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SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR 

Albert Bradáč
1
, Petr Daňhel

2
 

 

Abstrakt 

V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých 

ústavů v ČR. 

Klíčová slova: znalec, znalecký ústav, znalecký posudek 

Abstract 

Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts 

and expert institutions in the Czech Republic. 

Keywords: expert, expert institute, expert opinion 

POČTY ZNALCŦ A ZNALECKÝCH ÚSTAVŦ V ČR 

V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 10 377 znalců (na začátku 

roku nás bylo celkem 10 506) - fyzických osob, 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 obrázky č. 1 a 2, graficky 

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. 

Tab. 1 - Počty znalcŧ dle oborŧ v ČR k 20. 12. 2010 a porovnání s roky 2007, 

2008, 2009 a lednem 2010 (Quantity of experts from fields in Czech Republic to the date 

20th December 2010 and comparison with the years 2007, 2008, 2009 and January 2010) 

Rok 2007 2008 2009 
2010 

(leden) 
2010 

(prosinec) 

Celkem znalců (fyzických osob) 10 992 10 791 10 627 10 506 10 377 

Celkem oborů 49  
 

 

Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 2009 
2010 

(leden) 
2010 

(prosinec) 
Nárůst 
07-10 

Nárůst 
07-10 v 

% 

1 
Bezpečnost 
práce 

- 135 134 120 116 134 -1 -0,7 

2 Čistota ovzduší - 54 52 44 41 44 -10 -18,5 

3 Doprava 

Doprava letecká, Doprava městská,  
Doprava silniční, Doprava vodní, 
Doprava ţelezniční, Skladiště a 
překladiště 

413 417 403 393 391 -22 -5,3 

Z toho: Doprava silniční 359 363 352 344 344 -15 -4,2 

           Doprava městská 271 277 278 272 274 3 1,1 

                                                 
1
 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00 

2
 Ing. Petr Daňhel, Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00 Brno, e-mail: 

petr.danhel@usi.vutbr.cz 
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Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 2009 
2010 

(leden) 
2010 

(prosinec) 
Nárůst 
07-10 

Nárůst 
07-10 v 

% 

4 

Drahé kovy a 
kameny 
(zkoušení 
pravosti a 
ryzosti) 

- 44 45 43 41 42 -2 -4,5 

5 
Dřevo - 
zpracování 

- 61 60 60 59 57 -4 -6,6 

6 Ekonomika 

Řízení, plánování a organizace 
ekonomiky, Ceny a odhady, 
Dodavatelsko-odběratelské vztahy, 
Investice, Mzdy, Peněţnictví a 
pojišťovnictví, Racionalizace,  Správa 
národního majetku, Účetní evidence, 
Ekonomická odvětví různá 

7 361 7 236 7 134 7 078 6 991 -370 -5,0 

Z toho ceny a odhady nemovitostí 3 178 3 141 3 100 3 089 3 055 -123 -3,9 

                   movitých věcí 126 468 166 162 169 43 34,1 

                   motorových vozidel 521 517 942 927 925 404 77,5 

                   strojů 520 492 491 491 491 -29 -5,6 

                   podniků 120 302 247 256 264 144 120,0 

7 Elektronika - 169 160 156 156 152 -17 -10,1 

8 Elektrotechnika - 245 236 226 227 216 -29 -11,8 

9 Energetika - 112 111 109 105 105 -7 -6,3 

10 
Geodézie a 
kartografie 

- 59 58 53 54 54 -5 -8,5 

11 Hutnictví - 18 18 13 16 15 -3 -16,7 

12 Chemie 
Hmoty umělé, Hnojiva strojená,  
Léčiva (výroba), Vlákna umělá,  
Chemická odvětví různá 

89 88 91 86 86 -3 -3,4 

13 Jaderná fyzika - 1 1 1 1 1 0 0,0 

14 Keramika Porcelán 6 6 5 5 6 0 0,0 

15 Kriminalistika - 86 90 93 97 97 11 12,8 

16 Kybernetika Výpočetní technika 140 141 139 140 142 2 1,4 

17 
Kůţe a 
koţešiny 
(zpracování) 

- 31 31 26 30 31 0 0,0 

18 
Lesní 
hospodářství 

Myslivost, Dříví - těţba 250 213 214 212 213 -37 -14,8 

19 Meteorologie - 4 4 4 4 4 0 0,0 

20 Obaly - 3 2 2 2 2 -1 -33,3 

21 
Ochrana 
přírody 

- 176 178 176 177 179 3 1,7 

22 Paliva - 13 12 10 11 11 -2 -15,4 

23 Papír Papír-výroba, Papír-zpracování 4 3 3 2 2 -2 -50,0 

24 
Patenty a 
vynálezy 

- 94 91 82 78 73 -21 -22,3 

25 Písmoznalectví - 20 20 19 21 22 2 10,0 

26 Potravinářství 

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

31 30 28 27 29 -2 -6,5 

27 
Poţární 
ochrana 

- 76 77 73 73 73 -3 -3,9 

28 
Právní vztahy k 
cizině 

- 4 5 4 4 4 0 0,0 

29 Projektování - 114 111 103 98 95 -19 -16,7 

30 
Ropa - 
zpracování 

- 1 1 1 1 1 0 0,0 

31 Sklo - 6 5 5 6 7 1 16,7 

32 Sluţby - 16 16 18 18 18 2 12,5 

33 Spoje - 32 31 32 32 29 -3 -9,4 

34 Sport 
Sport - provozování, Sportovní  
zařízení 

38 41 44 44 44 6 15,8 
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Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 2009 
2010 

(leden) 
2010 

(prosinec) 
Nárůst 
07-10 

Nárůst 
07-10 v 

% 

35 Stavebnictví 

Inţenýrské stavby, Stavební materiál, 
Stavby dopravní, Stavby  důlní a 
těţební, Stavby energetických 
zařízení, Stavby obytné,  Stavby 
průmyslové, Stavby vodní,  Stavby 
zemědělské, Stavební  odvětví různá 

1 829 1 813 1 785 1 716 1 698 -131 -7,2 

36 Strojírenství 
Strojírenství těţké, Strojírenství 
všeobecné 

1 096 1 079 1 053 1 027 1 011 -85 -7,8 

37 
Střelivo a 
výbušniny 

- 63 61 57 52 52 -11 -17,5 

38 
Školství a 
kultura 

Pedagogie, Psychologie, Estrády a  
varieté, Film, Rozhlas, Televize, Tisk, 
Umění dramatické, Umění hudební, 
Umění literární, Umění  výtvarné, 
Jazykověda 

297 296 291 282 277 -20 -6,7 

39 Tabák - 2 3 3 3 3 1 50,0 

40 Tarify dopravní - 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 

41 
Technické 
obory (různé) 

- 237 229 226 220 220 -17 -7,2 

42 Těţba 
Geologie, Minerální prameny, Plyn  
zemní, Těţba nafty, Těţba nerostů 

176 170 169 168 159 -17 -9,7 

43 Textilie - 27 25 27 26 26 -1 -3,7 

44 Tiskařství - 2 2 3 3 4 2 100,0 

45 
Umělecká 
řemesla 

- 41 41 40 40 39 -2 -4,9 

46 
Vodní 
hospodářství 

Čistota vod, Meliorace, Rybářství  a 
rybnikářství 

163 159 153 151 146 -17 -10,4 

47 
Zařízení 
národní obrany 
a bezpečnosti 

- 3 4 4 4 4 1 33,3 

48 Zdravotnictví 

Epidemiologie, Farmakologie, 
Genetika, Hematologie, Hygiena,  
Chirurgie, Interna, Ortopedie,  
Pediatrie, Porodnictví, Pracovní  
úrazy a nemoci z povolání, 
Psychiatrie, Sexuologie, Soudní 
lékařství, Toxikologie, Zdravotnická 
odvětví různá 

1 428 1 413 1 417 1 410 1 403 -25 -1,8 

Z toho soudní lékařství 81 84 85 84 86 5 6,2 

49 Zemědělství 

Chmelařství, ovocnářství a 
zahradnictví, Včelařství, 
Veterinářství, Vinařství, Výroba 
rostlinná, Výroba ţivočišná, 
Zemědělská odvětví různá 

303 289 286 287 282 -21 -6,9 

 
Celkem 
subjektů 

 
10 
992 

10 
791 

10 
627 

10 506 10 377 -615 -5,6 

 

Tab. 2 - Počty znaleckých ústavŧ v ČR k 20. 12. 2010 (Quantity of expert 

institutions in Czech Republic to the date 20th December 2010) 

Rok 2008 2009 2010 
(leden) 

2010 
(prosinec) 

Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou 
činnost) 

151 157 159 163 

Ústavy II. oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.) 282 288 284 279 

Celkem oborů u znaleckých ústavů  
                  (členění odlišné od znalců jednotlivých) 

91 
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Obr. 1 - Celkový počet znalcŧ ve vybraných oborech a odvětvích od roku 2007 do 

20. 12. 2010 (The total number of experts in selected areas from the year 2007 to the date 

20th December 2010) 

 

 

Obr. 2 - Celkový počet znalcŧ v letech 2007-2010 k 20. 12. 2010 (The total number 

of experts from the year 2007 to the date 20th December 2010) 
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Obr. 3 – Procentní nárŧst znalcŧ ve vybraných oborech a odvětvích od roku 2007 

k 20. 12. 2010 (Percentage increase of experts from the year 2007 to the date 20th 

December 2010) 

 

ANALÝZA POČTU ZNALCŦ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 

Obrázky 4 aţ 8 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 20. 12. 2010. 

Obr. 4 - Prŧměrný počet znalcŧ na 100 tis. obyvatel  

v jednotlivých krajích - všechny znalecké obory celkem (Average number of experts per 

one hundred thousand inhabitants in different regions - all expert fields in total) 
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Obr. 5 - Prŧměrný počet znalcŧ na 100 tis. obyvatel  

v jednotlivých krajích - oceňování nemovitostí (Average number of experts per one 

hundred thousand inhabitants in different regions - property valuation) 

 

Obr. 6  - Prŧměrný počet znalcŧ na 100 tis. obyvatel 

v jednotlivých krajích - stavebnictví (Average number of experts per one hundred 

thousand inhabitants in different regions - construction) 

 

Obr. 7 - Prŧměrný počet znalcŧ na 100 tis. obyvatel 

v jednotlivých krajích - oceňování podnikŧ (Average number of experts per one hundred 

thousand inhabitants in different regions - business valuation) 
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Obr. 8 - Prŧměrný počet znalcŧ na 100 tis. obyvatel  

v jednotlivých krajích - doprava silniční (Average number of experts per one hundred 

thousand inhabitants in different regions - road transport) 

 

 

NOVINKY V ROCE 2010 

V roce 2010 přišlo jen málo novinek. Jako první jiţ obligátně je novela oceňovací 

vyhlášky; v ní asi nejpodstatnější novelou je od 1.1.2011 připočítávání ceny technologického 

zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu uţití stavby při nákladovém ocenění. 

Během roku 2010 dále proběhlo částečné vyjasnění u pojmu „cena obvyklá“.  V 

současné době se v českých zákonech předpisech řada termínů, vyjadřujících obvyklou cenu 

majetku, věci, sluţby, zboţí, nemovitosti, pozemku apod., někdy i stejných s různými 

definicemi: 

1. Cena obvyklá (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, § 2, odst. 6, novela účinná od 

18.11.2009). 

2. Cena obvyklá (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 2, odst. 1, věta druhá a 

další). 

3. Cena ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (prodej majetku státem - § 22 

odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.). 

4. Trţní cena obvyklá v daném místě a čase (výkup nemovitostí pro účely dopravní 

infrastruktury - § 3 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.). 

5. Cena trţní (tamtéţ, věta druhá). 

6. Obvyklá trţní cena (zákon č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, § 23, odst. 5,  

písm. e). 

Přitom u pojmů ad 3 aţ 6 není definováno, jakým způsobem se mají zjistit, neexistuje 

pro jejich zjištění ţádný schválený a oficiální předpis. V rámci oceňování pozemků pro 

dálnici D11 u Hradce Králové došlo na ţádost Ústavu soudního inţenýrství Vysokého učení 

technického v Brně ke sjednocení názorů mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem 

financí, také za vyuţití rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2009 sp. zn. 28 Cdo 

2401/2008, který výslovně uvedl: „V tomto směru dovolací soud přitakává názoru ţalované, 

která ve svém vyjádření k dovolání odkazuje na § 2 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a změně některých zákonů, jenţ definuje pojem cena obvyklá, jako cenu obvykle 
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poţadovanou v daném místě a čase, čímţ lze vymezit i cenu trţní“. Blíţe k této problematice 

viz [1].  

V oblasti výkonu znalecké činnosti zde na začátku roku probíhaly na Ministerstvu 

spravedlnosti přípravy novelizace zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

Informace o průběhu včetně stanoviska ÚSI byla uvedena v časopisu Soudní inţenýrství 

č. 3/2010, str. 165 - 180. Koncem roku byly tyto práce obnoveny, včetně prací na ev. 

novelizaci seznamu znaleckých oborů, odvětví a specializací. 

Dne 30.12.2011 proběhla tisková konference ministra spravedlnosti, nazvaná „Ministr 

spravedlnosti zpřísňuje pravidla pro činnost soudních znalců, znaleckých ústavů a 

tlumočníků“. Citujeme tiskovou zprávu: 

1. Novela zákona o znalcích a tlumočnících  

„Cílem této novely je zefektivnit dohled na činností soudních znalců a tlumočníků a dosáhnout 

vyšší kvality tlumočnických úkonů a znaleckých posudků, které mají významný vliv na soudní 

rozhodování. Znalecké posudky dnes často fakticky rozhodují o výsledcích soudních sporů, 

znalci však za ně podle stávající zastaralé právní úpravy nenesou dostatečnou odpovědnost. 

Znalecký posudek, který není řádně zpracován, můţe zapříčinit jak prodluţování řízení, tak i 

případné újmy účastníků řízení,“ uvedl Jiří Pospíšil. 

Hlavními důvody pro vytvoření novely zákona jsou nekvalitní činnost některých znalců a 

tlumočníků (zjevné vady v posudcích a překladech), nedostatečná úprava státního dohledu, 

opoţděné podávání znaleckých posudků a odborných překladů či porušování povinnosti 

mlčenlivosti znalcem nebo tlumočníkem.  

Návrh novely zákona proto zavádí konkrétní přestupky, za které bude moţné uloţit pokutu aţ 

do výše 100 000 korun, další sankce podle zákona o přestupcích a v závaţných či 

opakovaných případech i vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Přestupky bude 

projednávat ministerstvo spravedlnosti. 

Novela dále rozšiřuje okruh podmínek pro jmenování znalcem či tlumočníkem - nově výslovně 

vyţaduje plnou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a skutečnost, ţe znalec 

(tlumočník) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců (tlumočníků) pro 

porušení povinností plynoucích ze zákona o znalcích a tlumočnících. Návrh zároveň ruší 

poţadavek státního občanství ČR a nahrazuje jej nutností trvalého pobytu na území České 

republiky.  

Návrh také zavádí podmínku mlčenlivosti i po skončení výkonu činnosti znalce a tlumočníka a 

stanoví podmínky pro pozastavení i zánik práva vykonávat znaleckou a tlumočnickou činnost. 

2. Znalecké ústavy: zpřísnění kritérií 

Posudky znaleckých ústavů by měly vykazovat mimořádnou odbornost. Při rozhodování o 

zápisech do seznamu znaleckých ústavů dává zákon o znalcích a tlumočnících ministerstvu 

prostor pro správní uváţení, nestanoví však ţádné podrobnější pokyny, kterými by se 

ministerstvo mělo řídit. Ministr spravedlnosti proto přichází s instrukcí, která sjednotí a 

zpřísní pravidla pro zápis do seznamu.  

„K tomuto kroku jsme přistoupili proto, ţe současný zákon v podstatě nevymezuje kvalifikační 

předpoklady pro zápis ústavů do seznamu. Za znalecký ústav se tak mohou označit i instituce, 

které například nemají ani jediného znalce či ţádnou laboratoř,“ vysvětlil ministr.    

Právnická osoba ţádající o zápis do seznamu ústavů bude muset nově doloţit, ţe alespoň tři 

její společníci, členové nebo zaměstnanci, kteří mají v ústavu vykonávat znaleckou činnost, 

jsou znalci zapsanými pro poţadované obory a nejsou společníky, členy nebo zaměstnanci 
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jiného ústavu. Další podmínkou bude odpovídající materiální a personální vybavení pro 

výkon znalecké činnosti. 

Vysokou školu nebo její součást bude moţné zapsat do seznamu pouze tehdy, pokud má 

akreditovaný doktorský studijní program v příslušném nebo příbuzném oboru, který je 

předmětem návrhu na zápis. 

Ţadatele nebude moţné zapsat, pokud byl on sám nebo jeho společník v posledních 3 letech 

vyškrtnut ze seznamu ústavů. O zapsání do seznamu znaleckých ústavů i o výmazu ze seznamu 

rozhoduje ve správním řízení ministr spravedlnosti. 

Instrukce bude účinná od 1. ledna 2011. Jiţ zapsané znalecké ústavy budou mít roční lhůtu na 

to, aby své poměry uvedly do souladu s novými podmínkami. Pokud tak neučiní, ministerstvo s 

nimi zahájí řízení o vyškrtnutí ze seznamu. 

Potud tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti. K ní lze snad jen dodat, ţe v navrhované 

novelizaci je ze znaleckého hlediska řada sporných bodů, stejně jako ve zmiňované instrukci. 

 

Pokud se týká ověřování kvalifikace znalcŧ, tak je zde stále setrvalý stav, stejně jako 

u znalečného, jeho výše a termínů.  

Ve sféře spolupráce znaleckých občanských sdruţení došlo k významnému posunu: 

mezi šesti občanskými profesními sdruţeními znalců byla uzavřena smlouva o součinnosti 

podle § 16 zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Smlouvou byla zaloţena Konfederace 

profesních sdruţení znalců a odhadců ČR, která bude svazem občanských sdruţení ve smyslu 

§ 16 odst. 4 cit. zákona. Účastníky smlouvy jsou: 

 Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s., Údolní 53, 602 00 Brno. 

 Česká komora odhadců majetku, profesní sdruţení znalců a odhadců, 110 00 Praha 1, 

Václavské náměstí 1.  

 Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s., 110 00 Praha 1, Palladium, Na 

Poříčí 3a. 

 EVU - Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku, o.s., 

Národní skupina České republiky, Údolní 53, 602 00 Brno. 

 Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s., 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 

Zámek 1. 

 Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie, 602 00 Brno, Tvrdého 2a. 

Průběţně se upravují podmínky a oblasti spolupráce a dokončují se stanovy 

Konfederace. Celkový počet členů společností sdruţených v Konfederaci je více neţ 40 

znaleckých ústavů a více neţ 1 450 soudních znalců (po vyloučení duplicitního členství). 

Co si přát do budoucna? Snad jen, aby případná novelizace byla pro znalce i znalecké 

ústavy co nejpříznivější.  

 

Literatura: 

[1] Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ing. Alena Superatová: Problematika názvosloví ceny 

obvyklé. In: Soudní inţenýrství č. 3/2010.  
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ZNALECKÝ SLIB A OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

SOUDNICTVÍ A ZNALECTVÍ  

Vladimír Kulil
3
 

 

ABSTRAKT 

Článek popisuje moţné dopady zneuţití činnosti znalce a soudce na společnost a dále 

rozvádí znalecké a soudní metody při čarodějnických procesech na našem území. Autor na 

závěr navrhuje úpravu textu znaleckého slibu v rámci připravované novely zákona č. 36/1967 

Sb. o znalcích a tlumočnících.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: znalecký slib, inkviziční soudci a znalci, čarodějnice, justiční 

vraţdy 

 

ABSTRACT 

This article describes the negative activities, methods and steps of some experts and 

judges in historical context include tragic trials of witches in North Moravia and South 

Silesia. In text is change proposal of the art. No. 36/1967 Coll.  

 

KEY WORDS: promis of expert, inquisitors tribunal, witches, judicial murders  

 

ČÁST I. MORÁLNÍ ASPEKTY ZNALECKÉ A TLUMOČNICKÉ 

ČINNOSTI 

 

Zákony ve společnosti se snaţí regulovat dění pro obecný prospěch. Zákony včetně 

zákona o znalcích a tlumočnících mají také zavedený systém slibů odpovědných osob. 

Podobně je to u činnosti autorizovaných architektů, inţenýrů a techniků, u poslanců a u 

dalších profesích, kdy  se akcentuje morální aspekt jejich činnosti. Toto je nanejvýš správné, 

avšak rozhodující je kvalita obsahu samotného slibu. 

 

Text znaleckého slibu dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících zní: 

"Slibuji, ţe při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodrţovat právní předpisy, ţe 

znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, ţe 

budu plně vyuţívat všech svých znalostí a ţe zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichţ 

jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl." 

                                                 
3
 Ing. Vladimír Kulil, aut. ing., Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava, studující 

DSP na VUT ÚSU v Brně, Znalecká kancelář Actual Estate ČR, Malešická 39, 130 00 Praha 3, e-mail: 

kulil@volny.cz 
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Od roku 1967 tak zákon postrádá asi to nejpodstatnější, a to slib znalce či tlumočníka, 

ţe bude činnost vykonávat nejen podle svého nejlepšího vědomí, ale také podle svého 

nejlepšího svědomí. Nenápadný rozdíl v písmeně „s“ u vědomí a svědomí je nejen zásadní, 

nýbrţ pro mnohé můţe být i tragický.   

 

Můţeme jen doufat, ţe v současné době rozhodování není zatíţeno nesvědomitým 

přístupem. Zde patrně není na místě velký optimismus. Bývalý ombudsman Otakar Motejl 

nedávno zveřejnil kritický článek v celostátních novinách na adresu znalců a soudců. Článek 

měl výmluvný nadpis: „Soudní znalci ničí lidské ţivoty“. V textu se zamýšlí nad skutečností, 

ţe posudky znalců bývají nekvalitní a ţe soudci bez znaleckého posudku téměř nerozhodnou 

s tím, ţe výsledkem je taková absurdita, ţe nesoudí soudci, nýbrţ znalci. O to spíš by se text 

slibu znalců měl doplnit o morální aspekt. 

 

Dokladem rozhodování bez svědomí soudců a znalců jsou historické případy 

justičních vraţd. Na našem území můţeme vzpomenout vykonstruované procesy z 50. let 

minulého století nebo čarodějnické procesy ze 17. stolení, kdy byly odsouzeny osoby nevinné 

k trestům majetkovým, k trestům ţalářů a smrti. 

  

 

 

Obr. 1  Historické centrum města Šumperka 

Fig.  1  Historical center of the city Šumperk 

 

ČÁST II. ČARODĚJNICKÉ PROCESY 

 

Mezi nejotřesnější případy rozhodování bez svědomí patřily inkviziční čarodějnické 

procesy v Evropě včetně našeho území. Podle dnešních měřítek se jednalo o justiční vraţdy. 

Nejen z neznalosti, ale mnohdy ze zištných důvodů zde docházelo k závaţným rozhodnutím, 

které nebyly protiprávní podle tehdejšího právního systému, avšak byly nemorální, jelikoţ se 

zneuţívaly některé zásady zákonů či porušovaly zásady vedení vyšetřování tehdejší trestné 

činnosti včetně podvodně vykonstruovaných důkazů.  
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Čarodějnické procesy byly v českých zemích spíše ojedinělým úkazem, největšího 

rozsahu dosáhly na našem území na severní Moravě v okrese Šumperk v období let 1678 aţ 

1696 a v jiţním Slezsku v dnešním okrese Jeseník v letech 1622 aţ 1684. Poslední dvě 

nevinné obětí procesů, obě z Petrova nad Desnou, zemřely ve vězení v Šumperku, přestoţe 

vydrţely torturu (mučení). Barbora Axmanová zemřela v roce 1708. Marina Millerová (při 

prvním výslechu dne 6.2.1688 měla 36 let a půlroční holčičku) zemřela aţ v roce 1710 po 22 

letech věznění.  

 

Není to tak dávno, náš platný zákon o znalcích a tlumočnících byl přijat asi 260 let 

poté. Justiční vraţdy jsou nejvíce známé na našem území z let 1948 aţ 1989, avšak na stovky 

obětí čarodějnických procesů se zapomíná.  Účelem procesů bylo vyhnání tmářství a ďábla 

z myslí lidí a z celé společnosti. Soudci a jejich pomocníci podle svého přesvědčení 

vykonávali dobro, aby zachránili neposkvrněnou společnost, morálku a ekonomiku, jelikoţ se 

všeobecně věřilo, ţe i za sucho, neúrodu a hladomor a podobně mohou ďáblové a čarodějnice. 

Avšak bylo zvláštní, ţe velmi často byli z čarodějnictví obvinění lidé majetní, jelikoţ 

financování procesů se provádělo hlavně ze zabaveného majetku odsouzených a jejich rodin. 

Obvinění, zejména slabé pohlaví (ţeny tehdy navíc byly aţ na výjimky bez školního a 

právního vzdělání), se po nepředstavitelně těţkém mučení samozřejmě skoro všichni 

k čarodějnictví přiznali a svoji výpověď rovnající se rozsudku otřesně bolestné smrti 

podepsali. Někteří zemřeli uţ při mučení a věznění.  

 

Dnes jsou k dispozici důkazní listiny z výslechů, podepsané rozsudky smrti, doznání, 

vinu potvrzující rozsudky apelačního soudu v Praze a řada dalších originálních dokumentů 

včetně účtů, dokladů o okolnostech vykonání poprav včetně data a hodiny exekuce. Proti 

neuvěřitelné krutosti a lstivosti tribunálu byli obvinění téměř bez šance, protoţe pro soudce a 

přísedící to byl velmi dobrý zdroj obţivy či podstatného obohacení. Není vyloučena ani 

sexuální deviace. 

 

 

 

Obr. 2  Zámek Velké Losiny, kde probíhaly výslechy obviněných 

Fig. 2  The torture place in Velké Losiny castle 
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Ţeny se trestaly upálením nebo zahrabáním za ţiva, muţi upálením nebo stětím hlavy. 

Celkové náklady procesů například ve Velkých Losinách u Šumperka měly činit 9050 

zlatých, 20 krejcarů a 1 denár. Za popravu Barbory Bartelové z Rapotína účtoval kat Jakob 

Hay 11 zlatých a 40 krejcarů, za její předchozí mučení celkem 10 zlatých a 26 krejcarů (taţení 

na ţebřík 4x, drcení palce 17x a  španělské boty 10x). Majetkový prospěch ze zabaveného 

jmění měla i místní vrchnost. Důvodem inkvizičních procesů byla zároveň decimující 

třicetiletá válka (kterou si vymyslela a vedla vrchnost a panovník), kdy vymřela téměř 

polovina obyvatel střední Evropy. Celkově zde byla zhoršená situace politická včetně 

náboţenských třenic s luterány, poţáry měst či záplavy. Bezvýchodnost a bída vyvolaly 

celkový morální úpadek obyvatelstva. Také to byla určitá prevence proti předchozím 

vzpourám poddaných. 

 

 

 

Obr. 3  Šumperský morový sloup 

Fig.  3  The plague column in Šumperk 

 

O vině či nevině rozhodoval inkviziční tribunál, soudce byl podle tehdejšího právního 

systému zároveň ţalobcem. V Šumperku a Velkých Losinách byl hlavním soudcem Jindřich 

František Boblig z Edelstadtu s nedokončeným absolutoriem práv a přísedící byli z řad 

měšťanů a pomocníků, například purkmistr Johann Dominik Peck, písař Sebastian Flade a 

šumperský radní Franz Ferdinand Gaup, údajně pravá ruka Boblika a který byl po Boblikovi 

nejlépe placen.  

 

Někteří členové inkvizičního soudu vykonávali funkci soudních znalců, kteří 

rozhodovali, zda osoba vyšetřovaná, mučená a znalecky posuzovaná je ve spojení s ďáblem a 

zda konala protiprávní činnost. Odpovědnost a pravomoc tribunálu byla obrovská, doslova 

rozhodovali o ţivotě a smrti obviněného, o typu a délce mučení, přičemţ při této činnosti se 

běţně posilovali vínem. Navíc pomocí tortury konstruovali seznamy jmen dalších osob, které 

se údajných čarodějnických akcí měly účastnit. Tito neprávem obvinění nešťastníci byli bez 

milosti odvlečeni do ţaláře a vyslýcháni opět včetně mučení a zkoušek prokazujících 

čarodějnictví. Takto se začala plnit vězení i bohatými měšťany a bývalými luterány. Během 

procesů v Šumperku a ve Velkých Losinách zahynulo 104 nevinných lidí včetně šumperského 

děkana Krištofa Aloise Lautnera upáleného za ţiva dne 18.9.1685 (jeho rozsudek potvrdil 

olomoucký biskup a popravě údajně přihlíţely tisíce lidí). Téměř všichni popravení byli 
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německé národnosti, jelikoţ se jednalo o sudetskou pohraniční oblast, jiţní Slezsko, dnešní 

okres Jeseník, bylo taktéţ německé.   

 

 

 

Obr. 4  Historické centrum města Šumperka – Klášterní kostel 

Fig.  4  Historical center of the city Šumperk – Monastery church 

 

Na Jesenicku bylo v rámci těchto nesmyslných procesů popraveno asi 250 osob, 

dokonce v tehdejším hlavním městě oblasti Nyse (dnes Polsko) byla pro velký počet poprav 

vybudována a pouţívána spalovací pec na čarodějnice. Popravy probíhaly ještě v Jeseníku a 

ve Zlatých Horách. Na příklad v roce 1651 bylo ve Zlatých Horách během půl roku 

popraveno 51 ţen a 3 muţi, v tribunálu byl zde přísedícím místní rodák Boblig, který 

následně vedl procesy v Šumperku a Velkých Losinách.  

 

 

 

Obr. 5  Podpis inkvizičního soudce Františka Bobliga z Edelstadtu 

Fig.  5   František Boblig from Edelstadt,  inquisitors signature 

 

Prvními popravenými ve Velkých Losinách za vykonstruované čarodějnictví (za 

odnesení hostie ze mše v sobotínském kostele k účelu podání hostie krávě ke zvýšení její 

dojivosti) byly ţebračka Marina Schuchová a porodní bába Dorota Groerová dne 7.8.1679, a 

to upálením za ţiva. Třetí obviněná kořenářka Dorota Davidová se nepřiznala a zemřela 

v souvislosti s mučením uţ ve vězení.  
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Obr. 6  Kostel v Sobotíně 

Fig.  6   The church in Sobotín 

 

Popravy se ve Velkých Losinách prováděly v prostoru dnešního lázeňského parku 

nedaleko lázeňského pavilonu Šárka. První popravy na Šumpersku byly provedeny dne 

7.12.1682, upáleny byly Zuzana Vogliková, majetná Marie Sattlerová, její muţ, její dcera, o 

půl roku později dne 2.8.1683 byla popravena další bohatá měšťanka Marie Peschkeová 

společně s majetným barvířem Kašparem Sattlerem a jeho dcerou Elisabeth. Popravy se 

konaly v Šumperku na Reissově ulici v místě dnešního okrasného jezírka před bývalým 

Plicním sanatoriem.  

 

 

 

Obr. 7  Sattlerův dům v Šumperku 

Fig.  7  The Sattlers house in Šumperk 

 

V materiálech uloţených v šumperském archivu se uvádí, ţe při této exekuci byla 

všem nejdříve useknuta pravá ruka, pak hlava a ostatky byly spáleny. Manţel Marie 

Peschkeové Heinrich se přes veškeré mučení nepřiznal a podle tehdy platných zákonů měl být 

propuštěn. Přesto byl tak dlouho vězněn, aţ po 12 letech v roce 1696 v ţaláři zemřel. Jeho 

honosný renesanční měšťanský dům odkoupil za zlomek trţní ceny majitel navazujícího 

sousedícího domu výše uvedený členem inkvizičního tribunálu Franz Ferdinand Gaup. 

V Šumperku v domě Peschkeových (nyní Geschaderův dům) je nyní umístěno velmi zajímavé 

muzeum čarodějnických procesů, autor doporučuje návštěvu. Příbuzní Peschkeových dnes ţijí 

v Německu. F. F. Gaup získal také majetek Sattlerových včetně krásného sídla na náměstí u 
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radnice za minimální cenu a dále obvinil svoji další sousedku Ester Rohnerovou z 

čarodějnictví. Tato byla sťata a upálena dne 11.4.1684. 

 

 

 

Obr. 8  Geschaderův dům v Šumperku 

Fig.  8  The Geschaders house in Šumperk 

 

A jaké byly tehdy oficiálně uznávané znalecké postupy pro získávání důkazů 

rozhodujících o ţivotě a smrti obviněných? Na základě tehdejších zákonných předpisů - 

papeţské buly z roku 1484 vydané papeţem Inocencem VIII s praktickým zostřeným 

výkladem dominikánských inkvizitorů - knihy Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice) 

z roku 1486 to bylo: 

 

a) Uvěznění a výslech s přátelským dotazováním. Je třeba si uvědomit, ţe tehdejší vězení 

znamenalo otřesné (zvířecí) podmínky pro pobyt obviněného. Uţ toto byl obrovský 

tlak, který mohl zlomit vůli i charakter člověka.  

b) Výslech s předvedením mučících nástrojů a vysvětlením jejich pouţití tzv. terricion 

(tj. zastrašování). 

c) Útrpný výslech (mučení) s omezením na 1 hodinu. 

d) Útrpný výslech bez omezení 1 hodiny v případě tzv. crimen exceptum (výjimečného 

zločinu), coţ však bylo tehdy právě i čarodějnicví. Tortura se podle tehdejšího práva 

měla pouţívat 3 krát, potom měla být obviněná osoba propuštěna, coţ bylo běţně 

inkvizičními soudními tribunály porušováno. 

e) Útrpný výslech bez omezení tortury počtu 3 krát.  

f) Přiznání: podle tehdejšího právního systému nesměl být nikdo odsouzen bez přiznání, 

coţ v dnešním právním systému neplatí, avšak dnes u nás naštěstí není moţnost 

falešného přiznání dosáhnout mučením. Taktéţ bylo pomocí tortury vymáháno nařčení 

vůči dalším „spoluviníkům“ – osob provozujících čarodějnictví a následovala 

samozřejmě řetězová reakce. Po sejmutí z mučidel musela dotyčná osoba svoje 

přiznání potvrdit písemně. Pokud to odmítla, bylo mučení opakováno, dokud nedošlo 

k přiznání definitivnímu. Následně byl příslušným soudem vydán rozsudek smrti, 

který podléhal schválení zemským hejtmanem, či apelačním soudem v Praze nebo 

biskupem. Do průběhu šumperských procesů zasahoval i císař Leopold I.  
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Obr. 9  Kniha Kladivo na Čarodějnice 

Fig.  9  Book The Hamer Against Witches 

 

Odhaduje se, ţe za celou dobu čarodějnických procesů bylo na světě odsouzeno a 

popraveno minimálně 50.000 nevinných osob, v naprosté většině ţen, některé prameny 

uvádějí aţ 1 milion obětí. Mezi zastánce procesů patřily i známé osobnosti jako Tomáš 

Akvinský, Martin Luther nebo Jan Kalvín, mezi nemnohé odpůrce patřil například J. A. 

Komenský. Procesy u nás zrušil aţ koncem 18. století osvícenecký císař Josef II. 

Habsburský, kterého socha v ţivotní velikosti se nachází v Šumperku na Hlavní třídě. 

Poslední procesy se uskutečnily v Německu v roce 1749, ve Švýcarsku roku 1782, 

v Nizozemí aţ kolem roku 1823. 

 

 

 

Obr. 10  Socha rakouského císaře Josefa II. na pěší zóně v Šumperku 

Fig.  10  The Austrian Imperator Josef II. sculpture in Šumperk 
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Průběh tortury (vţdy to bylo s trvalými následky): 

 

- Jako mírnější typ je pouţití palečnice (šroubový ocelový lis na prsty nebo klouby) 

 

 

 

- Přísnější typ je španělská bota (šroubový ocelový lis s ostrými trny nasazovaný na 

holeně) 

 

 

 

- Ostřejší typ tortury byl skřipec (deformace natahovaných kloubů, končetin, vazů), 

často bylo doprovázeno pálením boků přímým ohněm 
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- Ostřejší typ byla ţelezná panna (kovová či dřevěná konstrukce pro uzavření celého 

těla s ostrými hroty pro moţnost dlouhého časového působení na celé tělo v délce aţ 

hodin) 

 

 

 

- Bičování (aţ 40 ran bičem) 

 

Znalecké zkoušky pro důkaz čarodějnictví: 

 

- Zkouška horkou vodou (zmiňována jako nejstarší středověká forma „boţího soudu“ 

uváděná v nejstarších právních textech, jestliţe po opaření celé ruky vřelou vodou po 

sejmutí obvazu po několika dnech paţe nehnisala, osoba byla uznána za nevinnou) 

- Zkouška studenou vodou (taktéţ nejstarší metoda, kdy byly osoba přivázána ke kříţi a 

vhozena do vody a pokud po dobu odříkání modlidby čirou náhodou neutonula, 

povaţovala se za nevinnou, metodu zakázala církev uţ v roce 1215)  

- Zkouška ohněm (pokud nebyla osoba po rozsáhlejším styku s přímým ohněm nebo po 

styku s rozţhaveným ţelezem výrazně zraněna, povaţovala se za nevinnou) 

- Zkouška jehlou byla jednou z nejdůleţitějších „znaleckých“ metod pro čarodějnictví 

pouţívaná v celém období inkvizice. Bylo provedeno důkladné oholení a hledání 

mateřských znamének, pokud mateřské znaménko po vpichu jehlou nekrvácelo či bylo 

necitlivé, povaţovalo se to za známku spojení s ďáblem a za důkaz čarodějnictví. 

Jehly se dodnes dochovaly a dokonce i takové, které byly rafinovaně upraveny 

k falšování znaleckého úkonu tak, aby ke vpichu nemohlo dojít, jelikoţ hrot po 

zatlačení ustoupil zpět)  

- Zkouška slzami (jelikoţ údajné čarodějnice neuměly plakat, pokud se dostavil pláč, 

pak byla osoba nevinná) 

- Pálení boků ohněm 

- Posazení a přišroubování na ţidli s ostrými dlouhými trny 

- Zkouška váţením (předpokládalo se ţe čarodějnice umí létat, takţe pokud byla lehčí 

neţ protizávaţí, povaţovala se za vinnou, přičemţ tíha protizávaţí byla nastavena 

podle libovůle soudců či „znalců“, takţe osoba byla téměř vţdy uznána za vinnou) 
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Poprava:  

 

Za zločin čarodějnictví byl trest smrti veřejným upálením za ţiva ohněm na hranici, 

aby došlo k úplnému očištění duše a aby osoba ani posmrtně nemohla škodit společnosti. Před 

upálením se přečetl rozsudek a přiznání. Dále mohla být udělena při pokání odsouzené osoby 

milost, coţ znamenalo neupálení za ţiva, nýbrţ stětí hlavy nebo zardoušení a spálení ostatků 

nebo pověšení sáčku se střelným prachem kolem krku při vlastním upalování. 

