33m2, Sezimovo Ústí 2. Byt je
po vkusné a velmi zdařilé
celkové rekonstrukci. Prostorná
a prakticky zařízená moderní
kuchyně s jídelnou s
vestavěnými značkovými
spotřebiči. Koupelna se
sprchovým koutem je obložena
moderními dlaždicemi. Veškerá
občanská vybavenost v
docházkové vzdálenosti. Záloha CENTURY
na služby a energie činí 2 500,21 Bonus
Více informací u makléře.
Tábor
Prodej bytu 1+1, 36m2,
zvýšené přízemí, cihlový dům,
zahrada, velký sklep 12 m2,
komora, to vše v klidné ulici ve
stejně poklidné čtvrti Suché
Vrbné. Dvou patrový cihlový
dům pravděpodobně z třicátých
let je dobře udržovaný, má
renovovaný krov, novou střešní
krytinu z roku 2009. Pouze čtyři
byty. Samostný byt taktéž
udržován, nová plastová okna,
koupelna, kuchyňská linka,
rozvody, elektrika v mědi a
mnohé další drobnosti.
Orientace obytné místnosti
jihovýchod. Bezproblémové
parkování před domem. Velmi
nízké poplatky, v místě vše, nač
si vzpomenete. Hypoteka
možná, zdarma
zprostředkujeme. Nabízíme
zázemí s pobočkou v Českých
Budějovicích, výbornou znalost
regionu, vlastní právní oddělení,
finanční poradenství. Jsme
Amazing
pojištěná RK.
reality
Prodej družstevního bytu 2+kk s
balkonem v prvním patře, s
výtahem o CP 49 m2 s
možností převedení do
osobního vlastnictví. Jádro v
původním stavu, dispozičně
dobře řešený byt, mnoho
úložných prostor, lze zrušit
vestavěnou skříň k rozšíření
koupelny, stěny omítnuty
vápennou drásanou omítkou.
Malé náklady na na bydlení,
M&M
okamžitě k nastěhování.
reality
Plánované opravy domu z
holding,
fondu oprav.
a.s.
Byt 2+kk v OV se zděným
jádrem Nabízíme prodej bytu v
OV 2+kk v 6. patře panelového
domu, v lokalitě sídliště Mír v
Českém Krumlově. Celková
plocha 43 m2. Dům po
rekonstrukci, zateplený, nové
BOARS,
rozvody, plastová okna,
s.r.o. zastřešená lodžie. Zděné
Budějovick
bytové jádro s pěknou
á obchodní
koupelnou, starší kuchyňská
a realitní
linka se zabudovanou myčkou,
společnost

detail/prod
ej/byt/gars
onka/milev
skomilevskokarlova/14
39162972

5@at=Prodej%2C%20byt%20garsonka%2C%
2035%20m%C2%B2@ad=Prodej garsoniéry
o CP 36 m2 v Milevsku v přízemí zděného
domu nedaleko vlakového nádraží. Byt v
původním stavu, nízké náklady na bydlení.
Hypotéku zařídíme!

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/1+kk/
vacov-zar/25975117
72

http://www.mapy.cz/#x=133601579@y=13358
6040@ax=133601579@ay=133586040@z=1
5@at=Prodej%2C%20byt%201%2Bkk%2C%
2025%20m%C2%B2@ad=Zahajujeme prodej
nových bytů a nebytových prostor v atraktivní
lokaci bývalých kasáren J. Žižky v TábořePražské předměstí.Jedná se o byty 1+kk 4+kk /26 - 65m2/. Dispozici, výměru,
standardy bytu lze upravovat při včasné
rezervaci. Tento projekt n
http://www.mapy.cz/#x=131502893@y=13250
8712@ax=131502893@ay=132508712@z=1
4@at=Prodej%2C%20byt%201%2Bkk%2C%
2046%20m%C2%B2@ad=Nabízím pěkný byt
1+kk v DV, podkrovní cca 45 m2 s balkonem,
komorou, sklepem. Vhodné k bydlení nebo
rekreaci v podhůří Šumavy. V blízkosti
turistické trasy, cyklostezky, možnost
sjezdového lyžování atd. Kontaktujte mailem
nebo SMS, ozvu se Vám. RK n

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/1+1/
sezimovoustisezimovoustilipova/2322
719324

http://www.mapy.cz/#x=133710315@y=13341
9734@ax=133710315@ay=133419734@z=1
5@at=Prodej%2C%20byt%201%2B1%2C%2
033%20m%C2%B2@ad=Prodej zařízeného
bytu 1+1, 33m2, Sezimovo Ústí 2. Byt je po
vkusné a velmi zdařilé celkové rekonstrukci.
Prostorná a prakticky zařízená moderní
kuchyně s jídelnou s vestavěnými značkovými
spotřebiči. Koupelna se sprchovým koutem je
obložena moderním

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/1+1/
ceskebudejoviceceskebudejovice5-j-dobrovske
ho/437379
676

http://www.mapy.cz/#x=133228539@y=13197
7424@ax=133228539@ay=131977424@z=1
5@at=Prodej%2C%20byt%201%2B1%2C%2
036%20m%C2%B2@ad=Prodej bytu 1+1,
36m2, zvýšené přízemí, cihlový dům,
zahrada, velký sklep 12 m2, komora, to vše v
klidné ulici ve stejně poklidné čtvrti Suché
Vrbné. Dvou patrový cihlový dům
pravděpodobně z třicátých let je dobře
udržovaný, má renovovaný krov, novou

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/2+kk/
strakonicestrakonicei-obrancumiru/30839
85500

http://www.mapy.cz/#x=131822232@y=13302
6215@ax=131822232@ay=133026215@z=1
5@at=Prodej%2C%20byt%202%2Bkk%2C%
2049%20m%C2%B2@ad=Prodej
družstevního bytu 2+kk s balkonem v prvním
patře, s výtahem o CP 49 m2 s možností
převedení do osobního vlastnictví. Jádro v
původním stavu, dispozičně dobře řešený byt,
mnoho úložných prostor, lze zrušit vestavěnou
skříň k rozšíření koupelny

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/2+kk/
ceskykrumlovdomoradic
e/36690253
72

http://www.mapy.cz/#x=132829762@y=13146
7141@ax=132829762@ay=131467141@z=1
4@at=Prodej%2C%20byt%202%2Bkk%2C%
2043%20m%C2%B2@ad=Byt 2+kk v OV se
zděným jádrem Nabízíme prodej bytu v OV
2+kk v 6. patře panelového domu, v lokalitě
sídliště Mír v Českém Krumlově. Celková
plocha 43 m2. Dům po rekonstrukci,
zateplený, nové rozvody, plastová okna,
zastřešená lodžie. Zděné bytové j

http://www.
sreality.cz/
detail/prod
ej/byt/1+kk/
tabortaborkyjevska/3
295076956
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deskou. V místě veškerá
občanská vybavenost. Možnost
zajištění financování
nemovitosti.

301

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

ANALÝZA INDEXU KONSTRUKCE A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ
U POROVNÁVACÍ METODY UVEDENÉ V OCEŇOVACÍCH PŘEDPISECH
ANALYSIS OF INDEX OF STRUCTURE AND EQUIPMENT OF FAMILY HOUSES
FOR COMPARATIVE METHOD SET OUT IN VALUATION REGULATIONS
Jiří Karabec65
ABSTRAKT:
Porovnávací metoda dle oceňovacích předpisů je používána od roku 2009 a do současnosti
doznala nepatrných změn. Metoda nebyla dosud podrobena hlubší analýze.
Článek si klade za cíl analyzovat index konstrukce a vybavení porovnávací metody pro
rodinné domy, zaměřit se přitom na jednotlivá kvalitativní pásma a jejich hodnoty. Přirážky a
srážky kvalitativních pásem srovnat s ohodnocením konstrukcí a vybavení u nákladové metody
uvedené v oceňovacím předpisu.
Z provedené analýzy vyplývá, že zásadním faktorem ovlivňujícím cenu rodinného domu jsou
svislé konstrukce. Dalšími zásadními faktory jsou vodorovné konstrukce nebo základy, které
však u porovnávací metody nejsou hodnoceny. Na stanovenou cenu nemovitosti má rovněž
vliv napojení na veřejné sítě, které však srovnávané metody hodnotí rozdílně.
Na základě provedené analýzy je rovněž možné navrhnout opatření směřující ke zpřesnění
metody stanovování cen nemovitostí porovnávacím způsobem. Navržená opatření by mohla
být směřována také autorům oceňovacích předpisů a iniciovat tak úpravu nebo změnu těchto
předpisů.
ABSTRACT:
Comparative method set out in valuation regulations is used since 2009 and the present has
undergone minor changes. The method has not been subjected to deeper analysis.
Article aims to analyse the index of structure and equipment of comparative methods for
family houses, paying particular attention to the individual qualitative zone and their values.
Price increases and reductions of qualitative zones compare with valuation of structures and
equipment for cost method set out in valuation regulation.
The analysis shows that the most fundamental factor affecting the price of a family house are
vertical structures. Other fundamental factors are horizontal structures or bases, but for
comparative methods are not evaluated. Public connections also affect the set out price of the
property, but both methods evaluate them differently.
On the basis of the analysis is also possible to propose measures leading to refining
comparative method for family houses. The proposed measures could be directed to the
authors of valuation regulations and initiate the amendment or change.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Porovnávací metoda, index konstrukce a vybavení, rodinné domy, nákladová metoda, vliv na
cenu, kvalitativní pásmo.
KEYWORDS:
Comparative Method, Index of Structure and Equipment, Family house, Cost Method, the
Effect on Price, Quality zone.
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1

Úvod

Současná podoba metody pro oceňování rodinných domů porovnávacím způsobem
(tzv. porovnávací metoda nebo indexová metoda) je v oceňovacích předpisech zavedena od
roku 2009 a do roku 2012 doznala nepatrných změn. Oceňovacími předpisy se myslí zákon
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), v aktuálním znění a vyhláška č. 3/2008 Sb. (dále jen oceňovací vyhláška),
o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla novelizována vyhláškou
č. 456/2008 Sb., vyhláškou č. 460/2009 Sb., vyhláškou č. 364/2010 Sb. a vyhláškou
č. 387/2011.
Postup stanovení ceny rodinného domu porovnávacím způsobem je v oceňovací vyhlášce
popsán v § 26a. Cena rodinného domu zjištěná porovnávacím způsobem se v současné době
(2012) stanoví vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru stavby a indexovanou
průměrnou cenou upravenou indexem cenového porovnání. Index cenového porovnání se
stanoví vynásobením dílčích indexů - Indexu trhu IT, Indexu polohy IP a Indexu konstrukce a
vybavení IV. Každý index se skládá z několika znaků a každý znak má až pět kvalitativních
pásem. Index je stanoven na základě přiřazení hodnocené nemovitosti do kvalitativního
pásma jednotlivých znaků. Kvalitativní pásmo pak definujeme jako rozmezí standardu znaku,
které je charakterizováno popisem pásma a jeho hodnotou (případně rozpětím hodnot), jenž
vyjadřuje procentuální přirážku nebo srážku k ceně nemovitosti [5].
Vzhledem ke skutečnosti, že porovnávací metoda je poměrně nová (používá se od roku 2009)
a nebyla dosud podrobena hlubší analýze, klade si autor příspěvku za cíl posoudit tuto
metodu, zaměřit se při tom na jednotlivá kvalitativní pásma a ověřit, zdali vliv jednotlivých
znaků a jejich kvalitativních pásem na stanovovanou cenu je adekvátní a odpovídá
skutečnosti.
Cílem tohoto příspěvku je analýza porovnávacího způsobu stanovení ceny rodinných domů se
zaměřením na Index konstrukce a vybavení. Analýza je provedena na základě srovnání
jednotlivých znaků Indexu konstrukce a vybavení s postupy ocenění rodinných domů
nákladovou metodou. Účelem je specifikovat hodnocené faktory a postupy stanovení přirážek
a srážek, případné rozdíly mezi porovnávací a nákladovou metodou popsat a podrobněji
analyzovat. Na základě toho navrhnout úpravy znaků Indexu konstrukce a vybavení, které
povedou ke zpřesnění postupu stanovení cen rodinných domů porovnávací metodou.
V příspěvku jsou nejprve vyspecifikovány znaky s největším vlivem na konečnou cenu
nemovitosti. Následně jsou tyto nejdůležitější znaky podrobněji analyzovány na základě
ohodnocení konstrukcí a vybavení nákladovou metodou. Z nákladové metody je odvozen vliv
na jednotkovou cenu rodinného domu a z toho vyplývající rozpětí kvalitativních pásem.
Z výsledků provedené analýzy je odvozena nová podoba znaku, respektive kvalitativních
pásem, a doporučení jak znaky a kvalitativní pásma lépe stanovit a jak je dále zkoumat.
Při komparaci porovnávací a nákladové metody je nutné mít na paměti účel a princip
jednotlivých metod. Nákladový způsob představuje pohled ze stavebně technického hlediska.
Jedná se především o skutečně vynaložené náklady na stavbu budovy, které jsou přiměřeně
snížené o opotřebení [1]. Porovnávací metoda by oproti nákladové metodě měla odrážet
situaci na trhu s nemovitostmi. Vyjadřuje tedy současný stav nabídky a poptávky, který
nemusí zrovna odpovídat nákladům na stavbu budovy.
2

Index konstrukce a vybavení pro rodinné domy

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Indexu konstrukce a
vybavení pro rodinné domy jsou pro porovnávací metodu uvedeny v tabulce č. 2 přílohy
303

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

č. 20a oceňovací vyhlášky. Index se skládá z 12 znaků, které zohledňují do celkové ceny
nemovitosti faktory týkající se konstrukčního řešení, základního i dalšího vybavení,
příslušenství, standardu provedení, stáří a stavu rodinného domu. Každý znak je rozdělen na 2
až 5 kvalitativních pásem, které mají různou hodnotu vyjadřující přirážku nebo srážku
k základní ceně rodinného domu. Každé kvalitativní pásmo, respektive znak, má různý vliv na
konečnou cenu nemovitosti [5].
Celkový vliv znaku na konečnou cenu nemovitosti je u porovnávací metody obtížné zjistit. Za
výši vlivu lze považovat hodnoty přirážek/srážek znaků porovnávací metody, které nabývají
obvykle hodnot v rozpětí 1 – 10 %, výjimečně i více. Za znak s největším vlivem na cenu se
nabízí považovat ten, jehož kvalitativní pásma se nejvíce používají. To lze určit sledováním
použití kvalitativních pásem při ocenění několika nemovitostí. Znak, jehož všechna
kvalitativní pásma jsou používána nejvíce, lze pak považovat za nejvlivnější.
Výše hodnoty přirážek/srážek znaků porovnávací metody nebo nejvlivnější znaky však
nevypovídají o tom, jak velkou část tvoří hodnocená konstrukce nebo vybavení z ceny celé
nemovitosti. K tomu, jakou část z ceny nemovitosti tvoří ta která konstrukce, je vhodné využít
cenové podíly konstrukcí a vybavení, s kterými se pracuje u nákladové metody. Případně je
možné využít cenových ukazatelů ve stavebnictví vydávaných společností RTS, a.s. [3].
Cenové podíly konstrukcí a vybavení jsou u nákladové metody uváděny jako tzv. objemové
podíly, které jsou pro rodinné domy uvedeny v tabulce č. 3 přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky
[5]. Objemové podíly jsou odlišeny podle toho, je-li rodinný dům podsklepený nebo
nepodsklepený a s jedním nebo s dvěma nadzemními podlažími. Pro základní srovnání je
možné uvést pouze průměrný podíl z jednotlivých typů.
Podle cenových podílů konstrukcí a vybavení mají nejvyšší podíl na cenu nemovitosti svislé
konstrukce (přes 20 %). Významný podíl má i skupina přípojek – voda, kanalizace, elektro a
plyn - celkem 10 % z celkové ceny. Necelých 10 % zaujímají vodorovné konstrukce. Základy
a zemní práce tvoří v průměru přes 6 % celkové ceny. Dalšími významnějšími konstrukcemi a
vybavením jsou výplně otvorů, střešní konstrukce a omítky. Ostatní konstrukce a vybavení
mají podíl na celkové ceně menší než 3 % (v součtu méně než 40 % celkové ceny), patří mezi
ně např. vybavení kuchyní, schodiště, obklady atd. Ačkoliv jim nejsou u porovnávací metody
vyčleněny zvláštní znaky a kvalitativní pásma, lze jejich stav promítnout do ceny
prostřednictvím souhrnného znaku Kritérium jinde neuvedené.
2.1

Provedení a tloušťka obvodových stěn

Ač na první pohled tyto dva znaky budí dojem, že spolu příliš nesouvisí, při srovnání
s nákladovou metodou dle oceňovacích předpisů toto spojení dává smysl. U nákladové
metody není tloušťka zdiva hodnocena zvlášť, ale je již zahrnuta ve standardu konstrukce
obvodového zdiva. Například standardní zděné zdivo odpovídá takovému zdivu, které má
tepelně izolační schopnosti klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm (tepelný odpor
0,550 m2K/W [4]). Podobně lze tloušťku obvodových stěn zakomponovat ke konkrétním
konstrukčním systémům u porovnávací metody a není tedy potřeba znak č. 3 Tloušťka
obvodových stěn u Indexu konstrukce a vybavení uvažovat.

2.1.1 Kvalitativní pásma a jejich hodnoty u porovnávací metody
Znak č. 2 Provedení obvodových stěn zohledňuje materiálové složení obvodových stěn a
skládá se z pěti kvalitativních pásem, které nabývají hodnot od -0,08 pro zdivo smíšené a
kamenné nebo na bázi dřevní hmoty nezateplené, přes 0,04 pro stavby zateplené a
dřevostavby, až po 0,10 pro stavby ekologické, nízkoenergetické a pasivní. Za standard (tzn.
bez přirážky/srážky) je považován rodinný dům z cihelného nebo tvárnicového zdiva.
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Začlenění se provede podle převažující obvodové konstrukce nadzemního podlaží. Nelze-li ji
při více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející
kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí [5].
Znak č. 3 Tloušťka obvodových stěn může nabývat na základě tří kvalitativních pásem hodnot
-0,02 pro stěny tloušťky méně jak 45 cm, 0 pro stěny pro stěny tloušťky 45 cm a 0,03 pro
stěny tloušťky více jak 45 cm [5].

2.1.2 Hodnocení znaku u nákladové metody
Jak již bylo zmíněno výše, znak Provedení obvodových stěn má podle cenových podílů
nákladové metody největší vliv na cenu nemovitosti. Tvoří přes 20 % všech nákladů na
konstrukce a vybavení. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost při posuzování a
stanovování kvalitativních pásem a jejich hodnot u tohoto znaku tak, aby byly zahrnuty
všechny vlivy a faktory, které tento znak ovlivňují.
U ocenění rodinných domů nákladovým způsobem je provedení obvodových stěn zohledněno
na základě typu nemovitosti (příloha č. 6 vyhlášky, tabulka základních cen v Kč za m3
obestavěného prostoru). Typ nemovitosti je určen podle čtyř charakteristik – typu střechy,
počtu podlaží, podsklepení a konstrukce stavby. Ke každému typu nemovitosti je přiřazena
jiná základní cena. Dále je provedení obvodových stěn zohledněno v rámci koeficientu K4 –
Koeficient vybavení stavby, kde se hodnotí standard provedení obvodových stěn.

2.1.3

Srovnání znaku u nákladové a porovnávací metody

Z analýzy rozdílů hodnocení obvodových stěn u porovnávací a nákladové metody, kterou
autor publikoval v roce 2011 [2], vyplývají hodnoty kvalitativních pásem podle nákladové
metody.
S rodinným domem s obvodovým zdivem ze železobetonu se setkáme ojediněle. Pokud by se
už jednalo o rodinný dům s železobetonovým konstrukčním systémem (montovaným nebo
monolitickým), jeho výplňové zdivo by bylo s největší pravděpodobností tvořeno buď
cihelnými nebo tvárnicovými bloky se standardními tepelně technickými vlastnostmi anebo
s přidanou izolační vrstvou jako nadstandardní provedení. Zařazení do kvalitativního pásma
by pak odpovídalo použité výplňové konstrukci. Do II. kvalitativního pásma je tudíž nepřesné
zařazovat obvodové konstrukce rodinných domů. Jedná se pravděpodobně o pozůstatek
kvalitativního pásma, které se dříve používalo pro oceňování bytů v panelových domech.
Z výše uvedených důvodu není s II. kvalitativním pásmem Typ 2 – Železobetonová
nezateplená v analýze dále uvažováno.
V tabulce č. 1 je uvedeno srovnání přirážek/srážek za konstrukce obvodového zdiva
u porovnávací metody a nákladové metody, které jsou uvedeny v oceňovací vyhlášce.
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Tabulka č. 1 – Srovnání znaku Provedení obvodových stěn rodinných domů u porovnávací
a nákladové metody. [2]
Table No. 1 – Comparison of character Type of external walls of family houses in the
comparison and cost methods. [2]
Porovnávací metoda
Nákladová metoda
Znak Provedení obvodových stěn
Koeficient K4, položka Svislé konstrukce
Přirážka
Kvalitativní pásmo
Hodnota
Konstrukce a provedení
/ srážka
Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty
-0,220 Dřevěná kce v PP
nezateplené nebo zdivo smíšené nebo
-0,08
-0,115 Zděná kce v PP
kamenné
-0,089 Dřevěná kce ve SP
-0,031 ŽB monolitická kce v PP
Typ 2 - Železobetonová nezateplená
-0,01
-0,084 ŽB montovaná kce v PP
Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové
0
0
Zděná kce ve SP
zdivo
Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a
0,04
0,043 Dřevěná kce v NP
stavby zateplené
Typ 5 - Ekologické stavby,
0,10
0,115 Zděná kce v NP
nízkoenergetické a pasivní domy atd.
Vysvětlivky: kce v PP – konstrukce v podstandardním provedení
kce ve SP – konstrukce ve standardním provedení
kce v NP – konstrukce v nadstandardním provedení
ŽB – železobetonová konstrukce

V tabulce jsou na levé straně uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty pro znak č. 2
Provedení obvodových stěn z porovnávací metody (po vynásobení 100 v %). Na pravé straně
jsou přirážky a srážky za jednotlivé konstrukce a jejich provedení z nákladové metody
(způsob jejich stanovení je uveden v článku [2]). Jako etalon je u obou metod považováno
cihelné zdivo.
Do prvního kvalitativního pásma, které sráží cenu nemovitosti o 8 %, spadají obvodové stěny
na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo ze zdiva smíšeného nebo kamenného. U nákladové
metody je tato srážka necelých 9 % u dřevěné konstrukce a přes 11 % u zděné konstrukce.
Pokud by se jednalo o dřevěnou konstrukci v podstandardním provedení, činí tato srážka
u nákladové metody přes 20 %. Z tohoto srovnání je patrné, že by prvnímu kvalitativnímu
pásmu odpovídala srážka minimálně 10 %. Případné vyšší srážky je pak vhodné promítnout
do konečné ceny v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené a uvést k tomu patřičné
odůvodnění.
Třetí kvalitativní pásmo je bráno jako etalon, tedy jakýsi standard, neboť jeho přirážka/srážka
je 0. U nákladové metody tomuto kvalitativnímu pásmu odpovídá zděná konstrukce ve
standardním provedení, která je v tabulce II přílohy č. 6 oceňovací vyhlášky [5] popsána jako
„zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm“,
což odpovídá tepelnému odporu 0,550 m2K/W [4]. K tomu jsou i srovnány další konstrukce a
provedení obvodových stěn nákladové metody. Popsané provedení však neodpovídá
současným požadavkům kladeným na tepelně-izolační vlastnosti rodinných domů a je
otázkou, zda za etalon (standard) v budoucnu neuvažovat konstrukce vyhovující současným
požadavkům.
V rámci nákladové metody odpovídají čtvrtému kvalitativnímu pásmu dřevěné konstrukce
obvodových stěn v nadstandardním provedení (tedy se zateplením). Domnívám se, že přirážce
4 % rovněž odpovídá i zateplená zděná konstrukce. U nákladové metody by se zateplená
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zděná konstrukce obvodových stěn zařadila do nadstandardu a konečná cena nemovitosti by
tím pádem byla o více než 11 % vyšší, což pravděpodobně neodpovídá realitě. Hodnota
přirážky čtvrtého kvalitativního pásma by si zasloužila podrobnější zkoumání. Výši přirážky
by bylo možné stanovit například srovnáním rozpočtových nákladů na jednotku obvodové
stěny u různých konstrukčních systémů.
Do pátého kvalitativního pásma jsou zařazeny konstrukce obvodových stěn ekologických
staveb, nízkoenergetických domů a pasivních domů. Pojem ekologická stavba není
v současnosti nikde definován a většinou si každý pod tímto pojmem představuje něco jiného.
V normě ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [4] jsou nízkoenergetické domy
charakterizovány jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující
50 kWh/(m2.rok) a pasivní domy jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění
nepřesahující 15 kWh/(m2.rok). Dosažení těchto hodnot úzce souvisí s typem konstrukce
obvodových stěn. Ke stanovení toho, zda při ocenění rodinného domu patří určitá konstrukce
obvodové stěny do 5. kvalitativního pásma, je potřeba posoudit, vykazuje-li tepelně-technické
vlastnosti vyhovující daným parametrům, případně tyto parametry na základě znalostí a
zkušeností posuzovatele odhadnout. U nákladové metody by zděná konstrukce obvodových
stěn nízkoenergetických a pasivních domů jistě patřila do nadstandardu a konečná cena
nemovitosti by tím pádem byla o více než 11 % vyšší, což ve skutečnosti může být vzhledem
k nákladům na obvodové stěny nízkoenergetických a pasivních domů i mnohem více.
Případné vyšší přirážky je pak vhodné promítnout do konečné ceny v rámci znaku Kritérium
jinde neuvedené a uvést k tomu patřičné odůvodnění.
Tloušťka obvodových stěn je u nákladové metody již zahrnuta do jednotlivých základních cen
a nelze určit, jak tloušťka obvodových stěn ovlivňuje konečnou cenu nemovitosti. Je patrné,
že ostré hranice intervalu tloušťky stěny a nelineární přechod jednotlivých kvalitativních
pásem znaku tloušťka obvodových stěn u porovnávací metody vnáší do stanovení ceny
rodinného domu značnou nepřesnost a proto není s tímto znakem v návrhu dále uvažováno.