Soudce Boblig měl v úmyslu rozšířit čarodějnické procesy i do nejbohatšího 

moravského města Olomouce, avšak po stíţnosti k samotnému císaři Leopoldovi I. se tyto 

procesy podařilo zastavit úplně. Velkou roli zde také sehrála špatná pověst města Šumperka, 

kdy se obchodníci městu vyhýbali, město bylo hospodářsky poškozováno a mnohdy také 

nestačily na financování procesů zabavené majetky rodin a peníze musela poskytovat 

vrchnost z Velkých Losin. Dlouhodobě byl Šumperk i jako královské město ekonomicky 

prosperující, výroba speciálního patentově chráněného textilu, manufaktury na manšestr a na 

trip, to znamenalo bohatství pro obyvatele, zaměstnanost, později se ze Šumperka stalo 

výstavné město právem zvané malá Vídeň, dodnes je to zřejmé. 

 

 

 

Obr. 11  Okresní vlastivědné muzeum Šumperk 

Fig.  11  The Šumperk Museum 

ČÁST III. ZÁVĚR K JUSTIČNÍM VRAŢDÁM 

Lze konstatovat, ţe všechny důkazy a znalecká posouzení do jednoho byly podvrhy od 

osob, které byly členy inkvizičních soudů. Dále se ukazuje jako velmi závaţná moţnost 

zásadní  manipulace s myšlením obviněných. Aţ na výjimky bylo dosaţeno přiznání 

obviněných z čarodějnictví včetně vzdělaných osob. Lidský mozek podle těchto zkušeností 

lze určitými postupy natolik přetvořit (mučení, věznění, psychický teror), ţe nervová spojení 

v mozku se podle dnešní terminologie „přeformátují“. Takto zlomená a zastrašená osoba poté 

potvrdí jakékoliv i stupidní soudem vykonstruované prohlášení, aby se vyhnula dalšímu 

utrpení. Třeba i létání na koštěti. Toto je velmi nebezpečná vlastnost mozku zneuţitelná i do 

budoucnosti. 

 

Ţádný právní systém, ani ten současný, není stoprocentní pojistkou proti justičním 

zločinům. Rozhodující je morální kredit znalců a soudců, aby k takovým tragédiím vůbec 

nemohlo dojít. Justiční vraţdy Mariny Schuchové, Zuzany Voglikové, Marie Sattlerové, 

jejího muţe, její dcery, Doroty Groerové a spousty dalších z 2. poloviny sedmnáctého století 
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jsou stejnými zločiny jako například justiční vraţdy Dr. Milady Horákové nebo generála 

Heliodora Píky z druhé poloviny století dvacátého.   

Z dopisu generála Heliodora Píky na rozloučenou: …Jsem přesvědčen, ţe nejde o justiční 

omyl, vţdyť vše je tak průhledné - ţe jde o politickou vraţdu; ….. studí mne hořká 

lítost nad tím, ţe zmizela spravedlnost - snad jen dočasně - a šíří se nenávist, 

mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu. Jak lehce se 

pravda překroutila v pravý opak a není dovoleno dáti jediného svědectví a důkazu k 

obhájení pravdy. Je mi líto, ţe strach ovládl většinu lidí a ţe se neodvaţují říci 

pravdu... 

ČÁST IV. DOPORUČENÍ ZMĚNY TEXTU SLIBU ZNALCE A 

TLUMOČNÍKA 

Poslední návrh změny zákona o znalcích a tlumočnících, který nebyl zatím přijat, 

rozšiřuje  obsah textů několikanásobně, návrh do značné míry mění systém řízení znalecké 

činnosti. Nicméně slib znalce a tlumočníka byl převzat ze zákona z roku 1967 beze změny 

s úplnou absencí pojmu svědomí. Toto je nepřijatelné. Znalecké a tlumočnické komory by 

měly iniciovat změnu v této oblasti návrhu zákona.  

Například texty slibu ČKA a ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. zní:  

"Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, ţe jako autorizovaný architekt budu při 

své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakoţ 

i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vţdy řídit profesní 

etikou architekta." 

"Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, ţe jako autorizovaný inţenýr budu při 

své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakoţ i zájmy 

veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vţdy řídit profesní etikou 

autorizovaného inţenýra." 

Znalecké uskupení a komory disponují etickými kodexy s vysokou morální hodnotou, 

avšak absence svědomí ve znaleckém slibu je nenahraditelná a text slibu znalce a tlumočníka 

by se měl o toto jediné slovo doplnit.  

 

Návrh úpravy text slibu: "Slibuji, ţe při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu 

přesně dodrţovat právní předpisy, ţe znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně 

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ţe budu plně vyuţívat všech svých znalostí a ţe 

zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichţ jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) 

činnosti dozvěděl." 

 

Právní systém kaţdého státu je nehmotným majetkem jeho občanů a měl by být pokud 

moţno co nejkvalitnější. Největšími hodnotami pro člověka vedle zdraví je dobré jméno, 

obdobně je nejpodstatnějším majetkem u firem dobré jméno firmy a u států dobrá pověst státu 

jako celku včetně kvalitně fungujícího a spravedlivého právního systému s jednoznačně a 

pevně  zakotveným morálním kreditem. 
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Obr. 12   Kostel ve Vernířovicích 

Fig.  12   The church in Vernířovice 

 

 

 

Obr. 13  Pomník obětem inkvizice ve Vernířovicích 

Fig.  13  The Memorial of inquisition victims in Vernířovice 
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OTÁZKA ZNALECKÉHO OBORU PRÁVNÍ VZTAHY 

K CIZINĚ 

Ivo Telec
4
 

 

I. VŠEOBECNĚ K REFORMĚ ZNALECTVÍ A TLUMOČNICTVÍ 

 

 Reforma justice, která má proběhnout, se nevyhne ani postavení znalců a 

tlumočníků.
5
 Dle mých advokátních zkušeností se jedná o asi nejzanedbanější justiční sféru 

v Česku. Svědčit o tom  můţe i několik neúspěšných zákonodárně politických pokusů o přijetí 

nového znaleckého a tlumočnického zákona nebo alespoň o jeho podstatnou novelu, s nimiţ 

jsme se mohli setkávat od poloviny 90. let. Dodnes se potýkáme se správní praxí podle 

zákona (č. 36/1967 Sb.) a podle prováděcí vyhlášky (č. 37/1967 Sb.), obojí z jiné doby roku 

1967, a zejména pak se správní praxí podle neveřejné ministerské směrnice z roku 1973;
6
 

                                                 
4
 Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.,

 
Ústav soudního inţenýrství Vysokého učení technického v Brně. 

5
 Prvním výsledkem justiční reformy znalectví je úředně nezveřejněný organizační pokyn ministra 

spravedlnosti čj. 41/2001-OD-ZN, jímţ se upravuje postup při vyřizování ţádostí o zápis do seznamu ústavů 

kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů, účinný ode dne 1. ledna 2011.  

Pokyn obsahuje nové zásady pro výkon správního uváţení ministra spravedlnosti při jmenování 

znaleckých ústavů. Zásady jsou zaloţeny na jiţ před lety připravené a dosud nepřijaté reformě znaleckého 

zákonodárství. A v tom je právě potíţ, pokud jde o přechodné ustanovení (§ 13 cit. pokynu), podle nějţ mají 

dosavadní znalecké ústavy uvést své poměry do souladu s touto novou rozhodovací praxí do jednoho roku, a to 

pod sankcí zahájení správního řízení o odvolání z funkce podle § 20 písm. a) zák. č. 37/1967 Sb., coţ ale 

neodpovídá danému ustanovení, neboť v době jmenování znalecký ústav splňoval tehdejší podmínky a tehdejší 

podmínky splňuje, předpokládám, i dnes. Změnu poměrů a povinnost přizpůsobit se jim (adaptační povinnost) 

můţe stanovit pouze zákon. Ten však nebyl přijat, ačkoli byl připraven. Pokyn ministra je proto v tomto 

obecném směru bez právního významu, neboť se týká pouze budoucí rozhodovací praxe při individuálním 

jmenování nových znaleckých ústavů od 1. ledna 2011, na něţ se také vztahuje. 

6
 Směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, čj. 10/73-kontr., o organizaci, 

kontrole a řízení znalecké činnosti, č. 3 Sbírky instrukcí a sdělení, byla přijata v Československu v politické době 

tuhé „normalizace“, která následovala po sovětském vojenském „zmrazení“ obrodného procesu Praţského jara 

1968.  

Tento politický stav se obrazil i v tom, ţe při ověřování „osobních vlastností“, které dávají předpoklad, 

ţe uchazeč bude znaleckou či tlumočnickou činnost řádně vykonávat [§ 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 36/1967 Sb.], 

mají krajské soudy prošetřit téţ „morálně politický profil“ občana (čl. 1 odst. 3 cit. neveřejné směrnice).  

Cit. směrnice tak jde nad rámec samého zákona z roku 1967, který jiţ politické znalosti a zkušenosti 

uchazeče (vedle znalostí a zkušeností odborných) nepoţaduje (oproti předchozím letům 1959 aţ 1967). Navíc, 

cit. směrnice obchází odborný účel zákona, jenţ „osobní vlastnosti“ občana (uchazeče) funkčně spojuje ve 

vztahu k příslušnému veřejnému úřadu, jenţ chce vykonávat. Jedná se o takové funkčně důleţité osobní 

vlastnosti jako je např. nezávislost znalce a jeho schopnost nepodléhat kupř. mediálním tlakům či nepodléhat 

různým očekáváním laické nebo odborné veřejnosti či očekáváním toho, kdo ho jmenoval (odolnost), dále smysl 
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(viz téţ dále). Potíţe vznikají kupříkladu v oblasti správního trestání znalců a tlumočníků, 

protoţe zákon z roku 1967 plně neodpovídá dnešnímu pojetí správního trestání. 

Nejedná se ale jen o otázku zákonodárně politickou. Značný význam má exekutivní 

pouţívání znaleckého a tlumočnického veřejného práva orgány veřejné moci v konkrétních 

případech. Obzvláště pak výkon práva ministrem spravedlnosti a z jeho pověření předsedy 

krajských soudů při jejich rozhodovací správní činnosti.
7
 Na tuto činnost můţeme pouţit 

                                                                                                                                                         
pro odpovědnost, pečlivost, poctivost a důvěryhodnost a v neposledku vlastní odborná bezúhonnost. Takové 

osobní vlastnosti ovšem nemají pranic společného s „morálně politickým profilem“, jak jej znalo komunistické 

kádrování z roku 1973 a jak je zná i dnešní správní praxe demokratického právního státu, jak si dále řekneme. 

Srov. různá dobová „komplexní hodnocení“ zaměstnanců, která šla nad rámec pracovních posudků ve smyslu 

zákoníku práce tím, ţe obsahovala i mimopracovní politickou „komplexnost“ zaměstnance (včetně osobních 

vazeb na příbuzné); tzn. nad rámec pracovního hodnocení výkonu práce pro zaměstnavatele.  

Pokud by ministerstvo chtělo směrnicí úředně vyloţit, co se rozumí „osobními vlastnostmi“, mělo by 

namísto „morálně politického profilu“ správně hovořit o výše uvedených či o podobných vlastnostech včetně 

předpokladu osobního stavu odborné bezúhonnosti. Srov. téţ vědeckou bezúhonnost (scientific integrity) jako 

základní pojem světové i české etiky výzkumu a akademické etiky. Patří-li vědecká bezúhonnost mezi běţně 

poţadované soukromoprávní podstatné poţadavky zaměstnavatele na výkon výzkumné či akademické práce, 

měla by odborná bezúhonnost podobně patřit mezi funkční poţadavky na výkon veřejného úřadu znaleckého 

nebo tlumočnického. S politikou to ale nemá pranic společného. 

Co se cit. směrnice z roku 1973 týče, nejedná se o ustanovení obsoletní, dnes jiţ nepouţívané pro svou 

zastaralost. Krajské soudy skutečně šetří „morálně politický profil“ svobodných občanů i dnes v době otevřené 

občanské společnosti vyznačující se rovnými příleţitostmi pro kaţdého. Poţadují totiţ, aby lidé ţádající o 

odbornou znaleckou funkci si na své náklady (sic!) obstarali a předloţili osvědčení Ministerstva vnitra podle 

zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, aniţ se ale jedná o funkci spadající do rozsahu tohoto mimořádného ochranářského 

zákona. Kupodivu ale krajské soudy jiţ nepoţaduji předloţení čestného prohlášení podle téhoţ zákona. (Soudě 

alespoň podle praxe Krajského soudu v Brně.) Není přitom veřejně známo, proč, z jakého právního nebo 

věcného (anebo politického) důvodu krajské soudy postupují takto výběrově; („osvědčení ano“, „čestné 

prohlášení ne“). Aţ postupem doby zavedená správní praxe tohoto „kádrového“ ověřování „morálně politického 

profilu“ svobodných uchazečů o znalectví nebo tlumočnictví (viz neveřejná směrnice z roku 1973) je právně, 

politicky a odborně rozporná, resp. nevhodná od samého počátku. O to více to platí nyní, v době pouţívání 

správního řádu z roku 2004. Na základě § 6 odst. 2 věta druhá spr. ř. lze totiţ podklady od dotčené osoby 

vyţadovat jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis, který tak nic nestanoví. 

Jedná se o právní otázku dobré správy, která má širší správní rozměr téţ z hlediska moţného 

administrativního šetření kupř. zdravotní způsobilosti uchazečů či moţného psychologického vyšetřování jejich 

„osobních vlastností“ atd. Proto tato otázka vyţaduje zvláštní právní pozornost, která jiţ ale přesahuje daný dílčí 

příspěvek.  

Nicméně, politickým paradoxem celé věci je to, ţe mnozí ministři spravedlnosti či předsedové 

krajských soudů, kteří naznačenou správní praxi „kádrového“ ověřování „morálně politického profilu“ někdy 

v 90. letech ve vzájemném srozumění zavedli podle tzv. normalizační směrnice z roku 1973 a stále u ní 

setrvávají, sami byli dobrovolnými členy „zločinné a zavrţeníhodné organizace“, Komunistické strany 

Československa, (zák. č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického reţimu a o odporu proti němu); srov. 

seznam soudců, kteří byli členy Komunistické strany Československa, dálkově zpřístupněný  Ministerstvem 

spravedlnosti za účelem veřejné diskuse o otázkách veřejného zájmu v síti elektronických komunikací na adrese: 

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2452&d=314879, cit. 12. 1. 2011; téţ srov.  

soukromý seznam na adrese http://www.pecina.cz/soudci, cit. 12. 1. 2011. Jedná se o reakce na klíčový nález 

Ústavního soudu v Brně ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, ve věci Pecina v. Nejvyšší správní soud; viz 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=68308&pos=1&cnt=1&typ=result, cit. 12. 1. 2011. 

7
 Viz např. Telec, I.: Správní trestání znalců a tlumočníků. Právní rádce, 18, 2010, č. 12, s. 4 – 10. 

Podruhé, pro jiný čtenářský okruh, viz Soudní inţenýrství, v tisku. 

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2452&d=314879,%20cit
http://www.pecina.cz/soudci
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=68308&pos=1&cnt=1&typ=result
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princip dobré správy veřejných věcí, kterým ji zároveň můţeme poměřovat či právně 

hodnotit. 

 

II. NUTNOST REVIZE ZATŘÍDĚNÍ ZNALECKÝCH OBORŦ A JEJÍCH 

ODVĚTVÍ 

 

Mezi reformní otázky na úrovni podzákonné patří téţ rozsahové vymezení a 

zatřídění znaleckých oborů a v jejich rámci téţ odvětví. Znalecké obory a jejich odvětví 

upravuje Ministerstvo spravedlnosti svou neveřejnou směrnicí ze dne 15. února 1973, čj. 

10/73-kontr., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti, č. 3 Sbírky 

instrukcí a sdělení;
8
 (blíţe viz téţ pozn.

2
). 

Administrativní třídění oborů, resp. odvětví je dnes zaloţeno na zcela překonaném 

členění státní správy, jaké panovalo v Československu v roce 1973, resp. přesně vzato jiţ 

v roce 1967. Netřeba říkat, ţe takovéto dělení jiţ dávno nemá oporu ve stavu české veřejné 

správy.  

Mám na mysli například znalecký obor „školství a kultura“, který v sobě zahrnuje 

věcně zcela odlišné oblasti jako je třeba psychologie a literární umění. Nazván tak byl patrně 

z formálních důvodů, neboť v 60. letech, ještě v roce 1967, v Československu existovalo 

ministerstvo školství a kultury.
9
  

Podobně znalecký obor „patenty a vynálezy“, nesoucí právně nepříliš smysluplný 

název, protoţe má jít o patenty „na“ vynálezy, odpovídal dobovému názvu někdejšího Úřadu 

pro patenty a vynálezy z československých unitárních časů ještě před zřízením Federálního 

úřadu pro vynálezy.
10

 A to je jiţ hodně dávno. Mohli bychom pokračovat v kritickém výčtu 

znaleckých oborů a jejích odvětví včetně různých dobových zvláštností, jeţ odpovídaly 

                                                 
8
 Směrnice byla téţ otištěna v neveřejném Souboru vybraných resortních předpisů pro znalce a 

tlumočníky. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČSR 1982, s . 7 – 74. Jedná se o soubor určený pouze pro „vnitřní 

potřebu“ justice.  

9
 Jedním z politických výdobytků obrodného procesu roku 1968 bylo rozdělení ministerstva školství a 

kultury na ministerstvo školství a zvlášť na ministerstvo kultury, kdyţ kultura hrála ve spojení se školstvím roli 

Popelky. Ministerstvo spravedlnosti ale dodnes, ani po více neţ čtyřiceti letech, na toto rozdělení neumělo 

zareagovat. 

10
 Ostatně, znalecký obor „patenty a vynálezy“ by měl být bez náhrady zrušen. Buď se jedná o právní 

otázku, přičemţ „soud právo zná“, anebo o mimoprávní otázku technickou, přírodovědnou apod.; srov. např. 

biotechnologické vynálezy či chemické nebo strojírenské vynálezy spočívající v technických řešeních nebo 

výrobních postupem, atd. 
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někdejší jazykové dikci a tehdejšímu názvosloví. Zakonzervování tohoto stavu na dalších 

čtyřicet let můţe, podle všeho, svědčit, o poměrně nízké odborné laťce některých úředníků. 

Anebo, nemusí jít o nízkou odbornou laťku, nýbrţ o lhostejnost a nezájem o veřejné věci. Tak 

či onak, nelze říci, ţe by se v tomto ohledu jednalo o dobrou správu veřejných věcí.  

Dobré je, ţe Ministerstvo spravedlnosti, po nejméně dvaceti letech nečinnosti, počalo 

na podzim 2010 s revizí oborového a odvětvového třídění.
11

 Nakonec, nezapomínejme, ţe se 

jedná  jen o administrativní členění, které má být vyhledávací pomůckou při úředním přibírání 

znalců. Slouţit má téţ jako pomůcka pro veřejnost. Některé obory ovšem mohou být hraniční 

anebo se mohou i dílem prolínat. Proto by uvaţované nové administrativní třídění mělo být, 

pokud moţno, co nejobecnější. Důraz bude asi nutno klást na specializaci. 

 

III. PRÁVNÍ ZNALECTVÍ „PRÁVNÍCH VZTAHŦ K CIZINĚ“ 

 

Zastavme se nyní u jediného znaleckého oboru právního. Tímto oborem jsou „právní 

vztahy k cizině“. Právní znalecký obor se od ostatních odlišuje tím, ţe právního znalce 

jmenuje výhradně ministr spravedlnosti. Samotný název oboru „právní vztahy k cizině“ 

právně pojmově odpovídá dobové státní doktríně a ideologii marxisticko-leninské, která byla 

pojmoslovně postavena na pojmu společenských, zvláště výrobních, vztahů. To se promítalo i 

do práva a do administrativy, kde dobové socialistické, resp. komunistické právní názvosloví 

„právních vztahů“ bez většího zájmu právní a politické veřejnosti v ústraní přetrvalo i převrat 

v roce 1989 a všechny následné změny.  

V současné době existuje, oproti dřívějšku, jen malý počet znalců právních vztahů 

k cizině. Zapsány jsou jen dva znalecké ústavy, z toho jedna vysoká škola (Univerzita 

Karlova), a pouze tři znalci coby fyzické osoby.
12

 

Právní znalectví ovšem někdy bývá skryto či doslova podsunuto do některých jiných, 

a to mimoprávních, oborů. Tento stav, dlouhodobě trpěný, není dobrým výkonem veřejné 

správy. Ve svém důsledku můţe dokonce vyvolat pochyby o nekalosti hospodářské soutěţe, 

například mezi advokátem poskytujícím právní sluţby a mezi znaleckým ústavem 

                                                 
11

 Původní pracovní verze nového třídění ale bez větší invence kopírovala některé podivnosti. 

  

12
 Stav ke dni 20. 12. 2010. 
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z mimoprávního oboru, ovšem s rozsahem oprávnění pro právní sluţby. Anebo mezi více 

znaleckými ústavy navzájem, které se potencionálně mohou střetnout v různých soutěţních 

situacích.
13

  

Moţný nekalosoutěţní rozměr věci nelze v ţádném případě podceňovat. Právní znalci 

z oboru právní vztahy k cizině se za určitých okolností, zvláště při podávání posudků mimo 

právní řízení, objektivně ocitají v soutěţních situacích na trhu společně s advokáty, notáři a 

soudními exekutory při jejich „ostatní“ činnosti anebo s daňovými poradci, popř. téţ 

s patentovými zástupci. Jestliţe ministr spravedlnosti nestanovil rozsah právně znaleckého 

oprávnění řádně, jak je v některým konkrétních případech v tomto příspěvku 

zdokumentováno, pak se ministr coby správní úřad dopustil přinejmenším potencionálního 

ohroţení hospodářsko soutěţních poměrŧ na trhu právních sluţeb.
14

 Nelze pak vyloučit, 

ţe sám právní znalec se stane soutěţitelem nekalým. 

Při správní revizi znaleckých oborů a odvětví si musíme poloţit otázku, zda má  

právně znalecký obor vůbec být. Odpovídám na ni záporně.  

Znalecký obor právní vztahy k cizině nemá co pohledávat mezi odbornostmi 

mimoprávní povahy technické, umělecké, zdravotnické, hospodářské apod. Jedním 

z principŧ právního státu, na nichţ nutno trvat, je obecně uznávaný právní princip iura 

novit curia. Soud zná právo, rozuměno veškeré právo, které tvoří český právní řád včetně jeho 

větve komunitární a mezinárodní, platné na českém území.  

                                                 
13

 Tak kupř. Univerzita Karlova v Praze je znaleckým ústavem mj. pro „patenty a vynálezy“ s rozsahem 

oprávnění „pro práva autorská a práva průmyslová (právo k průmyslovému vzoru, k ochranným známkám, 

k označení původu výrobků, k obchodnímu jménu a právo proti nekalé soutěţi)“. Stejný rozsah má tato vysoká 

škola ministrem stanovena téţ pro obor právní vztahy k cizině; stav k 20. 12. 2010. Ke jmenování znaleckého 

ústavu došlo ministrem spravedlnosti. Kdy se tak stalo, nelze z veřejného seznamu zjistit. Ministr spravedlnosti 

v tomto případě jednoznačně právně pochybil. „Patenty a vynálezy“ nejsou právně znaleckým oborem jiţ proto, 

ţe „soud právo zná“, coţ platí i pro „právo patentové“.  

Oproti tomu České vysoké učení technické v Praze má rozsah oprávnění v oboru „patenty a vynálezy“ 

ministrem vymezen správně; tzn. mimoprávně; stav k témuţ dni.  

14
 Nad rámec tématu si dovolím malý trţní exkurs. Některé soutěţněprávní pochyby se týkají téţ 

potencionálního střetu výzkumné sluţby v podobě základního výzkumu, poskytované na trhu sluţeb veřejnou 

výzkumnou institucí nebo veřejnou vysokou školou s veřejnou podporou, jedná-li se o základní výzkum 

právovědný, který spočívá v podávání právních posudků, a to střetu výzkumu s výkonem advokacie, který 

spočívá mj. rovněţ  v podávání právních posudků; třeba i na stejné nebo podobné zadání.  

Pochyby spočívají v tom, zda podání právního posudku veřejné výzkumné instituce nebo veřejné 

vysoké školy, poţívající veřejné podpory podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje (zák. č. 130/2002 Sb.), 

vůbec splňuje legální hlediska „základního výzkumu“ [§ 2 odst. 1 písm. a) cit. zák.]. A to i se zřetelem na 

obvyklé nezveřejňování takovýchto (tj. klientsky orientovaných) výsledků základního výzkumu s veřejnou 

podporou, aniţ by tomu bránila státem utajovaná informace ve výjimečně stanoveném veřejnoprávním 

ochranném reţimu. O těchto výsledcích nic nelze zjistit ani z veřejnoprávního a veřejného rejstříku informací o 

výsledcích, jenţ sleduje veřejnou kontrolovatelnost nakládání s veřejnými prostředky na výzkum, pokud jde o 

dosaţené výsledky, a zároveň sleduje téţ veřejnou dostupnost dosaţených výsledků, a to vše ve veřejném zájmu. 
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Zmíněný právní princip tedy bývá vykládán a pouţíván tak, ţe soud zná český právní 

řád. Co platí pro soud, platí podobně pro správní úřad, resp. pro jakékoli orgány veřejné 

moci včetně orgánů policejních v přípravném řízení trestním.
15

 O státních zastupitelstvích 

nemluvě. 

Součástí českého právního řádu je přitom jak české (vnitrostátní) soukromé právo 

mezinárodní,
16

 tak jí jsou i vyhlášené a se souhlasem Parlamentu prezidentem ratifikované 

mezinárodní smlouvy,
17

 resp. téţ další mezinárodní smlouvy, jichţ se český stát účastní i bez 

prezidentské ratifikace a kterých se český zákon dovolává.
18

 Součástí českého právního řádu 

je samozřejmě i právo Evropské unie.
19

 Nechci zde pojednávat o pramenech mezinárodního 

                                                 
15

 Autor se coby advokát před časem setkal s případem, kdy v přípravném trestním řízení byl přibrán 

znalec z oboru právní vztahy k cizině, aby právně zjistil, zda určitá veřejně provozovaná hudební díla a další 

statky poţívají na českém území právní ochrany podle mezinárodních smluv, jichţ se dovolává český autorský 

zákon. Mám zato, ţe zrovna zde se jednalo o případ, kdy „soud právo zná“. Jednalo se totiţ o mezinárodní 

smlouvy, jimiţ bylo Česko vázáno, a které byly u nás úředně vyhlášeny. Co u nás jiţ nebylo, oproti dřívější 

době, úředně vyhlášeno, to se týkalo vázanosti těchto mezinárodních smluv, resp. jejich revizních znění, mezi 

Českem a jednotlivými smluvními státy, a to v rozhodné době. Tuto skutečnost ale bylo moţné zjistit i jinak, 

neţli přibráním právního znalce, totiţ informací od Ministerstva spravedlnosti. Dnes bychom to vesměs zjistili 

nahlédnutím na internetové stránky správce, depozitáře, příslušné mezinárodní smlouvy. Zcela jinou otázkou, je 

znalost těchto mezinárodních smluv, resp. jejich vázanosti obviněným. Neznají-li právo ani orgány činné 

v trestním řízení, těţko by je znal sám obviněný. Naskýtá se proto i otázka jednání obviněného v právním omylu, 

o kterém nevěděl ani vědět nemohl. 

16
 Zejména zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů. 

17
 Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

18
 Srov. např. § 2 cit. zák. č. 97/1963 Sb. 

19
 Proto je právně nesprávné, jestliţe ministr spravedlnosti jmenoval obchodní společnost BDO 

Appraisal services – Znalecký ústav s. r. o., zapsanou v odd. a vl. C 117995 obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, vzniklou 20. září 2006, znaleckým ústavem pro právní vztahy k cizině v rozsahu 

„mezinárodní právo soukromé (občanské a obchodní, rodinné a pracovní) a mezinárodní právo veřejné 

ekonomické, včetně práva Evropské unie“, a to za právního stavu, kdy Česko bylo v roce 2006 členem Evropské 

unie a její právo proto bylo součástí českého právního řádu. Platil zde tudíţ právní princip, ţe soud právo zná, 

neboť se jednalo o právo platné na českém území. I pokud jde o rozsah veřejnoprávního oprávnění pro 

„mezinárodní právo soukromé (občanské a obchodní, rodinné a pracovní)“, muselo by se výkladově jednat o 

toto právo cizozemské anebo o takové  právo mezinárodní, jehoţ se Česko neúčastní, např. o oblastní právo 

americké nebo africké. Otázkou ovšem je, zda a nakolik je takovéto jmenování vůbec „potřebné“. Zásada 

potřebnosti je totiţ vůdčí právní (legální) zásadou znaleckého a tlumočnického práva z roku 1967 a jako taková 

bývá často uplatňována (ve smyslu „nepotřebnosti“) jako důvod zamítnutí ţádosti o jmenování znalcem 

v určitém oboru, resp. odvětví. Proto se nám naskýtá otázka, zda se v dané správní věci jednalo o výkon dobré 

správy ministrem spravedlnosti, anebo nikoli.   

In margine, otázka znaleckých ústavů patří mezi závaţné právní a odborné problémy současného 

znaleckého práva. Přesahuje však jiţ vysvětlující účel této poznámky i celého příspěvku.  

Podobně nelze pouţít u jednoho znalce – fyzické osoby rozsah oprávnění v oboru právní vztahy 

k cizině, který byl ministrem spravedlnosti stanoven jako „evropské průmyslové právo k vynálezům, 

průmyslovým vzorům a uţitným vzorům“, neboť toto právo je součástí českého právního řádu, ať jiţ jím 

rozumíme toto právo komunitární (průmyslové vzory Společenství) anebo mezinárodní právo oblastní 

(Evropskou patentovou úmluvu); stav k 20. 12. 2010. Z ústředního seznamu znalců, vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti, jenţ je dálkově přístupný v síti elektronických komunikací, však nelze zjistit datum vzniku 
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práva, které jsou samozřejmě širší, ani je jakkoli systematizovat. Jedná se mi jen o 

schematické zachycení základních otázek ve vazbě na právní znalectví.  

Z toho, co je výše naznačeno, vyplývá závěr, ţe do rozsahu právně znaleckého oboru 

„právní vztahy k cizině“, bez ohledu na jeho zavádějící název, spadá výlučně cizozemské 

právo včetně cizozemského práva mezinárodního.  

 

IV. ZJIŠŤOVÁNÍ CIZÍHO PRÁVA 

 

Soud nemusí znát cizozemské právo. Důkaz cizozemským, třeba německým nebo 

slovenským, právem musí soud provést, pokud taková situace v řízení nastane. Doktrinálně 

přitom platí, ţe zjišťování cizího práva sice je předmětem dokazování, nicméně teorie 

důkazního břemene se zde neuplatňuje. Jedná se ale jen o výklad, nikoli o legální příkaz 

výslovně stanovený zákonem. Pod cizozemským právem lze rozumět i mezinárodní právo, 

které neplatí pro Česko; například mezinárodní smlouvy v rámci Organizace amerických 

států, právo Andského společenství národů apod. Patří sem i ty smlouvy Rady Evropy, k nímţ 

Česko nepřistoupilo. 

Pro zjišťování cizího práva platí legální procesní postup podle českého procesního 

práva mezinárodního (§ 53 zák. č. 97/1963 Sb.). Český justiční orgán má volnost při zjištění 

cizího práva; tzn. je jeho uváţením, jakým způsobem zjistí obsah cizího práva. Zákon ukládá 

justičnímu orgánu pouze učinit „všechna potřebná opatření“, mezi něţ nepochybně patří i 

přibrání znalce z oboru právní vztahy k cizině se specializací na příslušné cizozemské právo.
20

 

Nezapomínejme ale, ţe cizí právo lze mnohdy zjistit jednoduše i bez přibrání právního 

znalce. Třeba pouhým nahlédnutím na zahraniční portál veřejné správy nebo justice v síti 

elektronických komunikací. Úkol by to byl pro asistenta soudce, neţli pro procesně 

přibraného znalce. V praxi se to po řadu let jeví jako nejrychlejší a nejjednodušší procesní 

                                                                                                                                                         
znaleckého oprávnění, zda se tak stalo před českým vstupem do Evropské unie (2004), anebo aţ po něm, resp. 

v době před naším přistoupením k Evropské patentové úmluvě (2002), anebo aţ potom.  

Jiný znalec byl ministrem jmenován pro právní vztahy k cizině v rozsahu „mezinárodní právo 

soukromé, obchodní a rodinné“; stav k 20. 12. 2010. Ponecháme-li stranou, ţe obchodní a rodinné právo je 

„právem soukromým“, a proto je dikce oprávnění vadná, lze rozsah tohoto oprávnění uplatnit pouze pro 

soukromé právo cizozemské včetně těch mezinárodních smluv, jichţ se Česko neúčastní. Naskýtá se proto 

otázka „potřebnosti“  zřízení takovéhoto znaleckého úřadu jakoţto otázka řádného pouţití legální zásady 

znaleckého práva ministrem spravedlnosti.   

20
 Kupř. jeden právní znalec má u právních vztahů k cizině zapsána „zahraniční pravidla silničního 

provozu“; stav k 20. 12. 2010. 
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cesta, která zásadně eliminovala potřebu úředního přibírání právních znalců se všemi 

procesními poţadavky s tím spojenými. Platí to o současnosti, kdy „svět je globální vesnicí“ 

v rámci „společnosti sítí“. Od roku 1967, resp. 1973 skutečně ve světě i doma nastaly tak 

pronikavé společenské změny, ţe si jich mohlo a mělo povšimnout i české Ministerstvo 

spravedlnosti. 

Českým zákonem je krom toho výslovně zmíněno moţné vyţádání si informace od 

Ministerstva spravedlnosti, resp. vyţádání si vyjádření tohoto správního úřadu, vzniknou-li 

při projednávání věci s cizím právem pochybnosti o cizím právu (§ 53 odst. 2 cit. zák. č. 

97/1963 Sb.). Ministerstvo spravedlnosti přitom vyuţívá informací o cizozemské právním 

řádu a o praxi zahraničních justičních orgánů při jeho pouţívání, které získává od 

cizozemských justičních orgánů na základě plnění dvoustranných mezinárodních smluv o 

právní pomoci.
21

 Tento procesní postup, výslovně předvídaný zákonem, je pro účastníky 

řízení úsporný, neboť je nezatěţuje zvýšenými náklady řízení spočívajícími v nákladech 

znalečného přibraného znalce z oboru „právní vztahy k cizině“. Jedná se totiţ o běţný výkon 

veřejné správy, k němuţ nám slouţí stát. 

 

V. ZÁVĚR 

 

De lege ferenda je nezbytné i nadále ponechat volnost (nikoli zavést vázanost) 

justičních orgánŧ při zjišťování obsahu cizího práva včetně moţného vyţádání si úřední 

informace či vyjádření od Ministerstva spravedlnosti. Stávající (i moţný budoucí) procesní 

postup ale nijak nepředjímá nutnost existence právně znaleckého oboru ve veřejnoprávním 

reţimu zákona o znalcích a tlumočnících.  

Procesní otázku zpŧsobu zjišťování cizího práva pro účely konkrétních řízení bych 

proto napříště zcela ponechal na volném uváţení justičního orgánu, a to zvláště 

s přihlédnutím k justiční spolupráci příslušných orgánů, a to i se zřetelem na moţnosti 

nabízené v Evropském justičním prostoru. Je-li moţné snadněji, rychleji a levněji zjistit cizí 

právo bez časově a finančně nákladnějšího přibírání právních znalců, o čemţ jsem v zásadě 

přesvědčen pro většinu praktických případů, nechť je pouţíván postup bez přibírání 

právních znalcŧ, a to přinejmenším z hlediska procesní hospodárnosti (úspornosti 

                                                 
21

 Viz např. čl. 16 ratifikované Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní 

pomoci a právních vztazích v občanských  a trestních věcech, sděl. č. 133/2003 Sb. m. s. 
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procesních nákladů včetně nákladů časových). Tam, kde není nutné justici „privatizovat“, 

nechť se tak neděje. Sám stát zde disponuje dostatečnými nástroji. 

Existují proto věcné i právní dŧvody, aby právně znalecký obor „právní vztahy 

k cizině“ byl bez náhrady zrušen. Aniţ by to snad mělo být jakkoli na újmu odborné pověsti 

dosavadních právních znalců či znaleckých ústavů. 
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AKTUÁLNÍ OTÁZKY Z POHLEDU ZNALCE A SOUDCE 

Jiří Gottwald
22

, Karel Kubečka
23

 

Abstrakt 

Není ţádným tajemstvím, ţe názory znalců a soudců, případně soudních úředníků se 

vzájemně odlišují a to zejména v době, kdy znalec ukončil svou práci pro soud a ve smyslu 

zákona [1] poţaduje úhradu znalečného. Obdobná situace je ve vztahu znalec × advokát s tím 

rozdílem, ţe vzájemná odlišnost názorů je většinou patrná pouze u jedné ze stran soudního 

sporu. Problém se prohlubuje se skutečností, ţe postoj soudů je nekompromisní a není 

jakákoli snaha z této strany o diskusi, nápravu nebo vysvětlení a to ani v případech, kdy 

soudní úředník evidentně pochybí. Tento stav nemusí být pravidlem, proto vznikl tento 

příspěvek kdy publikují svůj názor dva subjekty, ale právě z důvodu rozdílného úhlu pohledu 

nemusí být výsledek shodný. Snaha o shodu je zřejmá, neboť obě strany mluví stejnou řečí a 

oběma stranám jde o stejnou věc. 

PROČ ROZDÍLNÝ NÁZOR NA SHODNOU VĚC 

Přestoţe cíl a tzv. „vyšší princip“ je u obou subjektů, tedy znalce i soudce, případně 

vyššího soudního úředníka shodný, bývá velmi často zřejmý rozpor v základních aspektech, 

ne-li principech. A to i přesto, ţe obě strany se řídí shodnou právní normou [1], [2]. Je to 

zajímavý, nicméně dlouhodobě setrvalý stav. Mohlo by se zdát, ţe na vině je přestárlá norma 

Zákon o znalcích a tlumočnících [1], zejména pak ale Vyhláška ministerstva spravedlnosti k 

provedení zákona o znalcích a tlumočnících [2], kterou se řídíme. Ale není tomu tak vţdy a ve 

všech případech. Tak jako u havárií staveb dojdeme k závěru, ţe na vině je souběh více 

činitelů (lidově řečeno náhodný součet záporných odchylek, neboť zpravidla příčina není jen 

jedna), tak i v případě vztahů znalec × soud (soudní úředník) nemůţeme neschopnost slyšet 

argumenty druhých svádět jen na zákon [1] a zejména několikráte novelizovanou vyhlášku [2] 

(Tabulka č. 1), která uţ tady dávno nemá své místo. 

Demonstrovat rozdílnost názorů, ale především zdůvodnit proč a vysvětlit důvod 

svého pohledu se rozhodli autoři tohoto příspěvku moţná sice trochu neobvyklým způsobem 

– komparací pohledů z obou stran ke shodným otázkám, ale snad názorně. 

Podle platné právní úpravy se tedy stále soudněznalecká a soudnětlumočnická činnost 

řídí zákonem č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících [1], který upravuje jmenování 

a odvolávání znalců a tlumočníků, stanoví hlavní obecné zásady pro výkon soudněznalecké 

a soudnětlumočnické činnosti a pro odměňování soudních znalců a tlumočníků. Podrobnosti 

dále upravuje vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení  zákona o znalcích a tlumočnících [2], ve 

znění vyhlášek č. 11/1985 Sb. [3], č. 184/1990 Sb. [4] a č. 77/1993 Sb. [5]. Platná právní 

úprava se vztahuje nejen na soudněznaleckou a soudnětlumočnickou činnost vykonávanou 

v řízení před soudy, ale i před dalšími státními orgány, popř. jinými orgány pověřenými 

výkonem státní správy a na soudněznaleckou a soudnětlumočnickou činnost  prováděnou 

                                                 
22

 Gottwald Jiří, Mgr., Krajský soud v Ostravě, Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeţí 

1835/34, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, člen Soudcovské unie ČR, tel: +420 596 153 258, e-mail: 

jgottwald@ksoud.ova.justice.cz 

23
 Kubečka Karel, doc. Ing. Ph.D. ING-PAED IGIP, Znalecký ústav FAST, Fakulta stavební VŠB-

Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, tel: +420 596 991 343, 
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v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Následovaly úpravy 

znalečného (432/2002 Sb.) [6] a změna zákona [7] 36/67 Sb. (Tabulka č. 1). 

Pro ucelenost autoři uvádějí veškeré změny zákona 36/67 Sb. a vyhlášky 37/67 Sb.. 

Číslo 
právního 
předpisu 

Název právního předpisu obsah 

36/1967 Sb. 

[1] 

Zákon o znalcích a tlumočnících „Nový“ zákon o znalcích a tlumočnících - 
zajištění řádného výkonu znalecké a 
tlumočnické činnosti… 

37/1967 Sb. 

[2] 

Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a 
tlumočnících 

Řízení znalecké a tlumočnické činnosti, 
znalečné…znalečné 17,- Kčs/hod., 25,-
 Kčs/hod. a nebo 35,- Kčs/hod. 

11/1985 Sb. 

[3] 

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se 
mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících 

Novela platná od 1.3.1985 se týká 
víceméně tlumočníků a tlumočnických 
úkonů. 

184/1990 Sb. 

[4] 

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a 
doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 

Změna a doplnění řeší odměňování 
znaleckých ústavů. 

77/1993 Sb. 

[5] 

Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

Od března 1993 byla účinná vyhláška, 
která umožňovala znalci účtovat 
odměnu za hodinu provedené práce 
v rozmezí 75,- Kč až 125,- Kč. 

432/2002 Sb. 

[6] 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 
Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka 
nákladů trestního řízení 

S účinností od 1.1.2003 vstoupila 
v platnost vyhláška jenž „povýšila“ 
odměnu za hodinu práce znalce na 
rozmezí 100,- Kč ÷ 350,- Kč. Na této 
úrovni se nacházíme dodnes 

322/2006 Sb. 

[7] 

Zákon ze dne 25. května 2006,.kterým se mění zákon č. 36/67 Sb., o 
znalcích a tlumočnících s účinností od 30.6.2006 

Zvýšení znalečného o DPH u znalců – 
plátců daně z přidané hodnoty. 

Tabulka č. 1 - Právní předpisy vztahující se bezprostředně ke znalecké činnosti 

V tomto příspěvku se v ţádném případě nejedná o návod, ale o moţnost nahlédnout na 

danou problematiku z opačné strany a tím se snaţit pochopit jednání „toho druhého“. 

Jednotlivé situace nejsou ničím jiným, neţ vybranými situacemi z praxe. 

Z tohoto důvodu autoři v dalším textu volili komparační způsob prezentace názorů 

podávaných z různého úhlu pohledu, ze kterého je konfrontace zřejmá. 

 

 

 

Názor z pohledu znalce  Názor z pohledu soudce 

Znalec a DPH 

Otázka proplacení DPH znalcům byla 

vyřešena Zákonem 322/2006 Sb. ze dne 

25. května 2006 [7], kterým se mění zákon 

[1] o znalcích a tlumočnících. Je uvedeno, ţe 

znalečné se zvyšuje o částku DPH, kterou je 

znalec povinen odvést podle Zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 

 Sdílím názor, ţe otázka proplácení 

DPH znalcům byla legislativně vyřešena 

zákonem č. 322/2006 Sb. 

Objevují-li se pak opačná 

rozhodnutí, pak v případě rozhodnutí 

soudu I. stupně (mimo správní soudnictví) 

je proti usnesení o přiznání znalečného 

Řešená problematika, nebo problém 

http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb241256c4c00631015?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb2c12566d400722238?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb2c12566d400722262?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb2c12566d400731250?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb2c12566d4007364eb?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb2c12566d40074067c?OpenDocument
http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/b7bf502c6d48b325c1256e47004db2e2/c1256d49002e7cb241256c4c00631015?OpenDocument
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znění pozdějších předpisů.  

Přestoţe účtování DPH znalcem má 

oporu ve výše citovaném zákoně, nemá 

moţnost se znalec prakticky bránit rozhodnutí 

(v daném případě Vrchního soudu 

v Olomouci z listopadu 2009), ţe „znalci 

nelze přiznat DPH, neboť tento jeho 

poţadavek nemá oporu v právních 

předpisech, z nichţ nevyplývá, ţe by součástí 

odměny znalce byla DPH.“ V Usnesení je 

poučení, ţe „proti tomuto usnesení není 

přípustné odvolání“. Znalec prakticky nemá 

proti tomuto výroku obranu, vyjma snad 

ţaloby na český stát pro nesprávný úřední 

postup.  

přípustné v civilním soudnictví odvolání, 

v trestním soudnictví stíţnost. U soudů 

vyšších stupňů a ve správním soudnictví 

však opravné prostředky jiţ přípustné 

nejsou. 

Obecně lze jen doporučit výslovný 

odkaz na zákonnou úpravu při účtování 

znalečného, např.: 

DPH 20% (§ 17 odst. 3 zák. č. 

36/1967 Sb.) ve výši …. XXX Kč. 

 

Včasná úhrada znalečného 

Co se týká úhrad znalečného, pak 

i toto téma je často probírané. Kaţdoročně 

pan Prof. Ing. Albert Bradáč. CSc. nám 

předkládá statistiku ze které plyne, jak dlouho 

někteří z nás musí čekat na proplacení 

znalečného. 

Zatímco znalec je limitován termínem 

podání posudku, který je stanoven 

v příslušném Usnesení soudu, tak současně je 

odkázán na libovůli soudních úředníků zda 

znalečné uhradí, či nikoli. Je sice pravdou, ţe 

znalec můţe poţádat o prodlouţení termínu 

pro podání znaleckého posudku, ale také je 

pravdou, ţe s tímto prodlouţením nemusí 

soud souhlasit a ţádost zamítne.  

Oproti tomu (povinnosti znalce podat 

posudek včas dle nařízení soudu) znalec nemá 

jakoukoli šanci domoci se „včas“ úhrady 

znalečného a to i přesto, ţe takto hovoří 

platné znění zákona [1]. Ovšem jiţ 

nespecifikuje termín úhrady. Soud tedy sice je 

povinen uhradit znalečné, ale na rozdíl od 

znalce není povinen tak učinit ve stanoveném 

termínu. Důvodem k zaplacení „včas“ pro 

soud není ani argument, ţe znalec musel 

uhradit DPH ve výši 20% ze znalečného a 

další přímé nebo nepřímé náklady na podání 

posudku. Stát tak zdarma čerpá úvěr od 

znalců. U znaleckých ústavů je situace ještě 

sloţitější, neboť se jedná o právnické osoby 

s dalšími povinnými odvody státu. 

 Nastíněný problém je podle mne 

třeba rozdělit do dvou částí: 

a) včasná úhrada znalečného 

Otázka úhrady znalečného se 

rozpadá u soudů do několika fází, kdy ze 

zkušenosti si dovoluji tvrdit, ţe věc 

„drhne“ ve více z nich 

a.1) usnesení o přiznání znalečného 

Prvním důleţitým momentem je 

vydání usnesení o přiznání znalečného. 

Není-li takové usnesení vydáno, další fáze 

(natoţ ta finální – připsání částky na 

znalcův účet) nemohou následovat. 

Krom běţných zdvořilostních 

komunikací (tam, kde je to moţné) – 

„připomenutí se“ telefonem či písemně – 

lze v situacích,  kdy o znalečném není 

rozhodnuto, jednak podat stíţnost na 

nepřiznání znalečného k předsedovi 

příslušného soudu, jednak podat do 

soudního spisu návrh na určení lhůty 

k provedení procesního úkonu [15]. 

V druhém případě je předloţení spisu 

předsedovi soudu a dále nadřízenému 

soudu pro soudce aţ „ostudné“, čemuţ se 

můţe vyhnout jednoduše tím, ţe úkon 

provede. V případě, ţe spis předloţí 

nadřízenému soudu a návrh je důvodný, 

nadřízený soud stanoví lhůtu k provedení 

příslušného úkonu. Nedodrţení takto 
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stanovené lhůty je kárným proviněním, za 

které soudci hrozí kárný trest (od důtky 

přes peněţité tresty aţ ke zbavení funkce 

soudce).¨ 

Pro úplnost třeba dodat, ţe oba 

postupy platí i pro rozhodování vyšších 

soudních úředníků, soudních tajemníků, 

asistentů soudců či justičních čekatelů. 

a.2) opravné prostředky proti usnesení 

Proti rozhodnutím soudů I. stupňů 

v civilním a trestním soudnictví o přiznání 

znalečného je přípustný opravný 

prostředek, o kterém rozhoduje nadřízený 

soud. Takové odvolání (stíţnost) můţe 

podat kterýkoli účastník soudního řízení. 

Podáním opravného prostředku se věc 

„natahuje“ o dobu, po kterou o opravném 

prostředku rozhoduje nadřízený soud. 

a.3) právní moc usnesení o přiznání 

znalečného 

Aţ v této chvíli nastává okamţik, 

kdy lze peníze z účtu soudu poslat. K tomu 

je třeba však jednoduchý prakticky 

formální akt – vyznačení právní moci na 

usnesení (v soudním spise, ne na kaţdý 

stejnopis). I zde mohou vznikat průtahy, 

proti kterým lze brojit stíţností 

k předsedovi příslušného soudu. 

a.4) platební poukaz 

Achillova pata celé procedury se 

zpravidla skrývá na tomto místě, přičemţ 

jde o nejjednodušší úkon z popisovaného 

postupu /Pokyn soudce (VSÚ, tajemníka, 

asistenta, čekatele) kanceláři: „Proplaťte 

znalečné dle usnesení z č.l. XX“/. Problém 

spočívá v tom, ţe znalečné je přiznáno, 

zaevidováno, ale jednoduše nikdo nedá 

pokyn účtárně k výplatě samotné. I zde je 

řešením stíţnost k předsedovi soudu. 

a.5) nedostatek finančních prostředků na 

účtu soudu v příslušné rozpočtové kapitole 

Soudy (jako všechny organizační 

jednotky státu) hospodaří dodnes v 

„socialistickém“ systému, kdy peníze jsou 

jim přidělovány „shora“, často bez reflexe 

potřeb. Současně jsou veškeré prostředky 
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Řada znalců není schopna pochopit, 

„proč“ nemůţe být uhrazeno znalečné včas, to 

znamená po podání posudku a nebo 

nejpozději při jeho pouţití v soudním řízení, 

kdyţ zpravidla obě strany sporu jsou povinny 

sloţit zálohu k rukám soudu na podání 

posudku. Soud tedy finanční prostředky 

k dispozici má, obdrţí je formou zálohy od 

stran sporu. To znamená, ţe soud by nehradil 

znalečné ze „svého“ rozpočtu, ale ze záloh, 

které, jak je výše uvedeno, obdrţí od stran 

soudního sporu. Pokud tomu tak není (pokud 

se tak nestane), pak to vypadá, ţe soud 

dlouhodobě nakládá s účelově poskytnutými 

penězi ale neplatí dále. 

Všeobecně je tedy potřeba poukázat 

na skutečnost, ţe soudy a tedy stát hospodaří 

se „zdarma“ poskytnutými penězi od občanů 

(nebo právnických osob) a také znalců, které 

obdrţí formou záloh a nebo DPH a jiných 

odvodů, které musí znalec odvádět. 

účelově vázány, takţe peníze z kolonky 

„poštovné“ nelze pouţít na „platy a 

odměny“, apod. Za tohoto stavu se soudy 

nezřídka ocitají v situaci, kdy v průběhu 

roku vyčerpají veškeré prostředky na 

znalečné, které jim pro příslušný rok byly 

přiděleny. To uţ však zpravidla nemůţe 

ovlivnit ani předseda příslušného soudu, 

natoţ pak konkrétní soudce. Pověstná je 

situace z poloviny 90. let, kdy soudy 

dluţily vysoké částky /např. aţ 500.000,- 

Kč jedinému advokátu na odměně 

advokáta „ex offo“ (za více zastupování)/ a 

nebyly daleko od odpojování od zdrojů 

energií (doufám, ţe tento exkurs je jiţ jen 

historický). 

b) zálohy na znalecké posudky 

b.1) „hospodaření“ se zálohami 

Soud nemůţe za současné situace 

s vybranými zálohami nijak reálně 

hospodařit, kdyţ tyto jsou na účtu soudu 

vázány jen a pouze k výplatě příslušného 

znalečného. 

b.2) vybírání záloh 

Zálohu lze uloţit jen tomu 

účastníku, na jehoţ návrh nebo v jehoţ 

prospěch má být posudek proveden, a to 

(hlavně) jen za situace, ţe tento účastník 

nesplňuje podmínky pro osvobození od 

soudních poplatků (zálohu lze uloţit jen 

účastníku dostatečně mohovitému). 

Nezřídka tak nastává situace, kdy soud 

ţádnou zálohu nevybírá, neboť to 

výdělkové a majetkové poměry účastníka 

neumoţňují.  

b.3) výše záloh 

Krom zcela typizovaných případů 

při zkušenostech s výší účtovaného 

znalečného od několika znalců je určení 

výše znalečného jen velmi hrubým 

odhadem, kolik by mohl posudek stát. 

Nastane tak běţně situace, kdy vybraná 

záloha nepokrývá celou výši nakonec 

přiznaného znalečného.  
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Je odvod na zdravotní a sociální pojištění nákladem na podání znaleckého posudku? 

Rovněţ otázka nákladů na podání 

posudku je v minulosti mnohokráte 

diskutována [12] a výčet těchto nákladů je 

znám [10]. Nicméně jak soudy, tak PČR je 

jakoby netečná k vývoji. Tímto vývojem 

nechť čitatel rozumí například nové 

povinnosti znalce dané dalšími zákony 

vzniklými po roce 1967, se kterými 

samozřejmě zákon [1] nemohl počítat. 

Typickým příkladem byl rozpor ohledně DPH 

vyřešený aţ v roce 2006 [7]. O tom jiţ bylo 

diskutováno výše. 

Do obdobné situace se znalec dostává 

v souvislosti s jinými zákony [8], [9], kdy je 

povinen uhradit finanční částku. Tato 

povinnost v roce 1967 neexistovala, a proto 

není divu, ţe není zákonem [1] (či vyhláškou 

[2]) vyjmenována. Právě na taxativní 

vyjmenování „co je nákladem“ na podání 

posudku“ soudci poukazují při neuznání 

tohoto povinného výdaje (odvodu ze zákona) 

znalce. 

Výše pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění je dána Zákonem č. 

592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění v platném znění [8]. Podle 

této platné zákonné úpravy je odvod 

pojistného povinností, a proto výdajem 

(účelně vynaloţenými náklady) ve smyslu 

§ 18 Zákona 36/67 Sb. v platném znění. 

Znalec je povinen podle § 2 Zákona č. 

592/1992 Sb. [8] zaplatit pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění ve výši 13,5 % 

z vyměřovacího základu za rozhodné období. 

Vyměřovacím základem u osoby samostatně 

výdělečně činné je
24

 50 % příjmu z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti (dle 

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů
25

) po odpočtu 

výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, 

zajištění a udrţení. Z výše uvedeného 

vyplývá, ţe znalec má zákonný nárok na 

 K názoru kolegy musím vyjádřit 

svůj zásadně odmítavý postoj. Sociální 

a zdravotní pojištění (při současném 

zákonném nastavení) jsou jen dalšími 

formami zdanění příjmů. Vţdy (minimálně 

od dob Josefa II.) existovala a existuje daň 

z příjmů (ať uţ se její celková výše skrývá 

za jakýmikoli názvy). Stejně jako jakákoli 

jiná cena, kterou OSVČ účtuje, je i cena za 

podání znaleckého úkonu cenou, která 

v sobě zahrnuje přímé daně a jim podobné 

platby. Otázka okamţiku povinnosti 

odvodu daně z příjmů či pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění vs. okamţik 

reálné platby je otázkou nikoli ve vztahu 

k chování soudů, ale k vyúčtovaným 

nezaplaceným částkám vůbec. Tato otázka 

není vůbec otázkou vztahu znalec - soud, 

ale otázkou vztahu fakturující podnikatel - 

stát. 

                                                 
24

 Od roku 2006 

25
 Dle § 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, odst. 2, Příjmy z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, jsou c) příjmy znalce, tlumočníka… dle zákona 36/67 Sb. v platném znění. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par7
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úhradu těchto nákladů - pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění a to ve výši 

13,5 % z poloviny účtované výše znalečného.  

Výše pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti je dána Zákonem č. 589/1992 

Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [9]. 

Vyměřovací základ pro placení pojistného je 

podle § 5b na úrovni 50 % příjmu z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti (dle 

§ 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) po odpočtu 

výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, 

zajištění a udrţení. 

Sazba pojistného dle § 7 tohoto 

zákona [9] činí 29,2 % z vyměřovacího 

základu. Toto pojistné je tedy znalec povinen 

ze zákona odvést.  
 

Je znalec odborníkem ve své profesi? 

Na otázku proč je zapotřebí 

znaleckých posudků jistě najdeme rychle 

odpověď [10], [11]. Důvodem je poskytnout 

objednateli (soudu, orgánům činným 

v trestním řízení atd.) odborné stanovisko 

a posoudit skutečnost sofistikovaným úhlem 

pohledu. Z uvedeného dovozuji, ţe účast 

znalce je potřebná proto, ţe samotný např. 

soudce není odborně natolik fundovaný, aby 

byl schopen situaci zcela korektně a exaktně 

posoudit.  

Toto vše funguje v nejednom 

praktickém příkladu časově omezeným 

způsobem. Hranice, kdy znalec přestává být 

potřebným (a pro soudce ţivotně důleţitým 

partnerem) odborníkem je datum předání 

podaného posudku soudu (odeslání poštou 

nebo předání na podatelně).  

Co je třeba ještě zdůraznit je 

skutečnost, ţe mnohdy se znalec nepotýká 

s názorem soudce, ale s názorem vyšší soudní 

úřednice. Takţe správně by autor měl uvést, 

ţe hranice, kdy znalec přestává být 

potřebným (a pro soudce ţivotně důleţitým 

 Připouštím, ţe krácení znalečného 

je nikdy nekončícím tématem vzbuzujícím 

nemalé vášně. 

Mám však za to, ţe nechuť soudců 

přiznávat vysoké znalečné je jen důkazem 

pravdivosti třetího Newtonova 

pohybového zákona
26

. Z pohledu soudce 

jsem schopen vyjmenovat nemálo případů 

přinejmenším pozoruhodně (někdy snad aţ 

obdivuhodně) účtovaného znalečného. 

V Ostravě [11] jsem zmínil případ 

znaleckého posudku na ocenění pozemku 

bez porostů a staveb, kdy posudek byl 

podán po více neţ roce, a to m.j. 

s vyúčtováním expresního příplatku. Nyní 

přidám mezi kolegy „oblíbenou poloţku“ – 

studium 30-stránkového soudního spisu, ve 

kterém ke znalecké otázce bylo cca. ½ 

strany, a to ještě na jediném uceleném 

místě: „Studium soudního spisu ... 21 hod. 

á 350,- Kč ... 7350,- Kč“. 

Bohuţel, uvedený fyzikální zákon neplatí 

beze zbytku (jeho součástí je i axiom, ţe 

obě síly současně vznikají a zanikají), 

                                                 
26

 zákon akce a reakce 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par7
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partnerem) odborníkem je datum, kdy je jeho 

práce předána k vyřízení po finanční stránce 

osobám zodpovědných za administrativu. 

Předáním posudku soudu se z osob, 

které s prací znalce přijdou do kontaktu (ať se 

jedná o soudce či vyšší soudní úřednici – 

z pohledu znalce je výsledek shodný) stanou 

latentní odborníci na slovo vzatí. I kdyţ 

nejsou schopni odborně posoudit prakticky 

nic, demagogicky vyřknou svůj tristní ortel. 

Takto například se znalec dočká zdůvodnění 

sníţení znalečného, protoţe pouţívá příliš 

velká písmena v textu a nebo velké 

řádkování. Stejně imperfektní je argument pro 

sníţení znalečného, ţe „soud si přímo 

neobjednal do posudku fotografie, a proto ⅔ 

znalečného nebude hrazeno, protoţe 

fotografie zaujímají ⅔ objemu posudku“. 

Skutečnost, ţe závěry posudku se opírají 

právě o skutečnosti zjištěné na místě samém 

a dokumentované na fotografiích jaksi 

posuzovateli uniká. 

Naskýtá se otázka, jak je moţné ţe 

takovýto posuzovatel, naprostý laik v oboru, 

se stane natolik fundovaným, ţe „najednou“ 

umí posoudit časovou náročnost a rozsah 

odborného posouzení – znaleckého posudku 

a jak je moţné, ţe umí i přiřadit (zpravidla 

sníţit) dané práci hodinovou sazbu dle platné 

legislativy. O hodinové sazbě jiţ diskuse byla 

vedena [13]. 

paměť soudce někdy předčí slona a občas 

vznikne i nechtěný vedlejší produkt (to je 

však uţ o prvním z Newtonových 

zákonů
27

). 

Souhlasím s tím, ţe při legislativně 

zakotvené hodinové (= ne stránkové) sazbě 

nevyznívají příliš přiléhavě argumenty pro 

krácení odměny znalce, které kolega cituje  

v textu vlevo. 

 

Další náklady na podání znaleckého posudku 

Zákon [1] pro svou dobu vzniku 

přirozeně nemohl reagovat na rozvoj 

soukromého podnikání. Znalci, který vyuţil 

ustanovení § 14 zákona [1] vznikly náklady 

na podání posudku dle odstavce 2 § 14 

zákona [1]. Předpoklad je, ţe tyto výdaje 

budou znalci uznány a soudem (státními 

orgány) akceptovány.  

Řekněme, ţe znalec pro podání 

posudku potřebuje osobní počítač včetně 

software. „Organizace“ dle odstavce 1 § 14 

zákona [1] mu zařízení zapůjčí a vyúčtuje dle 

odstavce 2 § 14 zákona [1], přičemţ je 

 Otázka účelně vynaloţených 

nákladů je jednou z otázek, které mne 

povedou k jistému shrnutí v závěru tohoto 

příspěvku. Obecně je však třeba 

konstatovat, ţe současné znění § 28 odst. 1 

vyhlášky [2] neumoţňuje, aby znalci byly 

přiznány jiné výlohy neţ ve vyhlášce 

uvedené. 

                                                 
27

 zákon setrvačnosti 
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nepochybné, ţe do této ceny promítne 

amortizaci, upgrade operačního systému, 

cenu textového editoru a prostě vše, co 

souvisí s tímto zařízením. 

Pokud ale namísto slova „organizace“ 

pouţitém v předešlém odstavci pouţijeme 

slovo „OSVČ“ nebo „znalec“, přestává být 

tento logický argument pro vyúčtování 

znalečného relevantní. Znalec „neumí“ 

(správně by toto slovo mělo být „nesmí“) 

vyúčtovat tyto náklady (amortizaci PC nebo 

notebooku, upgrade operačního systému, 

cenu textového editoru). Dá se předpokládat 

s pravděpodobností blíţící se jistotě, ţe tyto 

náklady nebudou akceptovány. 

Nakolik by se situace změnila, kdyby 

znalec s odvoláním na § 14 zákona [1] 

poţadoval proplacení faktury od svého kolegy 

není pisateli známo. 
 

Čas strávený na cestě a jeho (ne)účtování  

Podle zákona je znalec oprávněn 

účtovat prokazatelně vzniklé náklady. 

Zatímco v roli svědka (pokud je znalec 

předvolán k soudnímu jednání jako svědek) je 

soudem akceptována náhrada času jako suma 

doby strávená u soudu + času stráveného 

cestou k soudu, tak u znalce je tomu jinak. 

Autor uvádí příklad, kdy vyhověl prosbě 

státních orgánů a cestoval do města Městec 

Králové. Cesta trvala tam 4,5 hodiny a zpět 

také 4,5 hodiny. Prohlídka na místě samém 

trvala od 9 do 16 hodin, takţe výkonem 

strávil 2 × 4,5 + (16-9)=9+7=16 hodin. Nárok 

na úhradu ale je pouze 7 hodin provádění 

prohlídky.  

Větším paradoxem ale je sazba. 

Zatímco znalec neobdrţí za čas strávený na 

cestě „nic“, čas svědka se počítá z daňového 

přiznání předešlého roku. Tato částka 

mnohdy převyšuje sazbu znalce 350,- Kč.  

Na úplně stejnou problematiku autor 

příspěvku narazil při cestě vlakem do Prahy. 

Protoţe předem není známo jak dlouho bude 

prohlídka trvat, zakoupíte si zpáteční jízdenku 

s rozumnou rezervou. Výsledkem je cesta do 

Prahy 3,5 hodiny, cesta na místo prohlídky a 

čekání na začátek 1,5 hodiny, čekání na vlak 

 Soudní praxe, jakoţ i předpisy o 

odměňování jiných osob [16] povaţují 

náhradu za zmeškaný čas nikoli za 

odměnu, ale za hotový výdaj. K otázce 

hotových výdajů pak srov. o téma výše 

a v závěru příspěvku. 
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zpět 4 hodiny a cesta vlakem 3,5 hodiny = 

12,5 hodiny oproti prohlídce, která trvala 2 

hodiny. Tedy poměr 12,5 : 2. V korunách to 

pro znalce dělá odměnu maximálně 700,- 

Kč/14,5 hodiny, tedy 48,30 Kč (!). 

 

Následně autoři volili prezentace názorů v obráceném pořadí. Znalec reaguje na 

názory soudce:  

 

 

 

Názor z pohledu soudce  Názor z pohledu znalce 

 

A jak dál? 

1) Shora nastolená otázka archaičnosti 

právní úpravy 

Mám za to, ţe zákon o znalcích a 

tlumočnících, jak byl (s výjimkou odstavce o 

DPH) v 60. letech přijat a platí dodnes [1], je 

zářnou ukázkou pravdivosti soudcovského 

sarkasmu o tom, ţe nejlepším legislativním 

počinem je nepřijímání nových zákonů 

(drobné výjimky se připouštějí). Jedná se o 

velmi moderní normu, která (na rozdíl od 

mnohých jiných v té době přijímaných) je 

zcela apolitická a věcná. Předvídá spoustu 

praktických řešení shora nastolených 

problémů (nebo pro ně alespoň ponechává 

prostor). Nelze tvrdit, ţe by tato norma byla 

nedobrým zákonem, horší je, ţe mnohá jeho 

ustanovení nebyla nikdy naplněna.  

2) Rizika průběhu legislativního procesu 

Zastávám současně názor, ţe iniciovat 

jakoukoli změnu zákona (či zákon nový) je 

otevřením Pandořiny skříňky, neboť není 

v současnosti řídkým jev, kdy autor 

původního záměru po vyjádření všech 

připomínkových míst, zapracování jejich 

připomínek, pozměňujících návrzích 

poslaneckých a senátních výborů 

a jednotlivých poslanců a senátorů, svůj návrh 

v podobě, v jaké je nakonec schválen, 

nepozná a má za to, ţe „zapadl“. 

 

 ad 1) 

V úvodu autoři (znalec) uvedl větu 

„Mohlo by se zdát, ţe na vině je přestárlá 

norma Zákon o znalcích a tlumočnících 

[1], zejména pak ale Vyhláška ministerstva 

spravedlnosti k provedení zákona 

o znalcích a tlumočnících [2], kterou se 

řídíme.“ 

Popravdě je třeba přiznat, ţe to, co 

je v nejvyšší míře podrobeno kritice [13] 

vychází z uvedené vyhlášky [2]. Nicméně, 

přestoţe zákon [1] na svou dobu byl velmi 

progresivní, dnes v něm najdeme zcela 

neodpovídající definice. (Nehledě na 

tendenci „odsoudit“ i předcházející nebo 

navazující normu a blíţe nezkoumat zda 

chyba je v obou nebo jen jednom 

dokumentu.)  

Vezměme v úvahu například § 18 

[1], nebo § 14 [1]. Z dnešního pohledu je 

nutno tyto definice zcela přepracovat. 

Podle § 14 by si znalec mohl od svého 

zaměstnavatele zapůjčit například osobní 

počítač pro podání znaleckého posudku vč. 

software a organizaci tuto sluţbu uhradit. 

Ovšem toto podle znění § 14 [1] není 

moţné u „vlastního zařízení“ (počítače a 

software znalce). Dokonce (mám zato, ţe) 

toto není moţné ani od „jiného 

podnikatele“, neboť zákon [1] v § 14 (pro 

svou dobu vzniku) uvádí „…organizace, u 

Závěrem: jak pokračovat? 
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3) Vykopání zakopaného psa 

Řešení úkolu uvedeného v nadpise je 

zpravidla nelehké, většinou se ale alespoň 

o něco zjednoduší, víme-li, kde je vůbec pes 

zakopán. Mám za to, ţe tento pomyslný „pes“ 

se vůbec nenachází v zákoně [1], ale je 

hluboce ukryt v prováděcí vyhlášce [2]. Je na 

tom, kdo byl zákonem zmocněn k jeho 

provedení (nerad bych na někoho ukazoval 

prstem, ale odpověď se skrývá v § 26 

zákona), aby tak skutečně po více neţ 40 

letech učinil a aby se tak stalo způsobem, 

který bude reflektovat i společensko-

ekonomické změny posledních 20 let. Letmé 

nahlédnutí do zákona totiţ odhaluje skutečně 

nečekaná zjištění: 

a) paušální odměny (dnes § 23 vyhlášky) 

Zákon takovou úpravu nepřikazuje ani 

nezakazuje (= dává k ní prostor). Jakkoli 

můţe být problematické stanovit správnou 

výši paušální odměny, její stanovení se jiţ při 

soudním rozhodování prakticky osvědčilo 

[17]. Oč jednodušší a předvídatelnější by bylo 

účtování a přiznávání znalečného, nemluvě o 

stanovení výše záloh na znalecké posudky, 

pokud by pro typizované znalecké úkony byla 

stanovena celorepubliková jednotná sazba 

(např. pro ocenění pozemku za jeden 

pozemek s parcelním číslem – za ornou půdu 

bez porostů – X Kč). Lze připustit, ţe by 

znalec mohl v jednotlivém případě na 

takovém účtování „vydělat“ (při nezvykle 

jednoduchém úkonu podléhajícímu relativně 

vysoké sazbě) či „prodělat“. To je však 

problém nastavení výše odměny tak, aby se 

tyto výdělky a prodělky v průměru 

kompenzovaly. U netypizovaných posudků 

by bylo moţno např. zachovat dosavadní 

hodinovou sazbu (aniţ bych se vyjadřoval 

k její výši). 

b) paušální náhrada hotových výdajů (dnes          

§ 23 vyhlášky) 

Zákon neomezuje hotové výdaje co do druhu 

(v § 18 odst. 2 uţívá slovo „zejména“), 

druhové omezení je zakotveno aţ ve vyhlášce 

(§ 28). Právě paušální náhrada hotových 

výdajů umoţňuje i nemoţné (náhradu 

amortizace propisky, náhradu za čas 

níţ pracuje…“. O moţnosti zapůjčení od 

jiného znalce, podnikatele nebo organizace 

u níţ znalec není v pracovním poměru 

(„…organizace, u níţ pracuje…“) zde 

samozřejmě není a  ani nemůţe být řeč 

(1967), a proto je důvodný předpoklad, ţe 

takovéto „obejití zákona“ neprojde.  

Jak pan soudce (viz text vlevo) 

dodatečně doplnil, správnější se mi jeví 

systémová cesta umoţňující znalci účtovat 

amortizaci vlastních nástrojů a pomůcek 

vč. HW a SW. S tímto názorem lze jen 

souhlasit. 

Samozřejmě jako podmínka nutná 

je pouţití legálního software i operačního 

systému. 

ad 2) 

Jakkoli racionálně komentovat toto 

konstatování prakticky nelze. Je velmi 

smutné, ţe existuje takovéto nebezpečí, 

kdy ve snaze pomoci věci samé vyjde jako 

výsledek snaţení naprosto bezzubý 

a nepouţitelný dokument. Samozřejmě 

všichni znalci by si přáli zcela jasná 

evidentní pravidla. Taková, které 

neumoţní dvojí výklad a taková, která 

budou ţivotaschopná v horizontu alespoň 

desetiletí, coţ není v poslední době tak 

úplně pravidlem, podíváme-li se na stále 

doplňované a stále se měnící zákony 

a vyhlášky. 

ad 3) 

Jak jiţ znalec uvedl výše a jak bylo 

uvedeno v předešlých zdrojích [13], je 

nutno souhlasit s tvrzením, ţe základ 

problémů je skutečně ve vyhlášce [2]. 

Nicméně i zákoně jsou konstatování, která 

(viz výše) zcela ignorují skutečnost, ţe 

není rok 1967, ale 2011.  

ad a) 

Nastavení výše odměny pro znalce 

je samozřejmě moţné různým způsobem, 

nicméně je potřeba si uvědomit, ţe toto 

nastavení, jak je uvedeno (paušální sazbou) 

je s ohledem na mnoţství oborů 

a specializací nesmírně komplikované 

a z dnešního pohledu aţ nemoţné. Pokud 
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promeškaný cestou do místa znaleckého 

úkonu a zpět, atd.). Úprava takové náhrady je 

velmi jednoduchá, kdy inspiraci je moţno 

hledat v dnes relativně propracovaných 

předpisech advokátních [16].  

c) úprava jmenování a odvolání znalce (§ 26 

zákona) 

Jakkoli zákon podrobnější úpravu jiţ přes 40 

let předvídá, nejsem si vědom reálného 

naplnění tohoto záměru. Ojedinělá judikatura 

správních soudů se jiţ vyjadřovala k otázkám 

odvolání znalce, jmenování znalce je však 

otázkou zcela opomenutou. Je proto třeba se 

zamyslet nad tím, zda pro jmenování znalce 

by neměla být nastavena celorepublikově 

jednotná předem vymezená jasná kritéria. 

d) sbory pro znalecké otázky (§ 26 zákona) 

Zde se skrývá pro mne asi nejpřekvapivější 

zákonem předvídané téma, a to otázka jakési 

„znalecké personální samosprávy“ (berte ten 

pojem, prosím, s rezervou jako pracovní). 

Obecně se dá konstatovat, ţe by bylo logické, 

aby při výběru znalce působily (výlučně či ve 

spolupráci s předsedy krajských soudů) znalci 

z oboru, tedy ti, kdo dokáţou posoudit 

odbornost adepta na jmenování znalcem, 

případně aby se takoví odborníci mohli 

vyjádřit i k odbornosti znalcem 

zpracovávaných posudků (otázky odvolání 

znalce). I toto téma stojí podle mne za 

zamyšlení. 

e) závěrem 

Jako člen Soudcovské unie ČR, po několika 

letech zkušeností s různorodými pocity 

hraničícími i s marností, ale i po zkušenostech 

s tím, ţe nyní je jiţ s tímto občanským 

sdruţením všeobecně jednáno jako 

s rovnocenným partnerem, mám za to, ţe je 

na profesních sdruţeních znalců (vím, ţe na 

rozdíl od Soudcovské unie ČR či Unie 

státních zástupců ČR tu není exkluzivita 

jediného takového sdruţení), aby se ve 

spolupráci na řešení shora nastíněných 

problémů semkly a společně, jednotně 

a nerozdělitelně v těchto zásadních otázkách 

zahájily jednání s tím, koho jsem shora pod 

písm. a) nechtěl jmenovat. Nechci být 

špatným prorokem, ale spolehnete-li se na 

si je znalci dovedou představit například u 

odhadu nemovitostí (kde se můţeme dostat 

k cena za posudek za 1 m
3
 obestavěného 

prostoru – zde se nabízí srovnání 

s obdobnou sazbou pro ceny projektových 

prací), pak v nedohlednu se zdá například 

stanovit paušální sazbu za posudek 

vyuţívající specializaci například „statika-

stavby na poddolovaném území“. 

ad b) 

Autor příspěvku (znalec) si velmi 

cení konstatování pana soudce v tomto 

bodě. Zavedení tzv. paušální náhrady části 

nákladů (ať uţ označovaných jako přímé 

nebo nepřímé náklady [10]) by 

samozřejmě z části problém řešilo. Vedlo 

by to k nutnosti přesněji specifikovat 

(například v prováděcí vyhlášce) jednotlivé 

přímé a nepřímé náklady (cestovné, 

náklady na tisk, činnost odborného 

konzultanta atp.) a další pak přisoudit 

paušální částce. Nicméně co je předmětem 

tohoto paušálu je nutno opět alespoň 

rámcově definovat (jízdné MHD v obvodu 

místa bydliště, vyuţití výpočetní techniky 

vč. Software atp.). Další otázkou je 

stanovení výše tohoto paušálu. Zde 

pravděpodobně ke shodě nedojde tak 

jednoznačně, neboť částka amortizace 

např. notebooku (při ţivotnosti 4 roky 

a pěti posudcích za rok) bude vycházet 

dosti vysoká. Obecně ale je tato cesta 

stanovení paušálu za část nákladů schůdná 

a při racionálním přístupu z obou stran 

realizovatelná. 