2.1.4

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot

Z tabulky č. 1 a z výše uvedených úvah lze naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich
hodnoty, které zohledňují náklady na zhotovení, životnost a tepelně izolační vlastnosti
konstrukce.
Tabulka č. 2 – Nový znak Provedení obvodových stěn.
Table No. 2 – New character of External walls.
Znak: Provedení obvodových stěn
Kvalitativní pásmo
Typ 1 - Dřevostavby nebo zdivo smíšené bez zateplení
Typ 2 - Zdivo z pálených cihel tl. 45 cm a podobné

Hodnota
-0,08
0

Typ 3 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené

0,04

Typ 4 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.

0,10

Navržená kvalitativní pásma rovněž lépe odpovídají zastoupení jednotlivých konstrukcí
obvodových stěn v praxi. Jsou zde zastoupeny obvodové konstrukce rodinných domů,
s kterými se lze nejčastěji setkat. Méně časté a nestandardní konstrukce nebo konstrukce
výrazně snižující/zvyšující cenu nemovitosti, které nepostihnou kvalitativní znaky a jejich
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přirážky a srážky, je potřeba zohlednit v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené. Pro zařazení
nestandardní konstrukce a určení odpovídající hodnoty přirážky nebo srážky může posloužit
právě tabulka č. 1.
Určitě by bylo rovněž přínosné porovnat mezi sebou současné moderní konstrukční systémy
obvodových stěn z hlediska jejich finanční a konstrukční náročnosti, životnosti a tepelněizolačních vlastností a následně je zařadit do kvalitativních pásem znaku provedení
obvodových stěn porovnávací metody.
2.2

Podlažnost

Znak č. 4 Podlažnost zohledňuje počet podlaží rodinného domu a jejich velikost. Podlažností
se pro účely oceňovací vyhlášky rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby
a zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží (dále jen NP). U jednopodlažních rodinných domů
(bez podkroví a bez podzemního podlaží - suterénu) je výsledek podílu roven 1.
U dvoupodlažních domů, kdy je zastavěná plocha 2. NP stejná jako 1. NP, je výsledek podílu
roven 2 [5].

2.2.1

Kvalitativní pásma a jejich hodnoty u porovnávací metody

Znak se skládá ze tří kvalitativních pásem, které nabývají hodnoty 0 pro výsledek podílů
celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP větší než 2, hodnoty
0,01 pro výsledek podílu větší jak 1 do 2 včetně a hodnoty 0,02 pro výsledek podílu roven 1.
To znamená, že etalonem jsou velké rodinné domy se dvěma NP. Jednotková cena
jednopodlažních bungalovů je o 2 % vyšší. [5]

2.2.2

Hodnocení znaku u nákladové metody

Podlažnost, respektive počet podlaží, jsou u nákladové metody stejně jako u předchozího
znaku zohledněny v ceně rodinného domu dle typu nemovitosti, který je určen podle čtyř
charakteristik – typu střechy, počtu podlaží, podsklepení a konstrukce stavby. Ke každému
typu nemovitosti je přiřazena jiná základní cena. Základní ceny jsou uvedeny v následující
tabulce.

308

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

Tabulka č. 3 – Základní ceny v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů (příloha
č. 6 oceňovací vyhlášky) [5].
Table No. 3 – Basic prices in CZK per 1 m3 of enclosed space of family houses (Appendix
No. 6 Valuation Decree) [5].
Nepodsklepený nebo
Rodinný dům
podsklepený do poloviny
Podsklepený
se šikmou nebo
zastavěné plochy
strmou
1. nadzemního podlaží
střechou
s 1 NP
se 2 NP
s 1 NP
se 2 NP
Konstrukce

Typ

Cena
Kč/m

3

Typ

Cena
Kč/m

3

Typ

Cena
Kč/m

3

Typ

Cena
Kč/m3

Zděná

A

2 290

B

1 975

C

2 130

D

1 900

Železobetonová
monolitická

E

2 495

F

2 140

G

2 340

H

2 065

Železobetonová
CH 2 390
montovaná

I

2 050

J

2 235

K

1 975

Dřevěná

L

M

1 780

N

1 925

O

1 705

Rodinný dům
s plochou
střechou

Nepodsklepený nebo
podsklepený do poloviny
zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží

2 080

s 1 NP
Konstrukce

Typ

se 2 NP

Cena
Kč/m

Podsklepený

3

Typ

s 1 NP

Cena
Kč/m

3

Typ

se 2 NP

Cena
Kč/m

3

Typ

Cena
Kč/m3

Zděná

A

2495

B

2 150

C

2 320

D

2 070

Železobetonová
monolitická

E

2720

F

2 330

G

2 550

H

2 250

Železobetonová
CH
montovaná

2605

I

2 235

J

2 435

K

2 150

Dřevěná

2280

M

2 000

N

2 125

O

1 905

L

Při srovnání základních cen rodinných domů zjistíme, že cena 1 m3 nepodsklepeného
rodinného domu s 1 nadzemním podlažím je v průměru o 16 % nižší než cena
nepodsklepeného rodinného domu se 2 nadzemními podlažími. U podsklepených rodinných
domů je tento rozdíl necelých 13 %.
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2.2.3 Srovnání znaku u nákladové a porovnávací metody
Srovnání vlivu podlažnosti u jednotlivých metod je pro lepší názornost provedeno na
vzorovém rodinném domě s plochou střechou, kdy podíl celkové zastavěné plochy všech
podlaží a zastavěné plochy 1.NP je upravován změnou počtu podlaží a možností podsklepení.
Jako etalon, ke kterému jsou přirovnávány další typy rodinných domů, je uvažován
podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, u kterého je zjevné, že jeho
podlažnost je větší než 2 a u porovnávací metody spadá do kvalitativního pásma I. Pro
kvalitativní pásmo II. jsou pro názornost zvoleny 2 typy rodinných domů, jejichž podlažnost
je v intervalu od 1 do 2 včetně. Jedná se o rodinný dům nepodsklepený se dvěma nadzemními
podlažími a rodinný dům podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Pro kvalitativní pásmo
III. je uvažován nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím. Výsledné
rozdíly v jednotkové ceně rodinného domu jsou uvedeny průměrem za všechny uvedené
konstrukce stavby v následující tabulce.
Tabulka č. 4 – Srovnání znaku Podlažnost u porovnávací a nákladové metody.
Table No. 4 – Comparison of the character Floor level for comparison and cost methods.
Porovnávací metoda
Nákladová metoda
Znak Podlažnost
Kvalitativní pásmo Hodnota Hodnota

Varianta rodinného
domu

Podlažnost

I. Hodnota větší než
2

0

podsklepený, s 2 NP

<2

0,0409

nepodsklepený, s 2 NP

=2

0,1255

podsklepený, s 1 NP

<1a>2

0,2057

nepodsklepený, s 1 NP

=1

II. Hodnota více jak
1 do 2 včetně
III. Hodnota 1

0

0,01
0,02

V tabulce jsou na levé straně uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty pro znak č. 4
Podlažnost z porovnávací metody (po vynásobení 100 v %). Na pravé straně jsou hodnoty
přirážek za jednotlivé varianty rodinných domů stanovené na základě analýzy základních
cen nákladové metody z přílohy č. 6 oceňovací vyhlášky.
Ze srovnání znaku č. 4 Podlažnost u porovnávací metody s vlivem počtu podlaží na
jednotkovou cenu rodinného domu u nákladové metody, které je uvedeno v tabulce, je na
první pohled patrné, že hodnota přirážek se liší v jednom řádu. Základní cena
nepodsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím je oproti podsklepenému
rodinnému domu s dvěma nadzemními podlažími podle nákladové metody vyšší o 20 % na
rozdíl od porovnávací metody, kdy tento rozdíl činí 2 %. Podobně je tomu i u kvalitativního
pásma II., kdy rozdíl u nákladové metody je necelých 13 %, kdežto u porovnávací metody
1 %. Pokud srovnáme základní cenu podsklepeného a nepodsklepeného rodinného domu
s dvěma nadzemními podlažími, tak základní cena nepodsklepeného bude podle nákladové
metody o 4 % vyšší než jednotková cena rodinného domu podsklepeného.
Můžeme tedy říci, že hodnota kvalitativního pásma II. je u porovnávací metody 0,01 (tedy
přirážka 1 %). U nákladové metody je tato hodnota 0,13 (přirážka 13 %), pokud je podlažnost
rodinného domu v intervalu od 1 do 2, nebo hodnota 0,04 (přirážka 4 %), pokud je podlažnost
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rovna 2. Hodnota kvalitativního pásma III. je u porovnávací metody 0,02 (přirážka 2 %).
U nákladové metody je tato hodnota 0,21 (přirážka 21 %).
Z analýzy vlivu počtu podlaží na základní cenu rodinného domu je patrné, že u nákladové
metody má počet podlaží mnohem větší vliv na cenu nemovitosti, než je tomu u porovnávací
metody. Určení přirážky podle podlažnosti rodinného domu, jak to stanovuje porovnávací
metoda, je velmi nepřesné. Zahrnuje totiž faktory, které cenu nemovitosti ovlivňují rozdílně.
Jedná se především o existenci podsklepení a velikost sklepa, o existenci podkroví a jeho
účelného využití a o počet nadzemních podlaží.
Cena podsklepeného rodinného domu na rozdíl od nepodsklepeného zahrnuje náklady na
vybudování sklepa (zemní práce, základová konstrukce, obvodové zdivo, schody). Část těchto
nákladů lze považovat za fixní (s velikostí sklepa se nemění), zbylou část tvoří náklady, které
se s velikostí sklepa mění přímo úměrně. To znamená, že velikost sklepních prostor je
započtena v obestavěném prostoru rodinného domu, kterou se násobí základní cena. Je pak
logické, že základní cena za m3 rodinného domu nepodsklepeného je vyšší než
podsklepeného. Pro rodinné domy s 1 NP činí u nákladové metody tento rozdíl v průměru
7 %, u RD s 2 NP je to v průměru 3,9 %.
Cena za m3 rodinného domu je rozdílná dle typu zastřešení. Pokud bereme v úvahu dva
základní typy zastřešení, plochá a šikmá střecha, cena za m3 rodinného domu se šikmou
střechou je nižší než s plochou střechou, protože do ceny rodinného domu se šikmou střechou
je započítán prázdný prostor vytvořený zastřešením. U nákladové metody činí tento rozdíl
v základní ceně v průměru 8,5 %. U rodinných domů se šikmou střechou je dále nutné
uvažovat vliv velikosti podkroví, které je v ceně rodinného domu dle porovnávací metody
zahrnuto v rámci obestavěného prostoru. Cena však nezohledňuje, je-li podkroví přístupné, jeli využitelné nebo obyvatelné. Zřízení využitelného podkroví obnáší další náklady, které by
měly být zohledněny v ceně rodinného domu. Nákladová metoda náklady na účelové využití
podkroví zohledňuje koeficientem, kterým se vynásobí základní cena. U rodinných domů
s jedním nadzemním podlažím je tento koeficient:




1,05 pro podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,
1,09 pro podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,
1,12 pro podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

U rodinných domů se dvěma nadzemními podlažími je tento koeficient nižší, neboť náklady
na účelové využití podkroví jsou rozpočítány do dvou podlaží:




1,04 pro podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,
1,075 pro podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,
1,10 pro podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

Využitelné podkroví může představovat rovněž konkurenční výhodu a zvýšené preference
u kupujících, což se rovněž odrazí v ceně nemovitosti. Vliv tohoto jevu je potřeba dále
prozkoumat. Nabízí se např. srovnání cen za m3 rodinných domů s podkrovím a bez podkroví
a z tohoto rozdílu pak stanovit odpovídající přirážky nebo srážky.
Počet podlaží je do ceny rodinného domu u porovnávací metody rovněž zahrnut v rámci
obestavěného prostoru. Srovnání provedené v předchozím bodě ukázalo, že počet podlaží
ovlivňuje cenu rodinného domu u nákladové metody mnohem více než u porovnávací
metody. Základní cena nepodsklepeného rodinného domu s 1 NP je u nákladové metody
v průměru o 14 % vyšší než u rodinných domů se 2 NP. U podsklepených rodinných domů
činí tento rozdíl 11 %. Je rovněž možné, že do tohoto jevu vstupuje i vliv zvýšené preference
kupujících k jednopodlažním nebo dvoupodlažním rodinným domům. Přesnější hodnotu
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přirážky nebo srážky bychom získali srovnáním cen za m3 rodinných domů s jedním
nadzemním podlažím a se dvěma nadzemními podlažími např. z realitní inzerce.

2.2.4

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot

Všechny faktory, které souvisejí s počtem podlaží a podlahovou plochou jednotlivých podlaží,
je velmi obtížné skloubit do jednoho znaku, protože ovlivňují cenu nemovitosti rozdílně.
Rozdělení všech faktorů na jednotlivé znaky rovněž nepřidá na jednoduchosti a přehlednosti.
Ideálem se jeví spojení vlivu počtu podlaží a existence podsklepení do jednoho znaku –
Podlaží a podsklepení, protože výše hodnoty srážky je vázána na počet podlaží. Vliv
zastřešení a využití podkroví je vhodné spojit do druhého znaku – Podkroví, protože vliv
zastřešení je s počtem podlaží konstantní a využití podkroví se s počtem podlaží mění jen
nepatrně. Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot u obou znaků jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
Tabulka č. 5 – Nový znak Podlaží a podsklepení.
Table No. 5 – New character Floor and basement.
Znak: Podlaží a podsklepení
Kvalitativní pásmo

Hodnota

1 NP, bez podsklepení

0

1 NP, s podsklepením

-0,07

2 NP, bez podsklepení

-0,14

2 NP, s podsklepením

-0,17

Tabulka č. 6 – Nový znak Podkroví.
Table No. 6 – New character Attics.
Znak: Podkroví
Kvalitativní pásmo

Hodnota

Plochá střecha

0

Šikmá střecha

-0,09

Šikmá střecha, účelově využité
podkroví do 1/3 podlahové plochy
1.NP

-0,04

Šikmá střecha, účelově využité
podkroví do 2/3 podlahové plochy
1.NP

0

Šikmá střecha, účelově využité
podkroví nad 2/3 podlahové plochy
1.NP

0,02

Navržené znaky, kvalitativní pásma a jejich hodnoty vycházejí z nákladové metody pro
rodinné domy a zohledňují skutečně vynaložené náklady na stavbu rodinného domu. To však
nemusí odpovídat situaci na trhu s nemovitostmi. Pro přesnější určení kvalitativních pásem a
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jejich hodnot by bylo vhodné analyzovat navržené znaky společně s prodejními cenami
rodinných domů realizovanými na trhu s nemovitostmi.
2.3

Napojení na veřejné sítě

Znak č. 5 Napojení na veřejné sítě u porovnávací metody promítá do ceny rodinného domu
způsob jeho odkanalizování, dostupnost pitné vody, připojení elektrické energii a plynu.
Zahrnuje jak vnitřní rozvody, tak i venkovní přípojky (viz § 26a odst. 4 oceňovací vyhlášky)
[5].

2.3.1 Kvalitativní pásma a jejich hodnoty u porovnávací metody
Znak č. 5 se skládá z pěti kvalitativních pásem, které nabývají hodnot -0,10 pro rodinný dům
bez přípojek nebo pouze s přípojkou elektrické energie, hodnoty 0 pro rodinný dům
s přípojkou elektro, vody a odkanalizováním rodinného domu do žumpy nebo septiku, a
hodnoty 0,08 pro rodinný dům s přípojkou elektro, vody, kanalizace a plynu [5].

2.3.2 Hodnocení znaku u nákladové metody
U nákladové metody jsou vnitřní rozvody přípojek hodnoceny v rámci koeficientu K4 –
Koeficient vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 17 Elektroinstalace, položky 19 Rozvod
vody, položky 21 Instalace plynu a položky 22 Kanalizace. V hodnocení tohoto vybavení se
uvádí existence, případně standard provedení přípojek. Všechny čtyři položky představují
dohromady 10 % z celkové ceny podle cenových podílů.
Na rozdíl od porovnávací metody je nutné cenu venkovních přípojek rodinných domů
u nákladové metody stanovit samostatně v rámci Venkovních úprav (§ 10 oceňovací
vyhlášky). Nákladová metoda umožňuje stanovit ceny venkovních přípojek dvěma způsoby.
Buď stanovit cenu každé přípojky zvlášť nákladově podle § 10 odst. 1 oceňovací vyhlášky,
nebo zjednodušeným způsobem, kdy venkovní úpravy tvoří 3,5 až 5,0 % z ceny rodinného
domu (§ 10 odst. 2 oceňovací vyhlášky). Ocenění každé přípojky zvlášť je pochopitelně
mnohem přesnější, zjednodušený způsob nám však umožňuje cenu přípojek podle okolností
odhadnout.
Jestliže vnitřní přípojky tvoří u nákladové metody 10 % celkové ceny a venkovní přípojky
minimálně dalších 3,5 %, celkem tvoří přípojky podle nákladové metody 13,5 %.

2.3.3 Srovnání znaku u nákladové a porovnávací metody
Pro srovnání přípojek u nákladové a porovnávací metody je potřeba skloubit vnitřní rozvody
přípojek a venkovních přípojek, což je provedeno tím, že k jednotlivým kvalitativním
pásmům porovnávací metody přiřadíme různá provedení rozvodů vnitřních přípojek a
odhadem i adekvátní rozsah venkovních přípojek.
Jako etalon, ke kterému jsou přirovnávány další možnosti provedení přípojek, je uvažován
rodinný dům s přípojkou elektro, vody a odkanalizováním do žumpy nebo septiku. Venkovní
přípojky představují podle zjednodušené metody dolní hranici rozpětí, tedy 3,5 % z ceny
nemovitosti. Takové složení přípojek odpovídá u porovnávací metody kvalitativnímu pásmu
III., které má hodnotu 0.
V rámci znaku č.5 Napojení na veřejné sítě porovnávací metody odpovídá prvnímu
kvalitativnímu pásmu rodinný dům bez přípojek, případně pouze s přípojkou elektrické
energie. Tomu u nákladové metody odpovídá stav, pokud u koeficientu K4 (Koeficient
vybavení stavby) neuvažujeme položky - 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody, 21 Instalace
plynu a 22 Kanalizace. To má za následek, že konečná cena rodinného domu je oproti etalonu
o 10 % nižší. V případě, kdy položku 17 Elektroinstalace uvažujeme v podstandardním
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provedení, je konečná cena rodinného domu oproti etalonu o 8,3 % nižší. Pokud uvažujeme,
že venkovní přípojky uvedených sítí rovněž u rodinného domu neexistují, cena rodinného
domu je podle zjednodušené metody stanovení venkovních úprav oproti etalonu o 3,5 % nižší.
Celkem je tedy srážka prvního kvalitativního pásma podle nákladové metody 13,5 %.
Druhému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie a
vlastní studnou na pozemku. Tomu u nákladové metody odpovídá, pokud u koeficientu K4
uvažujeme položku 17 Elektroinstalace ve standardním provedení, položku 19 Rozvod vody
v podstandardním provedení a položky 21 Instalace plynu a 22 Kanalizace neuvažujeme.
V takovém případě je konečná cena rodinného domu oproti etalonu v průměru o 4,7 % nižší.
Náklady na venkovní přípojku elektro a studnu podle odborného odhadu odpovídají dolní
hranici rozmezí zjednodušené metody stanovení venkovních úprav (§ 10, odst. 2 oceňovací
vyhlášky), což je stejné jako u etalonu.
Čtvrtému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie a vody
a s napojením na veřejnou kanalizaci nebo s domovní čistírnou. Tomu u nákladové metody
odpovídá, pokud u koeficientu K4 uvažujeme položky 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody a
22 Kanalizace ve standardním provedení a položku 21 Instalace plynu neuvažujeme.
V takovém případě je konečná cena rodinného domu stejná jako u etalonu. Náklady na
venkovní přípojky jsou vlivem kanalizace nepatrně vyšší než u etalonu. Navýšení podle
odborného odhadu činí 1 %.
Pátému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie, vody a
plynu a s napojením na veřejnou kanalizaci. Tomu u nákladové metody odpovídá stav, pokud
u koeficientu K4 uvažujeme položky 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody, 21 Instalace plynu
a 22 Kanalizace ve standardním provedení. V takovém případě je konečná cena rodinného
domu v průměru o 0,3 % vyšší než u etalonu. Pokud bychom uvažovali vnitřní rozvody
přípojek v nadstandardním provedení (položky koeficientu K4 číslo 17, 19, 21 a 22), konečná
cena rodinného domu by byla oproti etalonu v průměru o 5,9 % vyšší. Náklady na venkovní
přípojky jsou oproti etalonu vlivem napojení na kanalizaci a přípojky plynu vyšší než
u etalonu. Navýšení podle odborného odhadu činí cca 1,5 %.
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Tabulka č. 7 – Srovnání znaku Napojení na veřejné sítě porovnávací metody s nákladovou
metodou.
Table No. 7 – Comparison of character Connection to public network of the comparison
method with the cost method.
Porovnávací metoda
Nákladová metoda
Znak Napojení na veřejné sítě
Kvalitativní pásmo

Hodnota

Hodnota Vnější Vnitřní
celkem přípojky rozvody

Koeficient K4
položky číslo 17, 19,
21 a 22

-0,135

-0,035

-0,100

Vše chybí

-0,118

-0,035

-0,083

Elektroinstalace
v podstandardu

-0,05

-0,047

0,000

-0,047

Elektroinstalace
ve standardu, voda
v podstandardu

III. Přípojka elektro,
voda a
odkanalizování RD
do žumpy nebo
septiku

0,00

0,000

0,000

0,000

Vše standard, plyn
chybí

IV. Přípojka elektro
voda, napoj. na
veřej. kanal. nebo
domovní čistírna

0,04

0,010

0,010

0,000

Vše standard, plyn
chybí

0,018

0,015

0,003

Vše standard

0,074

0,015

0,059

Vše nadstandard

I. Žádné nebo pouze
přípojka elektr.
energie

-0,10

II. Přípojka elektro,
vl. studna na
pozemku

V. Přípojka elektro,
voda, kanalizace a
plyn nebo propan
butan

0,08

Ve výše uvedeném tabelárním srovnání znaku č. 5 Napojení na veřejné sítě porovnávací
metody s nákladovou metodou jsou na levé straně uvedeny kvalitativní pásma a jejich
hodnoty (přirážky a srážky, po vynásobení 100 jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu
jsou pak přiřazeny ekvivalentní konfigurace přípojek podle nákladové metody, které se
skládají z vnitřních rozvodů (koeficient K4) a vnějších přípojek (zjednodušený způsob
ocenění venkovních úprav nákladovou metodou dle § 10, odst. 2 pro rodinné domy).
Ve sloupci celkem jsou uvedeny hodnoty přirážek/srážek jednotlivých ekvivalentních
konfigurací přípojek podle nákladové metody (po vynásobení 100 jsou v %).
U prvního a druhého kvalitativního pásma jsou hodnoty srážek poměrně shodné. V prvním
kvalitativním pásmu jsou srážky za chybějící přípojky u nákladové metody nepatrně vyšší.
V druhém kvalitativním pásmu jsou srážky u nákladové metody celkem stejné. Je zde však na
zváženou, zda je vhodné u tohoto kvalitativního pásma uvažovat vnitřní rozvody vody a zda
jsou náklady na vybudování studny ekvivalentní paušální procentuální přirážce zjednodušené
metody určení ceny venkovních úprav.
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Ve čtvrtém a pátém kvalitativním pásmu jsou přirážky u nákladové metody markantně nižší.
Mezi třetím a čtvrtým pásmem je rozdíl pouze 1 %, který je možné zanedbat. Z popisu obou
pásem je zjevné, že si jsou velmi podobná, po stránce nákladů totožná. Hodnota pátého
kvalitativního pásma u porovnávací metody je podle nákladové metody nedosažitelná.
Obtížně si lze představit, že by rozvody sítí byly všechny v nadstandardním provedení,
protože popis standardů v příloze č. 6 oceňovací vyhlášky lepší provedení těchto rozvodů
neumožňuje nebo se prakticky nevyskytuje. Instalace plynu představuje 0,5 % cenového
podílu všech konstrukcí a vybavení rodinného domu a je proto nereálné, aby instalace plynu
zvýšila cenu nemovitosti o 8 %, jak to předpokládá porovnávací metoda. Reálnější je přirážka
do 2 %, kterou udává nákladová metoda.

2.3.4

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot

Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 5 Připojení na veřejné sítě porovnávací
metody s nákladovou metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich
hodnoty, které lépe zohledňují vliv připojení rodinného domu a provedení rozvodů na jeho
konečnou cenu.
Tabulka č. 8 – Nový znak Napojení na veřejné sítě.
Table No. 8 – New character Connection to public network.
Znak: Napojení na veřejné sítě
Kvalitativní pásmo

Hodnota

I. Bez přípojek

-0,13

II. Přípojka elektro

-0,06

III. Přípojka elektrické energie a vody

-0,03

IV. Přípojka elektrické energie a vody a odkanalizování
RD

0

V. Přípojka elektrické energie, vody, kanalizace a plynu

0,02

U nově navrhovaného znaku č. 5 Napojení na veřejné sítě je zachováno pět kvalitativních
pásem, které nabývají hodnot od -0,13 pro rodinné domy bez přípojek na veřejné sítě až
po 0,02 pro rodinné domy s přípojkou elektrické energie, vody, kanalizace a plynu. Nulovou
hodnotu nabývá kvalitativní pásmo IV., do kterého jsou zařazeny rodinné domy s přípojkou
elektrické energie a vody a s odkanalizováním. Navrhované hodnoty kvalitativních pásem
jsou odvozené podle nákladové metody pro rodinné domy a zohledňují skutečně vynaložené
náklady na vybudování přípojek a rozvodů sítí rodinného domu.
Rozvody dalších sítí v rodinném domě, jako jsou slaboproudé rozvody, bezdrátové sítě,
rozvody užitkové vody apod. je možné zahrnout do ceny rodinného domu v rámci znaku č. 12
Kritérium jinde neuvedené.
2.4

Způsob vytápění

Znak č. 6 Způsob vytápění stavby u porovnávací metody upravuje cenu rodinného domu podle
způsobu vytápění (lokální, etážové a ústřední) a druhu vytápění (tuhá paliva, plyn, solární
apod.) [5].
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2.4.1 Kvalitativní pásma a jejich hodnoty u porovnávací metody
Znak se skládá z pěti kvalitativních pásem, které nabývají hodnot od -0,08 až po 0,10.
Nejnižší hodnotu má první kvalitativní pásmo, do kterého patří rodinné domy s lokálním
vytápěním na tuhá paliva. Do druhého kvalitativního pásma se řadí rodinné domy s lokálním
vytápěním na elektřinu nebo na plyn. Kvalitativní pásmo má hodnotu -0,04. Třetí kvalitativní
pásmo má hodnotu 0 a patří do něj rodinné domy s ústředním nebo etážovým způsobem
vytápěním, případně s vytápěním dálkovým. Ve čtvrtém kvalitativním pásmu s hodnotou 0,05
jsou zařazeny rodinné domy, kde převažuje vytápění podlahové nebo teplovzdušné. Páté
kvalitativní pásmo nabývá hodnot od 0,06 do 0,10 a je určeno pro rodinné domy s ostatními
druhy vytápění – např. solární, tepelná čerpadla, stěnové vytápění [5]. Hodnota kvalitativního
pásma se určí odborným odhadem v uvedené rozsahu podle konkrétní technologie.