V návaznosti pak osobně znalec 

poukazuje na slovní spojení § 18 [1] 

„…má dále právo na náhradu nákladů, 

které účelně vynaloţil…“. Problém 

současnosti spočívá v individuálním 

hodnocení soudu (v osobě vyšší soudní 

úřednice). Je problém (dnes neřešitelný dle 

současných předpisů) vyčíslit amortizaci 

osobního počítače, pouţití software a nebo 

nutnost pořídit upgrade programů. Ze 

zkušenosti víme, ţe diskuse se soudem 

týkající se úhrady nákladů na toto téma je 

naprostou ztrátou času. 
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„osvícenost“ této osoby, která snad jednou 

změní vyhlášku sama k lepšímu, můţete se i 

dočkat sníţení dnešních sazeb (třeba o 10% 

jako platy ve státní sféře – není těţké si 

představit některého z dnešních vrcholných 

představitelů, jak tuto myšlenku populisticky 

pronáší v médiích, třeba kdyţ „má slovo“). 

Aţ si přečtete v novinách, ţe kdyţ úředníci, 

tak znalci taky, bude pozdě. 

ad d) 

Také této otázky se v minulosti 

diskuse dotkla a to v návaznosti na 

existenci „komory“. Největší problém 

můţe být v postavení znalce (na rozdíl od 

autorizovaného inţenýra a ČKAIT), kdy 

znalec je samostatný, nezávislý atd. 

ad e) 

Znalec by tímto chtěl poděkovat 

soudci Krajského soudu v Ostravě, panu 

Mgr. Jiřímu Gottwaldovi, spoluautorovi 

tohoto příspěvku za čas, který věnoval 

tomuto příspěvku a za vstřícnost 

a otevřenost s jakou se věnoval 

publikovaným otázkám. 
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MECHANIKA ČELNÍHO NÁRAZU VOZIDLA 

Tomáš Coufal
28

, Aleš Vémola
29

 

Abstrakt 

Práce se zabývá mechanikou čelního nárazu vozidla. Vysvětleny jsou odlišnosti mezi 

vybranými případy nárazů vozidla do daných překáţek (např. čelní sráţka dvou 

protijedoucích vozidel, čelní náraz vozidla do tuhé bariéry o nekonečné hmotnosti). Jednotlivé 

případy jsou dále vzájemně porovnány ve smyslu nárazových rychlostí vůči pohlcené 

deformační energii.  

 

1. ÚVOD  

Mezi širokou laickou veřejností je rozšířeno mnoho polopravd a mýtů týkajících se 

čelních sráţek vozidel. Jakýmkoliv podnětem, vyvolaným ať uţ médii zveřejněnou reálnou 

nehodou, nebo nárazovou zkouškou, je vyvolána sáhodlouhá a stále se opakující diskuze na 

téma:   

„Sčítání rychlostí při čelní sráţce dvou vozidel“. 

V rozsáhlých diskuzích jsou stále potvrzovány a zároveň zpochybňovány teorie 

o sčítání rychlostí při čelní sráţce dvou vozidel a debatuje se o tom, zda jsou následky čelní 

sráţky dvou totoţných protijedoucích vozidel jedoucích stejnou rychlostí stejné, jako při 

nárazu jednoho z vozidel dvojnásobnou rychlostí do tuhé nedeformovatelné bariéry o vysoké 

hmotnosti.  

Nejistota je pravděpodobně dána často na první pohled nejasnými a nepřesnými 

informacemi médií, které píší o mediálních kauzách skutečných dopravních nehod a přímo ve 

svých článcích autoři uvádí na první pohled zkreslující, nebo dokonce mylné informace. 

Např. ve věci skutečné dopravní nehody uvedl autor článku nejmenovaného deníku: „Při 

nehodě dvou protijedoucích vozidel se navíc rychlosti sčítají!“. Při nárazových zkouškách 

prováděných výrobci automobilů, kdy se čelně srazí dvě protijedoucí vozidla, je často 

uváděna právě relativní rychlost vozidel vůči sobě (closing speed). Uvedená rychlost je dána 

právě součtem rychlostí protijedoucích vozidel. Z laického hlediska potom působí informace 

o vysoké rychlosti dojmem, ţe vzniklé následky prováděné nárazové zkoušky jsou stejné, 

jako kdyţ se totoţným automobilem narazí uváděnou rychlostí do jakékoliv jiné překáţky, 

nebo dokonce do zdi.  

Z výše uvedeného důvodu vznikl příspěvek slouţící k osvětlení známých fyzikálních 

principů aplikovaných na jednoduchých a názorných příkladech.   
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2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY MECHANIKY NÁRÁZU 

   Analýza nárazů vychází, mimo jiné, ze tří základních „zákonů zachování“, kterými 

jsou:  

 zákon zachování hybnosti, 

 zákon zachování momentu hybnosti, 

 zákon zachování energie. 

2.1 Zákon zachování hybnosti 

Hybnost soustavy všech těles před střetem se rovná hybnosti této soustavy po střetu za 

předpokladu, ţe na soustavu nepůsobila během střetu ţádná vnější síla. Celková hybnost 

izolované soustavy těles se tedy nemění. 

 

           [kg.m.s
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]      (1) 

 

            [kg.m.s
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     [kg.m.s
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]           (3) 

 

kde:  - mi [kg]   – hmotnost těles před nárazem 

         - vi [m/s]   – rychlost těles před nárazem 

         - v´i [m/s] – rychlost těles po nárazu 

 

 

2.2   Zákon zachování momentu hybnosti 

Časová změna momentu hybnosti soustavy k pevnému bodu je rovna výslednému 

vnějšímu momentu vzhledem k témuţ bodu. V izolované soustavě se tedy celkový moment 

hybnosti s časem nemění. 
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kde:  - Ii [kg.m
2
]  – moment setrvačnosti jednotlivých těles 

         - ωi [rad/s]  – úhlová rychlost jednotlivých těles před nárazem 

         - ω´i [rad/s]  – úhlová rychlost jednotlivých těles po nárazu 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Hybnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izolovan%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izolovan%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_hybnosti
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2.3 Energetická bilance nárazu vozidla  

- při mechanice nárazu vozidla se rozlišují tři druhy energií:  

 

- potenciální EP   hgmEP        [J]  (6) 

 

 

- kinetická translační EKT, rotační EKR  

 
2

2

1
vmE

TK   [J] (7) 

 

 
2

2

1
 IE

RK  [J] (8) 

 

 

- deformační energie ED, která je dána vykonáním deformační práce WD 

 
2

2

1
EESmWE DD   [J] (9) 

 

 

kde:  - m [kg]   – hmotnost vozidla 

         - g [m/s
2
]  – hodnota tíhového zrychlení 

         - h [m]    – výška těţiště vozidla   

         - v [m/s]   – rychlost vozidla 

         -  [rad/s]  – úhlová rychlost vozidla 

         - I [kg.m
2
]  – moment setrvačnosti vozidla 

         - EES [m/s]  – energetická ekvivalentní rychlost (Energy Equivalent Speed) 

 

 

- energetická bilance vozidla, které narazí do překáţky je tedy následující:  
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kde:  - EKTi, EKRi, EPi [J] – jednotlivé sloţky energie i-tého vozidla (překáţky) 

před nárazem 

- E´KTi, E´KRi, E´Pi [J] – jednotlivé sloţky energie i-tého vozidla (překáţky) po 

nárazu 

                 - EDi [J]   – deformační energie i-tého vozidla (překáţky)  
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2.4 Koeficient restituce 

Koeficient restituce e, je dán (za předpokladu stejné hmotnosti tělesa před nárazem a 

po nárazu) poměrem změny hybnosti tělesa v restituční a deformační fázi.               

  

 

           [-]  (11)

    

       

kde:  

  – v1 [m/s] – rychlost tělesa na začátku rázu 

          – vC [m/s] – rychlost tělesa v okamţiku ukončení deformační fáze 

        – v1´  [m/s] – rychlost tělesa v okamţiku ukončení restituční fáze 

 

pro - ideálně elastický ráz je e=1 

       - ideálně plastický ráz je e=0 

       - elasticko-plastický ráz je 0<e<1 

 

Konkrétní hodnoty koeficientu restituce přední části automobilu zjištěné při 

praktických zkouškách byly publikovány na výroční konferenci EVU v listopadu 2008, viz 

tabulka č. 1, publikovaná v Chyba! Nenalezen zdroj odkazŧ.. 

 

Rozdíl rychlostí 

(relativní rychlost) 
Míra výskytu Koeficient restituce 

< 5 km/h  0,20 – 0,75 

5 aţ 10 km/h  0,15 – 0,55 

10 aţ 20 km/h 
< 60 % 

> 60 % 

0,10 – 0,35 

0,10 – 0,45 

20 aţ 30 km/h 

0 – 30 % 

30 – 60 % 

60 – 100 % 

0,00 – 0,15 

0,10 – 0,20 

0,15 – 0,30 

30 aţ 70 km/h 
< 30% 

> 30% 

0,00 – 0,10 

0,05 – 0,20 

> 70 km/h  0,00 – 0,10 

Tabulka č. 1 – Hodnoty koeficientu restituce zjištěné při praktických zkouškách [5]  
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3. JEDNOTLIVÉ VARIANTY NÁRAZŦ 

Pro jednoduchost a názornost porovnání jednotlivých variant nárazů je ve všech 

případech uvaţován přímý centrální náraz vozidel s homogenní strukturou deformovatelné 

přední části. Tím je vyloučeno stáčení vozidla během nárazu. Hmotnost vozidla před nárazem 

je uvaţována totoţná jako po nárazu a z energetické bilance (10) je zanedbána sloţka 

potenciální energie EP. Po zjednodušení má tedy energetická bilance vozidla, které narazí do 

překáţky následující tvar:  

 

                         . [J]   

 

Koeficient restituce vozidla je zvolen pro všechny varianty nárazů dle tabulky č.1 

e=0,1. 

3.1 Varianta 1: Čelní náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry 

Jedná se o náraz vozidla jedoucího 50km/h o hmotnosti m1=960kg do tuhé 

nedeformovatelné bariéry o nekonečné hmotnosti. 

Parametr Vozidlo 

Tuhá 

nedeformovatelná 

bariéra 

Hmotnost  m1=960kg m2=∞kg 

Počáteční rychlost v1=50km/h v2=0 

 Tabulka č. 2 – Vstupní parametry  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry rychlostí 50km/h 

 

 Rychlost vozidla na konci deformační fáze po úpravě vztahu (3) 
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 Výběhová rychlost vozidla na konci restituční fáze po úpravě vztahu (11) 

 

  

 Energetická bilance nárazu 

     

            [J] 

 

                                     [J] 

 

 Výsledná deformační energie kterou musí pohltit deformační zóny vozidla 

 

 

 

 

3.2 Varianta 2: Čelní sráţka protijedoucích vozidel 

Jedná se o čelní sráţku dvou totoţných protijedoucích vozidel, kdy kaţdé z nich jede 

rychlostí 50km/h. 

Parametr Vozidlo 1 Vozidlo 2 

Hmotnost  m1=960kg m2=960kg 

Počáteční rychlost v1=50km/h v2=50km/h 

 Tabulka č. 3 – Vstupní parametry  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Náraz dvou protijedoucích vozidel jedoucích 50km/h 

 Rychlost vozidel na konci deformační fáze  
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 Výběhová rychlost vozidel na konci restituční fáze 

 

 

 

 

 Energetická bilance nárazu 

            

[J] 

     

                                     [J] 

 Výsledná deformační energie kterou musí pohltit deformační zóny vozidla 

 

 

 

 

 Deformační energie, kterou pohltí deformační zóny jednotlivých vozidel 

 

 

 

3.3 Varianta 3: Čelní náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry dvojnásobnou 

rychlostí 

Jedná se o náraz vozidla jedoucího 100km/h o hmotnosti m1=960kg do tuhé 

nedeformovatelné bariéry. 

 

Parametr Vozidlo 

Tuhá 

nedeformovatelná 

bariéra 

Hmotnost  m1=960kg m2=∞kg 

Počáteční rychlost v1=100km/h v2=0km/h 

Tabulka č. 4 – Vstupní parametry 
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Obrázek č. 3 – Náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry rychlostí 100km/h 

 

 Rychlost vozidla na konci deformační fáze 
 

 

    

 

 

 Výběhová rychlost vozidla na konci restituční fáze 

 

  

 

 Energetická bilance nárazu 

     

            [J] 

 

                                     [J] 

 

 Výsledná deformační energie kterou musí pohltit deformační zóny vozidla 
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3.4 Varianta 4: Čelní náraz vozidla dvojnásobnou rychlostí do přední části stojícího 

vozidla 

Jedná se o čelní náraz vozidla jedoucího rychlostí v1=100km/h do totoţného stojícího 

vozidla. 

Parametr Vozidlo 1 Vozidlo 2 

Hmotnost  m1=960kg m2=960kg 

Počáteční rychlost v1=100km/h v2=0km/h 

 Tabulka č. 5 – Vstupní parametry 

Obrázek č. 4 – Čelní náraz do stojícího vozidla rychlostí 100km/h 

 

 Společná rychlost vozidel na konci deformační fáze  
 

 

 

  

 

 Výběhová rychlost vozidel na konci restituční fáze 
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 Výsledná deformační energie kterou musí pohltit deformační zóny vozidla 

 

 

 

 

 Deformační energie, kterou pohltí deformační zóny jednotlivých vozidel 

 

 

4. VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta nárazu 

Kinetická 

energie 

vozidla před 

nárazem 

Kinetická 

energie vozidel 

po nárazu 

Deformační 

energie 

Varianta 1 

EKT=92740J E´KT=927J ED=91813J 

Varianta 2 

EKT1=92740J 

EKT2=92740J 

E´KT1=927J 

E´KT2=927J 

ED1=91813J 

+ 

ED2=91813J 

Varianta 3 

EKT=370960J E´KT=3709J ED=367251J 
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Varianta 4 

EKT=370960J 
E´KT1=75000J 

E´KT2=112334J 

ED1=91813J 

+ 

ED2=91813J 

Tabulka č. 6 – Porovnání jednotlivých variant 

4.1 Porovnání kinetických energií vozidel před nárazem  

Pro srovnání jednotlivých variant je pouţita jako základní porovnávací jednotka 

hodnota kinetické energie vozidla před nárazem varianty 1 označena jako EKT.  
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Graf č. 1 – Kinetická energie vozidel před nárazem 

Tabulka č. 7 – Porovnání kinetických energií před nárazem 

4.2 Porovnání deformačních energií spotřebovaných při náraze 

Pro srovnání jednotlivých variant je pouţita jako základní porovnávací jednotka 

hodnota energie spotřebovaná při nárazu deformační zónou vozidla ve variantě 1 označena 

jako ED.  
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Graf č. 2 – Deformační energie spotřebovaná při nárazu 

Tabulka č. 8 – Porovnání deformačních energií 

5. ZÁVĚR 

V příspěvku je názorně vysvětlena problematika týkající se mechaniky čelního nárazu 

vozidla. V úvodní části jsou uvedeny základní principy mechaniky nárazu a následně jsou 

porovnány čtyři jednotlivé varianty ve smyslu nárazové rychlosti vůči kinetické energii 

vozidla před nárazem a deformační energii pohlcené vozidlem během nárazu. Výsledky jsou 

přehledně zpracovány ve formě grafů a tabulek. Jedná se o: 

 variantu 1 - čelní náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry, 

 variantu 2 - čelní srážka protijedoucích vozidel, 

 variantu 3 - čelní náraz vozidla do tuhé nedeformovatelné bariéry dvojnásobnou 
rychlostí, 

 variantu 4 - čelní náraz vozidla dvojnásobnou rychlostí do přední části stojícího 
vozidla. 

Kinetická energie vstupující do energetické bilance nárazu a deformační energie 

spotřebovaná deformačními zónami jednoho vozidla, je ve výše uvedených variantách v 

následujícím poměru uvedeném v tabulce č. 9. 

Varianta 

Relativní 

nárazová 

rychlost  

Rychlost 

vozidla 

Kinetická 

energie 

vozidel 

před 

nárazem 

Celková deformační 

energie 

spotřebovaná při 

nárazu 

Deformační 

energie 

spotřebovaná 

jedním 

vozidlem 

1 v v EKT ED ED 

2 2v v 2EKT 2ED ED 

3 2v 2v 4EKT 4ED 4ED 

4 2v 2v 4EKT 2ED ED 

Tabulka č. 9 – Porovnání kinetických a deformačních energií 

Ve variantě 1, kde vozidlo narazí čelně do dokonale tuhé bariéry o nekonečné 

hmotnosti je nárazová rychlost vozidla v, kinetická energie vozidla před nárazem EKT a 

2 
 

2. ED ED 

3 
 

4. ED 4. ED 

4 

 

2. ED ED 
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deformační energie spotřebovaná jedním vozidlem během nárazu ED určena jako základní 

porovnávací jednotka k porovnání ostatních variant.  

Ve variantě 2 se jedná o čelní sráţku dvou protijedoucích totoţných vozidel relativní 

rychlostí 2v s odpovídající kinetickou energií 2EKT. Kaţdému z vozidel je přidělena rychlost 

v s odpovídající kinetickou energií EKT. Celková deformační energie spotřebovaná při nárazu 

2ED je rozdělena stejným dílem mezi deformační zóny kaţdého z vozidel, kdy na kaţdou 

z nich připadá ED. 

Ve variantě 3, kde vozidlo narazí čelně do dokonale tuhé bariéry o nekonečné 

hmotnosti je nárazová rychlost vozidla 2v s odpovídající kinetickou energií před nárazem 

4EKT. Celková deformační energie, kterou musí během nárazu pohltit deformační zóny 

vozidla je 4ED.  

Ve variantě 4 se jedná o čelní náraz vozidla, rychlostí 2v s odpovídající kinetickou 

energií 4EKT, do přední části totoţného stojícího vozidla. Celková deformační energie 

spotřebovaná během nárazu 2ED je rozdělena stejným dílem mezi deformační zóny kaţdého 

z vozidel, kdy na kaţdou z nich připadá ED. Zbylá část původní kinetické energie před 

nárazem je přeměněna, jako u předchozích variant, na sloţku kinetické energie po nárazu, 

která je dána pohybem po střetu. Na rozdíl od výše uvedených variant, je však v tomto 

případě významný pohyb obou vozidel po střetu, kterému odpovídá nezanedbatelná sloţka 

kinetické energie. 

Z hlediska deformační energie spotřebované při nárazu je tedy zřejmé, ţe pokud 

vozidlo čelně narazí rychlostí v do tuhé bariéry o nekonečné hmotnosti (varianta 1), je to 

totéţ, jako kdyţ se srazí dvě naprosto totoţná vozidla stejnou rychlostí v (varianta 2) jako 

v předešlém případě, nebo jako kdyţ vozidlo čelně narazí do totoţného stojícího automobilu 

dvojnásobnou rychlostí 2v (varianta 4). Při čelním nárazu automobilu do tuhé bariéry o 

nekonečné hmotnosti dvojnásobnou rychlostí 2v (varianta 3) je deformační energie, kterou 

musí při nárazu deformační zóny vozidla spotřebovat čtyřnásobná.  
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VOZIDLOVÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY PRO ZVÝŠENÍ 

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOSTI CHODCŦ 

Jiří Plíhal
30

, Aleš Vémola
31

 

Abstrakt 

Tento příspěvek přináší stručný náhled na systémy, jeţ svým zaměřením zvyšují aktivní 

a pasivní bezpečnost chodců. Z pohledu účastníků silničního provozu jsou chodci 

nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. V České republice umírá ročně několik 

desítek chodců (dvě procenta tvoří děti) právě při sráţkách s vozidlem. Z toho vyplývá i snaha 

výrobců vozidel, zlepšit tento stav integrací dalších vozidlových asistenčních systémů, jeţ jsou 

zaměřeny zejména na sníţení následků takovýchto nehod či v lepším případě jejich předejití.  

 

JAKÉ JSOU OBECNÉ MOŢNOSTI PREVENCE NEHOD S CHODCI? 

Zlepšení infrastruktury 

 Regulace rychlosti 

 Oddělení chodců od  silničního provozu 

 Zlepšená viditelnost 

 
Pasivní vozidlové bezpečnostní systémy 

 Tvar přední části vozidla 

 Vozidlové části určené k absorpci energie 

 
Aktivní systémy zaloţené na detekci chodců 

 Druhy senzorů vyuţívající 

o Viditelné světlo 

o Infračervené záření 

o Měření času odezvy šíření signálu 

o Kombinované senzory 

 Podle způsobu rozeznávání chodců  

o Silueta chodce 

o Pohyb 

o 3D rozměr 

 Podle metody rozlišování chodců 

o Kvadratické optimalizační úlohy 

o Neuronové sítě 

o Adaptivní učící algoritmy 

o Strojové vidění 

o Předdefinované kvalifikátory 

 

                                                 
30

 Jiří Plíhal, Dr. Ing., e4t Praha  

31
 Aleš Vémola, Doc. Ing. Ph.D., ÚSI VUT v Brně  
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Predikce kolize 

 Geometrická reprezentace kolizní situace 

 Modelování pohybu chodce 

 Predikce směru a změny směru pohybu chodce 

 Znalost tras chodců 

 Modelování chování shluku chodců 

 
 
Srovnání senzorů pro detekci chodců: 
 

Typ senzoru 
Zorné       

pole 

Úhlové  

rozlišení 

Oblast 

detekce 
Rozlišení Osvětlení Cena 

Sloţitost 

algoritmu 

Panoramatická 

kamera 
Střední Stř./Vysoké Nízká/Stř. Střední 

Pasivní odráţející, 

potřeba 

všesměrového 

světla 

Nízká Vysoká 

Všesměrová 

kamera 
Velké Nízké/Stř. Nízká Nízké 

Pasivní odráţející, 

potřeba 

 všesměrového 

světla 

Střední Vysoká 

IR senzor 

blízkého dosahu 
Střední Stř./Vysoké Nízká/Stř. Střední 

Aktivní, pracuje i ve 

tmě 
Nízká Vysoká 

Tepelný IR 

senzor  
Střední Nízké/Stř. Nízká/Stř. Nízké 

Emisní, pracuje i ve 

tmě 
Vysoká Střední 

PMD senzor Střední Nízké Střední Nízké/Stř. 

Zdroj 

modulovaného 

světla 

Střední Střední 

Radar Malé Nízké Vysoká Vysoké 

Aktivní, pracuje i ve 

tmě, v dešti, 

v mlze 

Střední Nízká 

Laser skener Velké Střední Střední Vysoké 
Aktivní, pracuje i ve 

tmě 
Vysoká Nízká 

Tabulka č. 1 – Srovnání parametrŧ detekčních senzorŧ 

 

PASIVNÍ SYSTÉMY 

Vystřelovací kapota motoru 

 

Systém vystřelovací kapoty motory byl vyvinut ke sníţení váţných zranění hlavy 

chodců při sráţkách chodců s vozidlem. Systém vyuţívá senzory umístěné na nárazníku 

k detekci nárazu. V případě, ţe nastane náraz, je vyslán signál do ovládacího zařízení ke 

zvednutí zadní části kapoty motoru přibliţně o 100 mm. Tím vznikne prostor mezi motorem a 

dalšími „nepoddajnými“ součástmi a kapotou. Výsledkem je sníţení závaţnosti poranění 

hlavy. 
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Kromě ochrany před případným poraněním hlavy chodců je zde i vedlejší příznivý 

faktor, kdy nízká kapota automobilu přispívá ke sportovnímu stylu jízdy. 

 

 C6Y AF05 AM50 

Výška 
1,15 m 1,52 m 1,77 m 

Kontrolní doba 
63 ms 97 ms 140 ms 

Tabulka č. 2 – Vystřelovací systém kapoty motoru – srovnání parametrŧ 

Schéma pokusu při pouţití vystřelovací kapoty motoru: na níţe uvedeném obrázku je 

znázorněna figurína včetně časového sledu kontaktu hlavy s kapotou.  

Z posledního obrázku je pak dobře viditelný volný prostor mezi kapotou motoru a 

motorem samotným při nárazu hlavou. 

 

 

A. Sráţka chodcovy nohy s nárazníkem 

 

 

 

 

 

 

B. Počátek vysouvání kapoty motoru 

 

 

   

 

 

C. Konec vysouvání kapoty motoru 

 

 

 

 

D. Sráţka hlavy chodce s kapotou motoru 

 

 

 

          Obrázek č. 2 Schéma pokusu při pouţití vystřelovací kapoty motoru 
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Vzhledem k výsledkům testů je stanoven poţadavek, aby celý proces trval 60ms nebo méně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obrázek č. 2 Vystřelovací systém kapoty motoru - umístění senzoru 

 

 

Jak lze vidět z obrázku 2, vystřelovací kapota je tvořena snímacím systémem a 

mechanizmem pro zvedání kapoty. Senzory jsou umístěné na přední části nárazníku v místě, 

kde dochází ke kontaktu s chodcem. Pro tento účel jsou vyuţity akcelerometry, jeţ měří 

zrychlení v jednotlivých osách. Tyto senzory zaregistrují kolizi s objektem jehoţ hmotnost je 

ekvivalentní chodci. Elektronická řídící jednotka ECU, umístěná uvnitř kabiny, posoudí 

nezbytnost aktivace systému vystřelení kapoty s ohledem na signály ze senzorů na nárazníku 

a vzhledem k rychlosti vozidla. 

               

             
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrázek č. 3   Zvedací mechanizmus kapoty motoru 
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Zvedací zařízení je tvořeno ovládacím členem, zvedacím mechanizmem a vlastní 

kapotou. Ovládací člen je navrţen tak, aby se kapota zvedla co nejrychleji. Je tvořen ojnicí a 

mikro-plynovým generátorem. Zvedací mechanizmus je tvořen horní a dolní vzpěrou, rameny  

A a B, třemi čepy a střiţným kolíkem. V okamţiku aktivace systému jednotkou ECU, plyn 

z plynového generátoru zdvihne ojnici. Tím dojde k přestřiţení kolíku a následnému zdvihnutí 

zadní části kapoty přibliţně o 100 mm, čímţ vytvoří prostor mezi kapotou a „nepoddajnými“ 

částmi jako je motor. 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4  Výsledky testu s vystřelovací kapotou motoru 

Cílem systému je zdvihnout kapotu o 100 mm do 60 ms. Jak je vidět na grafu, kapota 

se zdvihla o tuto hodnotu za méně neţ 30 ms. 

Součásti určené k absorpci energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obrázek č. 5  Součásti určené k absorpci energie 
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Součásti zařízení jsou navrţeny tak, aby se při nárazu mohly snadněji deformovat a 

vytvořila se tak větší deformační zóna při nárazu, nebo aby byly součásti snadno 

odlamovatelné. Na obrázku 5 lze vidět několik takovýchto komponent. Odlamovací stírače, 

světlomety a nárazník snadněji absorbující energii díky pryskyřicové pěně, lépe 

deformovatelné čepy a kapota pak přispívají ke zmírnění následků sráţky. 

 

Nárazníková podpěra 

Váţná zranění chodců při nehodě jsou způsobena na jedné straně absorpcí energie při 

sráţce a na druhé straně mechanizmem sráţky, kdy noha zůstane zaklíněna pod vozidlem, 

zatímco horní část těla narazí na kapotu. Z důvodu tohoto ohybového mechanizmu jsou pak 

váţně poškozeny kolenní vazy chodce. 

 

 Obrázek č. 6  Součásti určené k absorpci energie 

 

Aby se tomuto stavu předešlo, je vychýlení spoileru v podélném směru omezeno 

podpěrou připevněnou na vozidlo. Poté co chodec narazí na nárazník 6, část energie je 

spotřebována nárazníkem s pěnou, zatímco se ve spodním prostoru spoiler 2 pohybuje 

dozadu. Radiální vzdálenost „x“ se sniţuje aţ do okamţiku, kdy spoiler dosáhne podpěry 3. 

V závislosti na designu můţe být podpěra navrţena z kovu, plastu či kombinací obou 

materiálů.  Na obrázku 6 je dále znázorněna kapota motoru 7, ventilační otvory 8 včetně 

příčného 4 a podélného členu 5. 

 

Externí airbagy 

Vědci na Cranfieldově univerzitě v Anglii vyvinuli externí airbagy, které mohou 

výrazně sníţit následky nehod s chodci. Z prostoru mezi předním sklem a kapotou 

motorového prostoru se rozvine airbag, který pokryje místa, kam často chodci narazí hlavou. 

Systém uţívá radarové  a infračervené senzory pro predikci kolize a následně aktivuje 

nafouknutí vzduchového polštáře. Ten má tvar písmene U pro uchování výhledu řidiče. 

Polštáře chrání chodce zejména v dolní polovině předního skla. Vědci se zaměřují právě na 
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tato místa, protoţe zde je nejtuţší část předního skla. Airbag navíc zvedne kapotu o několik 

centimetrů, čímţ vznikne pod kapotou prostor a náraz je tak měkčí, coţ rovněţ pomáhá sníţit 

následky nehody. Pyrotechnická zařízení rozvinou airbag, tedy není potřeba uskladňovat 

vzduch nebo plyn. 

         

Obrázek č. 7  Umístění externích airbagŧ 

Aktivní systémy 

GPS mobilní inteligentní dopravní systém pro zvýšení bezpečnosti chodců 

Prostřednictvím komunikace mezi vozidlem a GPS mobilním telefonem by měl tento 

systém napomáhat sníţit počet nehod vozidel s chodci a to zejména v případech, kdy je 

chodec skryt řidiči za překáţkou. Tento inteligentní systém spolupracuje s GPS mobilními 

telefony, detekuje chodce a varuje řidiče vizualizací na monitoru či akusticky. 

 

Obrázek č. 8 ITS systém 

Činnost systému: 

 Sběr dat o pozicích chodců prostřednictvím jejich GPS mobilních telefonů. 

Detekce chodců ve směru jízdy vozidla a následné vyhodnocení zda je 

přítomnost chodce relevantní z pohledu řidiče. 
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 Informace řidiče o skrytém chodci akustickou a vizuální formou 

 
Obrázek č. 9  Případová studie kolize s chodcem 

 

Předmětem dalšího výzkumu systému je vzájemná souvztaţnost vozidla a chodce, 

v jakém směru se chodci pohybují, jejich rychlost a vzájemná vzdálenost. Dále se zjišťuje 

nejvhodnější forma rozhraní HMI pro varování řidiče (hapticky, akusticky, vizuálně aj.). 

Tento systém je vyvíjen například pracovníky Nissanu. 

Mimo to je řidič upozorněn, v závislosti na dnu v týdnu a čase, na přítomnost školy a 

tedy pravděpodobnost vyššího výskytu dětí. 

Variantou tohoto systému je inteligentní rychlostní asistent. Následky nehod 

s chodci strmě rostou pro nárazy s rychlostí nad 40km/h. Jakmile se vozidlo pohybuje jen o 

něco vyšší rychlostí, neţ je povoleno, mohou být následky nehody dramaticky rozdílné. 

Převáţně v intravilánu se často mění povolené rychlostní limity a někdy se můţe stát, ţe si 

řidič nevšimne dopravního značení. Průlom přináší satelitní technologie, která určí polohu a 

rychlost vozidla. Databázi rychlostních limitů poskytuje ISA (intelligent speed assistance) a 

upozorňuje tak řidiče na zrychlování (pasivní ISA) nebo zabrání řidiči překročit povolenou 

rychlost (aktivní ISA). 

 

Car-2-X  Komunikace vozidlo infrastruktura  

Mezi systémy podporující aktivní bezpečnost chodců patří i výstupy výzkumného 

projektu AMULETT zahrnující mezivozidlovou komunikaci a rádiový transpondér, jeţ je 

nesen např. chodcem za účelem osobní bezpečnosti. Kooperativní systém mezi vozidlem a 

transpondérem tak umoţňuje identifikaci chodce jenţ nebyl řidičem rozpoznán. 

Za tímto účelem byla integrována palubní jednotka do vozidla pro hodnocení 

komunikace mezi vozidlem a transpondérem neseným chodcem nebo cyklistou pro jejich 

vlastní bezpečnost. Prostřednictvím této kooperativní technologie vozidlo vyměňuje data s  

aktivním RFID (Radio Frequency Identification) elementem, který můţe být v budoucnu 

integrován do školních tašek, mobilních telefonů či pomůcek pro nevidomé. 
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Systém pracuje v následujících krocích: po obdrţení dotazu z vozidla transpondér 

odešle identifikační zprávu. Ta umoţní zjistit jeho polohu a identifikovat zda se jedná o 

chodce v nebezpečí. Systém podporuje i případy, kdy se chodec nenachází v zorném poli 

řidiče, např. za zaparkovaným vozidlem či ţivým plotem. Transpondér se hlásí 

prostřednictvím kódu, který se často náhodně mění, aby se zabránilo případu, kdy bude spojen 

s jednou konkrétní jednotkou. Tak je zajištěno, ţe uţivatelé zůstanou anonymní. 

Vozidlo přijímá signál prostřednictvím anténního systému ve frekvenčním pásmu 2,4 

GHz. Vzdálenost mezi chodcem a vozidlem je stanovena na základě měření času odezvy 

signálu mezi dotazem vozidlové jednotky a odpovědí transpondéru. V zásadě se jedná o 

stejný princip jako u echosondy. Jestliţe v závislosti na přijatých datech systém předpoví 

hrozící kolizi, je řidič před tímto stavem varován. Jestliţe řidič reaguje, další opatření systému 

vedou k vyhnutí se kolizi nebo alespoň ke zmírnění následků. Případné  nouzové brzdění je 

aplikováno jako poslední krok. 

Jinou alternativou tohoto systému je inteligentní kooperativní křiţovatka (IRIS). 

V rámci tohoto systému jsou sbírána data z křiţovatkových senzorů na základě kterých je 

predikována moţná kolize a následně zasláno  varování do vozidla. Chodci a cyklisté jsou 

detekováni laserovým snímačem a varovná zpráva je pak zobrazena na palubní jednotce 

vozidla.  

 

Varovný sytém před výskytem chodců ve slepých místech výhledu řidiče 

Výhled řidiče je vţdy nějakým způsobem omezen v podobě slepých úhlů, které 

představují velká nebezpečí pro chodce. Tento systém uţívá infračervené senzory k 

upozornění řidiče na přítomnost chodce v prostoru slepého úhlu, poté co je vozidlo 

nastartováno. Ve vývoji jsou rovněţ  kamerové a ultrazvukové detekční systémy přítomnosti 

chodce. Systém je navrţen tak,  aby zabránil vozidlu v jízdě ve směru, ve kterém se chodec 

nachází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10  Příklad slepého úhlu; hrající si dítě za vozidlem 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 73 

Systémy nočního vidění 

Systém nočního vidění společnosti Honda vyuţívá širokopásmových infračervených 

kamer k detekci chodců a zprostředkovává řidiči výstrahu (vizuální i zvukovou), pokud se ve 

směru jízdy vozidla nachází překáţka, a to zejména chodci. 

 

 

Obrázek č. 11  Systém nočního vidění Honda 

Tento systém vyuţívá obraz ze dvou infračervených kamer umístěných ve spodní části 

nárazníku ke zjištění pozice a pohybu objektů se zdrojem tepla a definuje, zda se tyto objekty 

nacházejí ve směru jízdy vozidla. Na základě posouzení tvaru a velikosti systém určí, jestli se 

jedná o chodce. Mimoto tento systém zprostředkovává řidiči lepší přehled o situaci  

nacházející se před vozidlem. Díky tomu systém upozorňuje řidiče na chodce, kteří se 

pohybují po pozemní komunikaci, nebo se ji chystají přecházet. 

Prvky systému: 

 Širokodasahová Infračervená kamera – získává obraz zaloţený na infračerveném 

záření vysílaném organizmy  nebo jinými objekty s vlastním tepelným zdrojem. 

Tento systém je schopen získávat vyuţitelný obraz bez pouţití světelného zdroje, 

který je nezbytný u infračervených krátkodosahových kamer. 

 Displej – umístěn na přístrojové desce 

 ECU detekční jednotka – rozpoznává polohu a pohyb chodců na základě obrazu 

z kamer a to s ohledem na aktuální rychlost vozidla a další vozidlové informace. 

Jednotka detekuje chodce nacházejícího se na pozemní komunikaci nebo v její 

těsné blízkosti a zprostředkuje příslušné varování řidiči.  

 Vozidlové senzory – monitorují aktivaci palubních ovládacích prvků (potkávací 

světla, stěrače), provozní stav vozidla (úhel natočení volantu, rychlost vozidla) a 

okolní parametry (teplota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://world.honda.com/news/2004/photo/4040824_01/pages/01.html
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Činnost systému: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Obrázek č. 12  Proces rozpoznání chodce 

 

Systém nočního vidění společnosti Daimler zvyšuje řidičovu schopnost rozpoznávat 

objekty za sníţené viditelnosti prostřednictvím dvou světlometů s nereflexivními 

infračervenými světly, vyzařujícími mimo spektrum viditelného světla.  Na čelním skle je 

instalována kamera navrţená pro snímaní tohoto spektra záření. Obraz z této kamery je 

přenášen na palubní displej vozidla. V černobílé projekci jsou zřetelně zdůrazněni chodci, 

cyklisté a jiné překáţky uţ v rané fázi. V další upravené verzi tohoto systému jsou chodci 

rozpoznáni na základě specificky navrţené funkce pro detekci chodců. 

 

Systém nočního vidění společnosti Mercedes pomáhá řidiči sníţit riziko přehlédnutí 

nebezpečného objektu bez nutnosti přepnutí na dálková světla a s vyloučením moţnosti 

oslnění protijedoucích řidičů. Tento systém pracuje s infračervenými reflektory a 

infračervenou kamerou, která přenáší obraz na centrální displej multimediálního systému jako 

zobrazení ve stupnici šedi. Prostřednictvím této volitelné funkce je usnadněno rozpoznávání 

osob, zvířat a předmětů i za sníţené viditelnosti.  

 

 Zvukové upozornění 

    Výpočet vzdálenosti k objektu 

        Znázornění (obraz z pravé kamery) 

  Rozpoznání chodce 

Vstup z pravé kamery 

Extrakce silničních staveb 

  Výpočet vektoru pohybu vozidla 

          Korekce pohybu vozidla 

         Výpočet relativní polohy 

      Zvětšený obraz 

  Vzorkování objektu 

Vstup z levé kamery 

    Extrakce vozidel 
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Obrázek č. 13  Systém nočního vidění Mercedes 

Natáčení světlometů do zatáčky 

Tato funkce umoţňuje řidiči snadněji rozpoznat chodce, který se chystá přejít silnici, 

nebo cyklistu jedoucího v opačném směru. Dva doplňující reflektory se mohou nezávisle na 

sobě otáčet o 30° ve směru jízdy do zatáčky. Reflektory jsou elektronicky řízeny, coţ 

umoţňuje snadnější rozpoznání chodce ve směru jízdy vozidla. 

Tyto pomocné reflektory jsou umístěny v hlavním světelném kuţelu a utlumí hlavní 

světlomety v okamţiku, kdy senzor natočení předních kol zaznamená změnu převyšující 25° a 

50°, v závislosti na rychlosti. 

Aktivací směrového indikátoru jízdy vozidla se otočí tyto reflektory bez ohledu na 

rychlost vozidla vţdy, kdy natočení volantu dosáhne úhlu 20°, coţ umoţňuje lépe osvětlit 

vnitřní stranu zaáčky nebo druhou stranu křiţovatky a to i v případě, kdy vozidlo muselo 

zastavit. Tém řidič ani chodci nemusí být rušeni přepínáním světlem, neboť elektronický 

systém  vypne pomocné reflektory v okamţiku, kdy je volant natočen v rozmezí úhlů 15° aţ 

20°. 

 

 Obrázek č. 14  Systém natáčení světlometŧ do zatáčky 
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Tichá vozidla – nebezpečí pro nevidomé 

Moderním trendem je vyrábět vozidla co nejméně hlučná. Tato vozidla jsou 

nebezpečná zejména pro chodce a cyklisty, kteří potřebují mít informaci i o těch blíţících se 

vozidlech, která nejsou v jejich zorném poli. Nejzranitelnější skupinou jsou děti a senioři. 

Tichá vozidla, často hybridní, jsou velmi problematická pro nevidomé chodce, kteří jsou 

odkázání na vydávaný zvuk přijíţdějících vozidel, jeţ jim umoţňuje bezpečný pohyb po 

pozemní komunikaci. Na jednu stranu se tedy sniţuje hluk, ale na druhou stranu se bohuţel i 

sniţuje bezpečnost hendikepovaných občanů. 

 

LITERATURA 

[1] Webové stránky výrobců vozidel http://www.nissan-global.com; 

http://www.daimler.com/; http://world.honda.com ; http://www.mercedes-benz.cz ; 

http://www.bmw.cz  
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SILNIČNÍ NEHODY SE ZVĚŘÍ 

Gabriela Veselská
 32

 

Abstrakt 

Článek pojednává o problematice silničních dopravních nehod způsobených zvěří. 

Podle statistik jsou zvířata a zvěř druhou nejčastější příčinou dopravních nehod.  Zásadní 

problém, který předchází těmto nehodám, je nedostatek znalostí chování zvěře. Pro 

posuzování těchto nehod je pak důleţité stanovit druh zvěře, jeho hmotnost, rychlost a další 

atributy. Všechny tyto poznatky jsou důleţité pro stanovení průběhu nehody a vyuţitelné při 

preventivních opatřeních. 

 

 

ZVĚŘ JAKO PŘÍČINA SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH NEHOD 

Od druhé poloviny 20 stol. dochází k postupnému nárůstu automobilové dopravy a 

výstavby rychlostních komunikací. Nejprudší vzestup můţeme pozorovat v posledních 20ti 

letech. Z tohoto důvodu dochází i ke stále častějším střetům s volně ţijícími ţivočichy. Také u 

zvěře pozorujeme druhový a početní vývoj, např. úbytek počtu drobné zvěře a naopak nárůst 

počtu černé zvěře.  Z toho vyplývá, ţe narůstají vzniklé škody na dopravních prostředcích, ale 

také na zvěři (odhaduje se ztráta 10-15 % ročního přírůstku). Bohuţel střety se zvěří jsou 

doprovázeny i zraněními osob.  

Tato práce se zaměřuje pouze na střety vozidel se zvěří. Podle zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti se zvěří rozumí: „obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi 

druhŧ volně ţijících ţivočichŧ.“  

 

Statistika 

Ze statistik je vidět, ţe nehody zaviněné zvířaty (bohuţel ve statistice nejsou rozlišena 

domácí zvířata a volně ţijící zvěř) jsou druhou nejčastější příčinou nehod vůbec. Dá se 

předpokládat, ţe toto číslo bude mnohem vyšší, protoţe aţ na výjimky se střety s drobnou 

zvěří a z velké části ani se zvěří srnčí policii nehlásí, jelikoţ při nich nedochází ke vzniku 

ţádné nebo minimální škody na vozidle. 

                                                 
32

 Bc. Gabriela Veselská, Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7 P.O.Box 54, 143 01 Praha 4 

     tel. 607 125 919, gabca.veselska@centrum.cz 
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Tabulka č.1 - zavinění nehody rok 2009 

 

 

Tabulka č.2 - nehody zpŧsobené zvěří 

 

Na následující statistice je vidět početní stav vybraných druhů naší nejběţnější zvěře, 

s kterou se můţeme setkat při dopravních nehodách. Údaje odpovídají jarním kmenovým 

stavům v naší přírodě. Během roku ale musíme počítat s nárůstem (např. prase divoké aţ na 

čtyř násobek) a opětovným návratem k číslu blízkému jarnímu kmenovému stavu. 

Tabulka č.3 - stavy zvěře 

 

 

 

Jelen 
evropský 

10 
595  

Daněk 
skvrnitý 

9 152  Muflon 7 616  
Srnec 
obecný 

122 083  Kňour 8 928  
Zajíc 
polní 

308 258  

Laň 
12 

095  
Danělka 10 194  Muflonka 7 991  Srna 117 627  Bachyně  10 277  

Liška 
obecná  

60 557  

Kolouch 7 205  Daňče 6 355  Muflonče 5 131  Srnče 78 561  Lončák 11 378  
Jezevec 
lesní 

25 316  

Zvěř 
jelení 
celkem 

29 
895  

Zvěř 
daňčí 
celkem 

25 701  
Zvěř 
mufloní 
celkem 

20 738  
Zvěř 
srnčí 
celkem 

318 271  Sele 27 297  
Vydra 
říční 

4 918  

  
Zvěř 
černá 
celkem 

57 880  
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Příčiny nehod 

Častou příčinou nehod je nedostatek znalostí chování zvěře. Základním poznatkem je 

skutečnost, ţe zvěř se přesunuje v tlupách. Tedy pokud řidič pozoruje přebíhání jednoho 

jedince, musí počítat s tím, ţe jej následují další. Nebo ţe se zvěř bude vracet. Zvěř rozhodně 

nemusí volit nejkratší dráhu přes silnici. Při oslnění světlometem můţe zvěř zůstane na silnici 

stát nebo utíká po silnici před vozidlem. Dle zkušeností myslivců jsou místa, kudy zvěř 

přebíhá přes silnici stále stejná (tzv. ochozy). S tím by měl kalkulovat kaţdý, kdo rozhoduje o 

umístění dopravních značek. 

   K nehodám nejčastěji dochází v nočních hodinách, kdy je zvěř mnohem aktivnější, i 

kdyţ běţné jsou i ve dne. Nejvyšší riziko nastává po západu a před východem slunce, kdy 

zvěř vychází z denních úkrytů za potravou a nazpět se do nich vrací. Nejčastěji se zvěř 

pohybuje mezi lesními a zemědělskými pozemky (ale i mezi zemědělskými kulturami 

navzájem, např. řepka=kryt, pšenice=potrava). Zvýšené riziko nehod je v zimě, kdy se zvěř 

shromaţduje u silnic na spadané ovoce či jiné plody (zde by se chtělo zamyslet nad vhodností 

výsadby těchto stromů) a ráda olizuje posypovou sůl. Dále vyuţívají zpevněný povrch k 

ohřátí se (silnice akumuluje teplo) a k oschnutí. Zvláště nebezpečné je období reprodukce, 

kdy probíhá vyhledávání partnera během celého dne, doprovázené sníţenou pozorností. 

Samozřejmě, kaţdý druh má svá specifika. 

 Chování vybraných druhů zvěře 

 Srnčí zvěř 

Nejaktivnější je brzy ráno a pozdě večer. Často stojí u komunikace nebo přímo na ní a 

nečekaně vyrazí nepředvídatelným směrem. V zimě vytváří početné tlupy, jinak po většinu 

roku se můţeme setkat spíše se samotnými kusy.  Výjimkou jsou vodící srny (od začátku 

Jarní kmenový stav zvěře              k  31.3. 2010 (sčítaný)
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června), nebo páry vytvářené v období říje (přelom července a srpna). V zimě ráda navštěvuje 

spadané ovoce u silnic a líţe sůl. Ráda vyuţívá pravidelné ochozy. 

 Zajíc 

Nejaktivnější je v noci. V případě oslnění  běţí před autem a často skočí pod kola. 

Celoročně ţije samotářsky, s výjimkou honcování. To vytváří páry aţ početnější skupinky. 

Honcování probíhá opakovaně od začátku ledna do konce září. Během něj je aktivní i ve dne. 

V zimě rád navštěvuje spadané ovoce, okus a sůl. Celoročně vyuţívá silnici k ohřátí a 

oschnutí. Rád vyuţívá pravidelné ochozy. Lze se s ním setkat i v obcích. 

 Zvěř černá 

Nejaktivnější je po soumraku. Ţije v početných tlupách, s výjimkou dospělých kňourů. 

Komunikaci nejčastěji překonávají tryskem v rudlu (bachyně a selata). Chrutí probíhá od 

listopadu do ledna. Během něj jsou aktivnější kňouři a toulající se tlupy odehnaných selat 

(kňourků) od bachyní. V noci překovávají značné vzdálenosti. Výjimečně navštěvují spadané 

ovoce, rádi líţou sůl. Příleţitostně se přiţivují na kadáverech sraţené zvěře. Často vyuţívají 

pravidelné ochozy. 

 Liška 

Ţije celoročně samotářsky, výjimkou je období rozmnoţování. Kaňkování probíhá od 

ledna do března. V této době jsou aktivní i během dne. Vytváří páry, popřípadě mohou 2 lišáci 

pronásledovat 1 lišku. Po zbytek roku je aktivní  za soumraku a v noci. Komunikaci většinou 

překonává během. U komunikací aktivně vyhledává kadávery zvířat. Ráda pouţívá pravidelné 

ochozy. Lze se s ní setkat i v obcích a městech. 

JEDNOTLIVÉ DRUHY ZVĚŘE A JEJICH NEBEZPEČNOST 

V praxi se mnohdy setkáváme s případy, kdy je střet se zvěří pouze zástěrkou, která 

má pokrýt poškození  vozidla způsobené jinak (pojistný podvod). 

 Posouzení zda se jednalo či mohlo jednat o nehodu se zvěří je otázkou kladenou 

soudnímu znalci. 

 Při znaleckém posuzování je třeba stanovit druh zvěře, jeho hmotnost a návazně 

stanovit nebo vymezit rozpětí rychlosti a směr jeho pohybu. Právě u identifikace druhu zvěře 

dochází často k omylům – zde lze doporučit i jednoduchou konzultaci se zkušeným 

myslivcem. Bez této spolehlivé identifikace nelze přiřadit poškození automobilu a tak 

posoudit realitu uváděné nehody. 

Jelení zvěř 

Jelen: 

hmotnost: 85 aţ 250 kg 

výška: 1,4 aţ 1,5 m 

délka: 1,7 aţ 2,6 m 

Laň: 

hmotnost: 65 aţ 170 kg 

výška: 1 aţ 1,2 m 

délka: 1,6 aţ 2,1 m 

Rychlost do 70 km/h 

Obrázek č.1- Jelen lesní  
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Daňčí zvěř 

Daněk: 

hmotnost: 30 aţ 100 kg 

výška: 0,85 aţ 1,1 m 

délka: 1,3 aţ 1,9 m 

Daněla: 

hmotnost: 25 aţ 60 kg 

výška: 0,7 aţ 0,9 m 

délka: 1,15 aţ 1,4 m 

 

Rychlost cca 60 km/h 

 

Srnčí zvěř 

Srnec: 

hmotnost: 14 aţ 35 kg 

výška: 0,7 aţ 0,9 m 

délka: 1 aţ 1,4 m 

Srna: 

hmotnost: 13 aţ 25 kg 

výška: 0,6 aţ 0,8 m 

délka: 0,9 aţ 1,2 m 

 

Rychlost do cca 50 km/h 

 

Mufloní zvěř 

Muflon: 

hmotnost: 30 aţ 60 kg 

výška: 0,75 aţ 0,9 m 

délka: 1,2 aţ 1,4 m 

Muflonka 

hmotnost: 20 aţ 35 kg 

výška: 0,65 aţ 0,75 m 

délka: 1 aţ 1,25 m 

           Rychlost do cca 50 km/h 

Obrázek č.2 - Daněk evropský   

Obrázek č.3 - Srnec obecný  

Obrázek č.4 - Muflon  
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Černá zvěř 

Kňour: 

hmotnost: 50 aţ 220 kg 

výška: 0,8 aţ 1,15 m 

délka: 1,5 aţ 2 m 

Bachyně: 

hmotnost: 40 aţ 110 kg 

výška: 0,8 aţ 0,9 m 

délka: 1,2 aţ 1,6 m 

 

Rychlost do 70 km/h 

(krátkodobě) 

 

 

Zajíc polní 

Hmotnost: 2,5 aţ 7,0 kg 

Délka: 0,6 aţ 0,7 cm 

(zajíc a zaječka se takřka neliší) 

 

Rychlost do 70 km/h 

 

 

 

 

 

Liška obecná 

Hmotnost: 3 aţ 10 kg 

Výška: 0,35 aţ 0,4 m 

Délka: 0,6 aţ 0,9 m 

(liška nepatrně menší neţ lišák) 

 

Rychlost do 60 km/h 

 

 

Obrázek č.5 - Prase divoké  

Obrázek č.6 - Zajíc polní  

Obrázek č.7 - Liška obecná  
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Nebezpečnost zvěře 

Na nebezpečnost zvěře má vliv zejména její hmotnost, rychlost a výška v kohoutku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      
        Graf č.4 - výška v kohoutku 
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Graf č.2 - nejvyšší hmotnosti zvěře  

Graf č.3 - nejvyšší rychlosti zvěře  

Graf č.4 - výška v kohoutku  
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V následujících grafu byl vytvořen jakýsi index nebezpečnosti a to na základě součinu 

maximálních hodnot hmotnosti, rychlosti a výšky jednotlivých druhů zvěře. Tento index je 

formálně shodný s moţnou hybností zvířete, ale jedná se o pokus zachycení nebezpečnosti 

toho kterého druhu zvěře. Rychlost zvěře v indexu je měřítkem doby, kterou má řidič na 

řešení nebezpečné situace. Hmotnost pak determinuje rozsah poškození vozidla. Zvolená 

hodnota, která je vztaţena k nejméně nebezpečnému zvířeti dovoluje zvěř srovnávat. Zde byl   

vyhodnocen jako nejméně nebezpečný zajíc a označen indexem 1. Z tohoto grafu lze 

konstatovat, ţe největší poškození automobilu je při kolizích s jelení a černou zvěří. Nejmenší 

nebo často ţádné poškození je u drobné zvěře (liška, zajíc).  

              
Graf č.5 - index nebezpečnosti 

DEFORMACE NA VOZIDLE 

Deformace na vozidle jsou obvykle v přední části. Méně častá, ale moţná jsou 

poškození způsobená na boční části automobilu. Často jsou poškozeny světlomety a maska 

chladiče.  

Tvar deformací je rozmanitý, mimo obvykle měkkých poškození jsou známa i 

poškození tvrdá. 

Při neúplném nebo nesymetrickém zachycení zvěř sklouzne po boku vozu a zanechá 

tam příslušné stopy včetně deformací, odtrţení zrcátka atp.  

U kolizí se srnčí zvěří lze prakticky úplně vyloučit poškození zadní části víka motoru 

nebo rozbití čelního skla. Tato zvěř je prakticky vţdy odmrštěna vpřed, pozorovány byly i 

případy jejího přejetí 

SRST 

Prakticky vţdy je na povrchu karosérie v jejích spojích a na dílech poškozených 

nehodou srst.  

   Původ srsti musí posoudit specialista (například odbory kriminalistické technicky a 

expertíz PČR). 
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Srst jelení zvěře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8- letní srst jelení zvěře  

Obrázek č.9 - zimní srst jelení zvěře  
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Srst srnčí zvěře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10 - letní srst srnčí zvěře  

Obrázek č.11 - zimní srst srnčí zvěře  
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Srst černé zvěře 

 

          Obrázek č.12 - letní srst černé zvěře 

 

 

        Obrázek č.13 - zimní srst černé zvěře  
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Obrázek č.14 – zimní srst prasete divokého (130kg) 

hřbet  

Obrázek č.15- zimní srst prasete divokého (130kg)         

hlava 

 

Obrázek č.16- zimní srst prasete divokého (130kg)                

bok  
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Srst lišky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č.17 – zimní srst lišky obecné 
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ANIMACE A FOTODOKUMENTACE STŘETŦ SE ZVĚŘÍ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné polohy – cca 3 s po střetu  

Zvíře cca 26 m za místem střetu 

 

0,070 s po střetu  

0,210 s po střetu  0,300 s po střetu  

Obrázek č.18 – simulace střetu se zvěří  

Okamţik zahájení střetu  
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Obrázek č.19 - nehoda se zvěří 1 

Obrázek č.20 - nehoda se zvěří 2 
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Obrázek č.21 - nehoda se zvěří 3  

Obrázek č.22 - nehoda se zvěří 4 
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Obrázek č.23 - nehoda se zvěří 5 

Obrázek č.24 - nehoda se zvěří 6 
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Obrázek č.25 - nehoda se zvěří 7 

Obrázek č.26 - nehoda se zvěří 8 
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PREVENCE VZNIKU NEHOD 

Dopravním nehodám se zvěří se nedá nikdy úplně zabránit, ale měli bychom se snaţit 

o jejich minimalizaci.  

Nejúčinnějším řešením by bylo neprodyšně oplotit veškeré komunikace, ale ani to by 

úplně nezabránilo těmto střetům. Pro drobné šelmy nejsou ploty překáţkou (přelezení, 

podhrabání apod.). Dalším problémem je i moţné poškození zvěří černou nebo jejich 

odcizení. Při poškození oplocení se pak z komunikace stává smrtící past. Při proniknutí zvěř 

nemá moţnost úniku a takřka vţdy končí "pod koly vozidla". Samozřejmě by se to dalo 

minimalizovat pravidelnými kontrolami. Dalším problémem, spojeným s oplocením, je 

přerušení migrační trasy zvěře. Na těchto místech musí tak být zbudovány nadchody či 

podchody, jinak bude docházet k pokusům o překonání oplocení (plot 180 cm vysoký není 

pro většinu naší spárkaté zvěře trvalou překáţkou). Přemostění musí být dostatečně široké, 

aby slouţilo i naší největší zvěři a tím plně slouţilo svému účelu. To bohuţel zvyšuje náklady 

na jeho zbudování. A tím se dostáváme k hlavnímu problému této ochrany silnic. Vybudování 

oplocení, roštů na sjezdech z komunikace, nadchodů, podchodů atd. by vyţadovalo tak 

obrovskou investici, ţe je nereálné jeho plošné rozšíření. Vhodné by bylo uvaţovat o jeho 

realizaci alespoň kolem dálnic.  

Na ostatních komunikacích by se mělo začít s levnějšími způsoby ochrany. Lze zmínit 

např. postupné vykácení a znovu nevysazování plodonosných stromŧ kolem silnic, které 

k nim zvěř lákají. Ve spolupráci s mysliveckými sdruţeními rozmístit výstraţné značky, 

popřípadě i v některých nepřehledných úsecích sníţit rychlost (stačilo by jen v noci). 

A nejohroţenější úseky oplotit (silnice vyšší třídy, kde často dochází ke střetům se zvěří). 
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ANALÝZA REAKCÍ ŘIDIČŦ NA SLOŢENÉ PODNĚTY  

Aleš Kaplánek
33

 

Abstrakt 

Příprava, realizace a základní vyhodnocení reakční doby řidičů motorových vozidel 

na jednoduché optické a sloţené – jiné neţ optické - podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti 

v podmínkách běţného provozu a zčásti na zkušební dráze byly doplněny zjišťováním reakcí 

řidičů při telefonování během řízení vozidla. Přednáška shrnuje hlavní výsledky stejnojmenné 

doktorské disertační práce vypracované pod vedením školitele Prof. Ing. Zdeňka Kolíbala, 

CSc. 

1.0 ÚVOD 

Se zvyšující intenzitou silniční dopravy souvisí významný negativní jev, kterým jsou 

dopravní nehody. Díky stále dokonalejšímu programovému vybavení a hardwarovým 

moţnostem počítačů jsou zajištěny rozsáhlé moţnosti technických rozborů nehodových dějů. 

Pro obvyklé zadání, které směřuje k technickému objasnění příčin a průběhu konkrétní 

dopravní nehody, je však zapotřebí znát meze a moţnosti člověka jako důleţité části soustavy 

člověk - vozidlo – prostředí, zejména pro posouzení, kdy je ještě jednání účastníka nehody 

(obvykle řidiče) normální a kdy je jiţ vadné. Jednou ze zmiňovaných  mezí je délka reakční 

doby. 

Z analýzy současného stavu poznání byly formulovány následující vybrané cíle: 

 Zjištění reakční doby řidičů silničních motorových vozidel v podmínkách 

běţné jízdy na reakční podněty jednoduché - zejména optické - a neočekávané 

kombinované, a to současně zvukové a mechanické 

 Za podmínek běţné jízdy ověřit vliv pouţívání mobilních telefonů bez pouţití 

sady hands-free na reakční dobu řidičů 

2.0 ZVOLENÁ METODA ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Postup měření 

Pro dosaţení formulovaných cílů byla vypracována rámcová metodika, sestávající 

zejména z  

 návrhu a vyhotovení měřícího zařízení na generování poţadovaných podnětů a 

zaznamenávání měřitelné odezvy zkoumaných subjektů 

 seznámení zkoumaných řidičů s dílčím cílem měření, tj. zjišťováním jejich 

odezvy na jednoduchý optický podnět, a to při telefonování během jízdy a bez 

telefonování během jízdy, vlastního měření a záznamu dat 

 vyhodnocení získaných výsledků, pouţité metody i měřícího zařízení, 

porovnání s dosud známými poznatky, případným zobecněním a vymezením 

moţných směrů dalšího bádání 

                                                 
33
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2.2 Vymezení reakčních podnětŧ  

Pro měření reakční dob byly definovány dva podněty, a to podnět optický a podnět 

sloţený, jiný neţ optický, kdy reakční doba na  kaţdý z podnětů byla měřena samostatně.  

Za optický podnět byla zvolena svítilna červené barvy umístěná v zorném poli řidiče a 

představující koncová světla vpředu jedoucího vozidla. Pro zkoumané osoby pak byl stanoven 

úkol sešlápnou pedál brzdy v okamţiku zaregistrování rozsvícení tohoto světla. 

Za kombinovaný, jiný neţ optický podnět, byla zvolena kombinace zvuku 

automobilové houkačky a simulovaného nárazu, vyvozeného za tím účelem zkonstruovaným 

mechanickým zařízením. Vyvolání tohoto podnětu nebylo zkoumaným osobám předem 

oznámeno, měření bylo prováděno v rámci avizovaného ověřování reakčních dob na optický 

podnět.  

 

 

Obrázek č. 3 – Poloha optického podnětu v přední části vozidla 

 

 

Obrázek č. 2 – Poloha zvukového podnětu- dvojice automobilových houkaček ve vozidle 
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Obrázek č. 3 – Umístění mechanického zařízení v zavazadlovém prostoru vozidla 

 

2.3 Definování  měřené reakční doby 

Za počátek reakčního podnětu byl stanoven okamţik rozsvícení světelného signálu 

umístěného v zorném poli řidiče, variantně pak okamţik vyvolání zvukového (a následně 

mechanického) podnětu. Ukončení běhu reakční doby bylo stanoveno v elektrickou cestou 

měřitelném okamţiku rozsvícení brzdového světla zkušebního vozidla. Kontrolním měřením 

na válcové zkušebně brzd bylo ověřeno, ţe rozsvícení brzdových světel předchází okamţiku 

náběhu brzdného účinku, výsledná naměřená doba pak představuje reakční dobu řidiče 

zahrnující (případně) optickou, psychickou a svalovou reakci, ukončenou okamţikem počátku 

technické prodlevy vozidla, tj. na počátku technické odezvy. 

2.4 Sběr a vyhodnocování dat 

Pro měření výše definované doby reakce bylo navrţeno původní zařízení, vyuţívající   

měřicí karty UDAQ-1408 a software pro měření a analýzu dat ScopeWin. 

Jednotlivá měření probíhala ve zvoleném časovém intervalu, během kterého bylo 

měřicí zařízení připraveno snímat vyvolaný podnět a odezvu řidiče. Podle okamţité situace 

byl během tohoto intervalu generován jeden nebo více podnětů a naměřené hodnoty byly 

následně ukládány jako samostatné soubory. Příklad záznamu měření odezvy na optický 

podnět s popisem způsobu vyhodnocení je uveden na Obr. č. 4, záznam odezvy na sloţený 

podnět je zachycen na Obr. č. 5 - jedná se o „bezprostřední“ reakci, na Obr. č. 6 je pak 

záznam, kdy zkoumaný řidič na sloţený podnět nereagoval. Ve všech případech se jedná o 

grafický záznam vyvolaného podnětu a odezvy jednoho konkrétního řidiče v měřicím 

intervalu 20 s.  Ze záznamů vyhodnocené časy reakcí byly dále pouţity ke statistickému 

zpracování. 
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Obrázek č. 4 – Záznam měření odezvy na světelný podnět, čas odezvy 0,647 s 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Záznam odezvy na sloţený podnět, čas odezvy 1,43 s 

 

 

 

záznam optického 

podnětu 
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odezvy 

časová osa odečtená hodnota odezvy 

(rozdíl počátku záznamů) 

záznam sloţeného 

podnětu 

záznam odezvy 

odečtená hodnota odezvy 

(rozdíl počátků záznamů) 
časová osa 
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Obrázek č. 6 – Záznam  sloţeného podnětu bez bezprostřední odezvy (rozdíl cca 10 s) 

 

3.0 VÝSLEDKY MĚŘENÍ REAKČNÍCH DOB 

3.1 Příprava a provedení měření 

Všechna měření byla provedena s jedním vozidlem, zkušební jízdy probíhaly za 

srovnatelných podmínek, v denní době, s viditelností neztíţenou působením atmosférických 

poruch či povětrnostních vlivů. Před zahájením jízdy byla kaţdá osoba informována o účelu 

měření, popsaném jako zjišťování odezvy na jednoduchý optický podnět, a to při telefonování 

během jízdy a bez telefonování během jízdy, s poţadovaným úkolem sešlápnout brzdový 

pedál po rozsvícení červeného „brzdového“ světla, umístěného v zorném poli na víku 

motorového prostoru vozidla. O zamýšleném zjišťování odezvy na sloţený podnět nebyl 

ţádný z řidičů předem informován. 

Po základní instruktáţi a vyplnění formuláře následovala statická zkouška, spočívající 

v provedení série měření odezvy na světelný podnět při stojícím vozidle. Po statickém měření 

byla provedena jízdní zkouška s blokem měření bez telefonování za jízdy a poté jízdní 

zkouška s telefonováním za jízdy, během které testovaný řidič odpovídal na vznášené dotazy.  

V průběhu jízdní zkoušky, vţdy v reţimu bez telefonování, byl spuštěn sloţený zvukový a 

mechanický podnět a zaznamenána kvantifikovatelná odezva jejím měřením a současně 

zaznamenáno subjektivně pozorované chování. 

3.2  Souhrnný přehled naměřených hodnot 

Měření byla provedena v pěti termínech s celkem 34 zkoumanými osobami v běţném 

provozu,  částečně omezeném provozu a na zkušební dráze společnosti Tatra, a.s. Kopřivnice.  

Celkový počet provedených měření (resp. záznamů) a jejich vyhodnocení z hlediska 

pouţitelnosti ukazuje Tab. č. 1.  

záznam sloţeného 
podnětu 

záznam odezvy 

časová osa 

odečtená hodnota odezvy 
(rozdíl počátků záznamů) 
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Měření Celkem Vyřazeno Pouţito

Zkušební dráha 337 8 329

Provoz 228 17 211

Omezený provoz 290 7 283

Celkem 855 32 823
 

Tabulka č. 2 – Přehled o počtech záznamŧ 

3.3 Vyhodnocení měření dle provozních podmínek  

Provozními podmínkami se pro účely dalšího posuzování rozumí statická měření, 

měření na zkušební dráze, v provozu a v omezeném provozu. Statická měření byla prováděna 

na stojícím vozidle a se všemi skupinami zkoumaných osob. Rozdělení na skupiny dle místa 

měření bylo provedeno za účelem  porovnatelnosti zkoumaných skupin, jinak je toto rozdělení 

u stojícího vozidla hodnoceno jako bez praktického významu. 

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

místo měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

polygon (11) 38 0,53 0,53 0,11 0,30 0,81 0,51

provoz (12) 38 0,53 0,46 0,17 0,33 0,96 0,63

omezený provoz (13) 25 0,70 0,67 0,19 0,42 1,05 0,63

celkem 101 0,57 0,54 0,17 0,30 1,05 0,75
 

Tabulka č. 2 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro statická měření 

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

místo měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

polygon (21) 113 0,67 0,65 0,16 0,35 1,42 1,07

provoz (22) 101 0,76 0,72 0,23 0,40 1,78 1,37

omezený provoz (23) 168 0,84 0,75 0,25 0,47 1,84 1,36

celkem 382 0,77 0,72 0,23 0,35 1,84 1,48
 

Tabulka č. 3 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření za jízdy 

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

místo měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

polygon (31) 165 0,80 0,74 0,30 0,30 2,94 2,64

provoz (32) 59 1,13 0,94 0,58 0,53 3,62 3,10

omezený provoz (33) 82 1,08 0,91 0,56 0,58 3,88 3,30

celkem 306 0,94 0,80 0,47 0,30 3,88 3,58  

Tabulka č. 4 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření za jízdy s telefonem 
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Z porovnání jednotlivých měření je zejména zřejmé, ţe při statických měřeních byly u 

všech skupin získány niţší hodnoty sledovaných parametrů. Provedené srovnání tak potvrzuje 

poznatek, ţe statická měření, při nichţ je pozornost zkoumané osoby zaměřena pouze na 

reakční podnět, nejsou k získávání podkladů pro praktické vyuţití při analýze dopravních 

nehod zcela vhodná, neboť mohou vést k očekávání neadekvátně krátkých reakčních dob. 

U měření prováděných za jízdy (bez telefonování i s telefonováním) je pak při 

srovnání provozních podmínek zřejmé zjevné dosahování niţších dolních hranic dob reakcí, 

niţších průměrných hodnot, mediánů i uţšího variačního rozpětí při měřeních na zkušební 

dráze oproti měřením v provozních podmínkách, kdy dolní hranice času reakce kratší neţ 

udává zejména BRADÁČ [3] je vysvětlitelná právě oddělením zkušebního prostředí od 

běţného provozu, vliv pak můţe mít zahrnutí technické odezvy do časů uváděných 

BRADÁČEM či skutečnost, ţe část vzorku zkoumaných osob při měření na zkušební dráze 

byli zkušební řidiči a členové HZS. 

3.4 Vyhodnocení měření dle reţimu 

Za reţim měření je povaţováno statické měření, měření za jízdy, měření za jízdy 

s telefonováním a měření reakcí na sloţený podnět. Statická měření byla v přehledu 

sledovaných parametrů prezentována v předchozí části. Další hodnocení tedy bude zaměřeno 

na srovnání hodnot reakcí dosahovaných za jízdy v souhrnu provozních podmínek 

s hodnotami reakcí dosahovaných za jízdy při současném telefonování zkoumané osoby.  

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

reţim měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

jízda (21) 113 0,67 0,65 0,16 0,35 1,42 1,07

jízda s telefonem (31) 165 0,80 0,74 0,30 0,30 2,94 2,64

celkem 278 0,75 0,70 0,26 0,30 2,94 2,64  

Tabulka č. 5 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření na zkušební dráze 

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

reţim měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

jízda (22) 101 0,76 0,72 0,23 0,40 1,78 1,37

jízda s telefonem (32) 59 1,14 0,94 0,58 0,53 3,62 3,09

celkem 160 0,90 0,77 0,44 0,40 3,62 3,20

Tabulka č. 6 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření v provozu 

 

počet půměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

reţim měření [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

jízda (23) 168 0,84 0,75 0,25 0,47 1,84 1,36

jízda s telefonem (33) 82 1,08 0,91 0,56 0,58 3,88 3,30

celkem 250 0,92 0,81 0,40 0,47 3,88 3,41
 

Tabulka č. 7 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření v omezeném provozu 
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Z porovnání měření za jízdy a měření za jízdy s telefonem je při telefonování za jízdy 

zejména zřejmé celkové zvýšení všech sledovaných parametrů při všech provozních 

reţimech, avšak zejména výrazně narůstá hodnota dosahovaných maximálních reakčních 

časů. V případě průměrné hodnoty i mediánu lze vysledovat zvýšení časů reakcí v řádu 

jednotlivých desetin vteřiny, u maximálních hodnot se pak jedná aţ o celé sekundy. Uvedenou 

skutečnost lze vysvětlit krátkodobou ztrátou pozornosti telefonujícího řidiče, který se během 

hovoru „zapomene“ a soustředí se na obsah hovoru, nikoliv na sledování provozní situace. 

Jev „zapomenutí se“ bylo moţno sledovat u velké části zkoumaných osob, situace je 

nejlépe zřejmá z následujících diagramů, zachycujících všechny dosaţené časy reakcí 

jednotlivými zkoumanými osobami. 

 

Obrázek č. 7 – Diagram rozptylu měření na zkušební dráze za jízdy (21) a za jízdy s telefonem (31) 

 

 

Obrázek č. 8 – Diagram rozptylu měření v provozu za jízdy (22) a za jízdy s telefonem (32) 
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Obrázek č. 9 – Diagram rozptylu měření v omezeném provozu za jízdy (23) a za jízdy s telefonem (33) 

 

3.4 Vyhodnocení reakcí řidičŧ na sloţený podnět 

Jak bylo uvedeno výše, kaţdý z řidičů mohl být vystaven neočekávanému sloţenému 

podnětu pouze jednou. Z celkového počtu 32 pouţitelných měření: 

 reakce s rozhodnutím brzdit    17 řidičů 

 bez okamţitého rozhodnutí brzdit   15 řidičů 

V uvedených 15 případech, jejichţ výsledkem nebylo okamţité brzdění, se v převáţné 

většině případů jednalo o stav, kdy zkoumaná osoba s projevem různé míry úleku či 

překvapení zpravidla kontrolovala pohledem situaci ve zpětném zrcátku a ve vozidle. 

Vzhledem k daným technickým moţnostem bylo pozorování chování osob subjektivní, bez 

pořízení obrazového či obrazového a zvukového záznamu. 

Za objektivní výsledky lze povaţovat záznamy a vyhodnocení odezvy řidičů 

reagujících rozhodnutím brzdit, jak jsou uvedeny v následujícím přehledu, a současně 

vzájemný poměr těchto řidičů vůči skupině, která nereagovala rozhodnutím brzdit.  

Naměřené délky reakčních dob u řidičů reagujících rozhodnutím brzdit jsou uvedeny 

v následující tabulce, z níţ je zřejmé, ţe při rozhodnutí brzdit reagovali řidiči prakticky 

okamţitě, s parametry reakce srovnatelnými s výsledky měření na zkušební dráze i v provozu 

(bez telefonování za jízdy). Současně však existovala významně velká skupina osob, v daném 

případě 47 % zkoumaného vzorku, která na neočekávaný podnět okamţitým brzděním 

nereagovala a při zjišťování příčin a zdroje podnětu pokračovala v setrvalé jízdě. 

 

počet průměr medián směrodatná 

odchylka σ 

minimum maximum variační 

rozpětí

podnět [-] [s] [s] [s]  [s] [s]  [s]

sloţený (41, 42, 43) 17 0,96 0,98 0,30 0,49 1,43 0,94  
 

Tabulka č. 8 – Tabulka sledovaných parametrŧ pro měření reakcí na sloţený podnět 
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3.5 Rozdělení pravděpodobnosti  

Z histogramů zahrnujících vţdy celý blok hodnot odpovídajícího reţimu měření je pak 

zřejmé, ţe četnost výskytu naměřených reakčních dob není symetrická, vykazuje výrazně 

strmější průběh v levé části diagramů a pozvolnější pokles přecházející do „ocasu“ v pravé 

části diagramu. Vzhledem k tomuto zjevnému nesouladu oproti ideálnímu průběhu 

normálního rozdělení byla v prostředí programu Statgraphics provedena analýza rozdělení 

pravděpodobnosti na jejímţ základě lze odmítnout předpoklad, ţe získaná data pocházejí 

z normálního rozdělení. Dle provedeného grafického vyhodnocení se jako odpovídající jeví 

spíše Gamma rozdělení, jak je zachyceno na následujících vyobrazeních. 