2.4.2 Hodnocení znaku u nákladové metody
U nákladové metody je způsob vytápění posuzován v rámci koeficientu K4 – Koeficient
vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 16 Vytápění. Vytápění tvoří podle cenových podílů
v průměru 5 % z ceny všech konstrukcí a vybavení hodnocených nákladovou metodou.
Za standardní provedení je považováno ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo
elektrickou energii. Lokální vytápění je považováno za podstandard. Naopak podlahové,
stěnové, teplovzdušné vytápění, případně solární vytápění nebo tepelná čerpadla jsou
považovány za nadstandard.
Pokud v rodinném domě vytápění zcela chybí, sníží se jeho cena oproti standardu podle
nákladové metody o 4,8 %. Cena rodinného domu s vytápěním v podstandardním provedení
(lokální vytápění) je oproti standardu o 2,2 % nižší. Vytápění rodinného domu
v nadstandardním provedení zvyšuje jeho cenu oproti standardu o 7,4 %.

2.4.3 Srovnání znaku u nákladové a porovnávací metody
Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 6 Způsoby vytápění stavby porovnávací metody
dosahují odlišného rozpětí, než jaké připouští nákladová metoda.
U porovnávací metody dosahuje nejmenší hodnoty kvalitativní pásmo I. (srážka 8 %),
do kterého spadají rodinné domy s lokálním vytápěním na tuhá paliva. U nákladové metody je
nejnižší cena za rodinný dům s chybějícím vytápěním. Jeho cena je oproti standardu nižší
o 4,8 %. Z toho vyplývá, že srážky 8 % nelze u znaku podle nákladové metody vůbec
dosáhnout.
U porovnávací metody dosahuje nejvyšší hodnoty kvalitativní pásmo V. (přirážka až 10 %),
do kterého spadají rodinné domy se stěnovým, solárním vytápěním nebo s tepelným
čerpadlem. U nákladové metody je nejvyšší cena za rodinný dům s vytápěním
v nadstandardním provedení, jehož cena je oproti standardu vyšší o 7,4 %. Nákladová metoda
umožňuje náklady na dražší systémy vytápění přičíst k ceně rodinného domu jako samostatně
vyrozpočtovanou položku, takže procentuální cenový rozdíl vzhledem ke standardu může být
i vyšší.
Za nadstandardní provedení vytápění u nákladové metody lze považovat i vytápění rodinných
domů spadajících do IV. kvalitativního pásma tohoto znaku. Přirážka kvalitativního pásma
činí 5 % a je tedy vzhledem k přirážce u nákladové metody o 2,4 procentního bodu nižší.
Za podstandardní provedení vytápění u nákladové metody lze považovat vytápění rodinných
domů spadajících do II. kvalitativního pásma tohoto znaku. Srážka kvalitativního pásma činí
4 %. U nákladové metody činí cenový rozdíl mezi standardním a podstandardním provedením
vytápění v průměru pouze 2,2 %.
Srovnání přirážek a srážek u porovnávací a nákladové metody je uvedeno v tabulce č. 9.
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Tabulka č. 9 – Srovnání znaku Způsob vytápění stavby porovnávací metody s nákladovou
metodou.
Table No. 9 – Comparison of character Type of heating of the building of the comparison
method with the cost method.
Porovnávací metoda
Nákladová metoda
Znak Způsob vytápění stavby
Kvalitativní pásmo

Koeficient K4
položka číslo 16 Vytápění

Hodnota

Hodnota

I. Lokální na tuhá paliva

-0,08

-0,048

Chybějící
konstrukce/vybavení

II. Lokální vytápění el. nebo plynem

-0,04

-0,022

Podstandardní provedení

0

0

III. Ústřední, etážové, dálkové
IV. Převažující části vytápění
podlahové, teplovzdušné vytápění
V. Ostatní druhy vytápění (např.
solární, tepelná čerpadla, stěn.
vytápění)

Standardní provedení

0,05
0,06 až
0,10

0,074

Nadstandardní provedení

Na levé straně tabulky jsou uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty (přirážky a srážky,
po vynásobení 100 jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu je pak přiřazen ekvivalentní
standard provedení vytápění a hodnota přirážky/srážky podle nákladové metody.

2.4.4 Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot
Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 6 Způsob vytápění stavby s nákladovou
metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich hodnoty, které lépe
zohledňují vliv způsobu vytápění rodinného domu na jeho konečnou cenu.
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Tabulka č. 10 – Nový znak Způsob vytápění stavby.
Table No. 10 – New character Type of heating of the building.
Znak: Způsob vytápění stavby
Kvalitativní pásmo

Hodnota

I. Bez vytápění

-0,05

II. Lokální vytápění

-0,02

III. Ústřední nebo etážové vytápění
IV. Podlahové, stěnové, teplovzdušné
vytápění
V. Ostatní druhy vytápění (např. solární,
tepelná čerpadla)

0
0,07
0,08 až
0,10

Nová hranice pro nejvyšší srážky je posunuta z -0,08 na -0,05, jak to připouští nákladová
metoda. Vyšší srážka by mohla být vzata v úvahu, pouze pokud by se ukázalo, že rodinný
dům by vlivem neexistence vytápění nikdo za stanovenou cenu nekoupil a cena by musela být
snížena. Speciální systémy vytápění, které nejsou zahrnuty v kvalitativních pásmech a jejichž
vliv na cenu rodinného domu je mnohem vyšší, je možné zahrnout do ceny rodinného domu
v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené.
Pokud by se v rodinném domě vyskytovalo více druhů vytápění z různých kvalitativních
pásem, pak se pro výpočet použije nejvyšší hodnota z příslušných kvalitativních pásem.
Navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladové metody. Zohledňují tak
do konečné ceny nemovitosti náklady na pořízení určitého druhu vytápění. Pro přesnější
stanovení jednotlivých kvalitativních pásem by bylo vhodné zvolit takový postup a metody,
které by do ceny rodinného domu promítly i finanční nároky na provoz topných systémů a
náklady na palivo. Tyto faktory určitě ovlivňují i preference účastníků trhu s nemovitostmi,
především kupující.
2.5

Základní příslušenství v rodinném domě

Základním příslušenstvím se pro účely oceňovací vyhlášky rozumí koupelna (vana nebo
sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod. Znak do ceny rodinného domu promítá
provedení základního příslušenství.

2.5.1

Kvalitativní pásma a jejich hodnoty u porovnávací metody

Znak č. 7 se skládá z pěti kvalitativních pásem, které nabývají hodnot -0,10 až po 0,10. První
kvalitativní pásmo, do kterého spadají rodinné domy bez základního příslušenství nebo pouze
se suchým záchodem nebo chemickým WC, má hodnotu -0,10. Druhé kvalitativní pásmo, do
kterého spadají rodinné domy s pouze částečným základním vybavením ve stavbě nebo úplné
v podstandardním provedení a nebo mimo rodinný dům, má hodnotu -0,05. Třetí kvalitativní
pásmo má hodnotu 0 a patří do něj rodinné domy s úplným základním vybavením
standardního provedení (vana nebo sprcha, umyvadlo, záchod). Ve čtvrtém kvalitativním
pásmu s hodnotou 0,05 jsou zařazeny rodinné domy s úplným základním příslušenstvím
v nadstandardním provedení nebo více základního příslušenství ve standardním provedení,
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případně s prádelnou. Páté kvalitativní pásmo nabývá hodnot do 0,06 až do 0,010 a je určeno
pro rodinné domy, které mají více základních příslušenství nadstandardního provedení [5].
Hodnota kvalitativního pásma se určí odborným odhadem v uvedené intervalu podle
konkrétního rozsahu a provedení.

2.5.2 Hodnocení znaku u nákladové metody
U nákladové metody je základní příslušenství hodnoceno v rámci koeficientu K4 – Koeficient
vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 24 - Vnitřní hygienické vybavení a položky 25 Záchod. Základní příslušenství tvoří podle cenových podílů v průměru necelých 5 % z ceny
všech konstrukcí a vybavení hodnocených nákladovou metodou. Za standardní provedení je
u položky 24 - Vnitřní hygienické vybavení považována ocelová vana, umyvadlo, popřípadě
sprchový kout. U položky 25 - Záchod je za standard brán standardní splachovací záchod.
U obou položek je standard totožný s kvalitativním pásmem III u porovnávací metody.
Pokud v rodinném domě základní vybavení zcela chybí, sníží se jeho cena oproti standardu
podle nákladové metody o 5 %. Cena rodinného domu se základním vybavením
v podstandardním provedení je oproti standardu o 2,7 % nižší. Základní vybavení
v nadstandardním provedení zvyšuje cenu rodinného domu oproti standardu o 2,7 %.

2.5.3 Srovnání znaku u nákladové a porovnávací metody
Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 7 Základní příslušenství v Rodinném domě
porovnávací metody dosahují odlišného rozpětí, než jaké připouští nákladová metoda.
U porovnávací metody dosahuje nejmenší hodnoty kvalitativní pásmo I. (srážka 10 %), do
kterého spadají rodinné domy bez základního příslušenství (nebo pouze se suchým záchodem
nebo chemickým WC). U nákladové metody je cena takového rodinného domu oproti
standardu nižší o 5 %, z čehož vyplývá, že srážky 10 % nelze u znaku podle nákladové
metody vůbec dosáhnout.
U porovnávací metody dosahuje nejvyšší hodnoty kvalitativní pásmo V. (přirážka až 10 %),
do kterého spadají rodinné domy s více příslušenstvím nadstandardního provedení.
U nákladové metody je cena takového rodinného domu oproti standardu vyšší o 2,7 %.
Nákladová metoda umožňuje náklady na dražší základní příslušenství přičíst k ceně rodinného
domu jako samostatně vyrozpočtovanou položku, takže procentuální cenový rozdíl vzhledem
ke standardu může být i vyšší.
Za nadstandardní provedení základního příslušenství u nákladové metody lze považovat i
rodinné domy spadající do IV. kvalitativního pásma tohoto znaku. Přirážka kvalitativního
pásma činí 5 % a je tedy vzhledem k přirážce u nákladové metody o 2,3 procentního bodu
vyšší.
Za podstandardní provedení základního příslušenství u nákladové metody lze považovat i
rodinné domy spadající do II. kvalitativního pásma tohoto znaku. Srážka kvalitativního pásma
činí 5 %. U nákladové metody činí cenový rozdíl mezi standardním a podstandardním
provedením vytápění v průměru pouze 2,7 %.
Srovnání přirážek a srážek u porovnávací a nákladové metody je uvedeno tabelárně níže.
Tabulka č. 11 – Srovnání znaku Základní příslušenství v rodinném domě porovnávací
metody s nákladovou metodou.
Table No. 11 – Comparison of character The basic equipment in a family house
of the comparison method with the cost method.
Porovnávací metoda
Nákladová metoda
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Znak Základní příslušenství v rodinném domě
Hodnota

Hodnota

Koeficient K4
položka číslo 24 a 25

I. Bez základního příslušenství nebo
pouze suchý záchod, chemické WC

-0,10

-0,050

Chybějící
konstrukce/vybavení

II. Pouze částečné ve stavbě nebo
úplné podstand. nebo mimo stavbu
RD

-0,05

-0,027

Podstandardní provedení

III. Úplné - standardní provedení
(vana nebo sprcha, umyvadlo,
záchod)

0

0

IV. Úplné nadstandard. nebo více
zákl. přísl. standard. proved.,
prádelna

0,05

Kvalitativní pásmo

V. Více základních
příslušenství nadstandardního
provedení

0,027

Standardní provedení

Nadstandardní provedení

0,06 až
0,10

Na levé straně tabulky č. 11 jsou uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty (přirážky a
srážky, po vynásobení 100 jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu je pak přiřazen
ekvivalentní standard provedení základního příslušenství a hodnota přirážky/srážky podle
nákladové metody.

2.5.4 Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot
Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 7 Základní příslušenství v rodinném domě
s nákladovou metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich hodnoty, které
lépe zohledňují vliv způsobu vytápění rodinného domu na jeho konečnou cenu.
Tabulka č. 12 – Nový znak Základní příslušenství.
Table No. 12 – New character Basic equipment.
Znak: Základní příslušenství
Kvalitativní pásmo

Hodnota

I. Bez základního příslušenství

-0,05

II. Základní příslušenství
v podstandardním provedení

-0,03

III. Vana nebo sprcha, umyvadlo,
záchod ve standardním provedení
IV. Základní příslušenství
v nadstandardním provedení

0
0,03
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No7vá hranice pro nejvyšší srážky je posunuta z -0,10 na -0,05, jak to připouští nákladová
metoda. Vyšší srážka by mohla být vzata v úvahu, pouze pokud by se ukázalo, že rodinný
dům bez základního vybavení by nikdo za stanovenou cenu nekoupil. Více základního
příslušenství v nadstandardním provedení, které není zahrnuto v kvalitativních pásmech a
jeho vliv na cenu rodinného domu je mnohem vyšší, je možné zahrnout do ceny rodinného
domu v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené.
Navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladové metody. Zohledňují tak
do konečné ceny nemovitosti náklady na pořízení základního příslušenství. Pro přesnější
stanovení jednotlivých kvalitativních pásem by bylo vhodné posoudit, zda znak č. 7 Základní
příslušenství RD neovlivňují i preference účastníků trhu s nemovitostmi, především kupující.
3

Závěr

V příspěvku je analyzováno šest zásadních znaků Indexu konstrukce a vybavení porovnávací
metody uvedené v § 26a oceňovací vyhlášky [5]. Analýza znaků byla provedena na základě
ohodnocení konstrukcí a vybavení nákladovou metodou. Dále jsou uvedeny zásadní rozdíly
v ocenění jednotlivých konstrukcí a vybavení rodinných domů, které vznikají u obou metod.
Na základě analýzy znaků byla navržena přesnější kvalitativní pásma a jejich hodnoty, která
ve většině případů odpovídají finančním nákladům na zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo
pořízení vybavení rodinného domu.
Z provedeného srovnání porovnávací a nákladové metody se jako nejkomplikovanější jeví
stanovení kvalitativních pásem a především jejich hodnot u znaku č. 2 Provedení obvodových
stěn. Analýza poukázala na problematické zařazení rodinných domů s obvodovými stěnami
na bázi dřeva. Jako problematické se také jeví zařazování moderních konstrukčních systémů
obvodových stěn rodinných domů do kvalitativních pásem. Z analýzy rovněž vyplynulo, že
by bylo vhodné posuzovat jednotlivé konstrukční systémy obvodových stěn z hlediska jejich
finanční a konstrukční náročnosti, životnosti a tepelně izolačních vlastností a na základě toho
i stanovit nová kvalitativní pásma znaku Provedení obvodových stěn.
Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 4 Podlažnost podle provedené analýzy vykazují
značný nesoulad. Přirážky a srážky jsou totiž podle nákladové metody až desetinásobně větší.
Na základě srovnání s nákladovou metodou byl tento znak rozdělen na dva. Jeden zohledňuje
do ceny rodinného domu počet podlaží a podsklepení rodinného domu a druhý zohledňuje
využití podkroví.
Ve většině případů jsou hodnoty přirážek/srážek kvalitativních pásem jednotlivých znaků
podle nákladové metody větší než podle metody porovnávací. Pouze u znaku č. 6 Způsob
vytápění stavby je tomu naopak.
Nově navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladové metody, která do
konečné ceny rodinného domu promítá náklady na pořízení určitého druhu konstrukce nebo
vybavení. To však nemusí odpovídat situaci na trhu s nemovitostmi. Pro přesnější určení
kvalitativních pásem a jejich hodnot by bylo vhodné analyzovat navržené znaky společně
s prodejními cenami rodinných domů realizovanými na trhu s nemovitostmi.
4
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STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉ METODIKY PRO POTŘEBY
FORENZNÍ EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY – OBECNÉ ZÁSADY S UVEDENÍM
PŘÍKLADU
STANDARDIZATION AND HARMONIZATION OF METHODOLOGIES FOR THE
NEEDS OF EXPERT IN FORENSIC ECOTECHNIQUE: FOREST AND TREES –
A GENERAL VIEW AND INTRODUCTION OF THE EXAMPLE
Kateřina Holušová66
ABSTRAKT:
Cílem příspěvku je vysvětlit základní principy v tvorbě znalecké metodiky ve Forenzní
ekotechnice: les a dřeviny z hlediska standardizace a harmonizace. Výsledkem procesu
takovéto standardizace by měl být standard (standardizované postupy) použitelný pro získání
podkladů pro jednotné postupy posouzení a možnosti zodpovězení na otázky zadavatele
posudku. Tyto standardy by měly v rámci soudně znalecké činnosti, vyhovovat legislativním
podmínkám ČR.
ABSTRACT:
Aim of this paper is to explain basic principles in the creation of an expert methodology
in Forensic ecotechnique: forest and trees in terms of standardization and harmonization.
The result of such a standardization process should be the standard (standard practice) to use
for 7777standard for the uniform assessment procedures and the possibility of answering
questions on the task. These standards should be within a forensic activities meet legislative
requirements Czech Republic.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Standardizace, harmonizace, Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, znalecká metodika, obecný
pohled, příklad.
KEYWORDS:
Standardisation, harmonisation, expert methodology, Forensic ecotechnique: forest and trees,
general view, example.
1

Úvod

Pro tvorbu znalecké metodiky ve smyslu standardizace a harmonizace – pro potřeby Forenzní
ekotechniky: les a dřeviny (dále jen FEld), musí být v prvé řadě vyřčeno několik základních
axiomů, podstatných pro samotnou práci znalce v dané oblasti a přístupu k řešení této
problematiky.
Jde o čtyři základní axiomy:


Znalecký posudek musí obsahovat části dané zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967
Sb., o znalcích a tlumočnících, a jeho prováděcí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
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Šablonovité přístupy týkající se lesa a stromových jedinců jsou objektivně
nesprávné [1];
Čas, který má tři základní roviny: realita – současnost, retrospektivita – minulost
a prognóza – budoucnost;
Příroda je veškerá hmota a energie v základní, člověkem neovlivněné formě.
Ekosystém je základní funkční jednotkou v přírodě. Organismus je živá bytost,
schopná reakce na vnější podněty, rozmnožování, růst a stabilní existenci.

Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě. Metodika v oblasti
metodologie vědy je metoda vědecké práce. Znalecká metodika může být postupem znalce při
vypracování znaleckého posudku. Tedy uvedení konkrétních kroků při vypracování odpovědí
na otázky zadavatele posudku. Výsledkem procesu standardizace a harmonizace ve FEld by
měl být standard (standardizované postupy, přístupy, způsoby zpracování výsledků, způsob
využití laboratoří apod.) použitelný pro získání podkladů pro standard a jednotné postupy
posouzení a možnosti zodpovězení na otázky zadavatele posudku. Tyto standardy by měly
v rámci soudně znalecké činnosti, vyhovovat legislativním podmínkám (zákonným normám)
České republiky.
2

METODIKA

Dle [2] rozlišujeme zadání jednoduchá (JE), středně složitá (SS) až složitá (SL). K zadáním
znaleckých posudků jsou přiřazeny kódy jednotlivých typů znaleckých posudků (dále jen
TZP) – celkem 15.
FEld v současné době zahrnuje tyto obory znalecké činnosti:





Ochrana přírody (nemá uvedeny specializace) – návrh specializace: ochrana lesní
přírody, vč. stromových jedinců; pro další používání tohoto výrazu je zvolen písemný
kód EK, resp. „E“ a číselný kód 2;
Lesní hospodářství, odvětví: Dříví, těžba; Myslivost – navržen je název oboru:
lesnictví; pro další používání tohoto výrazu je zvolen písemný kód LE, resp. „L“ a kód
číselný 1;
Bezpečnost práce v lesním hospodářství, návrh zní: bezpečnostní diagnostika; pro
další používání tohoto výrazu je zvolen písemný kód BD, resp. „B“ a číselný kód 3;
Ekonomika: odvětví: ceny a odhady; specializace: oceňování lesních pozemků,
porostů, dřevin a škod na nich; pro další používání tohoto výrazu je zvolen písemný
kód OH, resp. „O“ a číselný kód 4 [2].

Při rozdělení zadání znaleckých posudků dle jejich složitosti a použití strukturovaného
schématu [2] v jednotlivých TZP, dospějeme k návrhům znaleckých metodik – standardům,
které obsahují tyto uzlové body:






Označení standardu;
Popis předmětu standardu - z hlediska jeho zaměření a využitelnosti, tj. oboru
znalecké činnosti, jichž se týká. Obecné definování řešených znaleckých úkolů;
Příklady otázek zadavatele posudku;
Doporučené pracovní postupy – v návaznosti na „Strukturované schéma hlavních
subsystémů a posloupnosti přenosu informací“ [2], vyplývající ze systémového
přístupu;
Základní vybavení – využitelné při řešení znaleckého úkolu podle konkrétního TZP
a charakteru zadání.
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Doporučená typologicky jednotná část znaleckého posudku, včetně náležitostí daných
zákonem (viz výše) z hlediska formy je detailně zpracována [2].
Postup činností na znaleckém posudku ve FEld probíhá ve smyslu „Strukturovaného
schématu hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací v předmětu FEld: systémová
analýza a systémová syntéza“ [2]. Na obr. č. 1 je schematicky znázorněna struktura
navržených standardů.
BLOKOVÉ SCHÉMA STRUKTURY NAVRŽENÝCH STANDARDŮ
Strukturované schéma hlavních subsystémů a posloupnost přenosu informací v oboru
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny

SOUBORY TYPŮ ZNALECKÝCH POSUDKŮ

ZADÁNÍ JEDNODUCHÁ
(JE)

ZADÁNÍ STŘEDNĚ SLOŽITÁ
(SS)

ZADÁNÍ SLOŽITÁ
(SL)

UZLOVÉ BODY STRUKTURY NAVRŽENÝCH STANDARDŮ

1. Označení standardu

2. Popis předmětu
standardu

3. Příklady otázek
zadavatele posudku

4. Doporučené
Pracovní postupy

5. Základní vybavení

Obrázek č. 1 – Blokové schéma struktury navržených standardů – ve smyslu standardizace
a harmonizace pro potřeby FEld (orig.)
Picture No. 1 – Block diagram of the structure of the proposed standards - in terms of
standardization and harmonization of needs Forensic ecotechnique: forest and trees (orig.)
Typologie znaleckých posudků vychází ze skutečnosti, že obor FEld zahrnuje stávající obory
znalecké činnosti, tak jak jsou obsaženy v současném číselníku Ministerstva spravedlnosti
ČR. ALEXANDR [2] však navrhl nové označení – uvedeno za pomlčkou u oborů znalecké
činnosti. Po analýze a posuzování charakteru znaleckých posudků dále navrhl výslednou
tabulku se soubory TZP. Základem pro konečnou podobu a název jednotlivých TZP byly
kódy složené z příslušného oboru znalecké činnosti a číselného a písmenného označení,
vycházejícího z frekvence výskytu znaleckých oborů v jednotlivých znaleckých posudcích.
Část tohoto kódu, konkrétně jeho číselné označení splnila svůj účel v etapě vytváření TZP
z hlediska jejich typologie. Pro potřeby standardizace a harmonizace znalecké činnosti již
nemá číselná část tohoto kódu vypovídací schopnost. Proto je navrženo nahrazení části
původního kódu opět číselným kódem, v rozpětí intervalu 1 až 3, znamenající hierarchii
v rámci souboru TZP [2]. Dle tohoto návrhu potom např. TZP 4LB, má v prostředí
navrhovaných standardů označení 3LB. V tab. č. 1 je uvedeno stávající označení a návrh
úpravy kódů TZP pro potřeby standardizace.
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Tab. č. 1 – Typologie znaleckých posudků – návrh úpravy kódů pro potřeby standardizace
Table No. 1 – Typology of expertise – design of codes for modifications of the purpose of
standardization
Typologie znaleckých posudků ve FEld
Soubor typu znaleckého posudku
Zadání jednoduchá
Zadání středně složitá
Zadání složitá
Označení
1
2
3
Typ znaleckého posudku
Návrh
Návrh
Návrh
Současné
Současné
Současné
nového Standard
nového Standard
nového Standard
označení
označení
označení
označení
označení
označení
1L
A
3LE
A
L
LE
2E
N
5LO
A
4LB
A
E
LO
LB
5EB
N
7LEO
A
EB
LEO
3B
A
6LEB
A
8LBO
N
B
LEB
LBO
6EO
A
9EBO
A
EO
EBO
4O
A
7BO
N
10LEBO LEBO
N
O
BO
Legenda:
L
Znalecký obor Lesní hospodářství; odvětví Dříví, těžba; Myslivost.
E
Znalecký obor Ochrana přírody (nemá odvětví a specializaci).
B
Znalecký obor Bezpečnost práce v lesním hospodářství.
O
Znalecký obor Ekonomika: odvětví: Ceny a odhady; specializace: oceňování lesních pozemků, porostů,
dřevin a škod na nich.
N
Neobsahuje navržený znalecký standard z důvodu nízké frekvence výskytu (Viz Alexandr 2010a).
A
Obsahuje navržený znalecký standard.