 

Obrázek č. 10 – Histogram rozdělení četnosti statických měření,  Gamma rozdělení 

 

 
Obrázek č. 11 – Histogram rozdělení četnosti pro měření za jízdy měření,  Gamma rozdělení 
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Obrázek č. 12 – Histogram rozdělení četnosti měření za jízdy s telefonem, Gamma rozdělení 
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TECHNICKÉ POSOUZENÍ MOŢNOSTI PRAKOVÉHO 

PORANĚNÍ KRČNÍ  PÁTEŘE 

Jakub Zębala
34

, Piotr Ciępka
35

, Adam Reza
36

 

Abstrakt 

Hlavními parametry, které mají vliv na nebezpečí vzniku prakového poranění krční 

páteře jsou: změna rychlosti, hmotnost vozidla a charakteristika jeho deformací a konstrukce 

sedaček. V pojednání je hodnocen vliv jednotlivých parametrů na moţnost prakového 

poranění krční páteře a metodika stanovení jednoho z hlavních parametrů, kterým je změna 

rychlosti.  

ÚVOD 

Při střetech za nízkých rychlostí jsou osoby, které cestují v automobilu najetém jiným 

vozidlem zezadu ohroţeny prakovým poraněním krční páteře. Taková poranění vznikají při 

rozdílech rychlosti najetého automobilu před střetem a po něm  ΔV=10÷20 km/h a jsou 

označována jako: Whiplash
37

. Jiná označení pouţitá v literatuře jsou: WAD
38

, Neck Injury
39

, 

HWS-Verletzung
40

, Schleudertrauma. 

Na základě crash testů, při kterých byli ve vozidlech dobrovolníci nebo měřící 

figuríny, jsou vytvořeny hypotézy, které se pokoušejí objasnit mechanismus vzniku 

prakového poškození krční páteře. Všeobecně je předpokládáno, ţe vznik poranění typu 

whiplash je následkem prudkého ohybu šíje směrem dozadu nad obvyklé  fyziologické meze. 

Výzkumy na dobrovolnících, kteří se účastnili  nárazových testů  však prokázaly, ţe pro vznik 

jevů charakteristických pro poranění typu whiplash [5, 9, 19] není nezbytně nutné překročení 

uváděných fyziologických mezních hodnot záklonu hlavy. Podle jedné z hypotéz je moţno 

pohyb hlavy rozdělit na tři fáze (obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1: Schéma pohybu hlavy po najetí zezadu dle Aldmanovy hypotézy. a) původní postavení, b) nejvyšší 

přesun dozadu, c) postavení hlavy v okamţiku nejvyšší úhlové rychlosti hlavy, d) maximální záklon hlavy 

(svislá linie ukazuje původní postavení hlavy) [18] 
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V první fázi dochází k maximálnímu přesunutí hlavy a směrem dozadu bez jejího 

vytáčení do záklonu. Ve fázi druhé hlava dosahuje nejvyšší úhlové rychlosti. Následující fáze 

představuje nejvyšší vychýlení hlavy dozadu aţ po fyziologickou mez [18]. Tato hypotéza 

zanedbává počáteční zvedání trupu. S pohybem hlavy dozadu v průběhu první fáze děje se 

váţe teorie, která objasňuje vznik poranění typu whiplash. Tato teorie vychází z Aldmanovy 

hypotézy [1]. Podle ní změna objemu páteřního kanálu v době pohybu šíje v předozadním 

směru vede k změně tlaku v tomto kanálu. Tato změna můţe vyvolat poranění měkkých tkání 

v oblasti šíje a návazně poranění typu whiplash. 

Dle další hypotézy, která objasňuje vznik poranění typu whiplash je pohyb osoby 

sedící v automobilu, do kterého jiné vozidlo narazilo zezadu dělen na tři fáze (obr. 2). 

 
Obr. 2: Schéma pohybu hlavy a trupu po nárazu do zadní části vozidla a) – pohyb trupu nahoru způsobí 

stlačení krční páteře a zrychlení hlavy, b) nejvyšší posun hlavy dozadu před jejím vytočení, c)  nejvyšší 

vytočení hlavy dozadu 

 

V první fázi se trup pohybuje nahoru a tak dochází ke stlačování plotének a obratlů 

krční páteře a hlava je urychlována. V následující fázi před vytáčením hlavy je šíje 

deformována do tvaru „S“. Potom následuje vyklánění hlavy dozadu provázené záklonem šíje 

po fyziologickou hranici. Při reálné nehodě můţe být časový odstup prvé a druhé fáze tak 

malý, ţe na záznamu rychlokamery jsou obě fáze na jednom, políčku filmu. To tedy znamená, 

ţe obě fáze mohou splynout v jednu. Autoři této hypotézy zastávají názor, ţe stlačení páteře 

v průběhu první fáze při najetí vozidla zezadu sniţuje tuhost krční páteře v příčném směru a 

tím je poranění krční páteře typu whiplash mnohem pravděpodobnější [19]. 

a)       b)  

Obr. 3: Schéma relativního vytáčení 5. a 6. obratle v době normálního (a) střetového (b) 

záklonu hlavy. 

  

Základem další hypotézy, která pracuje se změnami meziobratlových mezer, jsou 

zkoušky najetí zezadu rychlostí 8 km/h, které byly dokumentoávny rentgenovým snímáním s 

frekvencí 90 snímků za sekundu. Z těchto výzkůmů plyne, ţe v okamţiku nejvyššího záklonu 

hlavy se momentální osa vytáčení hlavy (I.A.R v 3. obrázku) pro V. obratel prochází VI. 

obratlem. V době nárazu se momentální poloha osy záklonu přesunuje nahoru a prochází V. 
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obratlem. Toto přemístění způsobí, ţe zadní hrana spodního výběţku V. obratle koliduje s 

horním výběţkem VI. obratle. Takový jev není pozorován při normálním zaklánění hlavy. 

Současně bylo zjištěno, ţe styk výrůstků podporuje i osové stlačení krční páteře vyvolané 

zvedáním trupu [14, 15]. 

Statistická analýza reálných případů prakového poškození krční páteře (typu whiplash) 

prokazuje, ţe největší riziko jejich vzniku je při najetí vozidla zezadu (obr. 4) [9]. Jako riziko 

vzniku poranění tohoto typu je brán poměr mezi oznámenými poraněními typu whiplash  k 

celkovému počtu osob, které se podílely na nehodě tohoto typu.  

 

Obr. 4: Riziko vzniku poranění typu whiplash (AIS 1) při rŧzných typech střetŧ. (najechanie od 

tylu = najetí zezadu; ryziko obrażeń = riziko  poranění, czolowe zderzenie = čelní střet, boczne zderzenie = 

boční střet) 

Vznik takových poranění a jejich intenzita závisí od parametrů, které lze rozdělit do tří 

základních skupin: 

1. Technické parametry: 

[7] změna rychlosti vozidla ΔV, 

[8] konstrukce sedadel včetně opěrek hlavy a jejich postavení, 

[9] model automobilu a především jeho hmotnost, 

[10] deformační charakteristika automobilu. 

2. Osobní parametry: 

[11] stáří a pohlaví osob, 

[12] osobní odolnost vůči poranění, 

[13] předchozí úrazy nebo poškození páteře. 

3. Okolnosti nehody: 

[14] překvapení účastníků, 

[15] brzdění vozidla. 

ZJIŠTĚNÍ HODNOTY ΔV 

Podle normy ISO/DIS 12353-1 (1995) je změna rychlosti V definována jako vektorový 

rozdíl rychlosti těsně po střetu a rychlosti těsně před ním.  



 VVΔV '
 

kde: 


'V –  vektor rychlosti těţiště vozidla těsně po střetu, 



V  – vektor rychlosti těţiště vozidla těsně před střetem 
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Literatura uvádí různé mezní hodnoty změny rychlosti ΔV při jejichţ překročení  je moţný 

vznik prakového poranění krční páteře. Schuller a Walz uvádějí hranici pro poranění krční 

páteře mezi ΔV  = 10 aţ 15 km/h. Mayer na základě provedených výzkumů konstatuje, ţe je 

nepravděpodobné poranění krční páteře tohoto typu pro ΔV <10 km/h.  Podobný názor má 

také Löhle. Také Steffan, který vychází ze zkoumání provedených za účasti dobrovolníků 

stanovuje hranici  ΔV=8 km/h Ovšem někteří pacienti si na potíţe stěţují i při ΔV=4 km/h. 

Watts a další uvádějí, ţe zdravé osoby tolerují bez problémů změny rychlosti 8 aţ 11 km/h 

dokonce i v případech nesprávné polohy opěrky hlavy. Zkoušky s dobrovolníky prokázaly, ţe 

v této oblasti změny rychlosti je moţná nevelká bolest šíje, která odezní po několika hodinách 

či dnech. V případech, kdy je správně nastavena opěrka hlavy dosahuje změna rychlosti, která 

můţe způsobit nevelká poranění krční páteře s pomíjivým odezněním dokonce aţ  16 km/h 

[10]. 

 

Přes tyto rozdíly je v kaţdém případě důleţité stanovení změny rychlosti havarovaného 

automobilu. Z ohledem na obtíţnost výpočtů změny rychlosti mají velký význam všechny 

výzkumy při kterých jsou přesně zaznamenávány parametry střetu a změna rychlosti. 

 

Výpočet V  se nejlépe vede prostřednictvím rekonstrukce průběhu střetu. Pro provedení 

takovéto rekonstrukce je třeba znát velikosti a směry rychlostí vozidel po střetu a směry 

dojezdu automobilů do střetové polohy.  V praxi to znamená, ţe je třeba znát střetovou polohu 

vozidel a jejich konečné polohy.  U střetů při nevelkých rychlostech je časté, ţe k nehodě není 

ţádná dokumentace pořízená po ní, nebo informace, které byly o nehodě shromáţděny 

nedostačují k provedení rekonstrukce střetu. V těchto případech je moţné pokusit se o zjištění 

změny rychlosti najetého automobilu energetickou metodou. Ideální je situace, kdy je moţno 

převzít hodnoty zapsané v paměti nehodových dat (např. UDS
41

), neboť tato zařízení dovolují 

s vysokou přesností odečíst změnu rychlosti ΔV. Ovšem s ohledem na nízkou vybavenost 

vozidel těmito zařízeními je pouţitelnost této metody nevelká. 

 

 

V konkrétních případech bývá výpočet změny rychlosti ΔV velice obtíţný. Jednou z nejdéle 

uchovávaných stop nehody je deformace karosérie. Tu určujeme po provedení prohlídky 

vozidla mimo místo nehody. Pokud nejsou  spolehlivě dokumentovány  stopy na místě 

nehody způsobem, který vyhovuje poţadavkům na rekonstrukci nehody, pak  můţe být 

výpočet ΔV zatíţen značnou chybou. U reálných nehod nejčastěji platí ΔV    EES
42

. Ve 

shodě s normou ISO/DIN 12353-1 je parametr EES definován takto: 

m

W
EES

def


2
 

kde: Wdef –  deformační práce karosérie, 

 m – hmotnost vozidla 

 

 

                                                 
41

 UDS – Unfall Daten Speicher (paměť nehodových dat) 
42

 EES – Energy Equivalent Speed (rychlost odpovídající poškození) 
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Parametr EES uváděný v km/h  popisuje výhradně mnoţství absorbované energie v jejímţ 

důsledku došlo k trvalým deformacím karosérie. Teoreticky můţe být parametr EES vyuţit při 

zkoumání libovolného poškození vozidla. Jeho zjištění nevyţaduje ţádné informace o situaci 

na místě nehody ani o dalších vozidlech, která se na nehodě podílela.  

 

Mezi hodnotami EES  a ΔV  není ţádná fyzikální vazba, protoţe jsou určovány dle různých 

vstupních hodnot. EES počítáme dle zákona o zachování energie, ΔV pak dle zákona o 

zachování hybnosti. Pouze ve výjimečných případech mohou mít obě veličny blízké hodnoty.  

 

Změna rychlosti automobilu, do kterého jiné vozidlo najelo zezadu, můţe být  menší nebo 

větší neţ rychlost vozidla, které do něj najelo. Je to dáno poměrem hmotností obou vozidel a 

pruţností deformovaných částí. V praxi je nejvyšší rozdíl hmotností osobních automobilů od 

poměru 1:2.  Pozorovány jsou i případy, kdy při velkém rozdílu hmotností vozidel je moţná 

změna rychlosti do 20 km/h bez zjevných deformací vozidel.  

 

Změnu rychlosti najetého automobilu je moţno vypočíst vztahem: 
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kde:     Δv2  

v1 – rychlost automobilu, který najel do zkoumaného vozidla, 

v2 – rychlost automobilu, do kterého najel předchozí automobil, 

m1 – skutečná hmotnost prvního automobilu 

m2 – skutečná hmotnost druhého automobilu, 

e – součinitel restituce 

 

 

Zjištění skutečných hmotností vozidel není obvykle nijak problematické. Hodnota 

součinitele restituce se stanovuje dle druhu střetu, je moţno jej stanovit vztahem [1]: 
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kde: m1 – skutečná hmotnost automobilu, který najel do zkoumaného vozidla,  

m2 – skutečná hmotnost zkoumaného vozidla, 

eB1 – součinitel restituce najíţdějícího automobilu při nárazu do pevné překáţky, 

eB2 – součinitel restituce najetého automobilu při nárazu do pevné překáţky. 

 

Příklady součinitelů restituce různých vozidel při bariérové zkoušce jsou 

v následujícím 5. obrázku. 
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Obr. 5: Hodnoty součinitelŧ restituce zjištěné pro střet s pevnou překáţkou [20] 

 

Pokud nemáme příslušná data potřebná pro vyuţití ve výpočtu dle výše uvedeného 

vztahu, je moţno vycházet z pokusy zjištěných závislostí součinitele restituce na rozdílu 

rychlostí vozidel při zahájení střetu (obr. 6,7) [8, 13]. 

 
Obr. 6: Závislost součinitele restituce na rozdílu rychlostí vozidel před střetem [8]. (róźnica prędkości = rozdíl rychlostí, 

wspólczynnik restytucji = součinitel restituce) 
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Obr. 7: Křivka popisující hodnoty součinitelů restituce zjištěné při zkouškách jako funkce rozdílu rychlostí 

před střetem [13]. (róźnica prędkości = rozdíl rychlostí, wspólczynnik restytucji = součinitel restituce) 

Rozdíl rychlostí automobilů před střetem je moţno vypočíst vztahem [16]: 
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kde: m1 – skutečná hmotnost najíţdějícího automobilu,  

m2 – skutečná hmotnost najetého automobilu, 

EES1 – rychlost odpovídající deformacím najíţdějícího automobilu. 

EES2 – rychlost odpovídající deformacím najetého automobilu.  

 

Pro vyuţití této závislosti je základním problémem stanovení velikosti EES pro obě 

vozidla. Známy jsou tři metody odhadu velikosti EES: 

- porovnávací, kdy jsou deformace zkoumané karosérie porovnávány s deformacemi vozidel 

v katalogu hodnot EES, 

- analytická, kdy se hodnota EES vypočte na základě velikostí deformací, 

- grafická, kdy se vyuţívá energetická síť, která popisuje rozloţení deformačních prací 

karosérie. 

 

Z těchto tří moţností se nejčastěji vyuţívá první metoda. Pro druhou metodu jsou 

známy závislosti určené pro některá vozidla značky Mercedes. Výpočty vycházejí z 

všeobecné rovnice a vyţadují volbu součinitele tuhosti, který je uváděn pro pouze jednotlivé 

skupiny vozidel. Nevelké mnoţství energetických sítí eliminuje v praxi pouţití třetí metody. 

Srovnávací metoda vychází z katalogů EES. Nejpopulárnější jsou katalogy dr. 

Melegha a katalog, který je součástí programu PC Crash. 

Základem katalogů jsou zkoušky střetů  nebo analýza skutečných nehod. Testy při 

malých rychlostech byly provedeny v Rakousku [17] a ve Švýcarsku [2]. 

 

Obr. 7: Boční pohled na vozidla Opel Senator a Opel Kadett postavených k sobě po střetu 

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 114 

Příkladně při jedné rakouské zkoušce najel Opel Senator rychlostí 18 km/h do 

stojícího automobilu Opel Kadett (obr. 7). Změna rychlosti automobilu Opel Kadett byla 10 

km/h. V Kadettu seděla na místě řidiče pokusná osoba. Kromě přesného zápisu všech 

parametrů vozidel (tab. 2) byly změřeny hodnoty zrychlení hlavy a trupu tohoto řidiče.  

Střet Automobil 

Překrytí 

[%] 

v 

[km/h

] 

v' 

[km/h

] 

Δ v 

[km/h

] 

Δ t 

[s] 

ahlavy 

[m/s
2
] 

předek Opel Senator 100 18,0 9,0 9,0 0,15 17,4 

záď Opel Kadett 100 0,0 10,0 10,0 0,12 24,0 

Tab. 2: Data a výsledky měření střetu vozidel Opel Senator a Opel Kadett 

 

 

Obr. 8: Změny zrychlení trupu a hlavy řidiče Opelu Kadett registrované při zkoušce. (klatka piersowa = 

trup, glowa = hlava, samochód = automobil) 

 

Pro zjištění hodnoty EES je důleţité uváţení konstrukce zadního nárazníku 

automobilu. V závislosti na konstrukčním provedení nárazníku mohou při stejné deformaci 

vzniknout různé rozdílové rychlosti. Při prohlídce havarovaného auotmobilu musí pracovník 

pojišťovny nebo znalec zjistit, zda měl nárazník příčnou výztuhu a element pohlcující energii. 

Je třeba popsat druh prvku pohlcujícího energii: pěna, konstrukce typu „plást medu”, 

poddajné drţáky, nebo tlumiče nárazníku.  Kromě toho jsou důleţité okolnosti střetu. Při 

najetí zezadu jsou časté případy, kdy se přední nárazník najíţdějícího automobilu vsune pod 

zadní nárazník vozu najetého. Takovýto kontakt různě tuhých elementů mnohdy vede k 

nesprávnému určení rozdílové rychlosti. 

 

Při ohledání havarovaných automobilů, které se střetly za malých rychlostí je nutno 

sejmout nárazníky, které mohou překrývat poškození důleţitá pro určení deformační energie.  
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CHYBY V URČENÍ ROZDÍLOVÉ RYCHLOSTI ΔV 

Při provádění jakýchkoliv výpočtů musíme vţdy počítat s tím, ţe výsledky mohou být 

zatíţeny chybou. Výzkumy provedené ve Švýcarsku [2] dovolují orientovat se v moţných 

chybách jak při určení rychlosti najíţdějícího automobilu tak i v určení rozdílové rychlosti 

automobilu najetého. Byly provedeny tři zkušební střety mj. náraz  s úplným překrytím vozu 

Opel Kadett jedoucího rychlostí 17,5 km/h do zadní části stojícího vozu VW Passat (obr. 9 – 

12). Změřený rozdíl rychlosti Passatu činil 10 km/h.  

 

  

  

Obr. 9-12Poškození automobilů následkem najetí Opelu Kadett rychlostí 17,5 km/h do 

stojícího VW Passatu 

 

Dvanáct znalců obrţelo data – fotografie poškozených  automobilů a protokoly o 

jejich poškození. Jejich úkolem bylo mj. stanovit střetové rychlosti Opelu a rozdílové 

rychlosti Volkswagenu. Výsledky práce směrované k určení rozdílové rychlosti byly jak in 

minus tak i in plus od skutečnosti, hraniční hodnoty se pohybovaly v rozpětí 5,5 aţ 16,8 km/h. 

Většina znalců dodala jako výsledek rozmezí rozdílové rychlosti, pouze tři z nich  uvedli 

jedinou výslednou rychlost bez jakékoliv tolerance. Ve dvou případech se horní hranice 

odhadnuté rozdílové rychlosti nacházela pod skutečnou rozdílovou rychlostí. Další dva 

odhady byly nad skutečnou rozdílovou rychlostí. Mnohem horší byly výsledky takovéhoto 

pokusu u dalších dvou zkušebních střetů. Při určování rozdílové rychlosti je třeba si uvědomit, 

ţe rozpětí rozdílových rychlostí uvedené znalcem se můţe značně lišit od skutečné hodnoty. 
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Obr. 13: Změny rychlosti najetého vozu VW Passat odhadnuté  dvanácti znalci. (Delta…=rozdílová rychlost najetého automobilu, 

uczestnicy = účastníci)  

 

V programu PC Crash byla provedena simulace nárazu vozu Opel rychlsotí 17,5 km/h 

do stojícího automobilu Volkswagen. Výsledkem simulace byla rozdílová rychlost 

Volkswagenu 9,86 km/h (obr. 14). Při počítačové simulaci střetu z malých rychlostí je třeba 

pamatovat na skutečnost, ţe součinitel restituce je v takovýchto případech aţ u horní meze 

obvyklých hodnot, tj. 0,5. Provedené řešení potvrdilo, ţe simulace v programu PC Crash 

(vedené pro známou rychlost na začátku střetu) jsou věrohodné i pro nízké střetové rychlosti. 

 

 

Obr. 14: Výsledky simulace střetu automobilů Opel Kadett a VW Passat 
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VLIV DALŠÍCH PARAMETRŦ NA VZNIK PORANĚNÍ KRČNÍ 

PÁTEŘE 

 

Analýza skutečných případů prokázala vliv modelu automobilu na riziko poranění 

krční páteře. Pro několik desítek modelů osobních automobilů bylo stanoveno „index rizika 

poranění krční páteře” NIF
43

 [4]. Ten byl definován pro jednotlivé modely vozů na základě 

relativní četnosti ohlášených poranění krční páteře vztaţenou k četnosti automobilů 

příslušného modelu provozovaných v Německu. Parametr NIF bere v potaz i hmotnost 

automobilu. Hmotnosti obou automobilů, které se podílejí na nehodě, mají vliv na rozdílovou 

rychlost a tak i na riziko poranění krční páteře. Je zřejmé, ţe toto riziko je větší v malých a 

lehkých automobilech. Z analýzy skutečných nehod však plyne, ţe je řada modelů lehkých 

automobilů, které mají niţší index NIF neţ automobily větší hmotnostní kategorie. Příkladem 

mohou být vozy Peugeot 205 nebo VW Golf modelů  1975 – 1983 (obr. 15) [12]. Pro modely 

automobilů podobné hmotnostní kategorie jsou zaznamenámy velké rozdíly indexů poranění 

krční páteře. V analyzovaných případech byly rozdíly u vozidel s největší hmotností rozdíly 

aţ 50 %, u lehkých automobilů byly rozdíly ještě větší. Prokazuje to, ţe je důleţitá nejenom 

hmotnost vozu, ale i jeho konstrukce. 

  

 

Obr. 15: Hodnoty indexu poranění krční páteře v automobilu najetém zezadu pro 

vybrané modely vozů [12] 

 

Zkoušky provedené v Institutu IIHS
44

 při rychlosti 8 km/h prokazují velké rozdíly 

velikostí deformací v závislosti na konstrukci nárazníku.  Všechny zkoušky byly provedeny s 

automobilem, který najel rychlostí 8 km/h do pevné bariéry. Proto je třeba při analýze střetu 

                                                 
43

 NIF – Neck Injury Factor. 
44

 Insurance Institute For Highway Safety. 
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vzít v potaz výsledky zkoušek stejného modelu automobilu bnebo modelu konstrukčně 

příbuzného se shodnou konstrukcí nárazníku. 

 Jak prokazují výsledky výzkumů značný vliv na vznik prakového poranění krční 

páteře má konstrukce sedadel a především jejich opěrek hlavy. Při prohlídce automobilu je 

třeba  také zjistit, zda dané vozidlo má sedadla se systémem, který sniţuje nebezpečí 

prakového poranění krční páteře. Příkladem takového řešení můţe být přední sedačka typu 

AWS I nebo zadní typu SIHR, které produkuje firma Autoliv [6] 

 

Obr. 16: Rozsah správného nastavení opěrky. 

(Wysokość…=výška,Odleglość…=vzdálenost hlavy od opěrky) 

 

Zásadní vliv na vznik poranění krční páteře má druh opěrky hlavy a její nastavení. Při 

prohlídce je třeba ověřit zda opěrka má pouze regulaci výšky nebo je i otočná, či dokonce 

jedná o aktivní opěrku. Navíc, s přihlédnutím k tělesné výšce osoby, která na sedačce v době 

nehody seděla, je třeba ověřit, zda výška opěrky byla nastavena správně. Optimální výška 

opěrky vůči hlavě je 0 aţ 6 cm. Vzdálenost opěrky od hlavy nemá překročit hodnotu 10 cm 

(obr. 16) [7]. 

Jinou důleţitou okolností, která má při střetu vliv na poranění krční páteře při najetí 

zezadu, je moment překvapení. Pokud jsou svaly na šíji předepjaté je tím sníţeno  riziko 

poranění krční páteře. Důvodem je se tak posunuje hraniční zatíţení, která způsobují poranění 

k vyšším  rozdílovým rychlostem (obr. 17). 

 

Obr. 17: Závislost ohybové síly F na rychlosti vp spodní části krční páteře na předpětí krčních 

svalŧ. (Krzywa dla...= křivka pro uvolněné svaly v šíji, Granica… = hranice pro poškození šíje, 

Kierunek… = směr nárŧstu předepnutí svalŧ) 
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Pokud jsou osoby cestující v automobilu překvapeny najetím na vozidlo, pak je 

obvyklé, ţe úplné předpětí původně povolených svalů v šíji trvá déle neţ posun hlavy. Na 

základě jednoduchého výpočtového modelu je moţno analyzovat závislost mezi rychlostmi 

hlavy a trupu. V modelu je hlava a šíje nahrazena tuhým tělesem, které se vytáčí kolem osy 

procházející bodem P, tj. kolem spodní části krční páteře (obr. 18). 

 

 

 

 

VSM

V
P

r

SM



P

 

Obr. 18: Zjednodušený výpočtový model 

 

Pokud pomineme hmotnost šíje a pouţijeme Steinerovo pravidlo můţeme závislost 

mezi hledanými rychlostmi popsat vztahem: 

)( 22

2

p

SM

k+r

r
+1

v
=v  

kde:: vSM – rychlost těţiště hlavy, 

vp – rychlost spodní části šíje v době střetu, 

r – vzdálenost těţiště od osy otáčení, která je v oblasti obratlů C6-C7 nebo Th1, 

k – poloměr setrvačnosti hlavy, 

ω – úhlová rychlost hlavy. 

 

Ve vztahu nemají hodnoty r a k významný vliv na výsledek výpočtů. Pro ilustraci 

vlivu změny těchto parametrů na závislost mezi rychlostmi těţiště a spodní části šíje je moţno 

zváţit dva mezní případy. V prvním vezmeme hlavu jako hmotný bod, pak je poloměr 

setrvačnosti k roven nule. Vztah pak přechází do tvaru: 

pSM v0,5=v  

 

Druhým mezním případem je náhrada hlavy kulovou plochou s poloměrem r (pak je 

zanedbána šíje) a druhá mocnina poloměru setrvačnosti je v tomto případě rovna k
2
 = (2/3)r

2 
a 

vztah přechází do tvaru: 
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pSM v0,625v   

Střední hodnota obou vypočtených poměrů rychlostí je rovna: 

pSM v0,56v   

 

Pokud vycházíme ze skutečnosti, ţe v okamţiku najetí automobilu zezadu je rychlost 

šíje 18 km/h, pak se hlava bude pohybovat rychlostí asi 10 km/h dopředu. Pro průměrně 

dlouhou šíji, která u dospělé osoby činí 18 cm, je úhlová rychlost hlavy rovna přibliţně 12,2 

rad/s, tedy cca 700°/s. Průměrný úhel zaklonění hlavy můţe být 60°, u některých osob aţ 90°. 

Doba pohybu hlavy do záklonu 60° tedy trvá (60/700=0,086 s). Výsledky zkoušek prokazují, 

ţe začátek předepnutí svalů v šíji trvá 0,08 s a plného předpětí je docíleno po 0,14 s. Záklon 

hlavy po fyziologické omezení tedy trvá příliš krátce neţ aby bylo moţné úplné předepnutí 

svalů šíje. Důsledkem je volný pohyb hlavy.  

 

 

 SOUHRN 

 

Pro omezení počtu neoprávněně uplatňovaného prakového poraněn í krční páteře je 

třeba, aby při prohlídce automobilu bylo zjištěno: 

- typ sedaček – standardní sedadlo nebo speciální sedadla například AWS I, SIHR firmy  

Autoliv, WIL firmy Toyota atp., 

- druh opěrky hlavy – standardní nebo aktivní například firmy SAAB, 

- správnost nastavení sedadla a opěrky hlavy pro konkrétní osobu, 

- druh bezpečnostních pásů a jejich pouţití v době nehody, 

- druh a provedení nárazníku, 

- velikost deformací. 

V kaţdém případě je třeba demontovat zadní nárazník a zjistit podrobně poškození 

zadní části vozidla. 

Navíc je třeba důkladně fotograficky dokumentovat  deformace vozidla, nastavení 

sedadla a opěrky hlavy. Podrobně popsat poškození vozu, především silových částí 

(podélníky a vzpěry), jejichţ deformace nemohou být zachyceny na fotografiích. Poškození 

takových dílů mají zásadní vliv na velikost pohlcené energie deformacemi karosérie a tedy i 

na hodnotu EES. 

Před zjištěním, zda příslušná osoba mohla utrpět prakové poranění krční páteře, je 

třeba provést úplnou a přesnou rekonstrukci střetu. V praxi je optimální stav, kdy je známa 

postřetová poloha vozidel, moţnost stanovit polohu místa střetu a přesná dokumentace 

poškození vozidel. Pokud nelze přesně rekonstruovat střet je moţno se pokusit o zjištění 

rozdílu rychlosti najetého automobilu na základě hodnoty EES. V takovém případě je třeba 

předpokládat, ţe řešení můţe být zatíţeno značnou chybou. 

 

Protoţe současné metody nedovolují přesné stanovení rozdílu rychlosti je třeba, aby 

znalec určil nejpravděpodobnější rozpětí této hodnoty. V případech, kdy u nových automobilů 

nejsou známy jejich deformační charakteristiky není určení rozdílové rychlosti vůbec moţné. 

To bude moţné aţ  budou provedeny jejich zkušební střety z malých rychlostí (v rozmezí 10 

aţ 20 km/h). Zkoušky provedené za větších rychlostí – v řádu desítek km/h, jsou pro tento 
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účel nepouţitelné. Při nehodách s malou střetovou rychlostí je třeba vzít v potaz i moţnost, ţe 

najíţdějící automobil podjede předním nárazníkem pod zadní nárazník najetého vozidla. V 

takových případech můţe být odhad EES zatíţen velkou chybou, tato chyba vede k 

nesprávnému určení Δ V. 

 

  

 

Je nepochybné, ţe komplexní posouzení toho, zda příslušná osoba mohla utrpět 

prakové poranění krční páteře, není moţné bez spolupráce soudního lékaře. Nárokující osoba 

musí absolvovat příslušné podrobné lékařské vyšetření. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Značný počet vstupních parametrů, jak z oboru soudního lékařství, tak z oboru 

technické analýzy dopravních nehod, majících vliv na vznik prakového poranění krční páteře, 

prokazuje, ţe při analýze moţnosti vzniku takového poranění je třeba provést komplexní 

posouzení technicko – zdravotnické. Základem odpovědi na otázku, zda daná osoba mohla 

utrpět prakové poranění krční páteře, je provedení kriminalistické rekonstrukce průběhu 

nehody a lékařská analýza poranění, přitom je třeba vycházet z informací o zdravotním stavu 

poškozené osoby před nehodou.  
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TECHNICKÉ A SOUDNĚ LÉKAŘSKÉ ASPEKTY TŘÍ 

SMRTELNÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD MOTOCYKLISTŦ 

Michal Zelený
45

, Miroslav Ďatko
46

, Milan Votava
47

, Jaroslav Sedlák
48

 

 

 

Autoři přednášky prezentují tři smrtelné silniční dopravní nehody motocyklistů.           

U prvních dvou nehod šlo o střet motocyklu a osobního automobilu, kdy v jednom případě 

byla nárazová rychlost malá ve druhém případě naopak vysoká.  Poslední dopravní nehodou 

je střet motocyklisty se zvednutou přední radlicí lesního traktoru. Posouzení všech těchto 

dopravních nehod vyţadovalo komplexní přístup a definitivní závěry byly stanoveny aţ po 

vzájemné korelaci nálezů soudních lékařů a technických znalců z oboru silniční dopravy. 

 

PRVNÍ DOPRAVNÍ NEHODA – STŘET MOTOCYKLU A OSOBNÍHO 

AUTOMOBILU V MALÉ RYCHLOSTI 

K dopravní nehodě došlo v létě roku 2008 v jedné obci na Vyškovsku. 44letá řidička 

osobního vozidla Hyundai Accent (rok výroby 2001)  odbočovala vlevo z hlavní silnice, vjela 

do křiţovatky a došlo  ke střetu s protijedoucím motocyklem Suzuki GSF 1200 (rok výroby 

2001), který řídil 54letý muţ. Řidič motocyklu na místě dopravní nehody zemřel, řidička 

osobního vozidla zraněna nebyla.  

 

Technické aspekty 

Rychlost motocyklu na počátku nehodového děje - 58-59 km/h. 

Nárazová rychlost motocyklu - 42 km/h. 

Nárazová rychlost osobního automobilu  - 25-30 km/h.  

Motocykl v okamţiku střetu leţel na pravém boku, smýkal se po vozovce a narazil   

do pravého boku vozidla Hyundai, ke střetu vozidel došlo v prostoru křiţovatky. 

Na osobním vozidle ani na motocyklu nebyla nalezena ţádná závada, která by         se 

mohla podílet na vzniku dopravní nehody. 

 

Pitevní nález 

Bezprostřední příčinou smrti motocyklisty bylo kraniotrauma, tj. zhmoţdění mozku, 

krvácení    pod obaly mozkové a do komor mozku, zlomeniny klenby a spodiny lební. Navíc 

došlo i ke zhmoţdění plic, menším trhlinám sleziny, zlomeninám ţeber, zlomenině pánve a 

zlomeninám levé horní končetiny. Usmrcený motocyklista                 se v okamţiku smrti 
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nenacházel pod vlivem alkoholu a nebyly zjištěny ani ţádné chorobné změny, které by se 

mohly spolupodílet na jeho smrti. 

  

Shrnutí a závěr 

Jednalo se o dopravní nehodu v obci v malé rychlosti, kdy se střetly dvě motorová 

vozidla, a to osobní automobil odbočující vlevo a protijedoucí motocykl. Bezprostřední 

příčinou smrti motocyklisty bylo kraniotrauma, kdy úrazové změny     na hlavě jsou 

výsledkem působení masivního tupého násilí vysoké intenzity na tuto oblast těla. Ke 

smrtelnému  poranění hlavy došlo i přes fakt, ţe byla při dopravní nehodě kryta ochrannou 

přilbou. Charakter a rozsah ostatních zranění zjištěných     při soudní pitvě motocyklisty, s 

výjimkou poranění  hlavy, nebyl bezprostředně ţivot ohroţující. Dle technického znalce z 

oboru silniční dopravy nedošlo před střetem k úplnému odpoutání se motocyklisty od 

motocyklu, takţe střet s vozidlem nastal současně. Další pohyb motocyklisty pak byl ovlivněn 

střetem, ovšem přesný postřetový pohyb těla motocyklisty nelze jednoznačně popsat. Poloha, 

ve které byl motocyklista zadokumentován, byla jiţ po manipulaci s tělem. S ohledem na 

rozsah zranění motocyklisty, se jeví jako vysoce pravděpodobná moţnost  komprese hlavy 

motocyklisty mezi vozidlem a vozovkou, případně mezi vozidlem a motocyklem.         Z 

hlediska technických moţnosti zabránění střetu lze uvést, ţe řidič motocyklu         na danou 

situaci reagoval včas, intenzívně brzdil a v poslední fázi svého pohybu motocykl poloţil na 

pravý bok, přesto se mu střetu zabránit nepodařilo. Řidička vozidla Hyundai motocyklistu 

zpozorovala pozdě a reagovala pouze strhnutím volantu vlevo, přitom byla jiţ najetá 2-3 

metry v protisměrném jízdním pruhu.      Pokud by od okamţiku, kdy mohla řidička osobního 

vozidla poprvé spatřit motocykl, se motocykl pohyboval povolenou rychlostí, potom by 

vozidlo Hyundai stačilo odjet    z místa střetu a vozidla by se těsně minula.  

 

DRUHÁ DOPRAVNÍ NEHODA – STŘET DVOU MOTOCYKLŦ A 

OSOBNÍHO AUTOMOBILU    VE VYSOKÉ RYCHLOSTI 

K dopravní nehodě došlo na podzim roku 2007 na Blanensku. 64letá řidička osobního 

vozidla Renault Megane (rok výroby 1999) odbočovala vlevo z hlavní silnice, vjela do 

křiţovatky, kde došlo ke střetu s protijedoucím motocyklem Honda CBR 600F (rok výroby 

2007) a následně  s dalším protijedoucím motocyklem Kawasaki Ninja ZX6R (rok výroby 

2005). 20letý řidič motocyklu Honda zemřel           na místě dopravní nehody, řidička 

osobního vozidla zemřela druhý den v nemocnici. Druhý 21letý řidič motocyklu Kawasaki 

nehodu přeţil. 

 

Technické aspekty 

Motocykl Honda jel před střetem 130-144 km/h. 

Nárazová rychlost motocyklu Honda byla stejná jako před střetem, tj. 130-144 km/h. 

Motocykl Kawasaki jel před střetem 135-149 km/h.  

Nárazová rychlost motocyklu Kawasaki 114-126 km/h 

Nárazová rychlost osobního automobilu 11-15 km/h. 
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Pitevní nález 

Bezprostřední příčinou smrti motocyklisty bylo polytrauma, kdy u tohoto řidiče 

motocyklu došlo ke zlomeninám lebky, zhmoţdění mozku, krvácení pod obaly mozkové, 

zhmoţdění plic, přetrţení hrudní aorty, trhlinám sleziny, jater, levé ledviny, rozlomení hrudní 

páteře a zlomeninám pánve a levé horní i dolní končetiny. Usmrcený motocyklista se v 

okamţiku smrti nenacházel po vlivem alkoholu a nebyly zjištěny ani ţádné chorobné změny, 

které by se mohly spolupodílet na jeho smrti. 

 

Shrnutí a závěr 

Jednalo se o dopravní nehodu se střetem celkem čtyř vozidel, dvou motocyklů          s 

osobním vozidlem, jehoţ trosky potom zasáhly ještě další osobní automobil. Bezprostřední 

příčinou smrti prvního motocyklisty bylo polytrauma, tj. poranění dvou a více ţivotně 

důleţitých orgánů. Poranění, které tento motocyklista utrpěl bylo absolutně smrtelné. Z 

rozsahu a charakteru poranění zjištěných při soudní pitvě řidiče prvního motocyklu lze říci, ţe 

na jeho tělo působilo masivní tupé násilí vysoké intenzity, zejména na oblast hlavy a trupu, a 

to ve směru zepředu. Ke zranění hlavy došlo i přes pouţitou ochrannou přilbu. Řidič prvního 

motocyklu v důsledku             své rychlosti nebyl vůbec schopen reagovat na pohyb osobního 

vozidla                   do jeho poloviny vozovky a narazil do přední části tohoto vozidla v „plné“ 

rychlosti. Řidič druhého motocyklu nehodu viděl, stihl reagovat a intenzivně brzdil, ale 

nedošlo k výraznějšímu sníţení jeho rychlost a narazil do pravého boku osobního vozidla. 

Řidičku osobního vozidla při prvním střetu s protijedoucím motocyklem Honda zachytil 

airbag. Ovšem při druhém střetu vnikl motocykl Kawasaki přes pravé přední dveře do 

prostoru spolujezdce a řidičky, která jiţ nebyla chráněna, a proto               se uplatnily výrazně 

větší zraňující síly. Řidička osobního automobilu zemřela druhý den v nemocnici, kdy 

bezprostřední příčinou smrti bylo polytrauma. Řidič druhého motocyklu dopravní nehodu 

přeţil, informace o rozsahu a charakteru jeho poranění nebyl poskytnuty, pouze bylo sděleno, 

ţe se jednalo o těţké poranění, které zanechalo trvalé následky.  Řidička osobního vozidla 

nemohla technicky rozpoznat, ţe se protijedoucí motocykly pohybují výrazně vyšší rychlostí. 

Pokud by se oba motocykly pohybovaly rychlostí do 90 km/h, ke střetu vozidel by nedošlo, 

řidička osobního vozidla by stihla dokončit odbočující manévr a dostala by se mimo koridor 

pohybu obou motocyklů.  

  

TŘETÍ DOPRAVNÍ NEHODA – STŘET MOTOCYKLU A TĚŢKÉHO 

LESNÍHO STROJE 

K dopravní nehodě došlo v létě roku 2009 na Kroměříţsku. 57letý řidič speciálního 

stroje LKT odbočoval vlevo na místo leţící mimo pozemní komunikaci, kdy došlo      ke 

střetu s protijedoucím motocyklem Triumph 900 Legend. Ke kontaktu mezi LKT     a 

motocyklem došlo pouze levým zpětným zrcátkem a plexištítem, 34letý řidič motocyklu 

zemřel na místě dopravní nehody a nacházel se 21 metrů od místa střetu, konečné postavení 

motocyklu bylo ve vzdálenosti 141 metrů od místa střetu. 

Dle údajů svědků jel motocyklista velkou rychlostí (odhad 180 km/hod.). Při nárazu došlo k 

sejmutí přilby motocyklisty. 
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Pitevní nález 

Bezprostřední příčinou smrti motocyklisty bylo polytrauma. Maximum zevních 

poranění bylo na hrudníku uprostřed a vlevo, na levé paţi, která byla pod ramenním kloubem 

zlomena a na obličeji. Nejzávaţnějším poraněním bylo rozlámání spodiny lební v oblasti 

velkého týlního otvoru s devastujícím poraněním mozku. Dále došlo  ke zhmoţdění a 

trhlinám plic a sleziny. Usmrcený motocyklista se v okamţiku smrti nenacházel po vlivem 

alkoholu a nebyly zjištěny ani ţádné chorobné změny, které by se mohly spolupodílet na jeho 

smrti. 

 

Přilba 

Při dopravní nehodě byla nalezena motocyklistická přilba se zapnutým řemínkem.  Při 

vyšetřovacím pokusu bylo zjištěno, ţe rozlámáním spodiny lební v oblasti velkého týlního 

otvoru došlo k výrazné změně anatomických poměrů, kdy řemínek                 se sesmekl přes 

bradu a přilba mohla být volně sejmuta. 

 

Shrnutí a závěr 

K prvotnímu nárazu těla motocyklisty došlo oblastí hrudníku a levé paţe do radlice 

stroje LKT. Dále došlo k zachycení přilby o radlici, v tuto chvíli se přilba stala sama 

zraňujícím nástrojem a její zadní část zapříčinila rozlámání spodiny lební a poranění mozku. 

Po sesmeknutí přilby z hlavy tělo motocyklisty pokračovalo 21 m mimo vozovku, kde bylo 

po nehodě nalezeno. Jelikoţ nebylo moţno stanovit počátek plného brţdění (motocykl 

nezanechal brzdnou stopu), byl výpočet proveden           pro limitní variantu, kdy je 

uvaţováno, ţe náběh brzdného účinku byl ukončen právě v okamţiku střetu. Potom počáteční 

rychlost motocyklu byla 76,8 - 90,4 km/h. Jelikoţ nelze určit počátek plného brţdění, nelze 

vyšší počáteční rychlost motocyklu prokázat. Před střetem došlo ke sníţení rychlosti a 

střetová rychlost motocyklisty        s radlicí pracovního stroje byla 74,1 - 86,8  km/h. 
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VÝPOČET ŠPECIFICKÝCH TYPOV ZRÁŢOK MEDZI 

OSOBNÝM VOZIDLOM A AUTOBUSOM 

Pavol Kohút
49

, Eduard Kolla
50

 

 

Ústav súdneho inţinierstva vykonal v roku 2010 sériu 11 crash-testov medzi osobnými 

vozidlami a autobusmi. Po dôkladnom zadokumentovaní daných crash-testov (rýchlosti 

vozidiel tesne pred zráţkou, jednotlivé stopy a konečné polohy) boli vykonané príslušné 

simulácie v programe PC-Crash. 

Pri daných testoch boli zistené viaceré špecifiká zráţok osobného vozidla a autobusu. 

Jedná sa najmä o mechanizmy zráţok. V tomto príspevku je venovaná pozornosť najmä 

uvedeným špecifikám a spôsobu výpočtu danej zráţky (pomocou simulačného programu PC-

Crash) pri danom mechanizme zráţky.  

 

Test č. 1: 

Nárazová rýchlosť autobusu: 29,5 km/h 

Nárazová rýchlosť vozidla Škoda Felicia: 29,5 km/h 

Konfigurácia vozidiel v čase tesne pred zráţkou je zobrazená na nasledovnom 

obrázku. 

 

                                                 
49

 Ing. Pavol Kohút, PhD., Ústav súdneho inţinierstva – Ţilinská univerzita, SK 

50
 Ing. Eduard Kolla, PhD., Ústav súdneho inţinierstva – Ţilinská univerzita, SK 
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Foto č. 1 Konfigurácia vozidiel v čase tesne pred zráţkou 

 

Poškodenie vozidiel je zobrazené na nasledovných fotografiách. 

 

 

Foto č. 2 Poškodenie vozidla Škoda Felicia pri teste č. 1 
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Foto č. 3 Detail poškodenia vozidla Škoda Felicia (disk pravého predného kolesa) pri 

teste č. 1 

 

 

Foto č. 4 Detail poškodenia autobusu pri teste č. 1 

 

 Na nasledovnom obrázku je uvedená vzájomná poloha vozidiel v čase začiatku 

kontaktu a v okamihu zastavenia vozidiel v konečnej polohe. 
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Obr. č. 1 Vzájomná poloha vozidiel v čase začiatku kontaktu a v okamihu zastavenia 

vozidiel v konečnej polohe 

 

Špecifikum crash-testu  č. 1 bola skutočnosť, ţe došlo k veľmi rýchlemu zastaveniu 

translačného i rotačného pohybu vozidla Škoda Felicia. Príčinou uvedeného bol nasledovný 

mechanizmus. Zadné pravé koleso autobusu kontaktovalo s ľavou prednou časťou vozidla 

Škoda Felicia – jednalo sa o veľmi pruţný ráz, ktorý aktivoval počiatočnú rotáciu vozidla 

Škoda Felicia. Vzápätí však došlo k javu, kedy zadné pravé koleso autobusu vyšlo na ľavú 

prednú časť vozidla Škoda Felicia, čím došlo k pritlačeniu najmä ľavej prednej časti vozidla 

Škoda Felicia smerom k vozovke, v dôsledku čoho došlo k ukončeniu translačného pohybu 

vozidla Škoda Felicia. Celá predná časť vozidla Škoda Felicia bola pritlačená smerom 

k vozovke – tým boli vytvorené predpoklady na to, aby pri rotácii vozidla Škoda Felicia došlo 

k masívnemu kontaktu medzi diskom pravého predného kolesa a vozovkou (viď foto č. 5). 

V dôsledku tohto kontaktu došlo k rýchlemu ukončeniu rotácie vozidla.  
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Foto č. 5  Kontakt medzi pravým diskom kolesa a vozovkou (vzniká oblak prachu) 

 

Samotný mechanizmus zráţky je čitateľný najmä z poškodenia vozidla Škoda Felicia. 

Na foto č. 1 je viditeľná stopa od pneumatiky autobusu a tieţ charakteristická deformácia 

predného nárazníka, ktorý vykazuje známky toho, ţe koleso autobusu vyšlo na ľavú prednú 

časť vozidla Škoda Felicia. Poškodenie disku pravého predného kolesa je viditeľné na 

fotografii č. 3. 
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Pre správny výpočet (simuláciu) uvedených špecifík zráţky osobného vozidla 

s autobusom bolo potrebné: 

- skloniť rovinu rázu (viď obr. č. 2) – týmto bolo možné simulovať efekt pritlačenia 

prednej časti vozidla ako následok vjazdu zadného kolesa autobusu na ľavú 

prednú časť vozidla, 

- krátkodobo (tesne po zrážke) zvýšiť súčiniteľ šmykového trenia na predných 

kolesách (viď obr. č. 3) - týmto bolo možné simulovať efekt intenzívneho kontaktu 

disku pravého predného kolesa s vozovkou a efekt intenzívneho kontaktu ľavej 

prednej časti vozidla s vozovkou (po pritlačení kolesom autobusu). 

 

 

Obr. č. 2 Sklonenie roviny rázu (za účelom modelovania pritlačenia prednej časti 

vozidla Škoda Felicia) 
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Obr. č. 3 Sekvenčné parametre pouţité pri simulácii testu č. 1 

 

Vo vozidle Škoda Felicia bol počas testu č. 1 pasaţier sediaci na ľavom zadnom 

sedadle (pripútaný bezpečnostným pásom). Pohyb jeho tela je zobrazený na nasledovných 

fotografiách. Pre lepšiu čitateľnosť je hlava pasaţiera zvýraznená červenou čiarkovanou 

kruţnicou. Napriek relatívne malým nárazovým rýchlostiam vozidla a autobusu došlo 

k výraznému pohybu tela pasaţiera. 
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 Na nasledovných snímkach je viditeľné, ţe došlo k takému výraznému 

kontaktu medzi hlavou pasaţiera a strechou vozidla, ţe došlo k vzniku viditeľnej deformácie 

(oblasť v ktorej je viditeľná deformácia je označená ţltou čiarkovanou kruţnicou).  
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Špecifiká ostatných crash-testov budú stručne predstavené v rámci prednášky. 
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SAMOVRAŢDY NA CESTÁCH 

Michal Furík
51

 

Abstrakt 

Príspevok ponúka nahliadnutie do problematiky dopravných nehôd z pohľadu zámerne 

vyvolaného konania a zoznamuje s analýzou jednej konkrétnej nehody, ku ktorej došlo medzi 

chodkyňou a nákladným vozidlom, kde predmetom technicko - medicínskeho skúmania bolo 

o.i. zistiť, či táto disponovala znakmi cieleného konania zo strany chodkyne, tj. či jej konanie 

v kritickej dobe mohlo byť podmienené samovraţedným úmyslom. 

1. ÚVOD 

V znaleckej praxi sa z času na čas stretneme aj s takými dopravnými nehodami, ktoré 

disponujú znakmi racionálne „ťaţko vysvetliteľných“ okolností prípadne takými, pri ktorých 

šetrení vyjdú najavo skutočnosti (pozri obr. č. 1 – 4, pribliţujúce dve rozdielne nehody), ktoré 

by mohli byť dôvodmi pre vedomé konanie, vedúce k smrteľnému následku nehody. 

 

  

  
Obrázky č. 1 – 4 – Ilustračné obrázky k textu 

Je však moţné na základe takýchto nejasných indícií vysloviť kategorický záver 

                                                 
51

 Furík, Michal, Ing. – znalec, Martin (SK), D. Makovického 22/79, e-mail: michal.furik@incexpert.sk 
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o tom, ţe predmetná nehoda bola samovraţdou ?  

 

Nazdávam sa, ţe takýto záver by bol profesionálne nezodpovedný. A platilo by to 

i napriek tomu, ţe by zistené skutočnosti indikovali také stretové postavenie vozidla (toho, 

ktoré nehodový dej iniciovalo), ktoré mohlo byť napr. vyvolané iba bezprostredným zásahom 

vodiča do jeho riadenia (pozri obr. č. 1 a 2; pokiaľ napr. nebol zistený infakt) alebo, ţe by boli 

zistené skutočnosti, ktoré by v krajnom prípade indikovali i potenciálny úmysel (pozri obr. č. 

3 a 4). Je potrebné si totiţ uvedomiť, ţe ak aj nejakým spôsobom zlyhal vodič (nie v dôsledku 

prirodzenej straty stability vozidla), tak z vonkajších znakov nedokáţeme túto príčinu nikdy 

relevantne identifikovať. Ak by totiţ vodič konal aj vedome, ale ak súčasne nezanechal napr. 

list na rozlúčku, skutočná príčina jeho konania zostala navţdy v jeho mozgu, odkiaľ túto 

informáciu uţ nijakým spôsobom dekódovať nemoţno. 

 

I moţno zjavný dôvod (napr. nevyliečiteľná choroba) nás preto neoprávňuje vysloviť 

kategorický záver o tom, ţe predmetná nehoda bola samovraţdou, keďţe bez informácie 

navţdy ukrytej v mozgu vodiča, moţno vznik nehody vysvetliť neraz i najmenej dvomi 

relevantnými spôsobmi, ako napríklad v prípade nehody priblíţenej na obr. č. 3 a 4, kde 

jednou z príčin jej vzniku mohla byť dočasná strata schopnosti vodiča sledovať pohybom 

svojho vozidla pozdĺţny profil vozovky (napr. v dôsledku mikrospánku, nevoľnosti resp. 

nevenovania sa riadeniu vozidla). 

 

Iné to však môţe byť u nehôd s chodcami preto, ţe v ich prípade moţno niekedy 

identifikovať i priame znaky ich konania v podobe stôp, zanechaných interakciou tela so 

zraňujúcim vozidlom, keďţe ich konanie voči okoliu je spravidla bezprostredné, bez 

„tieniaceho“ prvku reťazca, za ktorý moţno vozidlo objektívne povaţovať (pozri obr. č. 5). 

 

 

Obrázok č. 5 – Ilustračný obrázok k textu 

 

 

Mozog Telo Vozidlo Okolie 
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2. PRÍPAD NEHODY S CHODKYŇOU 

K nehode došlo v marci 2009 na ceste I/18 v obci Martin, v čase okolo 02.00 hod, kde 

došlo k zráţke kamiónu s chodkyňou vo veku 15 rokov, ktorá na následky zranení po dvoch 

dňoch v nemocnici podľahla. Situáciu v čase dokumentácie nehody pribliţujú obr. č. 6 a 7, 

doplnené o obr. č. 8 a 9, pribliţujúce oblasť miesta nehody za dennej viditeľnosti. 

 

   
 

  
Obrázky č. 6 – 9 – Ilustračné obrázky k miestu nehody 

 

Podľa matky poškodenej, jej dcéra naposledy prišla domov okolo 22.30 hod 

predchádzajúceho dňa, pričom následne v nočných hodinách došlo k roztrţke poškodenej s jej 

staršou sestrou, na čo následne poškodená povedala, ţe si ide zobrať lieky, odišla do kuchyne 

a bezprostredne na to aj z domu.  

 

Sestra poškodenej uviedla, ţe po jej smrti sa od jej priateľov dozvedela, ţe s nimi mala 

rozoberať v poslednej dobe aj to, akým spôsobom by mala samovraţdu spáchať. I pred svojim 

odchodom z domu v kritickú noc mala poškodená uviesť, ţe sa ide zabiť. Jej blízky priateľ 

uviedol, ţe poškodená mala uţ asi týţdeň rozprávať o tom, ţe pomýšľa na samovraţdu a mala 

sa tieţ pýtať kamarátov, akým spôsobom sa má zabiť, aby sa nemusela pri tom trápiť. Jej 

triedna učiteľka uviedla, ţe osobne čítala SMS, ktorú poslala svojmu kamarátovi, v ktorej sa 

písalo niečo v tom zmysle, ţe sa s ním lúčila. 
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3. ÚLOHA A ZISTENÉ SKUTOČNOSTI 

Úlohou znaleckého skúmania pre policajné orgány o.i. bolo vyjadriť sa tieţ k tomu, či 

predmetná nehoda mohla byť vyvolaná zámerným konaním poškodenej chodkyne. 

 

Znalcom neprináleţí hodnotiť dôkazy, ale ak sa dôkladne zamyslíme nad problémom, 

tak indície vyplývajúce z výpovedí svedkov (pozri na str. 3), nedokazujú z technického 

hľadiska v tomto smere nič !  

 

Kľúčovými skutočnosťami k riešeniu úlohy boli preto nasledovné závery znalcov 

z odboru Zdravotníctvo, ktorí v posudku o vykonaní pitvy uviedli: 

 Poškodená chodkyňa sa v čase stretu nachádzala k prichádzajúcemu nákladnému 

vozidlu pootočená svojou prednou plochou tela v tzv. fronto - frontálnom postavení a 

pri úplnom vzájomnom obrysovom prekrytí, 

 ako prvé boli kontaktované obe horné končatiny, pričom charakter zlomenín oboch 

predlaktí nasvedčuje tomu, ţe poškodená chodkyňa mala v čase nárazu horné 

končatiny predpaţené, pričom tieto narazili do prednej masky nákladného vozidla 

súbeţne a do istej miery tak stlmili následný kontakt hrudníka a hlavy s vozidlom, 

 oblasť panvy poškodenej bola pri kontakte s prednou maskou konfrontovaná s 

prudkým násilím za vzniku obojstranných zlomenín panvových kostí. 

 Telesná výška poškodenej chodkyne bola 170 cm a hmotnosť cca 65 kg. 

 

 

Obrázky č. 10 a 11 – Ilustračné obrázky z náčrtu poškodení ťahača zistených na mieste 

 

Sluţbukonajúci policajt zaznačil v náčrte z miesta nehody oblasť poškodení, 

nachádzajúcich sa na prednej stene ťahača (pozri obr. č. 11), pričom v bokoryse bola tieţ 

zaznačená poloha stopy na čelnej stene vozidla DAF, ktorá nebola textom bliţšie 

identifikovaná, podľa náčrtku však bola táto lokalizovaná vo výške 138 cm (pozri obr. č. 10). 

 

Keďţe znalec nebol prizvaný k obhliadke na mieste nehody, ani k následnej obhliadke 

vozidla v čase vypočutia jeho vodiča, bolo nevyhnutné, vychádzať pri analýze z dostupnej 

fotodokumentácie, s vyuţitím rozmerových rezov kabíny ťahača podľa katalógu výrobcu.  
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Pomocným prvkom v analýze bola voľba figurantky ţenského pohlavia, telesných 

proporcií porovnateľných s poškodenou chodkyňou (porovnané podľa údajov z pitvy i podľa 

fotodokumentácie z obhliadky jej tela; pozri nasledujúci obrázok). 

 

 
Obrázok č. 12 – Ilustračný obrázok k zvolenej figurantke 

 

Podrobnou štúdiou fotografií dokumentujúcich poškodenie kabíny ťahača, bola zistená 

stopa v podobe odtlačku na jeho maske (označená ţltými šípkami na obr. č. 13), s pribliţnou 

polohou v konfrontácii s bokorysom kabíny vo výške najmenej 1,3 m nad rovinou vozovky. 

 

 
Obrázok č. 13 – Identifikácia pribliţnej polohy stopy zistenej na maske ťahača 

 

Zistený odtlačok svojimi obrysmi vykazoval znaky zjavnej podobnosti s takou 

pozíciou rúk figurantky, akú pribliţuje obr. č. 14.  
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 Pri tejto konfrontácii sa figurantka nachádzala vo frontálnom postavení voči stene, 

s predpaţenými hornými končatinami v zmysle jedného zo záverov z vykonanej pitvy, podľa 

ktorého mala poškodená chodkyňa v čase nárazu horné končatiny predpaţené, pričom tieto 

narazili do prednej masky nákladného vozidla súbeţne (pozri obr. č. 15 a 16). 

 

 
Obrázok č. 14 – Ilustračný obrázok k textu 

 

  
Obrázky č. 15 a 16 – Ilustračné obrázky k postaveniu figurantky 

 

Druhá kľúčová časť identifikácie súvisela s polohou panvovej oblasti figurantky a jej 

konfrontáciou s poškodeniami na prednej maske ťahača (pozri obr. č. 17 a 18). 
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Obrázky č. 17 a 18 – Konfrontácia polohy panvovej oblasti figurantky k poškodeniu masky ťahača 
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4. VÝSLEDKY SKÚMANIA - ZÁVER 

Z hľadiska riešenia úlohy definovanej v úvode kapitoly 3 tohto článku moţno 

konštatovať, ţe vykonaným znaleckým skúmaním bolo zistené, ţe na prednej stene 

nákladného vozidla DAF sa nachádzali stopy, ktoré primeraným spôsobom odráţali zistenia z 

pitvy, ustálené v záveroch znaleckého posudku z odboru Zdravotníctvo, a ktoré jednoznačne 

súviseli s takým postavením poškodenej chodkyne voči vozidlu v čase stretu 

(charakteristickým najmä čelným postavením k vozidlu a predpaţenými hornými 

končatinami; pozri obr. č. 13, 14 a 18), v prípade ktorého absentujú akékoľvek znaky, typické 

pre pohyb smerujúci niektorým smerom naprieč vozovkou (vodič kamiónu totiţ uviedol, ţe 

v kritickej dobe zaregistroval nejaký rýchly pohyb, z jeho pohľadu sprava doľava, smerom do 

stredu vozovky). 

 

V danom prípade preto moţno vysloviť záver, podľa ktorého konaniu poškodenej 

chodkyne, moţno na základe analýzy jej postavenia v čase stretu priradiť také znaky,  ktoré 

dôvodne indikujú konanie zrejme zámerné a bezprostredne cielené. 

 

Za technicky najdôleţitejšie zistenie v tomto smere povaţujem nález odtlačku na 

maske ťahača a jeho identifikáciu (pozri obr. č. 14), korešpondujúcu so záverom znaleckého 

posudku z odboru Zdravotníctvo. 

 

LITERATÚRA 

[1] Katalóg DAF, séria CF. DW14202802/SK:1008. www.daftrucks.sk 
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PROVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU OJETÝCH 

AUTOMOBILŦ V AUTOBAZARECH, NEJČASTĚJŠÍ TRIKY 

A PODVODY POUŢÍVANÉ PŘI PRODEJI OJETIN 

Aleš Zich
52

, Vladimír Tylšar
53

 

Abstrakt 

Chyba! Chybný odkaz na záloţku. 

NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI PODVODŦ ČI TRIKŦ 

 Stáčení tachometrů (celkově cca polovina námi kontrolovaných vozidel). 

 Falešné servisní knihy (záznamy končí ke konci záruky, jsou zfalšované nebo se 

servisní kniha v bazaru vůbec nenajde). 

 Vůz od prvního majitele (velmi zajímavý fenomén, v drtivé většině jsou v TP 

zapsáni minimálně 2 majitelé nebo i více). 

 Havarované vozy nabízené jako nehavarované (o opravě většího rozsahu se 

takticky mlčí). 

 Bezpečnostní rizika, servisní náklady (vůz vyţaduje vysoké náklady na výměnu 

opotřebených či nefunkčních dílů, kupující je však ujišťován, ţe vůz nepotřebuje 

po koupi skoro nic). 

 

Stáčení tachometrŧ 

Vozidla z ČR 

 

 Situace se lehce zlepšila i díky systému Autotracer od společnosti Cebia. 

 To není však samospásné, pokud např. podvádí první majitel vozu nebo zaměstnanec 

firmy kvůli soukromě najetým km, tak je to prakticky nezjistitelné. 

 Vynechat servisní prohlídku nebo ji provést v neautorizovaném servisu a nechat 

kilometry upravit je velmi snadné. 

Vozidla z dovozu 

 

 Stáčejí se téměř všechna. Zde je moţnost ověřování velmi obtíţná. 

                                                 
52

 Ing. Aleš Zich – Auto AZ Consulting 

53
 Ing. Vladimír Tylšar - znalec 
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 I automobilky, které sdílejí mezinárodní servisní databázi do ní zapisují obvykle pouze 

garanční opravy a prohlídky v době záruky, tedy první dva roky technického ţivota 

vozidla. 

 Často zde naráţíme na ochranu osobních údajů – některé servisy (zahraniční i české) 

nechtějí informace vůbec podávat, pokud nejste přímým majitelem vozidla. 

 Přesto se nám daří ve většině případů stočení km odhalit. Je to však téměř detektivní 

práce a lze zatím účinně provozovat pouze individuálním způsobem. 

 Vozidla  z dovozu (nebouraná a řádně servisovaná) nemohou být v současné době 

(druhá polovina roku 2010) levnější neţ srovnatelná vozidla koupená v tuzemsku jako 

nová, niţší cena jasně signalizuje problém (stočené, bourané...) nebo jiný důvod – 

španělská autopůjčovna, francouzské taxi  atd. 

 

Vodítka při zjišťování manipulace s tachometrem 

 

 Obecně známé opotřebení povrchu pedálů, volantu, řadicí páky, hlavních ovládacích 

prvků, prosezení sedaček apod. 

 Na to však nelze příliš spoléhat – pouţívané materiály např. u sedaček či na 

volantu jsou po vyčištění „jako nové“ , výměna ošlapaných gum na pedálech je 

stokorunovou záleţitostí.. 

 Je velmi důleţité mít moţnost porovnávat dle kontrolního vzorku. U konkrétních 

vozidel je to převáţně moţné pouze při dlouhodobější praxi. 

 Celkový stav vozidla, opotřebení prvků náprav, brzdových kotoučů, spojky, kulisy 

řazení apod. 

 Sofistikovanější moţností je např. výpočet podle počtu zaznamenaných cyklů 

vstříknutí dávky paliva vstřikovači motoru. To dnešní systémy vozidel ve spojení s 

kvalitní autodiagnostikou obvykle umoţňují. Jedná se však jiţ o poměrně náročný 

úkon vyţadující drahé technické vybavení. 

 

Zváţení REÁLNOSTI ujetých km 

 

 Průměrný roční proběh v ČR = do 20 000 km – to „stáčeči“ vědí. 

 Firemní vozidlo v dieselovém provedení však můţe mít nájezd  i 80 – 100 tisíc km 

ročně!  

 POZOR NA REÁLNOU TECHNICKOU ŢIVOTNOST malolitráţního motoru – 

hranice např. 1,6 TDCi (PSA) kolem 200-250 tisíc km.  

 „Stáčeč“ upravuje tachometr  většinou na cca  30 tisíc km/ročně. 

 Pozor na auto „po německém  důchodci“ či auta z povodní – za poslední 2 měsíce 

jsme měli 2 jasné případy utopených vozidel v poměrně renomovaných bazarech. 
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Falešné servisní knihy 

 

 Automobil, který v dnešní době nemá v inzerátu uvedenou servisní knihu ztrácí mnoho 

ze své zajímavosti pro kupující. 

 Proto je dnes většina vozů na trhu nabízena se servisní knihou, avšak převáţně 

prakticky bezcennou. 

 

Jaké případy nalézáme v praxi 

 

 servisní kniha vedená a ověřitelná do doby blízké prodeji vozidla (max. půl roku) – 

výskyt 10-20%  

 záznamy končí ke konci záruky, poté další rok a více jiţ není ţádný další záznam – 

výskyt cca 40% - obvykle slouţí spíše jako vodítko, často není vše v pořádku, 

vyvstanou další otázky 

 zfalšované servisní knihy – údaje v servisní knize jsou neověřitelné nebo přímo lţivé – 

výskyt 20-30% 

 servisní kniha se v bazaru „nenajde“ – po příjezdu k vozu prodávající tvrdí, ţe při 

příjmu vozidla do prodeje servisní kniha určitě byla, doloţit ji však nedokáţe ani 

dodatečně – výskyt 10-20% 

 

Konkrétní zkušenosti z praxe 

 

Falešná servisní kniha Hondy CRV z Itálie: 

 Servis LEOCAR  Srl. uvedený na razítkách existuje. 

 Je to však Peugeot koncesionář. 

 Telefonní číslo neexistuje. 

 LEOCAR sídlí na druhé straně města neţ je ulice uvedená na razítku, sedí 

(kupodivu) jen popisné číslo. 

 Tento LEOCAR který "prováděl" pravidelný servis vozu sídlí 200 km od bydliště 

původního majitele. 

 Razítka jsou všechna naprosto přesně stejně otištěna. 
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Obrázek č. 4 – falešná servisní kniha Hondy CRV z Itálie 

 

Ford Focus za 200 000  Kč z Holandska, rok výroby 2007: 

 Holandský Focus  dle kníţky servisován ve Francii. 

 Z Ford Auto Vital u Bordeaux (Pessac) je na holandské hranice  cca 1000 km.  

 Vůz měl v době prodeje údajně něco přes 100 000 km najeto 

 Z kníţky nebylo ničím zjevné, ţe patří k tomuto vozidlu (VIN, čárový kód???). 

 Běţný kupující tyto „drobné“ nesrovnalosti pravděpodobně vůbec nezaznamená. 

 

Vŧz od prvního majitele 

 

 Velmi zajímavý a psychologicky účinný nástroj prodeje. 

 V drtivé většině případů jsou však v TP zapsáni minimálně 2 majitelé nebo i více. 

 

Havarované vozy 

 

 Vozy nabízené výslovně jako nehavarované, přitom není výjimkou výměna některé 

nosné části karoserie. 

 O opravě většího rozsahu se takticky mlčí (obvykle se čeká, zda to kupující je schopen 

poznat či nikoliv). 

 

Bezpečnostní rizika 

 

 Zásahy do nosných částí karoserie, do střechy apod. znamenají ve většině případů 

zhoršené deformační vlastnosti vozidla a tedy špatnou ochranu posádky při případné 

další havárii. 
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 Absence airbagů a pouhá deaktivace kontrolky – toto je poměrně častý a velmi 

nebezpečný podvod, který přímo ohroţuje posádku na ţivotě či zdraví při případné 

další havárii. 

 

 

Obrázek č. 2 – neodborná oprava havarované Škody Octavia 

 

Vysoké servisní náklady po koupi 

 

 Vůz vyţaduje po koupi příliš vysoké náklady na výměnu opotřebených či nefunkčních 

dílů. 

Příklad: 

U Škody Octavie II 2,0TDi je třeba vyměnit sadu spojky včetně dvouhmotového setrvačníku, 

jeden homokinetický kloub, silentblok motoru, přední brzdové kotouče + destičky a všechny 

tlumiče. 

 Běţná údrţba při najetých cca 150-200tis.km? 

 Celkové náklady budou v tomto případě řádově 50-60tis.Kč. 

 Měl nebo neměl na toto být zákazník prodávajícím upozorněn? 

 

Velmi často se po koupi při první návštěvě autoservisu řeší otázka: 

Jaká je vlastně únosná míra investice do vozidla po koupi? 

 5% z ceny vozu? 

 paušálně 10-20tis.Kč? 

 nebo i více? 

 

Otázky pro vás 

 Můţete vyuţít ve své znalecké praxi naše specializované sluţby? 

 Co by vám při řešení vašich kauz nejvíce pomohlo z oblasti diagnostiky a prověřování 

reálného technického stavu vozidel nebo jejich servisní historie? 

 Zajímala by vás spolupráce s námi na bázi aktivního sdílení zjišťovaných informací z 

praxe? 
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PRÁVNÍ RÁMEC PRODEJE  A SERVISU MOTOROVÝCH 

VOZIDEL PO 1.ČERVNU 2010 

Josef Lhoták
54

 

 

PRODEJ NOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL PO 1.ČERVNU 2010 VE 

VZTAHU K BLOKOVÝM VÝJIMKÁM 

 

1. Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 - v sektoru prodeje nových motorových 
vozidel platnost prodlouţená o 3 roky 

Pokud jde o prodej nových motorových vozidel, resp. prodej nových osobních i 
nákladních automobilů, tak o tři roky byla prodlouţena platnost příslušných pasáţí týkajících 
se této oblasti stávající blokové výjimky, tedy přesněji Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze 
dne 31.července 2002 o pouţití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a 
jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel. Do 31.května 2013 se v oblasti 
prodeje nových osobních a nákladních automobilů nic nemění. Uvedeno je to v Nařízení 
Komise  (EU) č. 461/2010, konkrétně v kapitole II, článek 2 Pouţitelnost Nařízení (ES) č. 
1400/2002. Pokud jde o prodej motocyklů, tak na ně se tato bloková výjimka nevztahuje a 
nevztahovala ani před 1.červnem 2010. Pro prodej motocyklů platí nyní tzv. obecná bloková 
výjimka, resp. Nařízení Komise (EU) č. 330/2010, o kterém budu vzápětí informovat.  

Co bude platit, aţ prodlouţené dosavadní blokové výjimce vyprší platnost? Tedy po 
1.červnu 2013. Zdá se to ještě dlouhá doba, ale čas letí rychle a navíc je nutné si uvědomit, 
ţe na období po zmíněném datu je nutné se v předstihu připravit. Jak ze strany výrobců a 
importérů vozidel, tak ze strany jejich autorizovaných obchodníků.  

Z hlediska současné legislativy je věc v zásadě jasná. Evropská komise sdělila, ţe po 
tříletém prodlouţení stávající blokové výjimky, myslím tím stále Nařízení Komise (ES) č. 
1400/2002, bude pak od 1.června 2013 platit tzv. obecná či všeobecná bloková výjimka, 
přesněji Nařízení Komise (EU) č. 330/2010. 

 

2. Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 - tzv. obecná bloková výjimka má pro 
prodej nových motorových vozidel platit od 1.června 2013 

Pouţití obecné blokové výjimky, dojde-li k němu, bude mít na autorizované 
obchodníky s novými motorovými vozidly značný dopad.  

Za největší problém pro některé autorizované obchodníky lze povaţovat moţnost 
výrobců vozidel a jejich importérů omezit prodej více značek vozidel, tedy tzv. multibranding. 
Konkrétně by to znamenalo, ţe výrobce či importér by mohl autorizovanému obchodníkovi 
zakázat prodej dalších značek. Takový poţadavek by ale výrobce mohl uplatňovat nejdéle 
po dobu 5 let. Pak by si jeho autorizovaný obchodník mohl přibrat další značku.  Výrobce 
vozidel můţe navíc poţadovat na svém autorizovaném obchodníkovi, aby od něho nebo od 
jiného autorizovaného obchodníka z dané sítě odebíral aţ 80 % z celkového ročního nákupu 
nových vozidel. Vše uvedené však platí jen tehdy, pokud výrobce a jeho autorizovaný 
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 Ing. Josef Lhoták - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) 
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obchodník nemají podíl na relevantním trhu vyšší neţ 30 %. Vzápětí bude ozřejměno, ţe ani 
tato 30 %-hranice není ale absolutní tabu.  

Evropská komise si v případě masovějšího rozšíření poţadavků výrobců vozidel na 
jednoznačkovost jejich autorizovaných obchodníků ponechává trošku přiotevřená zadní 
vrátka. Kdyby se takto rozhodlo tak mnoho výrobců vozidel, ţe by jejich počet znamenal více 
neţ 50 %-podíl na trhu, pak by Komise mohla prohlásit na daném trhu poţadavek na prodej 
pouze jedné značky za nepouţitelný. 

Jak Evropská komise zdůvodňuje kroky k zavedení značkové exkluzivity, kdyţ v 
blokové výjimce z roku 2002 naopak prosadila právo obchodníků na prodej více značek. 
Proč chce, aby se v daném věci situace vrátila v roce 2013 právně o 18 roků zpátky, kdy 
začala platit bloková výjimka č. 1475/1995, kde tato jednoznačkovost v zásadě uţ také byla?  

Vysvětlení lze najít v Doplňkových pokynech k vertikálním omezením v dohodách o 
prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla 
vydaných spolu s novou blokovou výjimkou pro sektor servisu a náhradních dílů. Komise 
uvádí, ţe poţadavek na jednu značku můţe například odstranit problém související "s 
parazitováním", kdy jeden výrobce vozidel má prospěch z investic, které vynaloţil jiný 
výrobce vozidel. Výrobce můţe třeba investovat do obchodních prostor svého 
autorizovaného obchodníka, čímţ však můţe přilákat zákazníky konkurenční značky, která 
se rovněţ prodává ve stejných prostorách. Totéţ platí pro investice jiného typu uskutečněné 
výrobcem vozidel, které můţe obchodník vyuţít k prodeji motorových vozidel konkurenčních 
výrobců, jako jsou například investice do odborné přípravy. 

Další pozitivní efekt jedné značky vidí Komise ve věci zlepšení prezentace značky a 
dobrého jména distribuční sítě. Omezení na jednu značku mohou podle Komise pomoci při 
vytváření a zachování image značky tím, ţe obchodníky nutí dodrţovat určitou míru jednoty 
a určité normy kvality, a tak zvyšují prodej dané značky a její přitaţlivost pro konečného 
spotřebitele. 

Je otázkou, kolik výrobců vozidel a jejich importérů by poţadavek na prodej jen jedné 
jejich značky skutečně uplatnilo. Obecná bloková výjimka jim uplatnění takového poţadavku 
nenařizuje. Navíc by i po 1.červnu 2013 mohly i nadále zůstat v platnosti stávající dealerské 
smlouvy podle stávající blokové výjimky.  

U nás by také určitou šancí na eliminaci poţadavku na prodej jen jedné značky mohl 
představovat trţní podíl příslušného výrobce větší neţ 30 %. Pokud by výrobce vozidel tuto 
hranici trţního podílu překročil, pak by nemohl pouţívat kvantitativní selektivní distribuční 
systém, ani vyţadovat prodej jen jedné značky. To by se v České republice mohlo týkat 
koncernu Volkswagen, tedy značek Škoda, VW, Audi a SEAT.  