Shrnutí výše uvedeného představuje tab. č. 2, která přehledně zobrazuje označení a význam
kódů navržených standardů ve FEld.
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Tab. č. 2 – Označení a význam kódů navržených standardů ve FEld
Table No. 2 – Identification codes and meaning of the proposed standards in Feorensic
ecotechnique: forest and trees
Standard
1B
1O
2L
2LO
2EO
2LEB
3LE
3LB
3LEO
3EBO

3

Význam označení
znalecký posudek oboru "bezpečnostní diagnostika" zadání jednoduchá
znalecký posudek oboru "ohodnocování dřevin" zadání jednoduchá
znalecký posudek oboru "lesnictví" zadání středně složitá
znalecký posudek oboru "lesnictví" a "ohodnocování dřevin" zadání
středně složitá
znalecký posudek oboru "ekologie" a "ohodnocování dřevin" zadání
středně složitá
znalecký posudek oboru "lesnictví", "ekologie" a "bezpečnostní
diagnostika" zadání středně složitá
znalecký posudek oboru "lesnictví" a "ekologie" zadání složitá
znalecký posudek oboru "lesnictví" a "bezpečnostní diagnostika" zadání
složitá
znalecký posudek oboru "lesnictví", "ekologie" a "ohodnocování
dřevin" zadání složitá
znalecký posudek oboru "ekologie", "bezpečnostní diagnostika"
a "ohodnocování dřevin" zadání složitá

VÝSLEDKY

Jak již bylo zmíněno výše, výsledkem je znalecké metodika rozdělená podle charakteru
zadání s číselným označením standardů dle uzlových bodů (1 až 5). Pro srovnání a možnost
prezentace jsou uvedeny dva standardy. Jeden pro zadání jednoduchá a druhý pro zadání
složitá.
Znalecké posudky navrženého oboru „ohodnocování dřevin" zadání jednoduchá

3.1

3.1.1 Označení standardu:
1O

3.1.2 Popis předmětu standardu:
Předmětem je řešení otázek týkajících se navrženého oboru „ohodnocování dřevin“ (znalecký
obor: Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, lesních
porostů, dřevin a škod na nich), kdy účelem tohoto TZP může být např.:







zjištěná (úřední) cena okrasných dřevin v rámci majetkového oceňování nemovitostí;
ocenění lesního porostu na lesním pozemku nebo lesního porostu na nelesním
pozemku nebo nelesního porostu na nelesním pozemku pro případ převodu
nemovitosti (cena obvyklá i úřední);
stanovení daní při převodu nemovitostí (dědictví, darování, koupě);
stanovení výše náhrady při odnětí nebo omezení vlastnického práva;
stanovení výše způsobené ekologické újmy na dřevinách nebo porostech či pozemcích
(určených k plnění funkcí lesa);
ocenění nemovitostí (lesního majetku) za účelem jiným (např. ručení nemovitostí,
směna, dražba, atd.);
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stanovení výše majetkové škody při poškození nebo zničení dřeviny jako předmětu
vlastnického práva pro účely aplikace občanskoprávní odpovědnosti za škodu [6];
vyjádření výše hmotné škody pro účely posouzení trestněprávní odpovědnosti [6];
stanovení výše náhradní výsadby a odvodů (či pokut nebo opatření) při kácení dřevin
rostoucích mimo les či nápravě v ochraně přírody;
posuzování míry škod nebo určení jejich existence na dřevinách rostoucích mimo les
nebo na lesním porostu či pozemku určených k plnění funkcí lesa atd.;
stanovení hodnoty dřevin rostoucích mimo les, které jsou součástí významného
krajinotvorného prvku (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů) pro účely vypracování projektů, studií atd.;
stanovení výše škod způsobených zvěří na lesním porostu; apod.

3.1.3 Příklady otázek zadavatele posudku:





oceňte pozemek s trvalým porostem parc. č. 125/8, LV č. 24, k. ú. Nové Sady, okres
Pelhřimov, kraj Vysočina, cenou obvyklou a zjištěnou (úřední) pro účely prodeje
a stanovení daní z převodu nemovitosti. Druh pozemku: lesní pozemek, způsob využití
pozemku: pozemek určený k plnění funkcí lesa;
kvantifikujte škodu způsobenou okusem a loupáním na porostech na pozemku parc.
č. 225, LV č. 5, k. ú. Medlovice, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina;
stanovte případnou škodu na majetku - okrasných dřevinách - vzniklou ořezem těchto
dřevin, rostoucích na pozemku parc. č. 789, LV. č. 41, k. ú. Chocerady, okres Praha –
východ, kraj Středočeský.

3.1.4 Doporučené pracovní postupy:











zpracování typologicky jednotné části znaleckého posudku (charakter zadání
jednoduchá);
správné určení časové roviny, tj. k jakému datu objekt oceňujeme (záležitosti restitucí,
majetkového vyrovnání, dědictví, nedořešená vlastnická práva apod.);
v některých případech, jedná-li se o řešení posudku v minulé časové rovině, pracujeme
se subsystémem 6. Historický průzkum;
místní šetření (měření) provádět vždy ve vegetačním období;
posudek obsahuje zakreslení, plánek nebo schematický zákres lokality ve vhodném
měřítku (např. 1 : 1 000);
zvažovat možné změny přírodních podmínek, stavu ekosystému (dřeviny odrůstají,
trpí chorobami, jsou napadány škůdci, přirozeně prosychají, reagují na podmínky
stanoviště a další např. antropogenní vlivy /těžba, pěstební úpravy apod./);
výjimečně zvláštní důraz zde má terminologická čistota (např. použití norem ČSN ISO
83 9001, zákon o lesích č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále
zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve zněních pozdějších předpisů;
a také zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých
zákonů);
důležité je ztotožnění lokality (případně jednotek prostorového rozdělení lesa)
s Katastrem nemovitostí ČR;
opatření podkladů územně plánovací dokumentace (Územní systém ekologické
stability, územní plán příp. regulační plán ve smyslu stavebního zákona apod.);
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zjištění stavu věcných břemen;
při výpočtech přednostně používat specializovaný software;
v rámci ocenění či kvantifikace výše ekologické újmy (v Kč) postupovat dle
případných legislativních norem, respektive aktuálních metod (postupů);
pracovní postup odlišný dle charakteru trvalých porostů;
pro pozemky určené k plnění funkcí lesa:
aktualizace platného lesní hospodářský plán/osnova místním šetřením;
opatření textové a mapové části;
další mapové podklady (mapa lesnicko-typologická, funkčního využití – kategorie
a subkategorie z Oblastní plán rozvoje lesů – pásma hygienické ochrany vod, chráněná
území, atd.);
v případě neexistence lesní hospodářský plán/osnova vlastní zjištění dat;
dřeviny rostoucí mimo les (dřeviny charakteru okrasných rostlin):
v případě stanovení výše náhradní výsadby a odvodů použití metodik pro
ohodnocování dřevin rostoucích mimo les;
zjištění údajů územní ochrany přírody (v případě památných stromů a registrovaných
významných krajinných prvků opatření plánů péče);
využití Metody „CFA“, subsystémů A a B: Životního prostředí stromového jedince
a Vizuální diagnostika;
subsystém B: Vizuální diagnostika Metody „CFA“ [3] použijeme především při
místním šetření (subsystém 4.) a venkovní konzultaci (subsystém 5.).

3.1.5 Základní vybavení:
Kancelářské:






software pro oceňování nemovitostí, univerzální a specializovaný (zaměřený
na oceňování lesa či ohodnocování dřevin rostoucích mimo les nebo schopný výpočtu
dalších vyžadovaných dat - např. zásoba dříví, kvantifikace funkcí lesa, sortimentace
dříví, atd.);
PC a běžné kancelářské potřeby;
jednotné objemové tabulky pro výpočet zásoby dříví;
sortimentační tabulky (pro provedení sortimentace porostu na stojato).

Terénní:










kvalitní digitální fotoaparát;
dřevorubecké pásmo min. délky 15 m;
posuvné měřítko (využitelné pro měření na pařezu);
sklonoměr, úhloměr příp. dálkoměr;
jedno mužná motorová řetězová pila (např. pro případný odběr dřevního segmentu);
dřevorubecké křídy, sprej a kartičky s čísly na stojánku pro označení jednotlivých
segmentů (při fotografování).
dendrometrická průměrka různé velikosti (adekvátně k výčetní tloušťce měřených
stromových jedinců);
kvalitní výškoměr a dálkoměr;
GPS (s požadovanou přesností měření, vzhledem k potřebě v konkrétním znaleckém
posudku);
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diktafon (umožní rychlý a reprodukovatelný záznam při sběru složitějších či
významnějších dat);
přírůstový nebozez (různé velikosti),
obvodové pásmo textilní (měkké pro měření obvodů kmene, délka cca 200 cm);
relaskopické sklíčko;
pedologická sondýrka (po orientační zjištění půdního typu při určování souborů
lesních typů); atd.
Znalecké posudky navržených oborů „lesnictví“, „ekologie“ a „ohodnocování
dřevin“ zadání složitá

3.2

3.2.1 Označení standardu:
3LEO

3.2.2 Popis předmětu standardu:
Předmětem je řešení otázek spojených s navrženými obory „lesnictví“, „ekologie“
a „ohodnocování dřevin“ (znalecký obor: Lesní hospodářství, odvětví: Dříví, těžba; Myslivost
a znalecký obor: Ochrana přírody a znalecký obor: Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady,
specializace: Oceňování lesních pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich).
Jde o řešení znaleckých úkolů zaměřených na lesnicko-ekologickou (ochranu přírody)
problematiku spojenou s oceňováním majetku. Jde např. o:




stanovení škod způsobených imisemi na lesních porostech;
posouzení míry úživnosti honitby vzhledem ke kmenovým a normovaným stavům
zvěře v honitbě včetně vyjádření ceny majetku v případě překročení těchto stavů
a jejich dopad na lesní porosty;
určení míry poškození lesa jako složky životního prostředí, včetně uvedení vlivu
na chráněné druhy živočichů a rostlin a určení výše ekologické újmy a škody
na majetku, atd.

3.2.3 Příklady otázek zadavatele posudku:




navrhněte kmenový stav jelení zvěře v honitbě Kralice nad Oslavou, posuďte současné
stavy zvěře a vypočtěte škodu na majetku v případě překročení kmenových
a normovaných stavů zvěře v honitbě;
určete míru poškození lesních porostů na LHC Praděd (součást NPR Praděd) imisemi
a určete případnou vzniklou ekologickou újmu na životním prostředí;
stanovte míru přirozenosti lesních porostů v NPR Kralický Sněžník a vyjádřete jejich
hodnotu pro životní prostředí.

3.2.4 Doporučené pracovní postupy:





zpracování typologicky jednotné části znaleckého posudku (charakter zadání složitá);
důležité je ztotožnění lokality (případně jednotek prostorového rozdělení lesa)
s Katastrem nemovitostí ČR;
opatření podkladů územně plánovací dokumentace (Územní systém ekologické
stability, územní plán příp. regulační plán ve smyslu stavebního zákona apod.);
zjištění stavu věcných břemen;
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posudek obsahuje zakreslení, plánek nebo schematicky zákres lokality ve vhodném
měřítku (např. 1 : 1 000 zvláště do Katastrální mapy);
při zjišťování poškození/zdravotního stavu stromového jedince využití aplikace
funkčních biometrických parametrů zjištěných pomocí subsystém C: Funkční
diagnostika Metody „CFA“ [3];
nejvýznamnější roli zde sehrává místní šetření (subsystém 4.), údaje získané místním
šetřením jsou nejcennější částí znaleckého posudku;
místní šetření (měření) provádět vždy ve vegetačním období;
zvažovat možné změny přírodních podmínek, stavu ekosystému (dřeviny odrůstají,
trpí chorobami, jsou napadány škůdci, přirozeně prosychají, reagují na podmínky
stanoviště a další např. antropogenní vlivy /těžba, pěstební úpravy apod./);
zaměření na zjišťování ekosystémových charakteristik lesního ekosystému ve smyslu
zhodnocení jeho stability a schopnosti rezistence a rezilience (odchylky v důsledku
působení vratných a nevratných dějů);
vliv mezioborového a interdisciplinárního prolnutí a proto nastává možnost spolupráce
s konzultanty (důraz na spolupráci výzkumnými institucemi a provádění venkovních
konzultací);
zpracovávat posudky tohoto standardu přísluší zvláště znaleckým ústavům (potřebné
vybavení, laboratoře a technika, včetně možnosti spolupráce více odborníků);
znalec v osobě „dvojjediné“ [4].

3.2.5 Základní vybavení:
Základní terénní vybavení:















kvalitní digitální fotoaparát;
dřevorubecké pásmo min. délky 15 m;
posuvné měřítko (využitelné pro měření na pařezu);
sklonoměr, úhloměr příp. dálkoměr;
jedno mužná motorová řetězová pila (např. pro případný odběr dřevního segmentu);
dřevorubecké křídy, sprej a kartičky s čísly na stojánku pro označení jednotlivých
segmentů (při fotografování).
dendrometrická průměrka různé velikosti (adekvátně k výčetní tloušťce měřených
stromových jedinců);
kvalitní výškoměr a dálkoměr;
GPS (s požadovanou přesností měření, vzhledem k potřebě v konkrétním znaleckém
posudku);
diktafon (umožní rychlý a reprodukovatelný záznam při sběru složitějších či
významnějších dat);
přírůstový nebozez (různé velikosti),
obvodové pásmo textilní (měkké pro měření obvodů kmene, délka cca 200 cm);
relaskopické sklíčko;
pedologická sondýrka (po orientační zjištění půdního typu při určování souborů
lesních typů); atd.

Specializované vybavení:


vybavení různých specializovaných certifikovaných laboratoří (specializace a výběr je
otázkou konkrétního znaleckého posudku);
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4

nutné je vybavení potřebné pro měření funkčních biometrických parametrů;
další potřebné měřicí přístroje, které už nepaří do kategorie základního vybavení
a disponují jím např. znalecké ústavy nebo vědecko-výzkumná pracoviště charakteru
odpovídající svým zaměřením řešeným otázkám znaleckého posudku;
významné jsou laboratoře Forenzní ekotechniky, dendroniky [5] apod.

Závěr

Cílem příspěvku bylo uvést návrh standardizovaných a harmonizovaných postupů podle typů
znaleckých posudků, zde na příkladu charakteru zadání jednoduchá a složitá.
Struktura standardů je rozvržena v uzlových bodech (označení standardu, popis předmětu
standardu, příklady otázek zadavatele znaleckého posudku, doporučené pracovní postupy
a základní vybavení). Návrhy standardů jsou součástí znalecké metodiky dle TZP, které
mohou zároveň sloužit pro potřeby zadavatelů znaleckých posudků a vlastní potřebě znalce.
Důležitou skutečností při tvorbě standardů je zvýšení exaktnosti závěrů znaleckých posudků
včetně jejich přezkoumatelnosti i po uplynutí delšího (významného) časového období.
5
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VÝPOČET VELIKOSTI PLOCH POVRCHU LISTNATÝCH STROMŮ A JEJICH
POTENCIÁL PRO PŘÍPADNÉ VYUŽITÍ V SOUDNĚ-ZNALECKÉ PRAXI
CALCULATION OF THE SIZE OF THE SURFACE AREA OF DECIDUOUS TREES
AND THEIR POTENTIAL FOR EVENTUAL USE IN A FORENSIC-EXPERT
PRACTICE
Markéta Honzová67, Jan Čermák68
ABSTRAKT:
Byl proveden výpočet ploch povrchů nadzemních částí stromových jedinců vybraných druhů
(dub letní, jasan ztepilý, lípa srdčitá) na základě souboru dat naměřených v lužním lese
v Lednici na jižní Moravě. Základním principem je přepočet objemových hodnot skeletu
(kmene a větví) stromů v tloušťkových třídách na velikost plochy. Byl zhodnocen význam
určení těchto parametrů ve vztahu k forenzní ekotechnice. Zejména byla posouzena
využitelnost výsledků pro stanovení funkce stromů z hlediska alometrických vztahů (např.
plocha kambia ve vztahu k výčetní základně), význam velikosti plochy povrchu kůry při
zachycování prachových částic, zadržování vody při intercepci, případně absorpce hluku.
ABSTRACT:
Calculation of the surface area of above ground parts of the tree of chosen species
individuals (oak, ash, small-leaved lime) was based on a set of data measured in a flood plain
forest in Lednice in southern Moravia. The basic principle is to convert volume values of the
tree skeleton (stem, branches) in thickness classes into the size of the area. There was
reviewed the importance of these parameters in relation to forensic ecotechnique. In
particular, there was assessed usefulness of results for determine functions of trees in terms of
allometric relationships (e.g. cambium area in relation to base), importance of the size of
bark area to capture dust particles, water interception or absorption of noise.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Krajinný ráz, funkční diagnostika, funkce stromů, listnatý strom, plocha povrchu skeletu
KEYWORDS:
Landscape character, functional diagnostics, tree function, deciduous tree, surface area of
skeleton
1

Úvod

V rámci řešení problematiky objektivizace metod využívaných pro hodnocení krajinného rázu
byla vypracována tato studie, jejímž předmětem je výpočet velikosti ploch povrchu listnatých
stromů jakožto charakteristiky, která je spolu s údaji o listové a kořenové ploše významná
z hlediska posuzování zdravotního stavu stromů i jejich funkce v krajině.
Metody stanovení listové plochy a její distribuce v korunách dospělých stromů jsou potřebné
pro mnoho studií včetně přepočtu fyziologických měření na jednotlivých stromech
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(stromových vzornících) na jednotku plochy porostu (1 ha) případně na větší rozlohy např.
povodí, lesní podnik apod. Při podobných studiích se mimo listové plochy jako takové
nejčastěji pracuje na porostní úrovni s listovou plochou vztaženou na jednotku plochy porostu
(m2 m-2), která je označována jako index listové plochy (mezinárodní zkratka LAI). Listová
plocha byla tímto způsobem měřena u mnoha druhů dřevin i bylin. Šlo například o práce
Kirtoka 1969, Running et al. 1986, Čermák 1998, Jonckheere et al. 2005. Stejně jako listová
plocha uvažovaná jako plocha asimilační (při fotosyntéze) případně plocha desorpční (při
transpiraci) je důležitá absorpční plocha kořenů (z hlediska příjmu vody a minerálních látek).
To uvádí např. Eckhard a Horst 1996, Pregitzer et al. 1998, Čermák et al. 2006. Kvantifikace
obou těchto ploch je významná pro posuzování jejich poměru, který vypovídá o strukturální
bilanci stromu (vyváženosti jeho příjmové a výdajové plochy). To co se v literatuře vyskytuje
jen velmi omezeně, je plocha povrchu skeletu stromů, kterou lze dělit na plochu kambia
případně felogenu (vlastní produkční plochu stromu) a plochu povrchu kůry s intercepční
funkcí např. pro prach, vodu a plyny, (Monserud et al. 1996, Do-Hyung 2001, Urban et al.
2011).
Zjištění produkční plochy skeletu spolu se stanovením dalších operačních ploch může do jisté
míry představovat alternativu k měření růstu stromů, resp. možnosti jeho snížení v důsledku
např. defoliace nebo jiné operační plochy porostu. Je-li plocha skeletu připadající např. na
jednotku plochy listů ve srovnání s určitým etalonem větší, lze důvodně předpokládat, že bude
méně zásobena asimiláty a naopak. Právě na stanovení velikosti této plochy pro vybrané
druhy listnatých dřevin (dub, jasan, lípa) rostoucí v přírodě blízkému porostu, která
představuje zmíněný etalon, je zaměřena předložená práce.
2
2.1

Materiál a metoda
Výzkumná plocha a druhy dřevin

Pokusná plocha podrobně popsaná v Penka et al. (1985, 1991) se nachází v lužním lese
v aluviu řeky Dyje (48o48´22´´ N, 16o46´32´´ E) v nadmořské výšce 160 m (polesí Horní les,
porost č. 523). Lokalita je klasifikována jako Ulmeto-Fraxinetum crapineum podle Zlatníka
(1976) nebo jako vlhký jasanový lužní les podle klasifikace Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů (Plíva 1984). Porost byl vysázen v roce 1880 a v době analýzy prováděné týmem
Vyskota (1976) a Vašíčka (1980) představoval z hlediska objemu hroubí 78% dub letní
(Quercus robur L.), 18 % jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) a jasan úzkolistý (Fraxinus
angustifolia Vahl.), 3% lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) a jedno procento ostatní stromové
druhy (Ulmus carpinifolia Ruppius ex Suckow, Acer campestre L. a Prunus avium L.).
Střední výška porostu činila 27 m. Hustota porostu a distribuce výčetní základny podle
tloušťkových tříd je znázorněna na Grafu č. 1 a 2. Podrost zahrnoval druhy Rubus caesius L.,
Deschampsia caespitosa L., Dactylis polygama (Horv.) Dom., Viola sylvatica Fr., Glechoma
hederacea a Cornus sanguinea L. (Vašíček 1975). Všechny dřeviny a byliny se nacházely pod
vlivem pravidelných záplav v průběhu celého jejich života a hladina podzemní vody jen
zřídkakdy klesala pod úroveň zakořenění. Z těchto důvodů byl porost popsán jako téměř
nenarušená přírodní lokalita lužního lesa.
Půda je klasifikována jako semiglej (Pelíšek 1975) nebo hnědá aluviální půda (Šály 1978)
s 1-3 m mocnou vrstvou aluviální půdy nad 4-6 m mocným, většinou dobře zavodněným,
stěrko-pískovým podložím z Pleistocénních a Holocénních sedimentů z blízké řeky (Ložek
1973). Průměrná roční teplota vzduchu je 9,0 oC a průměrný roční úhrn srážek 500 mm.
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2.2

Vertikální distribuce skeletu

Studie Vyskotova týmu (1976) zahrnovala 15 vzrostlých stromů dubu, jasanu a lípy různé
velikosti a sociálního postavení. Analýza se týkala distribuce listoví a dále skeletu větví,
kmene i kořenů tříděných podle tloušťkových tříd, vyjádřených ve váhových jednotkách
(čerstvá a suchá hmotnost v kg) a jednotkách objemu (dm3). Skelet byl přitom roztříděn dle
tloušťkových stupňů charakterizovaných průměrnými hodnotami a příslušným rozmezím.
Tento rozsáhlý materiál jsme použili pro odvození plochy povrchu nadzemního skeletu.
V první fázi jsme se věnovali obalové ploše celého nadzemního skeletu, na což bude
navazovat studie povrchu kambia a kůry. Mimo výše zmíněných literárních údajů jsme od
každého druhu odebírali vzorky různých částí, na kterých jsme prováděli vlastní měření
sloužící pro kontrolu literárních dat a na základě ještě podrobnějšího rozboru pro jejich další
zpřesnění. Data týkající se jednotlivých vzorníků zmíněných druhů byla zobecněna pomocí
matematických metod a získané alometrické rovnice byly použity pro přepočet dat na
jednotku plochy porostu dle metodiky, kterou uvádí Čermák (1998).
Z uvedených materiálů vyplývá, že rozmezí výčetních tloušťek dominantních druhů (dubu a
jasanu) bylo 24 až 70 cm. U podrostní lípy bylo toto rozmezí 12 až 28 cm. Přičemž se jednalo
celkem o 135 stromových jedinců (dub 55, jasan 64, lípa 16) s výčetními základnami
7,4 m2 ha-1 (dub), 8,7 m2 ha-1 (jasan) a 0,37 m2 ha-1 (lípa) (viz Graf č. 1 a 2). Plocha výčetní
základny pro celý porost byla 16,4 m2 ha-1.

336

počet stromů porostu

12

160
140

10

120
8

100

6

80
60

4

40
2

20

0

0
10

20

30

40

50

60

kumulovaný počet stromů
porostu

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

70

výčetní tloušťka (cm)

kumulovaný počet stromů porostu

výčetní základna porostu (m2)

2,0

18
16

1,6

14
12

1,2

10

kumulovaná výčetní základna
porostu (m2)

počet stromů

8
výčetní základna
porostu

0,8

6
4

0,4
0,0
10

20

30

40

50

60

2
kumulovaný
součet
výčetní základny
porostu
0
(m2)70

výčetní tloušťka (cm)

Graf č. 1 – Distribuce počtu stromů v celém porostu (1 ha) dle tloušťkových tříd (horní
panel) a distribuce výčetní základny dle tloušťkových tříd (spodní panel). Sloupce
znázorňují hodnoty platné pro jednotlivé tloušťkové třídy, křivka znázorňuje kumulované
hodnoty pro celý porost.
Graph No. 1 – Distribution of stocking density in the experimental stand (trees per 1 ha,
upper panel) and corresponding distribution of stand basal areas according to the same
classes (lower panel). Columns represent values in individual classes, line means
cumulated values for the stand.
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Graf č. 2 – Distribuce počtu stromů jednotlivých druhů v celém porostu (1 ha) dle
tloušťkových tříd (sloupce) a distribuce výčetní základny dle tloušťkových tříd (křivka).
Graph No. 2 – – Distribution of stocking density of each species in the experimental stand
(trees per 1 ha) according to diameter at breast height classes (columns) and similar
distribution of stand basal area in classes (line).
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Výsledky

3
3.1

Přehled výsledků

Souhrnné hodnoty vypočítaných velikostí ploch povrchů nadzemního skeletu tříděného podle
druhů dřevin a tloušťkových kategorií jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 1 – Souhrnné hodnoty velikostí ploch povrchů částí skeletu dle druhů dřevin a
tloušťkových kategorií.
Table No. 1 – Summarized values of skeleton surface areas of stem and branches for
different tree species and mean diameter categories.
tloušťkové rozmezí skeletu živých větví (cm)
0 - 0,5

0,5 - 1

1-2

2-3

3-5

5 - 13

výčetní
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velikost plochy povrchu

(cm)

(m2)

suché
větve
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dub letní
69,7

282,86

43,25

34,31

19,62

28,20

24,19

13,87

40,26

486,55

63,4

274,97

43,94

32,13

19,22
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0,88

1,35

1,27

9,59

18,08

47,70

28

4,64

0,69
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Nejvyšší hodnoty vykazují větve nejmenších tloušťek (do 0,5 cm), velikost povrchu těchto
nejtenčích větví představuje ve většině případů polovinu celkového povrchu nadzemního
skeletu. Naopak nejmenší hodnoty byly zjištěny pro tloušťkové rozmezí 2 až 3 cm.
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celkový povrch skeletu (m2)

dub
lípa
rovnice dub
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Graf č. 3 – Závislost celkového povrchu nadzemního skeletu stromů různých druhů na
jejich výčetní tloušťce (horní panel) a výčetní základně (spodní panel).
Graph No. 3 – Dependence of total surface skeleton area of different tree species on their
breast height diameter classes (upper panel) and their corresponding basal areas (lower
panel). Symbols represent individual sample trees.
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Závislost celkového povrchu nadzemního skeletu stromových vzorníků na jejich výčetní
tloušťce a výčetní základně zachycuje Graf č. 3. Alometrické rovnice vypsané v Tabulce č. 2
ukazují u všech druhů nelineární závislosti.
Tabulka č. 2 – Přehled alometrických rovnic pro výpočet velikosti plochy nadzemní části
skeletu.
Table No. 2 – Allometric equations for calculation of total aboveground skeleton surface
area (S in m2) in individual trees.
2

alometrická rovnice

r (koef. determinace)

SE (standardní chyba)

dub

S =(625*exp(-18*exp(-0,06*x)))

0,985

24,3

jasan

S =(320*exp(-13*exp(-0,064*x)))

0,988

10,2

S =(300*exp(-9*exp(-0,06*x)))

0,988

1,5

lípa

Závislost velikosti celkového povrchu nadzemního skeletu jednotlivých druhů dřevin (Graf
č. 4) a stromů celého porostu (Graf č. 5) na jejich výčetní tloušťce pro jednotlivé tloušťkové
třídy vykazuje maxima u dubu pro tloušťkovou třídu 45 až 47 cm (1 081 m2 ha-1), u jasanu
pro53 až 55 cm (1 435 m2 ha-1) a u lípy pro tloušťkovou třídu 23 až 25 cm (61 m2 ha-1).
Křivky kumulovaného indexu plochy skeletu ukazují hodnoty 0,76 m2 m-2 (dub),0,75 m2 m-2
(jasan), 0,02 m2 m-2 (lípa) a 1,53 m2 m-2 pro celý porost.
Operativní plochy porostu jsme zhodnotili vztažením operativní plochy nadzemní části
skeletu k ploše celkového a osvětleného listoví stanovených ve stejném porostu dle literárních
dat (Čermák 1998). Podíl plochy (m2) skeletu odpovídající listové ploše (m2) jak pro
jednotlivé dřeviny, tak pro celý porost je uveden v Tabulce č. 3. Rovněž jsou zde obsaženy
údaje o ploše skeletu (cm2) připadající na jeden list jednotlivých druhů a celého porostu.
Tabulka č. 3 – Vztah operativní plochy nadzemního skeletu a listoví.
Table No. 3 – Relationship between operative area of surface skeleton and foliage.
poměr plochy skeletu
k listové ploše
dřevina

celkové

plocha skeletu
2
(cm ) na jeden list

osvětlené

dub

0,88

2,62

194

jasan

0,67

2,09

202

lípa

0,16

3,47

62

porost

0,65

2,48

162
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Graf č. 4 – Závislost celkového povrchu nadzemního skeletu stromů různých druhů na
jejich výčetní tloušťce. Sloupce představují plochu skeletu v tloušťkových třídách, křivka
znázorňuje kumulovaný index plochy skeletu.
Graph No. 4 – Dependence of total aboveground surface skeleton area of different tree
species on their diameter at breast height classes. Columns represent skeleton surface area
of classes, line means accumulated index of surface skeleton area for the entire stand (1
ha.)
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Graf č. 5 – Závislost celkového povrchu nadzemního skeletu stromů v porostu (1 ha) na
jejich výčetní tloušťce. Sloupce představují plochu skeletu v tloušťkových třídách, křivka
znázorňuje kumulovaný index plochy skeletu.
Graph No. 5 – Dependence of total skeleton surface area (in m2) on the stand level (all
species) on breast height diameter classes. Columns represent areas for such classes, line
means cumulated index of skeleton surface area for the entire stand.
3.2

Souhrn

V rámci studie byl proveden výpočet velikost ploch povrchů nadzemních částí stromových
jedinců vybraných druhů (dub, jasan, lípa) na základě souboru dat naměřených v lužním lese
v Lednici na jižní Moravě. Základním principem je přepočet objemových hodnot skeletu
(kmene a větví) stromů v tloušťkových třídách na velikost plochy. Z vypočítaných hodnot
jsme pomocí alometrických rovnic popsali závislost plochy nadzemního skeletu na výčetní
tloušťce daného stromu. Tyto rovnice jsme použili ke zjištění plochy povrchu celého porostu
(1 ha). S využitím výsledků práce Čermáka (1998) jsme zkoumali vztah operativní plochy
nadzemního skeletu a plochy listoví a to jak pro listy osluněné, tak pro všechny listy
v porostu. Rovněž jsme se zabývali určením velikosti plochy skeletu (cm2) připadající na
jednotku plochy listoví (nebo i jeden list) jednotlivých druhů a celého porostu.
4

Závěr

Znalost velikosti plochy povrchu nadzemních částí stromů lze využít jak pro kvantifikované
ohodnocení funkce dřevin z hlediska intercepce (zadržování látek různého skupenství), ale i
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k posouzení zdravotního stavu dřeviny dle vyváženosti operativních ploch (kambium, listy).
Všechny tyto vztahy jsou významným základem pro standardizaci výpočtů výše popsaných
charakteristik v prostředí lužního lesa jižní Moravy. Zjištění produkční plochy skeletu spolu
se stanovením dalších operačních ploch v lesních porostech co nejbližším přírodním stavem
(tedy stavem, který lze považovat za optimální) může do jisté míry představovat určitý etalon
a tím alternativu kvantifikace důsledků poškození stromů, např. vlivem nějakým faktorem
způsobené defoliace nebo jiné operační plochy porostu na snížení jeho růstu. Hodnoty růstu
(jejichž zjištění je časově náročné) jsou při daném postupu nahrazovány charakteristikami
poměrů fyziologických operačních ploch, které růst podmiňují a které lze poměrně rychle
odvodit na základě okamžitě zjištěných taxačních dat. (Je-li plocha skeletu připadající např.
na jednotku plochy listů ve srovnání s určitým etalonem větší, lze důvodně předpokládat, že
bude méně zásobena asimiláty a tudíž strom méně poroste a naopak). Tyto skutečnosti by
mohly být použity jako doplnění práce s cílem přiblížení se exaktnosti a tedy objektivizace
metod hodnocení krajinného rázu. Uvedený přístup předkládá konkrétní veličiny v rámci
subsystému C – vizuální diagnostika, metody CFA (kontaktního ohodnocování rostlinstva),
která je významným nástrojem systémové metodologie forenzní ekotechniky:les a dřeviny
(Alexandr 2010).
5
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KLÍČOVÉ KROKY PŘI TVORBĚ STANDARDIZACE VYUŽITÍ LETECKÝCH
SNÍMKŮ (DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ) PRO POTŘEBY FORENZNÍ
EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY
KEY STEPS IN STANDARDIZATION OF AERIAL PHOTOGRAPHY (REMOTE
SENSING) USAGE FOR FORENZIC EKOTECHNIQUE: FOREST AND TREES
NEEDS
Sabina Introvičová
ABSTRAKT:
Tématem příspěvku je popis zásadních kroků při používání obrazových dat dálkového
průzkumu země jako podkladového materiálu při zjišťování skutečností potřebných pro
vypracování znaleckého posudku v prostředí Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld). Při
řešení otázek zadavatele posudku je nutné využívat všechny dostupné informace o zkoumaném
objektu v souladu se systémovou analýzou nutnou k systémovému posuzování stavů a vazeb v
prostředí FEld. Z toho vyplývá i nutnost použití dostupných obrazových dat. Obrazová data
byla pro potřeby FEld rozdělena do tří kategorií: letecké snímky, data laserového skenování a
družicové snímky s uvedením základních charakteristik. Dále bylo navrženo několik kroků pro
získávání a vyhodnocování obrazových dat v procesu analyzování podkladových materiálů
zkoumaného objektu. Hlavním problémem zůstává skutečnost, že tvorba a zpracování
obrazových dat dálkového průzkumu země se dynamicky vyvíjí. Tímto se mění i podmínky, za
kterých je možné tato data získávat od subjektů zabývajících se jejich zpracováním.
ABSTRACT:
The description of key steps for remote sensing data usage as base data for forensic
ecotechnique expert opinions is a topic of the article. In accordance with systematic
methodology in forensic ecotechnique, all accessible information about an object of
examination should be employed. It follows that remote sensing data usage for expert
opinions working out in the field of Forensic ecotechnique: forest and trees is necessary.
Remotely sensed data was divided into three categories: aerial photography, radar
imaginary, and satellite data; all with basic characteristics. The main problem of the
standardization of remotely sensed data usage is in its dynamic development which has an
impact of conditions for obtaining the data from different subjects dealing with pictorial data
processing.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dálkový průzkum země, letecké snímky, laserové skenování, družicové snímky, Forenzní
ekotechnika: les a dřeviny, systémová metodologie
KEYWORDS:
Remote sensing, aerial photography, radar imaginary, satellite data, Forenzic ecotechnique:
forest and trees, system methodology
1

Úvod

Téma tohoto příspěvku navazuje na téma příspěvku „Úvod do standardizace využití leteckých
snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby FEld“, které bylo autorkou publikováno na
3. odborné konferenci doktorského studia JUFOS v Brně, v dubnu 2011.
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V České republice byly letecké snímky již několikráte použity [z archivu Vojenského
geologického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř)] jako důkazní materiál při řešení
otázek přítomnosti (existence) či nepřítomnosti zkoumaného objektu v dané lokalitě
v zadaném minulém čase při vypracování znaleckých posudků v prostředí FEld. Vzhledem
k dynamicky se rozvíjejícím technologiím způsobu snímkování zemského povrchu pomocí
fotogrammetrických přístrojů nesených na palubách letounů nebo družic je dnes možné získat
aktuální obrazová data o zkoumaném objektu odpovídající požadavkům kladeným na exaktní
vypracování odpovědí na otázky zadavatele znaleckých posudků týkající se problematiky
FEld. Využití veškerých dostupných informací o zkoumaném objektu je v souladu se
systémovou analýzou nutnou k systémovému posuzování stavů a vazeb v prostředí FEld. Ze
strukturovaného schématu hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací na obr. 10/1
a 10/2 [1] vyplývá i nutnost použití dostupných obrazových dat. Cílem příspěvku je popis
zásadních kroků při používání obrazových dat dálkového průzkumu země jako podkladového
materiálu při zjišťování skutečností potřebných pro vypracování znaleckých posudků
v prostředí FEld.
2
2.1

materiál
Obrazová data

Obrazová data byla rozdělena pro potřeby FEld do tří kategorií: letecké snímky, data
laserového skenování a družicové snímky s uvedením základních charakteristik.

2.1.1 Letecké snímky
Letecká fotografie poskytuje úplný a bezchybný pohled shora na zemský povrch ; podává
informaci o okamžitém stavu různě dynamických procesů. Jde o trvalý záznam, který lze
opakovaně porovnávat s jinými zdroji informací. Může postihnout jevy či vlastnosti
nepostižitelné pouhým okem. Oproti lidskému zraku se vyznačuje rozšířenou spektrální
citlivostí (přibližně od 0,3 do 0,9 mikrometrů).
Letecké snímky jsou pořizovány z palub letadel s co nejvyšším dostupem a relativně nízkou
rychlostí (L-410 FG, CESSNA C-172, Zlín Z-143, Brigadýr L-60S s rychlostí 150 až 360
km/hod). Pro detailní snímky z malých výšek se využívá modelů. Podle požadavků k jakému
účelu budou tato obrazová data sloužit, se nastavují parametry snímkování. Snímky mohou
být buď kolmé (úhel od svislice je menší jak 3°) nebo šikmé s horizontem a bez horizontu.
Letecké fotografie jsou pořizovány středovým promítáním, pro něž je typické kolísání měřítka
a radiální posuny, což způsobuje zkreslování obrazu. Transformací původního snímku ze
středového na ortogonální promítání, získáme konstantní měřítko v celé ploše snímku. Po
takovémto zpracování (ortorektifikaci) lze přesně měřit vzdálenosti, plochy či úhly.
(Fotogrametrie). Snímky jsou pořizovány s podélným a příčným překrytem v tzv. blocích.
Výhodou leteckých snímků je možnost pořídit snímky s vysokým prostorovým rozlišením,
které může být menší než 1 m. Letecké snímkování má také delší historii než satelitní
snímkování (letecké snímky se pro potřeby mapování používají již od přelomu 20. a 30. let
20. století), a proto lze použít archivní snímky pro zjišťování stavu zkoumaného objektu před
několika desítkami let. Nevýhodou je závislost na počasí při pořizování leteckých snímků,
možná komplikace s důvodů oblačnosti. Také poloha slunce nad obzorem ovlivňuje vizuální
interpretaci snímků vzhledem k stínům vrhaným různými objekty. U leteckých snímků
pořizovaných do začátku 21. století je potřeba počítat pouze s jedním spektrálním pásmem,
což může komplikovat proces klasifikace. Na rozdíl od družicových snímků skládajících se
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z několika spektrálních pásem, takže je možné provádět některé analýzy přispívající
k exaktnosti klasifikace jednotlivých objektů zobrazených na snímku.[2].
V minulosti byla v lesnické praxi uplatněna především vizuální interpretace leteckých
snímků, které sloužily k zakreslování základních jednotek rozdělení lesa do hospodářských
map 1:50 000. Aplikací fotogrammetrických postupů lze odečítat mnohé atributy, jako je
např. poloha stromů, střední výška porostů a podobně. [5]. Letecké snímky, které jsou v
České republice pořizovány zhruba od začátku 21. století, již obsahují pásma tři (digitální
fotogrammetrie). Proto je možné použít procesu automatické klasifikace s výsledky mnohem
kvalitnějšími než v případě použití snímků archivních s jedním spektrálním pásmem. [2].

2.1.2 Laserové skenování
Laserové skenování LiDAR (Light Detection and Ranging) patří k nejmodernějším
technologiím pro pořizování prostorových dat o území (zkoumaném objektu). Výhodou
LiDARu je velká hustota naměřených dat v krátkém časovém intervalu, možnost použití i za
zhoršených viditelných podmínek nebo úplné tmy. Laserový skener pracuje na principu
vysokofrekvenčního laserového dálkoměru. Laserový paprsek měří vzdálenost, kterou urazí
směrem k povrchu země. Ve stejný okamžik je zaznamenána poloha skeneru
v souřadnicovém referenčním systému pomocí palubní aparatury GPS. Podélný, příčný sklon
a pootočení skeneru vůči plánované letové dráze ve stejném okamžiku jsou určeny pomocí
aparatury IMU (inerciální měřící jednotka), která je připevněna ke skeneru. Vyhodnocením
všech těchto parametrů získáme informaci o jednom určitém bodu povrchu. Primárním
výstupem laserového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů, tzv. mračno bodů.
Pomocí automatických, poloautomatických a manuálních postupů je v dalším zpracování
prováděna klasifikace těchto bodů. Konečným výstupem zpracování dat z laserového
skenování může být například velmi detailní model terénu. [6]. Nosičem celého laserového
zařízení bývá letadlo nebo vrtulník. V České republice provádí plošné skenování leteckým
laserovým skenerem Leica ALS 50-II a Riegl LMS Q680i firma GEODIS. k 1.1. 2011 měla
tato firma zdokumentováno LiDARem přibližně 30% území ČR. V roce 2005 se firma
GEODIS podílela na zpracování modelu porostu pro účely sledování růstu a vývoje lesa. [4].
Použití dat leteckého laserového skenování přináší oproti datům ZABAGED (Základní báze
geografických dat) několikanásobně vyšší přesnost ve výškopisu a zároveň zachycuje
relativně podrobně detaily terénu i v místech pod lesním porostem. Vlivem zapojení lesních
porostů však přesto zůstává množství odražených bodů reliéfu nedostatečné pro zachycení
malých detailů, jako jsou pařezy či skalní výchozy. [6]

2.1.3 Družicové snímky
První meteorologická družice TIROS I byla vypuštěna na oběžnou dráhu země v roce 1960. O
digitálním průzkumu Země můžeme hovořit od roku 1972 s vypuštěním družice LANDSAT I
určené pro výzkum přírodních zdrojů. Výhody družicových snímků plynou především z toho,
že jsou pořizovány nepřetržitě a digitálně, což usnadňuje jejich zpracování. Nevýhodou byla
donedávna nízká rozlišovací schopnost, která nemohla konkurovat leteckým snímkům. [2] V
dnešní době lze získat satelitní snímky s velmi vysokým rozlišením (VHR). Tato data
představují nový obzor DPZ a oproti leteckým snímkům mají řadu výhod v podobě vyššího
spektrálního, radiometrického a temporálního rozlišení. Zcela nová éra v přístupu k satelitním
datům nastala s počátkem nového tisíciletí, kdy byly vypuštěny družice IKONOS (1999) a
QuickBird (2001) – QB. Senzory obou družic disponují 11bitovou radiometrií (rozsahem
stupňů šedi) a snímají ve třech viditelných a blízkém infračerveném pásmu v rozlišení 4 metry
(QB 2,5 m) na pixel. Navíc nabízejí jednobarevné tzv. panchromatické pásmo v rozlišení 1
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m/pixel (0,6 m pro QB). Fůzí všech těchto pásem lze získat barevný obraz zostřený
panchromatickým kanálem na rozlišení 1m. Navíc umožňují nastavení úhlu snímání,
promítání ze dvou center (epipolární projekce) a tvorbu stereoskopického obrazu. Takové
parametry přímo určují data k digitálnímu mapování a modelování 3D objektů pomocí
automatické obrazové analýzy založené na znalostním přístupu. [5].
Pro potřeby této práce bylo použito rozdělení satelitních snímků podle jejich prostorové
rozlišovací schopnosti, tak jak je uvádí na svých stránkách firma GISAT. [7].


Družicové snímky nízkého a středního rozlišení

Družicová data nízkého rozlišení (LR, Low Resolution) mají prostorové rozlišení řádu 1
km, data středního rozlišení (MR, Medium Resolution) pak v řádu 100 m. Tato data jsou
pořizována výhradně v multispektrálním režimu, který zahrnuje viditelnou a
infračervenou část optického spektra. Takovéto snímky jsou vhodné pro mapování
v měřítku 1 : 1 000 000 a příkladem aplikací, pro něž byly využity, je globální a
kontinentální mapování, sledování stavu a vývoje vegetace nebo monitorování rozsáhlých
přírodních katastrof. Mezi družice pořizující data nízkého prostorového rozlišení patří
například Meteosat MGS (4 000 m) nebo Orb View 2 (rozlišení 1 130 m). Data středního
rozlišení lze pak získat například ze satelitů Envisat rozlišení 300 m) nebo IRS 1D a 1C
(rozlišení 188 m).
 Družicové snímky vysokého rozlišení
Mezi družicová data vysokého rozlišení (HR, High Resolution) patří snímky
s prostorovým rozlišením v řádu desítek metrů. Tyto snímky jsou pořizovány jak
v panchromatickém tak multispektrálním režimu. Data jsou vhodná pro mapování
v měřítkách od 1 : 100 000 do 1 : 25 000. Příkladem možných aplikací využívajících data
vysokého rozlišení může být mapování stavu a změn krajiny (land use/land cover),
mapování vegetace, lesních a zemědělských ploch, geologické a geomorfologické
mapování a mnoho dalších. Družicemi, které pořizují snímky vysokého rozlišení, jsou
například LANDSAT 1–5 (30–80 m), SPOT 1–4 (rozlišení 10 a 20 m), SPOT 5 (rozlišení
2,5 – 5 m a 10 m).
 Družicové snímky velmi vysokého rozlišení
Satelitní snímky, jejichž rozlišení je označováno jako velmi vysoké, mají prostorovou
rozlišovací schopnost řádu jednoho metru. Jsou pořizovány buď v panchromatickém
režimu, nebo v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu. Snímky jsou
vhodné pro mapování v měřítkách od 1 : 25 000 do 1 : 5 000. Vzhledem k velkému
rozvoji těchto dat v současné době přibývá také aplikací, v nichž nacházejí uplatnění. Data
velmi vysokého rozlišení (VHR) jsou pořizována družicemi IKONOS, Orb View 3 a
KOMPSAT 2 (všechny mají rozlišení v panchromatickém režimu 4 m, v multispektrálním
1 m), dále družicí QuickBird (rozlišení 0,6 a 2,4 m), NigeriaSat 2 (rozlišení 5 m).
Provozovatelé družic nabízejí družicová data v různých úrovních zpracování: úroveň Basic,
Standard a Ortho, které se liší především polohovou přesností a cenou. Cena dat úrovně Ortho
je vyšší než cena dat úrovně Standard nebo Basic. Objednání dat nižší úrovně a jejich
zpracování dodavatelskou firmou bývá zpravidla levnější. [7].
3

Metody

Dále bylo navrženo několik klíčových kroků pro získávání a vyhodnocování obrazových dat
v procesu analyzování podkladových materiálu zkoumaného objektu.
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Navržený postup v procesu rozhodování o využití obrazových dat je následující:
Podle otázek zadavatele specifikovat typ znaleckého posudku a jeho zařazení do
skupiny A, B nebo C

3.1

Typologie znaleckých posudků (TPZ) navržena Ing. Alexandrem [1] vychází z faktu, že FEld
se zabývá zkoumáním objektů spadající do oborů znalecké činnosti obsažených v současných
číselnících Krajských soudů a přiřazuje těmto oborům písemný a číslicový kód takto:


1L = lesní hospodářství: specializace: dříví, těžba, myslivost



2E = ochrana přírody (ekologie)



3B = bezpečnost práce v lesním hospodářství



4O = ekonomika: odvětví: ceny a odhady: specializace: oceňování lesních porostů,
dřevin a škod na nich



11 x kombinace možných oborů (3LE,4LB…)

Z 20ti-let praxe soudních znalců vyplynulo, že při řešení otázek zadavatele znaleckých
posudků v prostředí FEld se zadání jednoduchá týkala typů posudků 2E, 3B a 4O. Zadání
středně složitá již zahrnovala typy posudků, při kterých byly nutné znalosti z více oborů: např.
5LO,6EO či 6LEB. Přesto můžeme ke středně složitým přiřadit i typ posudku jednooborový
1L. Pro zadání složitá však již platí nutná znalost z více jak jednoho oboru znalecké činnosti.
Například 3LE,7LEO,9EBO, 10LEBO. [1].
Pro standardizaci použití obrazových dat se vycházelo ze zkušeností s vypracováním
znaleckých posudků v prostředí FEld, při kterých již byly letecké snímky použity. Dále bylo
bráno v potaz, že v současné době se obrazová data dají použít prakticky ve všech typech
znaleckých posudků týkajících se problematiky FEld. Otázky zadavatele byly rozděleny do tří
základních skupin:

3.1.1 Skupina A – detekce porostů v současné době již neexistujících:
archivní obrazová data
Příklady možných zadání znaleckých posudků [1]:


hodnocení porostů na místě dnešní vodní nádrže, s úkolem přezkoumat ocenění
MěNV ze dne .... roku... v příslušné části týkající se ocenění porostů (TPZ 4O)



porovnání pokryvnosti jednotlivých expozic svahů výsypky...., na základě leteckých
snímků, rok 1996 a 2001 (TPZ 3LE)



určit stáří vymýcených porostů podle zbylých pařezů, přičemž zahrne do tohoto
porosty pokácené do května roku 1992 a v období od května 1992, dále pak za období
od května 1999, a to po 29. 7. 1999, je-li to objektivně zjistitelné (TPZ 1L)



posouzení funkce pokácených stromů v lokalitě z hlediska jejich výskytu
v konkrétním biokoridoru k. ú..., parc.č., resp. funkčnost a zapojení do celkové sítě
ÚSES v krajině (TPZ 3LE)

3.1.2 Skupina B – vizualizace poškození porostů: aktuální i archivní
obrazová data
Příklady možných zadání znaleckých posudků [1]:
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simulace havárie úniku chlóru z potrubí zásobníku v objektu, které způsobilo
poškození porostů v pěstebním areálu společnosti a zakreslení do snímku jednotlivých
úrovní možných poškození (TPZ 6EO)



určení rozčleňovací linie pro vyčištění porostních částí postižených povodněmi a
optimální využití dřevní suroviny s maximálním zašetřením porostů (TPZ 1L)

3.1.3 Skupina C – posouzení stavu lesa ve smyslu zákona č. 289/95 Sb. o
lesích: aktuální obrazová data
Příklady možných zadání znaleckých posudků [1]:

3.2



rekognoskace zdravotního stavu stromových a keřových jedinců prostřednictvím
leteckých hyperspektrálních obrazových dat, radarových dat, resp. družicových
multispektrálních a hyperspektrálních VHR dat (TPZ 4O)



posouzení Plánu péče o přírodní památku…, národní kulturní památka, posouzení
stavu lesa v době vegetace (včetně výsledků floristického průzkumu) ke dni… a z toho
plynoucí pravidla pro návrh „Provozního řádu“ v lokalitě přírodní památky…. (TPZ
4LE)



dendrologické a kvalitativní vyhodnocení stromů osové aleje v zámeckém parku ....,
návrh údržby – rekonstrukce – těchto stromových jedinců (TPZ 1L)



zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu zadaného území vč. ÚSES – zaměřené
na dřeviny a jejich ovlivnění související s výstavbou obchodních a bytových komplexů
(TPZ 3LE)
Ze zadání posudku určit časový charakter obrazových dat jako podkladového
materiálu a z toho vyplývající možnost využití:

3.2.1 Retrospektivních dat leteckých respektive družicových snímků –
specifikace stáří archivních materiálů – skupina A a B
3.2.2 Aktuálních dat leteckých respektive družicových snímků – skupina C
3.2.3 Prognózování pomocí dat leteckých respektive družicových snímků –
skupina A, B i C
3.3

Venkovní konzultace ve smyslu volby leteckých nebo družicových obrazových
dat

3.4

Volba subjektu zabývajících se shromažďováním a zpracováním obrazových dat

4

Závěr

Použití obrazových dat může velkou měrou přispět k exaktnosti závěrů při řešení znaleckých
posudků v prostředí FEld. V současné době obrazová data nemohou plně nahradit šetření
znalce na místě zkoumané lokality (objektu) v případě zjišťování aktuálního stavu porostu.
Avšak pro znalecké posudky, řešící stav zkoumaného objektu nebo jeho existenci v době
minulé, jsou obrazová data významným důkazním materiálem. Autorka se bude dále zabývat
problematikou určení časového charakteru obrazových dat a volbou subjektů zabývajících se
shromažďováním a zpracováním obrazových dat. Vzhledem k dynamicky se vyvíjejícím
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technologiím zpracování obrazových dat je nutné počítat i se změnami podmínek, za kterých
bude možné tato data pro potřeby FEld získávat.
5
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ANALÝZA VÝZNAMNÝCH ZAHRANIČNÍCH METOD PRO HODNOCENÍ ŠKOD
ZVĚŘÍ NA LESNÍCH POROSTECH
ANALYSIS OF SIGNIFICANT FOREIGN METHODS FOR EVALUATION OF
GAME DAMAGES TO FORESTS
Zbyněk Šafránek69
ABSTRAKT:
Škody zvěří na lesních porostech jsou aktuálním a často diskutovaným problémem.
Hodnocení a vyčíslování těchto škod je v České republice legislativně zakotveno v zákoně č.
449/2001 Sb. o myslivosti a ve vyhlášce č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo
škody způsobené na lesích. Cílem tohoto článku je analyzovat metody hodnocení škod zvěří na
lesních porostech v některých evropských státech s podobným lesnickým hospodařením jako
v ČR a porovnat je s naší legislativou.
ABSTRACT:
Game damages to forests are actual and often discussed problem. Evaluation and
quantification of these damages in the Czech Republic is legally enshrined in Act No.
449/2001 Coll. about game management and in Decree No. 55/1999 Coll. about method of
calculating the amount of injury or damage caused to forests. The aim of this article is to
analyze the methods of assessment of damage to forests game in some European countries
with similar forestry management like in the Czech republic and comparation with czech
legislation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Škody zvěří, zahraniční metody, loupání, ohryz, okus.
KEYWORDS:
Game damages, foreign methods, peeling, gnaw of bark, bite of shoots.
1

Úvod

Škody zvěří na lesních porostech nejsou problémem jen v České republice, ale i ve
všech vyspělých evropských a světových zemích. Ve všech těchto zemích proto existují různé
metodiky výpočtu výše škod na lesních porostech. Cílem tohoto článku bylo zhodnotit situaci
zejména v okolních státech, které se vyznačují podobným způsobem hospodaření v lesích.
Výpočtem škod zvěří na lesních porostech v České republice se zabývá vyhláška č. 55/1999
Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích [1], ve které je detailně
popsán způsob výpočtu konkrétních druhů škod na lesích. Tato vyhláška je však zastaralá a
měla by být v nejbližší době novelizována [2]. Úplně potom chybí metodika venkovního
postupu při zjišťování vstupních dat pro výpočet škod. Navržení a ověření této metodiky je
předmětem řešení autorovy disertační práce. Cílem tohoto článku tedy bylo analyzovat
některé zahraniční přístupy a případně je využít při návrhu standardizované metodiky
zjišťování vstupních dat v terénu pro potřeby soudně – znalecké v České republice. Nová,
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standardizovaná metodika sběru dat na poškozených plochách by umožnila jednotný postup
při hodnocení škod zvěří na lesních porostech. Dále by při případném přezkoumání
znaleckého posudku druhým znalcem mělo být dosaženo stále stejných výsledků.
2

Materiál a metodika

Pro napsání tohoto článku bylo nejdůležitější zajistit co nejvíce zahraničních
literárních pramenů týkajících se škod zvěří na lesních porostech. Vzhledem k náročnosti
vyhledávání a překládání těchto materiálů byly zvoleny tři státy sousedící s Českou
republikou. Jedná se o Spolkovou republiku Německo, Slovenskou republiku a Polskou
republiku. Ve všech těchto zemích existuje legislativní úprava v oblasti zjišťování výše škod
zvěří na lesních porostech a s tím souvisejícími náhradami vlastníkům lesa. Vzhledem k
rozsáhlosti dané problematiky je tento článek zaměřen na zjištění čísla právního předpisu
týkajícího se problematiky škod zvěří a jeho stručný popis, dále na způsob výpočtu výše
škody a metodiky venkovního zjišťování vstupních údajů.
2.1

Spolková republika Německo

Základním právním předpisem o lesích v Německu je spolkový lesní zákon z roku
1975, který byl změněn zákonem z roku 1984. Tento zákon udává základní rámec
hospodaření v lesích, přičemž každá z 11 spolkových zemí má pravomoc vydat vlastní lesní
zákon, který ovšem musí být v souladu se spolkovým zákonem. Mezi nejdůležitější zemské
zákony patří: "Lesní zákon pro svobodný stát Sasko" (1992), "Zemský lesní zákon pro zemi
Severní Porýní - Vestfálsko" (1989) a "Zemský lesní zákon pro Bavorsko" (1982). Většina
těchto zákonů byla samozřejmě průběžně novelizována. [3]
Podobně jako v ostatních evropských zemích, má povinnost hradit škody zvěří na
lesních porostech nájemce loveckého revíru. Ve spolkové zemi Porýní – Falcku byla
vypracována závazná metodika pro jejich výpočet [4]. Jedná se o několik jednoduchých a
přehledných tabulek, ze kterých je možné snadno spočítat výši škody na jednotlivých
plochách. Základní rozdělení škod zvěří na lesních porostech je na škody na mladých lesních
porostech (kultury, nárosty), ve kterých se počítají škody ze zničení, nebo ze snížení přírůstu.
Ve starších porostech se počítají škody způsobené okusem, nebo ohryzem, které způsobuje
zvěř vysoká.
Tabulka č. 1 v tomto pokynu se zabývá náhradou za zničené sazenice (do 4 let věku) v
důsledku vytloukání, ukousnutí nadzemní části, apod.
Tabulka č.1 – Náhrady za zničení sazenic
Table No. 1 – Compensation for destruction of transplants
Dřevina
Buk

Dub

Smrk

Douglaska

Borovice

Hodnota sazenice (€/ks)

0,60

0,60

0,35

0,50

0,25

Hodnota zalesnění (€/ks)

0,60

0,60

0,40

0,40

0,30

Součet (€/ks)

1,20

1,20

0,75

0,90

0,55

Přirážka za každý rok po
výsadbě (€/ks)

0,30

0,30

0,20

0,20

0,15
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Při výpočtu výsledné škody ze zničení sazenic je třeba přičíst náklady na ochranu
kultury do vzniku škody a hodnotu ročního přírůstu, která je uvedena v tabulce hodnocení
ztrát přírůstu v důsledku okusu. Škody se hradí do výše tzv. standardního hektarového počtu
sazenic.
Tabulka č. 2 je určena k výpočtu náhrady škod v důsledku okusu sazenic spárkatou
zvěří, nebo zajícem (do 4 let věku porostu).
Tabulka č. 2 – Náhrady ze snížení přírůstu v důsledku okusu
Table No. 2 - Compensation for reducing of increment due to browsing
Dřevina
Buk

Dub

Smrk

Douglaska

Borovice

Průměrná hodnota ročního
přírůstu (€/ks/rok)

0,30

0,30

0,20

0,20

0,15

Standardní počet jedniců při
výsadbě (ks/ha)

6 000

6 000

3 000

2 000

5 000

0,06

0,06

0,04

0,05

0,03

0,36

0,36

0,24

0,25

0,18

Režijní náklady podniku.
(přirážka 5 % k hodnotě
ročního přírůstu) (€/ks/rok)
Součet hodnoty ročního
přírůstu a režijních nákladů
podniku. (€/ks/rok)

V případě výpočtu škody okusem u porostů vzniklých přirozeně se škody počítají na
nejvyšších jedincích rozmístěných po celém porostu v množství, které by odpovídalo umělé
výsadbě.
U starších porostů, ve kterých vznikají škody okusem a ohryzem je třeba počítat škody
podle tabulky č. 3.
Tabulka č. 3 – Výpočet škod ohryzem a loupáním v kusech
Table No. 3 - Calculation of damages by browsing in pieces
Škody ohryzem a loupáním (€/ks)
Věk (roky)
Dřevina
Smrk
kvalitní

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,82

1,19

1,62

2,09

2,54

3,00

3,48

4,01

4,55

Smrk
nekvalitní

-----

0,86

1,00

1,25

1,54

1,82

2,13

2,44

2,75

Douglaska
kvalitní

1,43

2,26

3,27

4,47

5,80

7,26

8,82

10,65

12,64

355

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

Douglaska
nekvalitní

1,05

1,52

1,44

3,16

4,23

5,42

6,68

7,99

9,47

Buk

---

---

0,54

0,77

1,20

1,73

2,33

2,99

3,74

Při výpočtu škod ohryzem a loupáním je nejprve třeba stanovit jakost stávajících
porostů podle německých klasifikací. Rozdíl hodnot kvalitních a nekvalitních stromů byl
stanoven na základě kalkulací prodejních cen dřeva z kvalitních a nekvalitních porostů a
z rozdílných nákladů na těžbu a přibližování kvalitních a nekvalitních sortimentů. V případě,
že jsou poškozeny větší plochy, nebo porosty mladšího věku, lze použít tabulku č. 4, kde se
škody počítají v €/ha.
Tabulka č. 4 – Výpočet škod ohryzem a loupáním v hektarech
Table No. 4 - Calculation of damages by browsing and bark scaling in hectars
Škoda ohryzem a loupáním (€/ha)
Věk (roky)
Dřevina
Smrk
kvalitní
Smrk
nekvalitní
Douglaska
kvalitní
Douglaska
nekvalitní
Buk

20

25

30

35

40

45

50

55

60

3 470

3 750

4 020

4 200

4 280

4 340

4 400

4 480

4 540

2 980

3 160

3 230

3 400

3 560

3 660

3 740

3 780

3 800

3 710

4 130

4 470

4 780

5 020

5 210

5 380

5 600

5 840

3 400

3 680

3 990

4 280

4 570

4 810

4 990

5 130

5 310

3 720

4 190

4 570

4 830

5 070

5 290

5 440

5 570

5 650

Při výpočtu škody podle tabulky č. 4 je třeba předem zjistit procento poškozené
plochy. Tabulkové údaje představují škodu na jeden hektar plochy při poškození všech
jedinců a při plném zakmenění. V případě jiných vstupních hodnot je třeba tyto částky
adekvátně redukovat.
Postup výpočtu u všech výše uvedených druhů škod je jednoduchý a zřejmý. Tento
metodický pokyn se ovšem nezmiňuje o způsobu sběru dat v terénu. Principy výpočtů
tabulkových hodnot jsou podobné jako v České republice.
2.2

Slovenská republika

Slovenská republika má platný zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z., ve kterém je
ustanovena povinnost náhrady škod způsobených zvěří. Tato povinnost je zakotvena v §1
písm. h, ale v § 69 písm. c je zároveň uvedeno, že uživatel honitby nezodpovídá za poškození
těch lesních porostů, které nebyly chráněné oplocenkami, individuální ochranou, nebo
repelenty (jedná se pouze o škody na mladých lesních porostech – okus a vytloukání).
V případě škod na starších porostech, kde dochází k ohryzu a loupání není ochrana
vyžadována. Škody, které způsobí zvěř celoročně hájená hradí stát. [5]
Pro správný výpočet výše škody byl vydán metodický pokyn, který rozděluje
napadené jedince na poškozené a zničené. Další rozdělení je dle stáří porostu, ve kterém
k poškození došlo. V mladých porostech jsou vylišeny škody okusem, vytloukáním,
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vytahováním a vyrýváním sazenic. Ve starších porostech potom škody ohryzem, loupáním a
jiným mechanickým poškozením kůry. [5]
Hodnocení škod v terénu je zaznamenáváno v rámci nejnižších jednotek prostorového
rozdělení lesa (porostní skupiny). Podle rozsahu a způsobu se dělí na celoplošné a výběrové
zjišťování poškození. V případě výběrového zjišťování jsou vytyčeny zkusné plochy, jejichž
velikost má být v mladých lesních porostech 0,01 – 0,04 ha, případně pásy 1 až 10 metrů
široké. Zkusné plochy se umisťují ve čtvercové síti, pásy rovnoběžně ve stejných
vzdálenostech. V metodickém pokynu je dáno, kolik procent z plochy dané porostní skupiny
mají tyto zkusné plochy zaujímat (viz. tabulka č.5).
Tabulka č. 5 – Velikost zkusných ploch v závislosti na ploše porostu
Table No. 5 – Size of sample plots based on area of stand
Plocha porostní
0,1 – 0,5 0,6 – 1,5 1,6 – 3,0 3,1 – 5,0 5,1 a více
skupiny (ha)
Velikost zkusných
ploch vzhledem
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
k ploše porostní
skupiny (%)
2.2.1 Výpočet škod v mladých lesních porostech
Za poškozené se považují jedinci s okusem vrcholu, nebo kombinace okusu vrcholu a
bočních výhonů do 60 % nadzemní fytomasy schopné regenerace. Dále ohryz, nebo
vytloukání do 50 % obvodu kmene. Za zničené se považují jedinci bez perspektivy
regenerace, nebo uhynulí jedinci. Dále stromky s ukousnutým vrcholem a zkousanými
bočními výhony nad 60 % nadzemní fytomasy, jedinci opakovaně poškozovaní a zakrnělí a
jedinci u nichž je vytloukání na více než 50 % obvodu kmínku. Níže jsou uvedeny vzorce pro
výpočet jednotlivých druhů škod. [6]
N1 = CPPu . (1 – k),
kde
N1 – náhrada ze ztráty přírůstu v Sk/ha
CPPu – celkový průměrný přírůst v Sk/ha dané dřeviny
v mýtní době
k – koeficient, který vyjadřuje poměr přírůstu poškozeného a nepoškozeného porostu, a má
podle dřevin tyto hodnoty:
jd, bo – 0,5 sm, sc, dg – 0,6
bk – 0,7 db, jv, js, bt – 0,8
ost. listn. – 0,9.
N2 = CPPu . t + C . ((u – t)/u),
kde
N2 – náhrada ze zničení mladého lesního porostu dřeviny v Sk/ha
CPPu – celkový průměrný přírůst dřeviny v Sk/ha v mýtní době
t – věk porostu v době jeho zničení
u – mýtní věk podle LHP
C – průměrné roční vlastní náklady v Sk/ha na založení, ošetřování a ochranu porostu až po
jeho zničení.
Vzorce pro výpočet škod způsobených zvěří na mladých lesních porostech jsou
přehledné a lehce pochopitelné. Výsledek vždy vyjde v jednotkách Sk/ha. Je tedy nutné tuto
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částku vynásobit skutečně poškozeným procentem plochy a skutečnou plochou porostní
skupiny. Velikosti zkusných ploch jsou jasně definovány podle plochy porostní skupiny, ale
jejich umístění závisí na subjektivním posouzení znalce.
2.2.2 Výpočet škod ve starších lesních porostech
V porostech poškozených ohryzem, nebo loupáním je třeba důkladně projít celou
porostní skupinu a případně vylišit jen část porostu, ve které došlo k ohryzu, nebo loupání.
V hodnoceném porostu, nebo ve vylišené poškozené části je nutné zpřesnit zakmenění a
zastoupení. Za poškozené jedince se považují ti, u nichž došlo k ohryzu, nebo loupání na
méně než 50 % obvodu kmene. Za zničené se považují ti, u nichž je poškozeno více než 50 %
obvodu kmene. Počítají se všichni jedinci (nepoškození, poškození a zničení) a zaevidují se
do předepsaného tiskopisu se zaokrouhlením po pěti procentech. [6]
N3 = SCPPu . ( u – t ),
kde
N3 – náhrada ze snížení kvality dřeva po ohryzu a loupání v Sk/ha
SCPPu – ztráta na celkovém průměrném přírůstu v mýtní době v Sk/ha
u – mýtní věk podle LHP
t – věk porostu v době jeho poškození
N4 = CPPu . t + C . ((u – t)/u) – CPt,
kde
N4 – náhrada ze zničení lesního porostu po ohryzu, nebo loupání v Sk/ha
CPPu – celkový průměrný přírůst dřeviny v Sk/ha v mýtní době
t – věk porostu v době jeho zničení
u – mýtní věk podle LHP
C – průměrné roční vlastní náklady v Sk/ha na založení, ošetřování a ochranu porostu až po
jeho zničení.
CPt – hodnota celkové produkce v Sk/ha dřeviny ve věku t při plném zastoupení a zakmenění
ve zničeném porostu ve věku t
Všechny potřebné vstupní údaje se převezmou z platného LHP, případně se
aktualizují. Tabulkové hodnoty jsou přílohou metodického pokynu. Průměrné roční náklady
na založení, ošetřování a ochranu porostu se převezmou z dostupné účetní evidence.
Vypočtená škoda platí vždy při plném zakmenění a zastoupení a při stoprocentním poškození.
Vypočtenou škodu je tedy vždy třeba redukovat zjištěnými hodnotami. [6]
2.3

Polská republika

V Polské republice je základním právním předpisem o lovu zákon z 13 října 1995 r.
Prawo łowieckie. (Dz. U. z 1995 r. Nr 147 póz.713) v platném znění. V § 46 tohoto zákona je
výslovně uvedeno, že uživatel loveckého revíru je povinen uhradit škody zvěří černou, jelení,
dančí a srnčí na zemědělských plodinách. Při hodnocení škod zvěří na zemědělských
plodinách je přizván uživatel loveckého revíru, majitel poškozeného zemědělského porostu a
zástupce místní zemědělské komory. Metodiky hodnocení a vyčíslování škod způsobených
zvěří na zemědělských plodinách jsou velmi detailně propracované, a to i včetně venkovního
sběru dat. Naopak metodiky hodnocení škod zvěří na lesních porostech jsou spíše na úrovni
výzkumu, možná i díky tomu, že v Polsku je více než 80 % lesů ve vlastnictví státu. V § 48
loveckého zákona jsou uvedeny případy, ve kterých není možno škody uhradit. V odstavci 1
je uvedeno, že se nehradí škody osobám, které dostaly lesní pozemky od státu jako náhrady za
jiné pozemky. Toto je jediná zmínka o škodách zvěří na lesích v zákoně o lovu. V odstavci 2
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jsou uvedeny případy, ve kterých se nehradí škody na zemědělských plodinách. Je to
například v případě, kdy byly plodiny sklizeny v období více než 14 dní po agrotechnických
lhůtách vyhlášených v jednotlivých regionech, dále v případech, kdy škoda není vyšší, než
100 kg obilnin na 1 ha, a v případech, kdy jsou plodiny uskladněny na hromadách v těsné
blízkosti lesa. V zákoně je dále uvedeno, že škody způsobené zvířaty celoročně hájenými
hradí stát. Stát hradí i škody na pozemcích, které nejsou určeny k lovu. [7]
Dalším důležitým polským právním předpisem je lesní zákon – Ustawa o lasach z dnia
28 września 1991 r. (Dz. U. 91.101.444) [8]. Tento zákon je členěn podobně jako český zákon
o lesích, zvláštní pozornost je v něm věnována lesům v majetku státu. Ani v tomto předpisu
nebyla nalezena zmínka o škodách zvěří na lesních porostech, a to i přes skutečnost, že dle
polské inventarizace lesů v roce 2007 dosáhly škody zvěří na lesních porostech redukované
plochy 155 000 hektarů, z toho 66 583 ha v kulturách, 65 811 hektarů v porostech středního
věku a 22 349 ha v porostech starších, což je dohromady více než 20 % plochy polských lesů.
[9]
3

Výsledky a diskuse

Hlavním nedostatkem české legislativy v oblasti škod zvěří na lesních porostech je
absence závazného předpisu, který by upravoval postup znalce při venkovním zjišťování výše
škod na lesních porostech [10]. Potřeba tohoto závazného postupu je zřejmá z dřívějších
soudních sporů, při nichž docházelo ke zcela odlišným výsledkům dvou různých znalců na
stejné poškozené ploše. Hlavním cílem tohoto článku tedy bylo zjistit situaci s danou
problematikou v zahraničí. Ze všech tří sousedních zemí, které byly předmětem tohoto článku
se zdá být nejvíce propracovaná metodika Slovenské republiky. Formou metodického pokynu
bylo vyhlášeno, kolik procent plochy poškozeného porostu mají zaujímat zkusné plochy. Se
vzrůstající plochou porostu navíc procentický podíl plochy zkusných ploch klesá. V tomto
metodickém pokynu je dále uvedeno, že se mají vytyčovat zkusné plochy ve čtvercové síti,
přičemž jejich velikost se má pohybovat v rozmezí 0,01 – 0,04 ha. Tvar by měl být čtvercový,
obdélníkový, nebo kruhový. Použít by se případně daly pásy 1 – 10 metrů široké
v pravidelných rozestupech [6]. Vzorce pro výpočet výše škod jsou logické, jejich výpočet je
snadný a výsledky by měly odpovídat skutečně vzniklé škodě. Podobný metodický pokyn
existuje ve Spolkové republice Německo, spolkové zemi Porýní – Falcko. V tomto
metodickém pokynu je kladen velký důraz na přehlednost a jednoduchost. Nejsou zde proto
uvedeny jednotlivé vzorce, ale již předem spočítané výsledky převedené do tabulek, přičemž
výsledné hodnoty jsou uvedeny v jednotkách €/ks, nebo €/ha. V terénu je třeba zjistit procento
poškozené plochy, případně počet poškozených jedinců a ověřit zakmenění a zastoupení.
Těmito údaji je pak třeba tabulkové hodnoty redukovat. V tomto metodickém pokynu ovšem
není zmínka o metodice venkovního sběru dat [4]. Nejméně údajů o způsobu zjišťování výše
škod zvěří na lesních porostech bylo zjištěno z polských předpisů. Analyzovány byly oba
hlavní právní předpisy týkající se lesů, tedy zákon z 13 října 1995 r. Prawo łowieckie [7], i
lesní zákon – Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. [8]. Vzhledem k tomu, že v Polsku
je více než 80 % lesů ve vlastnictví státu, lze se domnívat, že škody zvěří na lesních porostech
zde z hlediska vyčíslování jejich výše nejsou předmětem takových sporů jako v jiných
evropských zemích. Škody zvěří na lesních porostech přesto nejsou nikterak zanedbatelné, dle
údajů z polské inventarizace z roku 2007 dosáhly škody zvěří na lesních porostech
redukované plochy 155 000 hektarů, což odpovídá 20 % rozlohy všech polských lesů. [9]
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4

Závěr

Analýzou některých zahraničních metodik, které hodnotí škody zvěří na lesních
porostech bylo zjištěno, že neobsahují standardizované postupy zjišťování vstupních dat
v terénu. Slovenská metodika má tento postup vypracován pouze částečně. Naproti tomu
téměř všechny evropské země zpracovávají vlastní inventarizace lesů, jejichž metodiky i
výstupy jsou na velmi dobré úrovni. Jedním z výstupů těchto inventarizací zpravidla bývají i
údaje o škodách zvěří na zájmovém území. Vypracováním obecně závazné metodiky sběru
vstupních dat na konkrétních poškozených plochách by došlo ke zjednodušení práce znalců, a
mohlo by se předejít i soudním sporům, vzniklým na základě rozdílnosti výsledků dvou
různých znaleckých posudků na stejné ploše.
Nová metodika, která je předmětem řešení autorovy disertační práce musí splňovat
podmínku dostatečné přesnosti, provozní použitelnosti a musí být rychlejší, než prosté
spočítání všech jedinců na poškozené ploše. U porostů ve stádiu kultur, nebo nárostů (škody
okusem) by bylo možné vytyčení pravidelné čtvercové sítě s počátkem např. v nejsevernějším
bodu porostní skupiny. V průsečících sítě by mohly být umístěny jednotlivé zkusné plochy.
Rozestup průsečíků sítě a velikost zkusných ploch (hustota sítě) by závisela na velikosti
poškozené plochy, počtu dřevin, charakteru porostu (kultura/nárost), případně na dalších
parametrech. Možný způsob řešení je znázorněn na obrázcích č. 1 a č.2.

Obrázek č. 1 – Návrh rozložení zkusných ploch u škod okusem
Picture No. 1 – Proposal distribution of sample plots in case of damages by browsing
U starších porostů (tyčoviny, nastávající kmenoviny, kmenoviny) by bylo vhodnější
použít systém transektů s předem danými parametry. Šířka a rozestup transektů by závisela na
velikosti poškozené plochy, tvaru porostní skupiny, počtu dřevin, případně dalších
parametrech.
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Obrázek č. 2 – Návrh rozložení transektů u škod ohryzem a loupáním
Picture No. 2 – Proposal distribution of transect in case of damages by browsing and bark
scaling
5

Literatura

[1] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Vyhláška č. 55/1999 Sb. ze
dne 15. března 1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Sbírka
zákonů České republiky, částka 22 rozesláno dne 30. března 1999.
[2] ŠAFRÁNEK, Zbyněk. Návrh paragrafového znění novely vyhlášky č. 55/1999 Sb., o
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, předložené k 30. Srpnu 2010 a
její stávající podoba v části týkající se škod zvěří. In XX. mezinárodní vědecká konference
soudního inženýrství sborník příspěvků. USI. Brno: USI, 2011. s. 243-247. ISBN: 978-80214-4238-2.
[3] ČERVENKA, Jan: Článek na internetovém portálu. Dostupné na internetové adrese:
<http://www.volny.cz/cervenka.jan/protaxcb/leszakon1.htm>
[4] MINISTERIUM FÜR UMWELT, FORESTEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ:
Bewertung von Verbiss – und schälschäden. 2006. Dostupné na internetové adrese:
<http://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/downloads/jagd/>
[5] NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Zákon zo 16. júna 2009 o
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov č. 274/2009,
částka 96. Dostupné na internetové adrese:
<http://www.forestportal.sk/forestportal/lesne_hospodarstvo/doc/Zakon_274.pdf>
[6] LESNÍCKÁ OCHRANNÁRSKA SLUŽBA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Metodický
postup pre výpočet náhrad za poškodenie lesných porastov. Dostupné na internetové
adrese:
<http://www.los.sk/pdf/met_postup_nahrad_zver.pdf>
[7] MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA:
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713.
361

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

Dostupné na internetové adrese:
<http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713>
[8] MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
RADA MINISTRÓW: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101
poz.444. Dostupné na internetové adrese:
<http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911010444>
[9] GRYGIER, Piotr: The State Forests – National Forest Holding in Poland. Poznań,
06.11.2009. CIC – YO 5TH GYSU SYMPOSIUM.
[10] ŠAFRÁNEK, Zbyněk. Rozbor aktuálně používaných metod ke zjišťování škod zvěří na
lesních porostech v ČR. In Sborník anotací s CD příspěvky z konference Junior Forensic
Science Brno 2011. Tribun. Brno: Tribun, s. r. o., 2011. s. 52. ISBN: 978-80-214-4276-4.

362

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

STANOVENÍ HODNOTY POPLATKOVÉHO ODLOVU LOVEM
OBHOSPODAŘOVANÉ ZVĚŘE PRO ÚČELY OCEŇOVÁNÍ ZVĚŘE
DETERMINATION OF PAID HUNTING VALUE FOR HUNTABLE GAME
Filip Chrbját70
ABSTRAKT:
V České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob
zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem
obhospodařované zvěři. Ztrátu možnosti využití poplatkového odlovu lze charakterizovat jako
ušlý zisk (lucrum cessans), tedy majetkový prospěch, který by jinak poškozený pravděpodobně
dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě. Pro účely tvorby návrhu metodiky pro oceňování živé a
usmrcené zvěře se hodnota poplatkového odlovu určuje dle ceny obvyklé, vycházející ze
současně platných ceníků poplatkových odlovů, především ceníku Lesů České republiky s.p. a
Vojenský lesů a statků ČR s.p. Cena obvyklá vyjadřuje cenu v místě a čase obvyklou a může
být dosti proměnná. Proto není účelem stanovení hodnoty poplatkového odlovu pro jednotlivé
druhy lovem obhospodařované zvěře jako ceny konstantní, ale ceny vycházející z místních
poměrů v době jejího oceňování, tj. ve smyslu ceny obvyklé.
ABSTRACT:
There is no common-law regulation providing a method for game evaluation in the Czech
Republic. The value of the catch fee is part of the damage to the hunting of farmed animals.
Loss of use fee hunting can be characterized as loss of profit (lucrum cessans), a property
benefit that would otherwise damaged probably reached, if there was no damage. For the
purpose of the design methodology for the valuation of live and killed the game of catch value
fee determined according to the normal price, based on the currently valid price list of
charges catch, especially the price list of Forest of the Czech Republic, s.p., Military and
forests and farms Czech Republic, s.p. A price reflects the usual price in the usual place and
can be quite variable. Therefore it is not the purpose of determining the value of the catch of
fees for different species of huntable game as constant prices, but prices based on local
conditions at the time of valuation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Poplatkový odlov, lovná zvěř, hodnota zvěře
KEYWORDS:
Paid hunting, huntable game, game value

1

Úvod

V České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob
zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem
obhospodařované zvěře, dle autorem navrhované metodiky. Ztrátu možnosti využití
poplatkového odlovu lze charakterizovat jako ušlý zisk (lucrum cessans), tedy majetkový
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prospěch, který by jinak poškozený pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě.
Navrhovaná metodika se zabývá oceněním zvěře zejména pro účely trestného činu pytláctví,
tedy neoprávněného lovu. Ocenění se týká všech druhů zvěře, uvedených v § 2, zákon č.
449/2001 Sb. o myslivosti.
Škodou na zvěři se rozumí finanční újma, která vznikla uživateli honitby v souvislosti
s ulovením a zcizením jednoho nebo více kusů zvěře. Přitom ulovení může být provedeno
odstřelem nebo odchytem. U zvěře obhospodařované lovem je nejobjektivnějším způsobem
zjištění výše finanční újmy součet všech výnosů, o které uživatel honitby upytlačením kusu
zvěře přišel.
Hodnota poplatkového odlovu vychází z buď z ceníku poplatkových lovů anebo z předem
sjednané ceny. Uživatelé honiteb nabízející poplatkový odlov uvádí ve všeobecných
podmínkách pravidla pro průběh lovu a finanční vyrovnání. Nejčastěji používané ceníky lovů
jsou od Lesů České republiky s. p. a Vojenských lesů a statků s.p. Jiné společnosti (např.
myslivecké sdružení) nabízející poplatkové lovy obvykle jeden z těchto ceníků přejímají.
Ceník LČR s. p. vychází též ze srovnání s ceníky poplatkových lovů v okolních státech, ceny
uvedené v něm nabývají poměrně vysoké objektivity a je nejpoužívanějším ceníkem
poplatkových lovů v ČR. Ceny jsou uváděny v českých korunách nebo eurech.
2
2.1

stanovení Hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře
Obecná metodika

Stanovení hodnoty poplatkového odlovu je třeba určit pro výpočet celkové hodnoty lovem
obhospodařované zvěře (LOZ) pro účely oceňování. Tento materiál bude sloužit jako součást
návrhu metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře, na které autor pracuje v rámci
disertační práce na ÚSI, VUT v Brně. V budoucnu může sloužit jako metodický návod pro
znalce při zjišťování hodnoty zvěře zejména v případech pytláctví či jinak vzniklé škodě na
zvěři. Filozofie zjištění hodnoty poplatkového odlovu vychází z ceny obvyklé a způsobu
jejího zjištění. Metodika stanovení hodnoty poplatkového odlovu vychází z ceníků
poplatkových odlovů zvěře.
Cenou obvyklou se podle zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí cena,
která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění.
Otázkou je, kdy vůbec může být hodnota poplatkového lovu uplatňována? Metodika
oceňování LOZ vychází z teorie, že neoprávněným ulovením a krádeží nebo znehodnocením
kusu (kusů) zvěře vznikne uživateli finanční újma z potenciálních výnosů, o které tímto
neoprávněným počinem přišel. Z tohoto konstatování vyplývá, že náhradu hodnoty
poplatkového odlovu LOZ lze nárokovat pouze tehdy, zdali uživatel honitby běžně nabízel a
uplatňoval možnost poplatkových odlovů v honitbě.
Někteří uživatelé honiteb uplatňují formu smluvních cen, které si domluví, a neřídí se
ceníkem poplatkových odlovů LOZ pro jejich honitbu.
Pro uplatnění nároku za poplatkový odlov LOZ musí být uživatel honitby schopen doložit
v evidenci, uplatňování poplatkových odlovů v daném roce, popř. v předcházejících letech.
Například občanské (myslivecké) sdružení vede v deníku příjmů a výdajů mj. veškeré příjmy,
tedy i příjmy z poplatkových lovů. Může nastat i situace, kdy se myslivecké sdružení
rozhodne pro službu poplatkových odlovů nově. Zde by bylo rozhodující datum zápisu
z myslivecké schůze, při které se poplatkové lovy odsouhlasily a doba, ke které se daná zvěř
oceňuje.
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Na většinu druhů LOZ se poplatkový odlov neuplatňuje a tak je jeho hodnota při oceňování
nulová.
2.2

Problematika a možnosti přístupů pro stanovení hodnoty poplatkového odlovu
LOZ

Stanovení ceny obvyklé hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře může
být řešeno několika způsoby. Všechny ale mají své pro a proti a není snadné určit optimální
řešení.

2.2.1 Možnosti přístupu ke stanovení hodnot poplatkového odlovu LOZ
A. Stanovení konstantních hodnot poplatkového odlovu LOZ
Stanovení konstantních hodnot poplatkového odlovu LOZ je velmi obtížně řešitelný způsob
zjištění těchto hodnot. Přírodní poměry a tedy i myslivecké podmínky jsou v České republice
velmi rozmanité, stejně tak jako každý kus zvěře má svůj unikátní genofond a v určitých
oblastech je určitý ekotyp zvěře a určitá poptávka po jejich odlovu. Od těchto a různých
dalších faktorů se odvíjí stanovení ceníku pro poplatkový odlov LOZ, popř. s ním spojené
další poplatky. Například některé ceníky ale uvádí cenu poplatkového odlovu selete prasete
divokého na čekané za cenu 1000,- Kč a ve stejné honitbě na společném lovu za cenu 2000,Kč. Pokud by v takové honitbě oceňovala LOZ, jaká je tedy výše potenciální finanční újmy
z neuplatněného poplatkového odlovu? Ceny poplatkových odlovů jsou velmi rozdílné
v rámci různých organizací v České republice. I v rámci například Lesů ČR, s.p., jsou
rozdílné ceny na různých lesních závodech nebo u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. jsou
rozdílné ceny na různých divizích. Proto je obtížné vyvodit konstantní ceny pro všechny
honitby. Tyto ceny by se mohly dosti lišit od ceny obvyklé.
B. Stanovení hodnot poplatkového odlovu LOZ dle stupně atraktivity honitby
Stanovení hodnot poplatkového odlovu LOZ je možné postavit i dle atraktivity honiteb.
Jednalo by se tedy o několikastupňové rozřazení honiteb dle jejich atraktivity, tedy
potenciální výše zájmu loveckých hostů o poplatkový odlov v honitbě a zároveň i ochota si
připlatit za lovecký zážitek v lovecky atraktivnější honitbě. Například v třístupňovém
rozřazení honiteb by mohly být v první stupni s nejvyšší atraktivitou pro lovecké hosty
Národní parky a Vojenské lesy a statky, s.p., kde jsou obecně vyšší ceny poplatkových odlovů
a pro jejich zachovalost přírodního prostředí, nadprůměrnou velikost honiteb, nadprůměrné
trofejové hodnoty apod. V druhém stupni by mohly být zařazeny honitby Lesů ČR, s.p., resp.
jejich lesních závodů, režijních honiteb lesních správ, honitby šlechtických rodů a jiné,
především lesní honitby. Ve třetím stupni by byly zařazeny méně atraktivní honitby, jako jsou
především myslivecká sdružení s převahou zemědělské půdy z rozlohy honitby. Pro každý
stupeň by byly stanoveny konstantní hodnoty poplatkových odlovů LOZ. Tento způsob je
přesnější forma prvního způsobu stanovení hodnot poplatkových odlovů. V oceňování zvěře
se může od ceny obvyklé více či méně lišit. Problémy mohou nastat v samotném zařazení
honiteb do stupně atraktivity.
C. Stanovení hodnot poplatkového odlovu LOZ individuálním přístupem
Stanovení hodnot poplatkového odlovu LOZ individuálním způsobem určuje individuální
přístup k oceňovanému objektu v závislosti, konkrétních podmínkách, aktuálně platném
ceníku poplatkových odlovů v dané honitbě apod. Z důvodu rozrůzněnosti přírodních
podmínek, atraktivity honiteb, variabilitě trofejových hodnot zvěře a měnících se ceníků
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poplatkových lovů a jiných faktorů je objektivnější pro zjištění ceny obvyklé v místě a čase
přistupovat k ocenění hodnoty poplatkového odlovu LOZ individuálně.

2.2.2 Výběr nejoptimálnějšího stanovování hodnot poplatkového odlovu
LOZ
Metoda se stanovením konstantních hodnot poplatkových odlovů LOZ by velmi zjednodušila
způsob zjištění výše této hodnoty pro daný případ ocenění. Další výhodou je jednotnější
forma ocenění zvěře znalci. Nevýhodou zůstává obtížné stanovení jednotných (konstantních)
hodnot LOZ a tedy i jejich celková neobjektivnost.
Při vytvoření stupňů atraktivity honiteb se lze z hlediska exaktnosti lépe přiblížit
objektivnějším hodnotám poplatkového odlovu LOZ, problém by mohl nastat při snaze
některých honiteb v zatřídění o stupeň atraktivnější honitbě z důvodu dosažení vyšších hodnot
zvěře při oceňování.
U individuálního přístupu ke stanovování hodnot poplatkového odlovu LOZ se posuzuje
každý oceňovaný kus zvěře zvlášť, hodnota je vysoce exaktní a znalec nejsnáze určí hodnotu
poplatkového odlovu dle ceny obvyklé.
Stanovení hodnoty poplatkového odlovu LOZ individuálním přístupem se považuje autorem
za nejvhodnější přístup pro zjišťování této hodnoty pro účely oceňování LOZ.

Obrázek č. 1 – Ulovená dospělá bachyně. (CHRBJÁT, F., 2011)
Picture No. 1 – Shooted adult wild sow. (CHRBJÁT, F., 2011)
2.3

Hodnota poplatkového odlovu LOZ

Pro zjištění hodnoty poplatkového odlovu LOZ bude uživatel honitby muset poskytnout ceník
poplatkových odlovů LOZ, kterým se v dané honitbě řídí a prokázat uplatňování takového
ceníku v evidenci příjmů (nebo například v zápisu z myslivecké schůze o tom, že se takovým
ceníkem hodlají v době oceňování řídit).
V případech, kdy je nutné obodovat trofejovou část zvěře pro účely stanovení hodnoty
poplatkového lovu, se obvykle zjišťuje orientační bodová hodnota. Oficiální hodnota se
zjišťuje metodou CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation) až na
výstavě na minimálně národní úrovni. Většina trofejí se na tyto výstavy vůbec nedostane.
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Proto je možné dát trofej ohodnotit některému členu Ústřední hodnotitelské komise trofejí při
Ministerstvu Zemědělství České republiky. Tato hodnota je relevantní a soudní znalec s ní
může oficiálně pracovat.
Metoda CIC s mezinárodně uznávanou platností umožňuje hodnotit trofeje teprve až 3 měsíce
po ulovení. Oficiální hodnocení provádí komise expertů CIC na výstavě trofejí pořádané pod
záštitou CIC. Hodnotitelské komise pro jednotlivé výstavy jsou jmenovány komisí CIC pro
výstavy a trofeje, přičemž pro výstavy světové je jmenována komise nejméně sedmičlenná,
pro výstavy mezinárodní nejméně pětičlenná a pro národní nejméně tříčlenná. Mimo uvedené
výstavy může oficiální hodnocení trofejí provést hodnotitelská komise CIC též při příležitosti
zasedání komise CIC pro výstavy a trofeje a při valném shromáždění CIC. V těchto případech
získá majitel trofeje diplom CIC a musí se zavázat, že při nejbližší příležitosti zajistí
zveřejnění trofeje ve výstavním katalogu výstavy minimálně národní úrovně, aby ji mohla
zaregistrovat myslivecká veřejnost. Jestliže je trofej již jednou hodnocena komisí expertů
CIC, platí toto hodnocení trofeje jako konečné.
3

Závěr

Hodnota poplatkového odlovu LOZ je součástí návrhu metodiky pro oceňování živé a
usmrcené zvěře, který byl na odborné úrovni projednáván s některými předními českými
odborníky na myslivost a oceňování, sídlících na institucích Mendelova univerzita v Brně,
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Zbraslav Strnady; Ministerstvo
Zemědělství ČR; Safari Club International Bohemia a se soukromými soudními znalci).
Oceňování zvěře vychází vývojově z teorií oceňování přírodních zdrojů, později členěných na
obnovitelné a neobnovitelné. Pro tvorbu návrhu metodiky pro oceňování zvěře je znalost
historických přístupů a názorových teorií oceňování přírodních zdrojů nezbytná. V České
republice historicky nebyla a stále není úředně platná metodika pro ocenění živé a ulovené
zvěře. V zájmu české myslivosti je takovou metodiku vytvořit, a to zvláště z důvodu
nejasností ve způsobu oceňování zvěře a sjednocení oceňovacích přístupů soudních znalců
v oboru ekonomika, respektive oboru lesní hospodářství – odvětví myslivost, pro tyto případy
oceňování.
Tato metodika se může stát podkladovým materiálem pro stanovení závazných legislativních
pravidel pro zjišťování a oceňování hodnoty zvěře.
4
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CHARAKTERISTIKA 8. LESNÍHO VEGETAČNÍHO STUPNĚ A SOUČASNÉ
MOŽNOSTI JEHO HODNOCENÍ POMOCÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY
THE CHARACTERISTIC OF 8TH FOREST VEGETATION STAGE AND PRESENT
POSSIBILITIES OF ITS EVALUACE (ASSESS) WITH FUNCTIONAL
DIAGNOSTICS.
Jan Rychtář 71
ABSTRAKT:
Článek řeší problematiku 8. lesního vegetačního stupně v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava.
Charakterizuje klimatické a stanovištní poměry stanovišť, současná i klimaxová společenstva
z pohledu různých klasifikačních systémů. Dále jsou v článku uvedeny možnosti a metody
funkční diagnostiky jako zdroje objektivních informací těchto společenstev s prvními
měřenými výstupy ze zkoumané oblasti.
ABSTRACT:
The article deals with issue of 8th. forest vegetation stage in natural forest area 13 – Šumava.
It describes klimatic and stational conditions of stations, present and climax associations
from the perspective of different classification systems. The article also explains the options
and methods of functional diagnostics source of objective information this associations with
the first measured outputs of the study area.
KLÍČOVÁ SLOVA:
vegetační stupeň, společenstvo, funkční diagnostika, metody měření
KEYWORDS:
vegatation stage, association, functional diagnostics, methods of measurement
1

Úvod

Příspěvek vznikl na základě studia podkladů autorem zpracovávané disertační práce:
Znalecká kvantifikace procesů dřevin v 8. lesním vegetačním stupni PLO 13 Šumava, pomocí
funkční diagnostiky. Lesní vegetační stupně (dále jen LVS) vyjadřují vertikální členitost
vegetace v závislosti na změnách výškového mezoklimatu a jsou charakterizovány určitou
klimaxovou vegetací, která je podmíněna výškovým klimatem. Pro vymezení a označení
vegetačního stupně je rozhodující dřevinná skladba klimaxové vegetace na stanovištích v
normálním hydrickém režimu, kde je půda propustná pro vodu, odjinud přiváděnou vodou
není obohacována ani není o vodu ochuzována na stanovištích živné a kyselé ekologické řady.
Hranice LVS však nelze stanovit pouze rozmezím nadmořské výšky. Rozdíly ve výškovém
rozložení vegetačních stupňů jsou vyvolávány makroklimatem vegetačních zón, oceanitou či
kontinentalitou klimatu jednotlivých oblastí, mocností pohoří, formami reliéfu terénu,
orientací svahů a dalšími vlivy [8]. V rámci vegetačního stupně existuje vždy řada různých
stanovišť, které svým specifikem (půdní vlastnosti, mikroklima, druhy rostlin) určují
podrobnější podobu společenstva na nich se vyskytujícího. Tuto skutečnost podchycují
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nejběžněji používané klasifikační systémy, systém lesnicko typologický a systém
fytocenologický. Systém lesnicko - typologický využívá rozlišovací jednotek soubor lesních
typů (dále jen SLT) vzniklých propojením označení LVS a edafické kategorie. Systém
fytocenologický užívá rozdělení do jednotek asociace případně subasociace vylišené
charakteristickou kombinací na stanovišti rostoucích druhů.
Využití ,,Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (dále jen Metoda „CFA“) subsystému
C: Funkční diagnostika“, je díky moderním metodám a instrumentálním měřením vybraných
parametrů architektury celých stromů (nadzemní i podzemní části) v rámci kontinua půda –
strom – atmosféra a kontinua koruna – kmen – kořeny vhodné pro účel objektivního
posouzení a kvantifikace stanovišť ve smyslu ,,Forenzní ekotechniky: les a dřeviny“ [1].
2

Materiál a Metodika

Tento příspěvek vychází ze studia literatury zabývající se lesnickou typologii, fytocenologii v
přírodní lesní oblasti 13 – Šumava. Charakteristika jednotlivých stanovišť 8. vegetačního
stupně a struktury společenstev je provedena podle fytocenologického členění. U každé
asociace je uvedena struktura a druhová skladba, výčet druhů diagnostických i druhů s vyšší
stálostí a ekologická charakteristika. Klasifikace podle lesnicko typologickým systém je
provedena výčtem odpovídajících souborů lesních typů napsaných u každé asociace. Dále
jsou z dostupné literatury jsou vypsány jednotlivé metody s postupy Metoda „CFA“
subsystému C: Funkční diagnostika a konkrétní naměřené hodnoty pro stanoviště 8 LVS.
3
3.1

Výsledky
Lesní společenstva, klimatické a stanovištní charakteristiky 8. LVS

8. LVS se nazývá smrkový a v České republice se nachází na 44 522 ha [9]. V přírodní lesní
oblasti 13 – Šumava se rozprostírá na 12 072 ha [10]. Klima 8. LVS řadíme do chladné
klimatické oblasti CH, podoblasti CH 4 s velmi krátkým, chladným a vlhkým létem, velmi
dlouhým přechodným obdobím s chladným jarem a mírně chladným podzimem, velmi
dlouhou, velmi chladnou, vlhkou zimou s dlouho ležící sněhovou pokrývku, případně
podoblasti CH 6 s velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým až velmi vlhkým
létem, dlouhým přechodným období s chladným jarem a mírně chladným podzimem, velmi
dlouhou, mírně chladnou, vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky [6].
Klimatické charakteristiky včetně nadmořské výšky jsou uvedeny v tabulce č.1. Rozšíření 8.
LVS v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava je na mapě č.1.
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Mapa č.1 - Rozšíření 8. lesního vegetačního stupně v PLO 13 (orig.)
Map No. 1 - Distribution of 8th forest vegetation stage in the PLO 13 (orig.)
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Tabulka č.1 - Charakteristika lesních vegetačních stupňů (Zdroj: [10])
Table No. 1 - Charakteristics of forest vegetation stages ( Source: [10])
LVS
5
6
7
8
9

Nadmořská
výška (m.n.m.)
450 – 700
650 – 900
900 – 1050
1050 – 1350
 1050

Průměrná
teplota ( °C)
5,5 – 6,5
4,5 – 5,5
4,0 – 4,5
2,5 – 4,0
 2,5

Roční úhrn
srážek (mm)
800 – 980
900 – 1050
1050 – 1200
1200 – 1400
 1300

Počet
vegetačních dní
130 – 140
115 – 130
100 – 115
60 – 100
 70

Geologické podloží tvoří moldanubické horniny jako jsou ruly, pararuly, svorové ruly, svory,
ortoruly,granulity a migmatity [9]. Půdní typy, které se zde vyskytují , místo jejich výskytu a
soubor lesních typů, pro který je daný půdní typ charakteristický, jsou popsány v tabulce č. 2
Tabulka č.2 - Půdní typy (Zdroj: [10])
Table No.2 - The Types of soil (Source:[10])
Půdní typ

Kryptopodzol

Subtyp

Výskyt

SLT

modální

různé svahy a hřbety

8S

rankerový

příkré svahy

8N

oglejený

sníženiny, plošiny

8O, 8V

různé svahy a hřbety

8K, 8M, 8Z

plošiny

8P, 8O

dystrický podzolový

plošiny, mírné svahy

8Q

glejový zrašelinělý

sníženiny nejvyšších
poloh

8G, 8T

terénní deprese

8 T, 8G

modální horský

Podzol

modální
Pseudoglej

histický

Glej

Díky specifickému klimatu a půdním podmínkám rozlišujeme 3 základní společenstva [5]:




Klimaxové smrčiny – přirozené klimaticky podmíněné smrčiny (supra) montánních
poloh zahrnuje asociaci třtinových smrčin a kapraďových smrčin
Podmáčené smrčiny – edaficky podmíněné smrčiny (sub) montánních poloh asociací
rozhozcové a rašeliníkové smrčiny
Kapradinové smrčiny – druhově bohaté asociace papratkové smrčiny

3.1.1 Klimaxové smrčiny
Třtinová smrčina (Calamagrostio villosae –Piceetum)[6]
Soubor lesních typů: 8K, 8M, 8N, 8S, 8Y, 8Z
Struktura a druhové složení: Pro porosty je typická dominance smrku (Picea Abies) s příměsí
jeřábu (Sorbus aucoparia), absence nebo jen řídký výskyt buku (Fagus sylvatica) a jedle
(Abies alba) ve stromovém patru a indikačních druhů bučin (Lastrea limbosperma,
Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Prenathes purpurea, Polygonatum
verticillatum) naopak výskyt indikátorů smrčin v patru bylinném a Sphagnum girgensohnii
v patru mechovém.
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Diagnostická druhová kombinace : E3 - Picea abies, Sorbus aucoparia , E1- Blechnum
spicant, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Huperzia selago, Luzula sylvatica,
Soldanella montana, Trientalis europea, Rumex alpestris, Streptopus amplexifolius, E0 –
Sphagnum girgensohnii. Druhy s vyšší stálostí: E3+2 - Picea abies, E1 – Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Picea abies,
Sorbus aucoparia, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus. E0 – Dicramnum scoparium,
Polytrichum formosum, Sphagnum girgensohnii.
Ekologická charakteristika: Jednotka zahrnuje horské klimaxové lesy nejvyšších poloh,
tvořící horní hranici lesa i smrčiny inverzních poloh na obvodu rašelinišť nebo podmáčených
smrčin. Klimaxové smrčiny se objevují ve výškách nad 1200 m.n.m na vrcholech horských
hřebenů i na nejvyšších částech svahů izolovaných vrcholů. Smrčiny inverzních poloh
nalezneme v okrajové zóně chladných mrazových kotlin a údolí s hromadícím se chladným
vzduchem.
Rozlišujeme dvě subasociace:
Třtinová smrčina s bukem (Calamagrostio villosae – Piceetum fagetosum)
Struktura, druhové složení: smrčiny s příměsí jeřábu (Sorbus aucoparia), podúrovňového
buku (Fagus sylvatica), řidčeji jedle (Abies alba) ve stromovém a keřovém patru a příměsí
indikátorů bučin v patru bylinném.
Ekologická charakteristika: vytváří porosty na klimaticky příznivějších polohách slunných
svahů v nižší části stupně klimaxových smrčin.
Třtinová smrčina typická (Calamagrostio villosae – Piceetum typicum)
Struktura, druhové složení: smrkový porost s příměsí jeřábu (Sorbus aucoparia) s ojedinělým
výskytem zakrnělého buku (Fagus sylvatica) bez indikátorů bučin a plavuní (Lycopodium
annotinum).
Ekologická charakteristika: horské klimaxové smrčiny ve vrcholových polohách nejvyšších
hřebenů a izolovaných vrcholů v klimaticky nejméně příznivých polohách.
Kapraďová smrčina ( Dryopterido dilatatae – Piceetum)[5]
Soubor lesních typů: 8N, 8Y
Struktura, druhové složení: výškově nižší a prořídlé porosty, budované smrkem (Picea abies)
se sníženou vitalitou a s příměsí jeřábu (Sorbus aucoparia) a jedle (Abies alba). V druhově
velmi chudém bylinném patru převládá na konkávních tvarech mikroreliéfu kapradina
(Dryopteris dilatata), na konvexních brusnice (Vaccinium myrtillus a V. vitis – idea). Značně
pokryvné i druhově bohaté je mechové patro.
Diagnostická druhová kombinace: E3+2 – Abies alba, Sorbus aucoparia, Picea abies, E1 –
Dryopteris dilatata, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis – idaea, E0 – Cladonia sp.,
Bazzanio trilobita, Dicranodontium denudatum, Dicramnum scoparium, Pleurozium
schreberi, Polytrichum formosum, Sphagnum sp.
Ekologická charakteristika: smrčina kamenitých podkladů – skalní rozpady, balvaniště a
droliny na úbočí vrchů, ostrých elevací a morén ve stupni smrčin a vyšších poloh montánních
bučin. Půdním typem je silně kyselá litozem, ranker nebo slabě vyvinutý podzol.

3.1.2 Podmáčená smrčina
Rozhozcová smrčina (Bazzanio – Piceetum)[5]
Soubor lesních typů: 8G, 8Q, 8O, 8P,
Struktura, druhové složení: čtyřpatrové porosty s dominancí smrku (Picea abies)
ve stromovém a keřovém patru a s jeho velmi silným zmlazením ve slabě zapojeném druhově
chudém bylinném patru, s velmi hustým mechovým patrem, z části s převahou játrovek

373

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

(Bazzania trilobita ), z části rašeliníků (Sphagnum girgensohnii). Podúrovňové smrky velmi
často odumírají.
Diagnostická druhová kombinace: E0 – Bazzania trilobita, Polytrichum commune, Sphagnum
girgensohnii. Druhy s vyšší stálostí: E3+2 - Picea abies, E1 – Avenella flexuosa, Calamagrostis
villosa, Vaccinium myrtillus, V. viti s- idea, E0 – Bazzanio trilobita, Dicramnum scoparium,
Sphagnum girgensohnii.
Ekologická charakteristika: edaficky a mikroklimaticky podmíněná smrčina ve smrkových
bučinách, řidčeji smrčinách, vyskytující se v kontaktu s vrchovišti i v mělkých depresích
s podzemní vodou v chladných polohách s vysokou vzdušnou vlhkostí a dlouhotrvající
sněhovou pokrývkou. Půdním typem jsou stagnogleje, glejové podzoly nebo gleje.
Rašeliníková smrčina (Sphagno - Piceetum)[5]
Soubor lesních typů: 8T, 8R
Struktura, druhové složení: tří a čtyřpatrové porosty s řídkým, často velmi silně prosychajícím
a velmi pomalu rostoucím stromovým a keřovým patrem v nichž dominuje smrk (Picea
abies), se slabě zapojeným bylinným patrem s převahou keříčků a s velmi hustě zapojeným
s velmi hustě zapojeným mechovým patrem s výraznou převahou rašeliníků. Typická je
absence bylin podmáčených a klimaxových smrčin (Homogyne alpina, Huperzia selago,
Soldanella montana).
Diagnostická druhová kombinace: E1 – Euphorbium vaginatum, Oxycocus palustris,
Vaccinium uliginosum, Carex nigra, Carex echinata, E0 – Sphagnum fallax, S. magellanicum.
Druhy s vyšší stálostí: E3+2 - Picea abies, E1 – Euphorbium vaginatum,, Calamagrostis
villosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis- idea, V. uliginosum E0 – Polytrichum comunne,
Sphagnum fallax.
Ekologická charakteristika: mělké terénní deprese v okrajové zóně rašelinišť nižších
nadmořských výškách (850 – 1100 m.n.m.). Rašelinné půdy (organozemě) jsou velmi mělce
prokořeněné.

3.1.3 Kapradinová smrčina
Papratková smrčina (Athyrio alpestris – Piceetum)[5]
Soubor lesních typů: 8K, 8V
Struktura, druhové složení: smrkové porosty s příměsí buku (Fagus sylvatica) a klenu (Acer
pseudoplatanus) ve stromovém, popř. keřovém patru, s výraznou dominancí kapradě
(Athyrium distentifolium) a častým výskytem druhů vysokohorských bylinných niv v patru
bylinném a se slabě vyvinutým, ale druhově bohatým patrem mechovým.
Diagnostická druhová kombinace: E1 - Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Silene
dioica, Rumex alpestris, Senecio hercynicus, Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius.
Druhy s vyšší stálostí: E3 – Picea abies, E1 – Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata,
Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, E0 – Polytrichum
formosum.
Ekologická charakteristika: společenstva supramontánních poloh na prudších svazích (často
karových stěnách) v konkávních tvarech terénu na místech s dlouhotrvající sněhovou
pokrývkou, vysokou vzdušnou a zpravidla i půdní vlhkostí a častými mlhami. Půdy
odpovídají oglejený oligotrofním kambzemím, hnědému gleji nebo glejovým podzolům.
V současné době převládají všech stanovištích uměle založené smrkové monokultury, kde
dochází vlivem gradace lýkožrouta smrkové k velkoplošnému rozpadu stromového patra E3.
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Metoda kontaktního ohodnocování rostlinstva CFA

3.2

FEld je interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a
vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny za účelem jejich ohodnocení pro
potřeby soudně znalecké [1]. Nástroje, které používáme k ohodnocení, musí splňovat
podmínku nejen přítomnosti znalce na místě samém, ale také požadavek na kontaktní
diagnostikování. Znamená to nejen vizuálně ohodnotit předmětný organismus, ale i
nahlédnout dovnitř předmětného organismu, ve smyslu stanovení, rozpoznání jeho vnitřních
pochodů a kvalitativních parametrů – funkčního ohodnocení. Cílem metody CFA je využívání
postupů a metod pro objektivní vyšetření a následné ohodnocení dřevitých jedinců[1].
Metoda „CFA“ sestává ze tři subsystémů :




A: Životní prostředí stromového jedince
B: Vizuální diagnostika stromů
C: Funkční diagnostika stromů

Subsystém A obsahuje jednotlivé základní informace související s místem výskytu lokalizací, včetně vztahových informací z hlediska okolního prostření stromového jedince [1].
Subsystém B posuzuje zjevně viditelné charakteristiky např.: zdravotní stav, biomechanickou
vitalitu a sadovnickou (estetickou) hodnotu. Pro tyto účely je po celém světě vyvinuto mnoho
speciálních metod např. WLA, VTA [1]
Subsystém C se snaží „nahlédnout“ dovnitř jedince změřit a ohodnotit procesy, které se uvnitř
stromů odehrávají. Podrobněji viz. následující kapitola.

3.2.1 Subsystém C: Funkční diagnostika
Klimatické a stanovištní podmínky ovlivňují fyziologické procesy uvnitř organismů (stromů).
Ohodnocením těchto procesů pomocí vhodných biometrických parametrů, aplikací
dendroniky, se zabývá Metoda CFA subsystém C: funkční diagnostika. Funkční biometrické
parametry stromů pro ohodnocování dřevin jsou na makroskopické úrovni v rámci kontinua
půda – strom – atmosféra a kontinua koruna – kmen – kořeny. V následujícím textu, vychází z
příspěvku[7], jsou uvedeny biometrické parametry a metody jejich měření pro kontinuum
korunu - kmen – kořeny, které se jeví jako objektivní a kvalitní zdroj dat pro znaleckou
činnost z časového a finančního hlediska.
Kořeny
Efektivní absorpční plocha kořenů
Princip měření je založen na modifikované metodě elektrické impedance půdy [3]. Velikost
efektivní absorpční plochy kořenů [m2]. Z takto zobrazených dat lze pak odhadnout, v jaké
části obvodu kmene je efektivní absorpční plocha kořenů omezena.
Index kořenové plochy
Vertikální profil plochy povrchu kořene (RAI) [m2.m-2] se vypočítá jako skutečná plocha
kořenů stromu na jednotku plochy povrchu lesní půdy. Princip měření spočívá opět v
nedestruktivní metodě měření absorpčního povrchu kořenů – modifikovaná metoda elektrické
impedance. Rozložení funkčních kořenů v různých hloubkách a směrech po obvodu kmene je
zjistitelné dle množství absorbované vody a vody protékající v různých vrstvách vodivého
systému (metoda deformace tepelného pole) [1]. Poměr RAI a LAI je ukazatelem vyváženosti
příjmu a výdeje látek. Slouží pro odvození celkové funkční velikosti kořenů[7].
Kmen
Dynamika transpiračního proudu
Měření toku vody v kmenech (transpirační proud) se provádí metodou tepelné bilance a
metodou deformace tepelného pole [1]. Umožňuje stanovit množství spotřebované vody, určit
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stupeň ohrožení stromů suchem nebo zamokřením podle dynamiky a prostorového rozložení
toků na průřezu bělí, hloubku kořenů.
Dynamika přírůstku ve výčetní tloušťce d1,3
Při měření průměru či obvodu kmene zaznamenáváme tloušťkový přírůst a současně s ním i
veškeré změny rozměru kmene způsobené změnami obsahu vody, transpirace a vodní bilance
rostlin. K měření slouží dendrometry. Dynamiku přírůstu lze hodnotit v různých výškách na
kmeni stromu, tj. u báze kmene, ve výčetní tloušťce nebo u vrcholku kmene. Můžeme zvolit
časovou periodu měření[1].
Zjištění vnitřního zdravotního stavu kmene
Hodnocení mechanické stability a zdravotního stavu kmene se provádí pomocí akustické
pulzní tomografie. Princip měření umožňuje na základě hodnocení rychlosti průchodu zvuku
dřevem při vhodné kalibraci odlišit zdravé a v různé míře poškozené dřevo a zároveň v půdě
vizualizovat rozložení, případně míru destrukce hlavních větví kořenového systému [7].
Koruna
Fluorescence chlorofylu
Fluorescence chlorofylu je moderní, rychlá, nedestruktivní, kvantitativní a diagnostická
metodou pro měření kapacity fotosyntézy a tím hodnocení fyziologického stavu rostlin. Je
využívána pro zjišťování vlivu vysoké a nízké teploty, sucha, deficience výživy, nemocí,
herbicidů, znečištění vzduchu [7].
Množství a distribuce listoví
Index velikost plochy listů (LAI) patří k nejčastěji používaným charakteristikám stromů nebo
porostů. LAI je bezrozměrná jednotka m2.m-2 jednostranné plochy listových čepelí vztažené k
přepočtu na jednotku plochy porostu. LAI lze měřit přímo pomocí optických metod, metodou
skenování okolí pomocí laserového paprsku nebo jej lze odvodit z alometrických vztahů
odvozených z předcházejících destruktivních měření [4]. LAI je důležitý ukazatel pro
hodnocení produktivity lesa, koloběhu živin, ekosystémové hydrologie, transpirace porostu a
pro modelování ekosystémů [1]. Poměr RAI a LAI je ukazatelem vyváženosti příjmu a výdeje
látek, vypovídá o zdravotním stavu konkrétního stromového jedince nebo celého porostu.
Praktické výstupy hodnocení 8. LVS pomocí metod funkční diagnostiky

Výsledky měření zatím dostupné pouze z lokality Ztracená slať. Jedná se o porost
klasifikovaný jako rašeliníková smrčina, SLT 8R. U jednotlivých stromů byly zjištěna
distribuce listoví (jehličí), efektivní plocha absorpčních kořenů, vertikální distribuce
absorpčně funkčních kořenů. Závislost velikosti celkové a osluněné plochy listoví a absorpční
plochy kořenů na výčetní tloušťce kmenů jsou zobrazeny v grafu č. 1.
Zjištěné hodnoty [2]:





plocha listoví 50 – 250 m2
absorpční plochy kořenů 0,5 – 4 m2,
LAI - 10,5
RAI - 0,15
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Graf č. 1 -Závislost velikosti celkové a osluněné plochy listoví a zjevné absorpční plochy
kořenů na výčetní tloušťce kmenů ( Zdroj: [2])
Graph No. 1- Dependence of the total and sunlit leaf area and apparent absorptive root
area on diameter at breast height (Source: [2])
Výsledky ukazují na výrazný nepoměr plochy kořenů k ploše listoví způsobený stanovištěm –
rašelinná půda s vysokou hladinou podzemní vody. Tento fakt pak můžeme zobecnit a brát jako
pro tyto stanoviště klasifikační – měřením podložený – diagnostikovaný.
4

Závěr

Uvedený příspěvek slouží jako jeden z podkladů pro autorovu disertační práci. Propojuje
lesnické disciplíny jako je typologie a fytocenologie s kritérii funkčních biometrických
parametrů pro ohodnocování dřevin pomocí funkční diagnostiky Metody kontaktního
ohodnocování rostlinstva ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny. 8. LVS není nejrozšířenější
vegetační stupeň, porosty v něm rostoucí však většinou spadají do území se zvláštním
statutem ochrany přírody. Jejich hodnocením metodou CFA získáme nové důležité poznatky a
informace, kterými zvýšíme míru exaktnosti znaleckých posudků.
5
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PRAKTICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY VODNÍHO
TOKU NA LESNÍCH POZEMCÍCH JAKO PROTIKLAD MOŽNÉ ŠKODY NA
MAJETKU VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POVODNÍ
A PRACTICAL EXAMPLE OF AWARDS WATER TREATMENT WATER FLOW
ON FOREST LAND AS OPPOSED TO POSSIBLE DAMAGE TO PROPERTY
RESULTING FROM FLOODS
Petr Bureš72
ABSTRAKT:
Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění
vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na
majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění přírodě blízkého
protipovodňového opatření na vodním toku v extravilánu s následným cílem porovnání
vyčíslených investičních nákladů stavby s potencionální škodou na nemovitém majetku, která
by vznikla následkem povodňového průtoku (povodňové vlny) v intravilánu obce. Zde prosím
uveďte abstrakt článku v českém nebo slovenském jazyce.
Článek pojednává o možnosti využití extravilánu, lesních pozemků s údolní nivou k zvýšení
retenční schopnosti krajiny, posílení vodohospodářské funkce lesa, zvýšení zásoby podzemní
vody a její využitelnosti pro lesní ekosystémy a tím následně přispět k posílení aktivní
protipovodňové ochrany intravilánu obcí situovaných v zájmovém povodí vodního toku.
Aktivní přístup řešení publikované problematiky v povodí může vést k výraznému snížení nebo
omezeni na minimum škod na nemovitém majetku při povodňových průtocích v obcích.
ABSTRACT:
Object and purpose of the published post titled "A practical example of awards water
treatment water flow on forest land as opposed to possible damage to property resulting from
floods," is to design and appreciation of nature nearby flood protection measures the water
flow in extraregion community with subsequent comparison to figures of the investment costs
of building potential damage to real property which resulted from the flood flow (flood wave)
in the urban community.
The article discusses the possibility of using extraregion, forest land in the valley cheese to
increase the retention capacity of the landscape, water features enhance the forest, increasing
supplies of underground water and its relevance for forest ecosystems, and consequently
contribute to the strengthening of flood protection active urban communities located in the
catchment area pet stream. Active approach in solving the problems published in the
watershed can lead to significant reduction or minimized damage to real property during
flood flows in the municipalities.
KLÍČOVÁ SLOVA:
vodní tok, lesní pozemek, povodí, ocenění škody, údolní niva, přírodě blízká protipovodňová
opatření, škoda na majetku, povodňový průtok, povodňová vlna, břehové porosty
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1

Úvod

Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění
vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na
majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění přírodě blízkého
protipovodňového opatření na vodním toku v extravilánu s následným cílem porovnání
vyčíslených investičních nákladů stavby s potencionální škodou na nemovitém majetku, která
by vznikla následkem povodňového průtoku (povodňové vlny) v intravilánu obce.
Článek pojednává o možnosti využití extravilánu, lesních pozemků s údolní nivou
k zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení vodohospodářské funkce lesa, zvýšení zásoby
podzemní vody a její využitelnosti pro lesní ekosystémy a tím následně přispět k posílení
aktivní protipovodňové ochrany intravilánu obcí situovaných v zájmovém povodí vodního
toku. Aktivní přístup řešení publikované problematiky v povodí může vést k výraznému
snížení nebo omezeni na minimum škod na nemovitém majetku při povodňových průtocích
v obcích.
Protipovodňová ochrana navržena na principu přírodě blízkých protipovodňových
opatření spočívá ve využití údolní (potoční) nivy:




K návrhu meandrovitého tvaru koryta vodního toku s toulavou kynetou, který dokáže
přenést běžné průtoky a zároveň umožní ekologickou funkci vodního toku.
K řízenému rozlivu povodňových průtoků v údolní nivě, kde voda nezpůsobí škody.
K obnově břehových porostů v profilu údolní nivy, které mají především stabilizační
účinek.

Autor tímto publikovaným příspěvkem plynule navazuje na již publikované příspěvky
s touto problematikou v rámci řešení tématu disertační práce s názvem „Výpočet výše
majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací vodohospodářských staveb“, kterou
autor zpracovává v rámci svého doktorského studia na Ústavu soudního inženýrství VUT
v Brně.
2

Technický popis návrhu protipovodňové úpravy vodního toku
Technický popis návrhu

2.1

Revitalizace stávajícího odvodňovacího antropogenního tvaru koryta vodního toku
v údolní nivě je navržena dle technických zásad přírodě blízkých protipovodňových opatření
s využitím stávající údolní nivy.
Revitalizace vodního toku je soubor činností vedoucích k obnovení nebo k nápravě
přirozených funkcí člověkem poškozeného ekosystémů vodního toku s důrazem na
významnost vodního toku jako významného krajinného prvku. Cílem revitalizace vodního
toku je náprava režimu proudění toku a částí jejich povodí s obnovou doprovodných
původních břehových porostů. Současně významem revitalizace je zvýšení estetické hodnoty
krajiny.
Technické parametry návrhu vodohospodářské úpravy koryta vodního toku:

2.2



Délka navržené úpravy: 1 km
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Šířka údolní nivy: 30m
Průměrný podélný sklon údolní nivy: 10‰
Návrh úpravy:
Vytvoření přírodě blízkého meandrovitého tvaru koryta vodního toku v prostoru
údolní nivy. Tvar koryta má složený lichoběžníkový tvar s toulavou kynetou. Toulavá
kyneta je dimenzovaná na M-denní průtok Q 355d. Návrhový průtok umožní plnit
především ekologickou funkci vodního toku (existence fauny a flory). Vlastní koryto
je dimenzováno na 10-letou vodu (N-letý průtok) Q 10. Údolní niva má kapacitu
řízeného rozlivu na 100-letý průtok Q100, který nepůsobí škody na okolních
porostech. Sklon svahů složeného tvaru navrženého koryta vodního toku je 1 : 1,5.
Šířka profilu v koruně je 4,5m. Hloubka profilu je do 1,0m. Hloubka kynety je do
0,3m. Plocha průřezu složeného profilu vodního toku S je 3,16m2. Obvod průřezu
složeného profilu je 9,89m. Stabilizace dna koryta a stěn je provedena vegetačním
opevněním tj. drnem a osetím svahů travní směsí. Dno koryta je stabilizováno
příčným stabilizačním prahem ze srubové kulatiny prům. do 200mm, z tvrdého dřeva
po úsecích cca 15,0m. Pata svahu stěn koryta je opevněna kamennou rovnaninou
z tříděného lomového kameniva.
Obnova břehových porostů v šířce údolní nivy. Pro obnovu břehových porostů budou
využity dřeviny snášející rozliv vody a vysokou hladinu podzemní vody.
Technické výhody navrženého revitalizačního opatření na vodním toku.

2.3














Řízený rozliv povodňového průtoku v prostoru údolní nivy.
Snížení kulminačního průtoku v intravilánu obcí.
Snížení účinku povodňové vlny v intravilánu obcí.
Snížení rychlosti proudění a tečného napětí proudu v korytě vodního toku.
Zlepšení splaveninového režimu vodního toku.
Zlepšení vodního biotopu pro vodní faunu a flóru.
Zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Posílení vodohospodářské funkce lesa.
Zvýšení zásoby podzemní vody v extravilánu.
Pozitivní ovlivnění jakosti podzemních vod.
Zvýšení dostupnosti podzemní vody pro kořenový systém dřevin lesních a krajinných
ekosystémů a tím posílení přirozené obranyschopnosti dřevin proti škůdcům.
Pozitivní vliv na zdravotní stav dřevin.
Posílení funkce krajinotvorné, estetické a vodohospodářské.
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Grafická část prezentace návrhu revitalizace

Obrázek č. 1 – Ukázka návrhu vodohospodářské úpravy revitalizace vodního toku (orig.)
Picture No. 1 – Sample design water treatment revitalization water flow (orig.)

Obrázek č. 8 – Původní přímý tvar koryta vodního toku před revitalizací
(orig.)
Picture No. 2 – The existing direct form the watercourse channel before
revitalization (orig.)
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Obrázek č. 3 – Příčný řez údolní nivou s navrženou revitalizací vodního toku (orig.)
Picture No. 3 – Cross section of the valley cheese with the proposed revitalization of the
water flow (orig.)
3

Ocenění navržené protipovodňové úpravy vodního toku

Navržená vodohospodářská úprava přírodě blízkých protipovodňových opatření na
vodním toku je oceněna nákladovým způsobem ocenění stavebních prací na základě
položkového rozpočtu v ceníkové soustavě ÚRS Praha a.s.. (Ústav racionalizace ve
stavebnictví). Kalkulace je provedena na 1km úpravy vodního toku přírodě blízkých
protipovodňových opatření. Vlastní ocenění protipovodňové úpravy vodního toku je
strukturálně rozděleno na hlavní a přímé vedlejší náklady. Přičemž hlavní náklady jsou
spojené s vlastní realizací revitalizace stávajícího koryta vodního toku, včetně obnovy
břehových porostů. Náklady jsou stanoveny položkovým rozpočtem na základě výkazu výměr
a jednotkových cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS v cenové hladině r. 2011. Mezi
přímé vedlejší náklady jsou zahrnuty ty, které jsou spojené s požadovanými
průzkumy, projektovou přípravou vodohospodářské stavby, včetně nezbytné inženýrské
činnosti. Směrné jednotkové ceny stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS jsou
kalkulovány na základě kalkulačního vzorce pro každou položku zvlášť. Pro výpočet je
použita cenová úroveň CÚ z roku 2011. Kvantitativní a kvalitativní podmínky použitých
ceníkových položek jsou ověřeny a souhlasí s oceňovanou skutečností návrhové modelové
situace. Celková cena stavby je stanovena na základě součtu jednotlivých oceněných položek
výkazu výměr podle jednotkových směrných cen stavebních prací. Do výpočtu nejsou
383

ExFoS - Expert Forensic Science
XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrs tví
20. - 21. 1. 2012 v Brně

zahrnuty náklady, které jsou spojeny s umístěním stavby z důvodu, že tyto náklady závisí
především na výběru zhotovitele, který realizuje předmět plnění. Například se jedná o
náklady, které jsou spojené s dojezdovou vzdáleností zhotovitele. Celková cena je vypočtena
bez daně z přidané hodnoty. Položkový rozpočet realizace stavby je uveden níže postupně na
obrázku č. 4; č. 5; č. 6.
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Obrázek č. 4 – Položkový rozpočet zemních prací revitalizace vodního toku (orig.)
Picture No. 4 – Itemized budget earthworks revitalization water flow (orig.)

Obrázek č. 5 – Položkový rozpočet povrchových úprav terénu a obnovy vegetačního
doprovodu vodního toku (orig.)
Picture No. 5 – Itemized budget finishes the terrain and vegetation recovery
accompanied by water flux (orig.)
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Obrázek č. 6 – Položkový rozpočet ostatních nákladů spojených s realizaci stavby (orig.)
Picture No. 6 – Itemized budget of other costs associated with implementation(orig.)
Tabulka č. 1 – Celková rekapitulace nákladů stavby (orig.)
Table No. 1 – The total construction cost recapitulation (orig.)
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
Hlavní náklady
Cena dle položkového rozpočtu část I.; část II.; část III.

3 924 600,- Kč

Vedlejší přímé náklady
Hydrogeologický průzkum, hydrobiologický průzkum, biologické hodnocení

62 000,- Kč

Dendrologický průzkum

15 000,- Kč

Hydrologické údaje povrchových vod z ČHMÚ
Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPPS
Inženýrská činnost
CENA CELKEM BEZ DPH

4

8 600,- Kč
280 000,- Kč
35 600,- Kč

4 325 800,- Kč

Potencionální škoda na majetku vzniklá následkem povodní v intravilánu
obce

Příklad škody na majetku je ukázkově řešen na obci do 2 tis. obyvatel, kde nastala škoda
v důsledku povodňové vlny na vodoteči, která prochází středem obce.
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Je odhadnuta potencionální škoda v následujícím modelovém rozsahu:



10 x poškození RD (ve stupni poškození od 10% do 100%) průměrná cena RD je
2 500 000,- Kč.
Poškozená technická infrastruktura obce (kanalizace, ústřední ČOV, sítě nadzemního
vedení, komunikace (ve stupni poškození 10%, 20%, 30%).
Tabulka č. 2 – Kalkulace potencionální škody následkem povodní v obci (orig.)

Table No. 2 – Calculation of the potential damage due to floods in the village (orig.)
Kalkulace potencionální škody vzniklé na nemovitostech a vodohospodářské
infrastruktuře následkem povodní v obci
Místo: Průměrná obec ČR do 2 tis. obyvatel
Průměrná cena RD (Kč): 2 500 000,.Kč
Počet poškozených domů v obci: 12RD
Modelová situace poškození nemovitostí v důsledku povodní
Stupeň poškození %

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Počet poškozených
RD povodní (ks)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Škoda na 1 ks nemov.
RD (tis. Kč)

250
tis.

500
tis.

750
tis.

1 000
tis.

1 250
tis.

1 500
tis.

1750
tis.

2 000
tis.

2 250
tis.

2 500
tis.

Škoda na 12 ks
nemov. RD (mil. Kč)

3mil

6mil

9mil

12mil

15mil

18mil

21mil

24mil

27mil

30 mil

Vodohospodářská infrastruktura obce (kanalizace, ČOV, vodovod)
Celková cena vodohospodářské infrastruktury obce 20 mil. Kč
Modelová situace poškození vodohospodářské infrastruktury v důsledku povodní
Stupeň poškození %
Škoda na vodohospodářské infrastruktuře obce: vodovod,
kanalizace, čistírna odpadních vod ČOV, vodovod (Kč)

5

10%

20%

30%

1 000 000,-

2 000 000,-

3 000 000,-

Kč

Kč

Kč

Závěr

Na tomto příkladu bylo cílem ukázat a porovnat potenciální škodu na majetku v přímém
důsledku povodní s náklady vynaloženými na preventivní protipovodňová opatření na vodním
toku. Náklady stavby na provedení revitalizace vodního toku v řešeném modelovém příkladě
dosahují ceny do 20% škody vzniklé následkem povodní v předmětné obci do 2 tis. obyvatel.
Lze konstatovat závěrem, že aktivní přístup řešení protipovodňové ochrany obcí, lze řešit
a výrazně omezit následky škod v důsledků povodní například realizací přírodě blízkých
protipovodňových opatření na vodních tocích, které se nacházejí na lesních pozemcích.
Zároveň uvedená protipovodňová opatření mají velký význam jak z hlediska hydrologie,
udržení vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny a lesních ekosystémů a
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v neposlední řadě posílení velmi významné mimoprodukční funkce lesa, což je funkce
vodohospodářská. Uvedené skutečnosti mají využití v soudně-znalecké praxi v rámci
posuzování jednotlivých kauzalit.
Motivujícím podnětem pro vznik a publikování tohoto příspěvku je autorovo téma
disertační práce „Výpočet výše majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací
vodohospodářských staveb“, které autor zpracovává v rámci doktorského studia oboru
Soudního inženýrství na ÚSI VUT v Brně. Zároveň tímto příspěvkem autor navazuje na již
publikované téma příspěvku „Rizika škod na vodohospodářských funkcích lesa při stavebních
činnostech”, které bylo autorem publikováno na XX. mezinárodní vědecké konferenci
soudního inženýrství v Brně, v lednu 2011.
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