Obecná bloková výjimka by dále znamenala konec současných výpovědních lhůt ze 
strany výrobců a importérů a ti by jiţ neměli ţádnou povinnost výpověď zdůvodňovat. Uţ by 
také nebylo moţné bez svolení výrobce či importéra zřizovat prodejní pobočky nebo 
vyskladňovací místa, dealeři by ztratili právo na převod smlouvy v rámci stávající značkové 
distribuční sítě. Obecná bloková výjimka rovněţ nezná moţnost arbitráţe nezávislým 
znalcem atd.  

Na druhou stranu, pokud by výrobci vozidel skutečně ctili jimi navrţený "Kodex 
dobrého chování" a jeho body byly zakotveny v dealerských smlouvách, pak by to do jisté 
míry eliminovalo ztrátu několika práv autorizovaných obchodníků, která jsou ve stávající 
blokové výjimce a mají značný význam.   

Ještě jedna doplňující informace. Platnost obecné blokové výjimky by neznamenala 
ztrátu moţnosti tzv. paralelního obchodu. Spotřebitelé by nadále mohli nakupovat motorová 
vozidla v jiných členských státech a vyuţívat cenových rozdílů mezi nimi. Komise povaţuje 
ochranu paralelního obchodu z hlediska hospodářské soutěţe za velmi důleţitou.  
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Komise uţ také v minulosti zahájila několik řízení proti výrobcům, kteří takovému 
obchodu bránili. Mělo to řadu forem. Výrobce například vyvíjel tlak na obchodníky, hrozil jim 
vypovězením smlouvy, nevyplácel jim bonusy, odmítal uznávat záruky u vozidel dovezených 
spotřebitelem nebo dodaných v rámci kříţových dodávek mezi autorizovanými obchodníky 
usazenými v různých členských státech. Zvláštní případ nepřímého omezení paralelního 
obchodu nastává, pokud obchodník nemůţe získat nová vozidla s příslušnými specifikacemi, 
která potřebuje pro přeshraniční obchod. Paralelní a kříţové obchody tedy jsou a zůstanou 
dovedené a právně chráněné. 

Nijak se také nezmění postavení tzv. zprostředkovatelů. To jsou osoby nebo podniky 
nakupující nová motorová vozidla jménem uvedeného spotřebitele, aniţ by takový 
zprostředkovatel byl členem příslušné distribuční sítě. Zprostředkovatelé by měli zpravidla 
povinnost doloţit platné pověření od zákazníka, které obsahuje jméno a adresu spotřebitele, 
získaného před uzavřením obchodu. Zprostředkovatele je nutno odlišovat od nezávislých 
dalších prodejců, tzv. překupníků, kteří kupují motorová vozidla za účelem dalšího prodeje a 
nejednají jménem konkrétních spotřebitelů. Pro účely nařízení o blokových výjimkách se 
nezávislí další prodejci nepovaţují za konečné uţivatele. 

Tak či tak, pokud bude po 1.červnu 2013 platit pro sektor prodeje jen obecná bloková 
výjimka, bude to nesporně znamenat výrazné posílení pozice výrobců vozidel a nárůst 
nevyváţenosti smluvních vztahů mezi výrobci vozidel, případně jejich importéry, a 
autorizovanými obchodníky. Pro SAČR je tato tendence nepřijatelná 

Proto budeme aktivně podporovat veškeré snahy o zachování klíčových bodů ze 
stávající prodlouţené blokové výjimky. Rozhodovat se bude v Bruselu a existují nejméně dvě 
cesty, jak i po 1.červnu 2013 zachovat vyváţenější vztahy mezi výrobci vozidel a jejich 
autorizovanými obchodníky, resp. prvky určité ochrany obchodníků s novými motorovými 
vozidly. 

Jaké to jsou? Evropská komise v nové blokové výjimce pro servis a náhradních díly 
jasně deklaruje, ţe i v tomto tříletém meziobdobí bude neustále sledovat vývoj a přijme 
vhodná opatření, pokud se objeví nedostatky v hospodářské soutěţi. Evropský parlament jiţ 
sdělil, ţe bude od Komise tento závazek vyţadovat a poţadovat od ní i příslušné zprávy a 
zdůvodnění V rámci toho můţe Evropská komise ještě během tří let přijmout poněkud jiná 
opatření, neţ prozatím deklarovala. Stávající bloková výjimka, tedy Nařízení Komise (ES) č. 
1400/2002, by mohla být kupříkladu prodlouţena více neţ o 3 roky, do obecné blokové 
výjimky by se mohla dostat některá ustanovení přímo pro sektor distribuce nových 
motorových vozidel a takových moţností je více. 

Evropský parlament také navrhnul i další alternativu, vedoucí k větší ochraně 
autorizovaných obchodníků s novými motorovými vozidly a to i bez nějaké speciální blokové 
výjimky. Návrh spočívá v tom, ţe by platná Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18.12.1986 o 
koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců byla 
rozšířena i na autorizované smluvní obchodníky. Evropský parlament je tomu nakloněn a 
Evropská komise, zatím jen ústně, snad také. Evropský parlament uţ se také s tímto 
návrhem obrátil na Sdruţení evropských obchodních právníků, které se touto moţností 
zabývalo jiţ před několika lety.  

 

SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL A DISTRIBUCE NÁHRADNÍCH 

DÍLŦ (AFTERSALES) PO 1.ČERVNU 2010 VE VZTAHU K 

BLOKOVÝM VÝJIMKÁM 

 

Od 1.června 2010 platí pro sektor poprodejních sluţeb (aftersales), tedy pro servis 
motorových vozidel a distribuci i pouţití náhradních dílů 4 předpisy: 
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- nová bloková výjimka, resp. Nařízení Komise (EU) č. 461/2010,  

- Sdělení Komise - Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a 
opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (2010/C 
138/05). 

- obecná bloková výjimka, resp. Nařízení Komise (EU) č. 330/2010, 

- Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01). 

 

1. Nová bloková výjimka - Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 

Jak uţ bylo uvedeno, nová bloková výjimka, přesněji Nařízení Komise (EU) č. 
461/2010, se týká poprodejních sluţeb, tudíţ jde o servis motorových vozidel a náhradní díly. 
Platí od 1.června 2010 do 31.května 2023, coţ je celkem 13 roků, a vztahuje se na osobní a 
nákladní automobily. Pro motocykly platí jen obecná bloková výjimka.  

Nová bloková výjimka  není ţádný obsáhlý předpis. V Úředním věstníku Evropské 
unie to představuje necelých 6 stran formátu A4. Obsahuje 25 bodů důvodové části a 5 
kapitol nařízení, resp. 8 článků. Klíčový je článek 5, obsahující tři tzv. tvrdá omezení, která 
vedou k odebrání výhody blokové výjimky. Odebrání výhody blokové výjimky se týká 
takových vertikálních dohod, které obsahují 

a) omezení prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla členy selektivního 
distribučního systému nezávislým autoservisům, které pouţívají tyto díly k opravám a údrţbě 
motorových vozidel, 

b) omezení dohodnuté mezi dodavatelem náhradních dílů, nástrojů pro opravy nebo 
diagnostického nebo jiného zařízení a výrobcem motorových vozidel, které omezuje moţnost 
dodavatele prodávat toto zboţí autorizovaným nebo nezávislým distributorům nebo 
autorizovaným nebo nezávislým autoservisům nebo konečným uţivatelům, 

c) omezení dohodnuté mezi výrobcem motorových vozidel, který pouţívá 
komponenty pro první montáţ motorových vozidel, a dodavatelem těchto komponentů, které 
omezuje schopnost dodavatele účinným a dobře viditelným způsobem umísťovat svoji 
obchodní značku nebo logo na dodávané komponenty nebo náhradní díly. 

Tato tvrdá omezení nejsou v zásadě ţádnou novinkou, neboť jiţ byla zakotvena i  v 
předchozí blokové výjimce. Pokud by příslušná smlouva obsahovala některé z tvrdých 
omezení, byla by neplatná jako celek a do úvahy by přicházely i případné sankce. Podle 
Doplňkových pokynů k této nové blokové výjimce se ale jedná o vyvratitelnou domněnku, 
která ponechává podnikům moţnost hájit se v jednotlivých případech argumentem zvýšení 
efektivnosti podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy. 

Ve věci pouţívání náhradních dílů se v nové blokové výjimce uvádí, ţe výrobci 
vozidel mohou od svých autorizovaných servisů poţadovat, aby pouţívali náhradní díly, 
které odpovídají kvalitě komponentů pouţitých při prvomontáţi vozidla, tedy aby pouţívali 
originální náhradní díly nebo náhradní díly odpovídající kvality, jinak také nazývané jako díly 
srovnatelné kvality. Platí to i pro provádění údrţby a inspekcí motorových vozidel, která jsou 
ještě v záruce. Kde však takové díly servis nakoupí, zda u výrobce vozidel nebo na 
nezávislém trhu s náhradními díly, to uţ je věcí toho kterého autorizovaného servisu. 
Definice obou uvedených kategorií náhradních dílů budou uvedeny v další části, věnované 
Doplňkovým pokynům.  

Výrobce vozidel ale také můţe poţadovat, aby autorizovaný servis pouţíval v případě 
záručních oprav, bezplatného servisu a při svolávacích akcích výhradně jen originální díly 
dodávané přímo výrobcem vozidel. Ani to ovšem není nic, co by uţ v dosavadní blokové 
výjimce nebylo. 

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 154 

 2. Obecná bloková výjimka - Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 

Na poprodejní sluţby, servis motorových vozidel a náhradní díly se zároveň vztahuje 
také obecná bloková výjimka, tedy Nařízení Komise (EU) č. 330/2010. To platí od 1.června 
2010 do 31.května 2022. Proč pro servis a náhradní díly neplatí pouze tato obecná bloková 
výjimka? Evropská komise je toho názoru, ţe pro vertikální dohody týkající se servisu a 
náhradních dílů nestačí jen obecná bloková výjimka, ţe poprodejní sluţby vyţadují větší 
zajištění z hlediska hospodářské soutěţe a je tudíţ potřeba samostatná bloková výjimka. 
Tedy nová bloková výjimka, o které jiţ byla řeč a má podobu Nařízení Komise (EU) č. 
461/2010. 

V souvislosti s obecnou blokovou výjimkou je třeba uvést, ţe nově se v ní stanovuje, 
ţe výjimka se pouţije za podmínky, ţe trţní podíl dodavatele nepřesahuje 30 % relevantního 
trhu, na kterém prodává  smluvní zboţí nebo sluţby. Obdobné trţní limity platily i dosud, ale 
pouze pro trţní podíl dodavatele. Nyní ale zároveň i trţní podíl kupujícího nesmí přesahovat 
30 % relevantního trhu, na kterém nakupuje smluvní zboţí nebo sluţby.  

Při překročení limitního podílu na trhu přichází pro konkrétní smlouvu do úvahy 
individuální výjimka. Pro její aplikaci slouţí jako orientační podklad další ustanovení 
blokových výjimek pro sektory prodeje, servisu a náhradních dílů, případně doplňkových 
pokynů. Z nich je patrné (bod 55), ţe pokud podíl jedné či více smluvních stran převyšuje 30 
%-prahovou hranici stanovenou pro pouţití blokové výjimky, neznamená to, ţe tyto dohody 
jsou protiprávní. Strany těchto dohod je musí podrobit individuální analýze, aby ověřily, zda 
mohou vyuţít výhodu výjimky dle čl. 101 odst. 3 Smlouvy.  

Kupříkladu servis vozidel a prodej náhradních dílů se vesměs realizují v reţimu čistě 
kvalitativního selektivního distribučního systému. Ten se nepovaţuje obecně za omezení 
hospodářské soutěţe a nespadá do působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy. Ostatně z judikátu 
Soudního dvora Evropské unie vyplývá, ţe čistě kvalitativní distribuční systémy neomezují 
hospodářskou soutěţ a je nutno na ně pohlíţet jako na dovolené. 

V části obecné blokové výjimky věnované cenám se mimo jiné uvádí, ţe výrobce 
vozidel nemůţe určovat autorizovanému obchodníkovi nebo servisu prodejní ceny. Naopak 
můţe stanovit maximální cenu nebo doporučovat prodejní cenu, pokud se tato nerovná 
pevné nebo minimální prodejní ceně z důvodu tlaku jakékoli ze smluvních stran nebo na 
základě jejich pobídek. 

 

3. Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla 

Zároveň s novou blokovou výjimkou pro servis a náhradní díly byly vydány i 
Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových 
vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla. Jejich účelem je objasnit některé 
významné a potencionálně sporné části příslušných blokových výjimek pro dané sektory, 
včetně výkladu určitých ustanovení obecné blokové výjimky, tedy Nařízení Komise (EU) č. 
330/2010.   

Nebude od věci, probrat si to nejdůleţitější ze zmíněných Doplňkových pokynů.  

Hned úvodem je nutno konstatovat, ţe nová bloková výjimka pro aftersales nepřináší 
ţádné revoluční změny ani v sektoru servisu, ani v distribuci a pouţívání náhradních dílů. 
Praktický dopad nové legislativy bude skutečně minimální. Nejprve se zmíním o několika 
aspektech týkajících se přímo servisu motorových vozidel. 

- Majitel vozidla, které je ještě v záruce, můţe nechat provést běţnou údrţbu tohoto 
automobilu nebo tzv. inspekční prohlídky i v nezávislém autoservisu. Pokud jsou tyto úkony 
provedeny bezvadně podle předpisu výrobce, nemůţe to mít ţádný negativní vliv na 
případné záruční opravy. To platilo uţ i dosud, ale nyní Evropská komise jasně deklaruje, ţe 
se to týká nejenom vozidel v zákonné záruce, ale i pokud jde o nadstandardní či 
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prodlouţenou záruku poskytovanou nad rámec zákonné výrobcem vozidla.  Tedy i na záruky 
mobility, záruky neprorezivění karosérie a podobně. I to obsahovala dříve platná bloková 
výjimka, jenomţe v tom panovaly určité nejasnosti. Někteří výrobci vozidel svoje 
nadstandardní a prodlouţené záruky podmiňovali prováděním prohlídek výhradně v 
autorizovaných servisech, jiní to tak striktně nevyţadovali. Nyní je tedy takové zneuţívání 
záruk, jak se doslova uvádí, zakázané (bod 69 Zneuţití záruk Doplňkových pokynů). 

- V platnosti zůstává moţnost přístupu dalších subjektů do sítí autorizovaných 
servisů, pokud tyto subjekty splní stanovená kritéria, tedy tzv. servisní standardy. Ty musí 
být stanoveny jednotně a nediskriminačně. Nějaký dvojí metr při servisních standardech není 
přípustný. Výběrová kritéria jsou povaţována za kvalitativní, jsou-li objektivní a určena jen v 
nezbytném rozsahu. Pokud tedy například nezávislý autoservis poţádá o autorizaci pro 
servis konkrétní značky vozidla, musí od výrobce vozidel nebo jeho importéra  dostat 
příslušné standardy a splní-li je, musí získat servisní smlouvu.  

- V Doplňkových pokynech se připouští zvláštní případ, kdy výrobce vozidel můţe od 
autorizovaného servisu poţadovat, aby rovněţ prodával nová motorová vozidla. To obecně 
moţné není, ale lze to akceptovat třeba při zavádění nové značky na trh, kdy výrobce má 
moţnost uplatnit povinnost spojení prodeje a servisu. 

- Ani nová bloková výjimka (č. 461/2010), ani obecná bloková výjimka (č. 330/2010) 
uţ neobsahují některá důleţitá ustanovení. Výrobce či importér uţ můţe mít v servisní 
smlouvě výpovědní lhůtu kratší neţ dva roky, nemusí řádnou výpověď nijak zdůvodňovat, 
můţe si vyţádat souhlas při převodu servisní smlouvy a servisní smlouva jiţ nemusí mít 
rozhodčí doloţku.   

Doplňkové pokyny obsahují i pasáţ nazvanou "Přístup nezávislých subjektů k 
technickým informacím". Uţ dosavadní bloková výjimka zajišťovala nediskriminovaný přístup 
nezávislých autoservisů, výrobců a distributorů náhradních dílů, výrobců servisních zařízení, 
vydavatelů technických informací, provozovatelů silniční pomoci a dalších k technickým 
informacím, nezbytným pro kvalitní provádění údrţby a oprav motorových vozidel, případně 
související činnosti.  

Je zcela zřejmé, ţe má-li být na trhu údrţby a oprav motorových vozidel konkurence, 
pak taková konkurence musí být i v rovině autorizované versus nezávislé autoservisy. Aby 
nezávislé autoservisy mohly být pro autorizované konkurencí, a to Evropská komise 
povaţuje za velmi důleţité, musí mít nezávislé autoservisy volný přístup k technickým 
informacím a pochopitelně také ke všem náhradním dílům. Evropská komise usoudila, ţe v 
tomto směru bude třeba zdůraznit tuto záleţitost a zpřísnit kontrolu nad přístupem k 
technických informacím a proto je tomu věnován v Doplňkových pokynech poměrně velký 
prostor.  

Jasně deklarováno je, ţe k technickým informacím patří například i programové 
vybavení, chybové kódy a jiné parametry spolu s jejich aktualizacemi, které jsou nezbytné 
pro práci na elektronických řídících jednotkách za účelem zavedení nebo obnovení 
nastavení doporučeného výrobcem, identifikační čísla motorových vozidel nebo jakékoliv 
další způsoby identifikace motorových vozidel, katalogy dílů, postupy oprav a údrţby, 
pracovní postupy vyplývající z praktických zkušeností a související problémy, které se 
obvykle dotýkají určitého modelu nebo řady, sdělení o svolání k opravě i ostatní sdělení o 
opravách, které mohou být prováděny v rámci sítě autorizovaných servisů bezplatně.  

Kód náhradního dílu a jakékoli jiné informace potřebné ke zjištění správného 
značkového náhradního dílu výrobce automobilů, který bude vhodný pro určité motorové 
vozidlo (tj. díl, který by výrobce automobilů obvykle dodával svým autorizovaným servisům 
na opravu daného motorového vozidla), jsou rovněţ technickými informacemi. Seznamy 
informací stanovené v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 595/2009 je 
nutno pouţít rovněţ jako vodítko, co Komise povaţuje za technické informace za účelem 
pouţití článku 101 Smlouvy.  
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Odpovídající přístup k technickým informacím je zajištěn následujícími předpisy: 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z 
uţitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údrţbě 
vozidla a  

- Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z uţitkových vozidel (Euro 
5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údrţbě vozidla.  

Tyto předpisy stanoví systém šíření informací o opravách a údrţbě s ohledem na 
osobní automobily uváděné na trh ode dne 1. září 2009. Pro nákladní automobily je 
relevantní:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 
o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těţkých nákladních 
vozidel (Euro 6) a o přístupu k informacím o opravách a údrţbě vozidel a následná prováděcí 
opatření s ohledem na uţitková vozidla uváděná na trh ode dne 1. ledna 2013.  

Lapidárně řečeno, v případě motorového vozidla, u kterého nebude zajištěn do 6 
měsíců po homologaci volný přístup k uvedeným technickým informacím, prostě nastupují 
sankce, pokuta, odebrání či pozastavení schválení typu atd.  

Tak jednoduché to ale zase s technickými daty není. Teď jde o klíčovou záleţitost, jak 
dalece lze tato data standardizovat. Tvrdě na tom pracuje speciální tým expertů, vytvořený 
při instituci se zkratkou CEN (Comité Européen de Normalisation), coţ je Evropský výbor pro 
normalizaci, který má od Evropské komise mandát pro standardizaci. 

Jsou tu i další problémy, Jako příklad uvedu pracovní časy. Do jaké míry jde o 
technické nebo čistě hospodářské informace? Výrobci vozidel tvrdí, ţe tyto časy se váţí 
především k oblasti záručních oprav a kulancí, coţ je ryze hospodářská či ekonomická 
záleţitost. Zástupci nezávislého trhu naopak tvrdí, ţe jde o pro ně nezbytné, ryze technické 
informace. Debata se vede i kolem způsobu přihlašování se na portály výrobců vozidel. Ti 
prosazují poměrně sloţité a vţdy osobní přihlašování se, včetně mnoha přihlašovacích 
údajů, hesel apod. A to pokaţdé. 

 Distributoři dílů trvají na provázání VIN (Vehicle Indentification Numer)-kódů s čísly 
originálních dílů výrobce vozidel. Jen tak je moţné určit u kaţdého vozidla, které sjede z 
výrobního pásu s konkrétním VIN-kódem, z jakých originálních dílů s konkrétními čísly je 
sestavené a tudíţ i jaké náhradní díly jsou k němu zapotřebí v případě servisu. Tak tomu ale 
prozatím není. Nezávislý trh má mnohdy k dispozici pouze katalogová čísla dílů dodavatelů, 
příp. výrobců těchto dílů. Jen ti jsou pak schopni sdělit, jaké jejich katalogové číslo odpovídá 
číslu originálního dílu výrobce vozidel.  

Snad nejvýznamnější částí Doplňkových pokynů jsou body, týkající se náhradních 
dílů, tedy jejich kategorizace a distribuce. Především nezávislí distributoři dílů pod vedením 
jejich zastřešující organizace FIGIEFA v lobbyistické práci v Bruselu skutečně zabodovali a 
dosáhli pozoruhodných cílů v zajištění budoucí existence nezávislého trhu s autodíly. V 
Bruselu se proto nová bloková výjimka nazývala mnohdy pracovně jako aftermarketová.  

Co lze ve stručnosti v sektoru dílů v Doplňkových pokynech najít? Netřeba jiţ 
opakovat tři tvrdá omezení v nové blokové výjimce, nicméně všechna se týkají právě 
náhradních dílů. Také v Doplňkových pokynech toho je k náhradním dílům dost.  

Nejdříve ale obecná definice toho, co se rozumí pod pojmem náhradní díl, která je 
uvedená v nové blokové výjimce č.461/2010: 
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"Náhradními díly se rozumí zboţí, které je určené k instalaci do motorového vozidla 
nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboţí, jako jsou 
maziva nutná pro pouţití motorového vozidla, s výjimkou paliva."  

To znamená, ţe například oleje zůstávají v kategorii náhradních dílů. 

Začneme-li kategorizací náhradních dílů, pak v nové blokové výjimce uţ sice není 
definice originálních náhradních dílů přímo uvedena, ale bod 19 Doplňkových pokynů 
specifikuje, co se takovým dílem rozumí.  

Zkrátím to uţ jen na jednu poznámku. Podle dosavadní blokové výjimky mohl výrobce 
vozidel vyţadovat od autorizovaného servisu, aby od něho či jiného určeného dodavatele 
nakoupil aţ 30 % ze všech nakupovaných dílů. To uţ nyní neplatí.  
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PROBLEMATIKA OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO MOVITÉ 

VĚCI 

Vladimír Kodytek
55

 

 

ÚVOD 

 

 Téměř kaţdý znalec či odhadce majetku, zabývající se problematikou oceňování movitého 

majetku, strojů, technologických zařízení, motorových vozidel apod., se setkal v uplynulých desíti a 

více letech ze strany zákazníků s poţadavkem na stanovení nájemného obvyklého v místě při 

pronájmu těchto věcí, obecně patřících do velké skupiny, kterou označujeme jako movitý majetek. 

Setkáváme se s tím pak zejména tam, kde se připravuje pronájem mezi osobami ekonomicky 

spojenými (osobami blízkými). 

 Znalec zde je postaven před problém, jakým postupem a jak toto nájemné stanovit, kdyţ 

s výjimkou některých stavebních strojů, ručního elektrického nářadí a silničních motorových vozidel 

na trhu neexistují firmy, zabývající se pronájmem některých skupin movitého majetku, zejména pak 

obráběcích a tvářecích strojů, výrobních technologií apod. Pokud pak máme to štěstí a zákazník po nás 

chce stanovení nájemného obvyklého u movitých věcí, kde na trhu existují firmy, které se právě 

pronájmem těchto věcí zabývají, zjistíme provedenými konzultacemi, ţe jimi stanovované výše 

nájemného se zpravidla řídí zásadou „co trh snese, to si můţeme dovolit“. Sám jsem rovněţ 

absolvoval výzvědné cesty po těchto různých půjčovnách a kromě toho, ţe jsem zjistil, ţe kaţdá si to 

dělá jinak a především tak, co jí okolí  v daném místě dovolí, uvědomil jsem si, ţe všechny mají ale 

jedno společné, a tím je ekonomika návratnosti investice do půjčované věci včetně všech fixních 

nákladů s tím spojených. Zde pak jsem začal hledat cestu, jak z tohoto pohledu rozdělit movité věci do 

skupin dle doby jejich očekávané ekonomické návratnosti pro pronajímatele.    

 Další moţnou cestou stanovení nájemného pak je vzít do ruky originály či překlady některých 

zahraničních odborných knih zabývajících se oceňováním movitého majetku a postupy stanovení 

nájemného obvyklého, kde tyto teorie jsou mnohde sloţité a dle mého názoru někdy i ne zcela 

objektivní. 

 Před problém stanovení nájemného obvyklého v místě jsem byl postaven před více neţ desíti 

roky poprvé i já. Protoţe se tehdy jednalo o poměrně rozsáhlý soubor dopravní techniky, která byla 

navíc na straně pronajímatele předmětem leasingového pronájmu, snaţil jsem se s tímto úkolem 

vypořádat tak, aby výsledek byl objektivní a zároveň zákazník obstál před jakýmkoliv kontrolním 

orgánem. Z této snahy se postupně vyvinul postup, který jsem uplynulých deset let pouţíval i v jiných 

případech a postupně jej vylepšoval v závislosti na získávaných zkušenostech aţ jsem dospěl 

k postupu, který chci nyní touto cestou presentovat. 

 Protoţe v ČR není obecně platná metodika, která by říkala, jak přesně postupovat při 

stanovení nájemného obvyklého, chci tímto svým příspěvkem moţná otevřít, moţná jenom přispět 

k otevření řešení, jehoţ cílem by měla být metodika, která by sjednotila doposud pouţívané postupy a 

cesty, jak se k objektivní hodnotě nájemného obvyklého dopracovat.            

 

                                                 
55

 Ing. Kodytek Vladimír, Na Struhách 572, 517 54 Vamberk   
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1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY VÝPOČTU 

NÁJEMNÉHO OBVYKLÉHO 

  Pro stanovení nájemného obvyklého zpracovatel vychází z následujících 

základních předpokladů: 

 

1. Závěry v podobě stanoveného nájemného obvyklého movitého majetku v daném místě 

nejsou závislé na tom, zda je nájemcem ta či ona firma – osoba blízká, nebo to či ono 

středisko osoby blízké. Výsledky jsou objektivně zpracovány tak, ţe mají obecnou platnost 

pro jakýkoliv dlouhodobý nájemní vztah mezi jakýmikoliv podnikatelskými subjekty na trhu 

ČR.  

 

2. Pouţité závěry vycházejí ze známých skutečností a pořizovacích cen předmětů posouzení 

na úrovni jejich historických pořizovacích cen, kdyţ se jedná o poloţky movitého majetku 

zcela nové, ke dni uzavření nájemního vztahu nepouţité, nebo ze stanovených cen obvyklých 

předmětů pronájmu k datu vzniku nájemního vztahu tam, kde předmětem pronájmu bude věc 

starší, jiţ pouţívaná a rovněţ tak vycházejí ze vztahů obvyklých mezi podnikatelskými 

subjekty, jakoţ i z platných zákonů a legislativních nařízení ke dni stanovení nájemného. Tyto 

zjištěné skutečnosti, známé ke dni rozhodnému pro stanovení nájemného obvyklého, tvoří i 

výchozí základnu pro výpočet nájemného obvyklého v daném místě. 

 

3. Závěry vycházejí z předpokladu, ţe se jedná o dlouhodobý nájem či pronájem (myšleno 

smluvní nájemní vztah zpravidla delší neţ jeden měsíc či jeden rok) s platností těchto závěrů 

pro pouţití při stanovení výše ročních nájmů od data vzniku nájemního vztahu, ke kterému se 

pak váţí všechny, v oceňovacím vzorci pouţité proměnné, známé k tomuto dni. V případě 

změn některých vstupních proměnných, jako jsou: 

 

- výrazná změna sazby ČNB, za kterou jsou půjčovány peníze peněţním ústavům, či výrazná 

změna v chování peněţních ústavů při poskytování finančních úvěrů a půjček klientům, 

zejména pak výše úroků z půjčených peněz 

- změny a úpravy v zákonech, které mohou ovlivnit způsob výpočtu nájemného obvyklého 

(např. změny v zatřídění movitých zařízení do odpisových skupin dle zákona o dani z příjmu)  

- úpravy nájemního vztahu z pohledu nákladů na udrţování předmětů pronájmu 

v provozuschopném a bezpečném stavu (mezi smluvními stranami), výrazně odlišné od 

smluvních podmínek v okamţiku vzniku nájemního vztahu 
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- výrazné změny makroekonomické situace na trhu ČR mající vliv na ziskovost podniků 

v daném podnikatelském segmentu, ve kterém nájem probíhá 

 

budou tyto změny promítnuty do příslušných částí výpočtového vzorce pro výpočet výše 

měsíčního (ročního) nájemného. V případě výrazné změny sazeb úroků při půjčování peněz 

od peněţních ústavů pak bude stanovena k tomuto období jiná procentuelní sazba úroku ve 

výpočtovém vzorci a nájemné bude k danému datu upraveno. 

 

4. Závěry v podobě stanoveného nájemného obvyklého vycházejí z předpokladu, ţe v případě 

pronájmu movitých věcí ke dni vzniku nájemního vztahu zcela nových, doposud 

neprovozovaných mají tyto technickou hodnotu TH na úrovni 100 % TH zařízení shodných 

továrně nových a pro výpočet nájemného pouţité výchozí ceny jsou na úrovni jejich 

historických pořizovacích cen (HPC) a výpočet ročního (měsíčního) nájemného je prováděn 

ve stavu, kdy bereme u těchto nových zařízení rok pořízení za shodný s rokem výroby.  

 

5. Pokud se předmětem nájmu se stane movitý majetek, který byl pronajímatelem koupen jiţ 

jako starší, a nebo byl tento majetek pronajímatelem pouţíván pro vlastní potřeby v době od 

jeho zakoupení jako nového do doby vzniku nájemního vztahu, kde tato doba překročí jeden  

kalendářní měsíc, bude v tomto případě znaleckým oceněním stanovena cena obvyklá 

předmětu pronájmu ke dni vzniku nájemního vztahu a při výpočtu budeme vycházet z této 

ceny obvyklé. 

 

6. Vzorec, pouţitý pro výpočet ročního nájemného obvyklého v daném místě má obecnou 

platnost po celé období platnosti nájemního vztahu aţ do jeho ukončení s tím, ţe: 

- doba smluvního pronájmu není časově vázána dobu ekonomické návratnosti (DN) předmětu 

nájmu či pronájmu. V okamţiku, kdy skutečná doba, po kterou běţí nájem, dosáhne hodnoty 

doby ekonomické návratnosti pronájmu se nic nemění, nájem či pronájem běţí dál dle 

smlouvy a předmět pronájmu či nájmu začíná pronajímateli vydělávat. Podmínkou je, ţe 

v tomto období nedošlo k přerušení nájemního vztahu. V případě přerušení nájemního vztahu 

a jeho obnovení novou nájemní smlouvou pak vycházíme z podmínek platných na trhu ČR ke 

vzniku nového nájemního  vztahu a rovněţ tak vycházíme z nově stanovené ceny obvyklé 

předmětu pronájmu ke dni vzniku nového nájemního vztahu.  
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7. Všechny úvahy, předpoklady a podmínky, za kterých je zpracován postup výpočtu 

měsíčního (ročního) nájemného obvyklého v daném místě, vycházejí z předpokladu, ţe se 

jedná o běţný dlouhodobý pronájem formou nájmu či podnájmu mezi běţnými 

podnikatelskými subjekty a ne tedy o tzv. finanční pronájem či podpronájem (jakoukoliv 

formu leasingu) pro jehoţ provozování by musel mít objednatel posudku a pronajímatel 

příslušné podnikatelské oprávnění. 

 

8. V postupu stanovená doba nájmu či podnájmu pro jednotlivé předměty nájmu či podnájmu 

má význam z pohledu výpočtu výše ročního (měsíčního) nájemného obvyklého. Nájemní 

vztah můţe být ukončen kteroukoliv ze smluvních stran v kterémkoliv období tohoto vztahu a 

k tomu zpracovatel předpokládá existenci přílohy nájemní či podnájemní smlouvy v podobě 

podmínek, za kterých a jak můţe být tento nájemní vztah ukončen. Právní aspekty tohoto 

vztahu nejsou předmětem stanovení nájemného obvyklého. Ukončením nájemního vztahu 

v době pronájmu nekončí platnost výchozích údajů, pouţitých ve vzorci pro výpočet 

nájemného, zejména pak údaj o historické pořizovací ceně (HPC = výchozí cena pro výpočet 

výše nájemného) a době ekonomické návratnosti předmětu pronájmu. Pro uzavření nového 

nájemního vztahu na daný předmět pronájmu po skončení předchozího smluvního nájemního 

vztahu, musí být stanovena cena obvyklá (COB) předmětu pronájmu ke dni vzniku nového 

nájemního vztahu a stanovena nová doba ekonomické návratnosti předmětu pronájmu (DN) 

pro výpočet nájemného obvyklého, odpovídající podmínkám v době vzniku nového 

nájemního vztahu.  

 

9. Shora uvedený postup se stanovením COB a nové DN nebude pouţit v případě, kdy 

nájemní smlouva bude ukončena a bezprostředně obnovena z důvodu změny právní 

subjektivity jedné ze smluvních stran (např. změna právní formy subjektu). 

 

10. Předmětem pronájmu či nájmu mohou být pouze ty poloţky movitého majetku, kde jejich 

technická hodnota na počátku nájemního vztahu a v průběhu nájemního vztahu neklesne pod 

minimální technickou hodnotu (TH), udrţitelnou a nutnou pro bezpečný a spolehlivý provoz 

při stabilním dodrţování odpovídajících parametrů přesnosti daného zařízení po celou dobu 

ekonomické návratnosti předmětu pronájmu (DN). Tedy pouze ten movitý majetek, který je ke 

dni uzavření nájemního vztahu či v průběhu nájemního vztahu kompletní a provozuschopný a 

má po celé období ekonomické návratnosti předmětu pronájmu odpovídající výrobní či 

provozní přesnost. Pokud klesne technická hodnota pronajímaného movitého majetku pod 
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hodnotu TH = 10 %, v některých případech pod TH = 20 %, která vyjadřuje mezní hodnotu, 

za kterou lze předmět pronájmu povaţovat ještě za bezpečně provozuschopný, je povinností 

smluvních stran nájemní vztah váţící se k této příslušné poloţce ukončit.  

 

 11. Pro stanovení doby ekonomické návratnosti předmětu pronájmu (Dn) jsou jednotlivá 

posuzovaná zařízení zařazena do skupin ve smyslu Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 

30, totoţných s odpisovými skupinami, kde pro jejich zařazení je pak vyuţita Příloha č.1 

k tomuto zákonu. Doba ekonomické návratnosti předmětu pronájmu je pak pro tyto jednotlivé 

skupiny stanovena z pohledu pronajímatele – investora, kde tato doba nám vyjadřuje 

obvyklou dobu návratnosti vloţené investice = finančních prostředků, které by nájemce musel 

ke dni uzavření nájemního vztahu vloţit do nákupu shodných zařízení, shodného stáří a 

shodné technické hodnoty.  

Doba ekonomické návratnosti předmětu pronájmu DN pak můţe být v jednotlivých 

odpisových skupinách stanovena přiměřeně jinak, v závislosti na okolnostech pronájmu. 

Např.  

 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odepisování 

DN pro běţný 

stroj. podnik 

DN pro mov. 

vybav. kancel. 

DN pro mov. 

vybav. plav. baz. 

1 3 2 3 5 

2 5 3 5 8 

3 10 5 10 16 

 

 Zatřídění jednotlivých movitých věcí do odpisových skupin ve smyslu citované 

Přílohy č.1 k Zákonu č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu je uvedeno podrobně v této příloze a 

plně se na ně okazuji. 

2. POSTUP PŘI VÝPOČTU NÁJEMNÉHO OBVYKLÉHO 

 

 Konstrukce finálního výpočtového vzorce pro stanovení hodnoty nájemného 

obvyklého v místě je provedena v obecné rovině tak, aby byl tento vzorec pouţitelný jak při výpočtu 

nájemného obvyklého u strojů a technologických zařízení (obecně jakéhokoliv movitého zařízení), tak 

i při výpočtu nájemného obvyklého u silničních motorových vozidel a dalších specielních zařízení 

charakteru movitého majetku, a to jak v případě nájmu, tak i pro případ pronájmu pro movitý majetek 

nový i starší, a to pro movitý majetek vlastní i pro případ movitého majetku v ekonomickém 

(leasingovém) pronájmu (za předpokladu souhlasu leasingové společnosti). 
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 Vlastní vzorec pak vychází z následujících podmínek a předpokladů: 

 

1. Výchozí cena pro výpočet ročního (měsíčního) nájemného (kupní cena u zařízení zcela 

nového, nebo cena obvyklá u zařízení staršího) bude sníţena o částku, vyplývající 

z předpokladu, ţe na konci doby ekonomické návratnosti  bude mít kaţdé pronajímané 

zařízení určitou zbytkovou (likvidní) hodnotu, jejíţ výše bude stanovena procentem 

z historické pořizovací ceny (u zařízení továrně nového), nebo z ceny obvyklé ke dni zahájení 

nájemního vztahu (u zařízení staršího, dříve jiţ provozovaného), kde výše pouţitého procenta 

bude v souladu s charakterem posuzovaného zařízení a doporučeními znaleckých standardů 

pro technický stav zařízení po uplynutí jeho střední doby technického ţivota za předpokladu, 

ţe dané zařízení je plně funkční a provozuschopné (např. pro stroje a zařízení 10 %, motorová 

vozidla 20 % ). 

2. V období, kdy pronajímatel není majitelem posuzovaného zařízení (období leasingového 

pronájmu) je tento kromě dalších povinných plateb povinen platit pojištění předmětu leasingu 

(u vozidel pak navíc havarijní pojištění zpravidla v kombinaci se smluvně povinným 

pojištěním). Po skončení leasingového období tato povinnost u havarijního pojištění a 

pojištění předmětu leasingu zaniká, čímţ pronajímateli a majiteli vzniká jisté riziko 

vyplývající z moţných ztrát či poškození, na která se jiné druhy pojištění nevztahují. Pro 

potřeby našeho výpočtu pracujeme s povinným pojištěním předmětu leasingu, vyplývajícím 

z jeho smluvní hodnoty v leasingové smlouvě na počátku leasingového pronájmu a hrazeného 

po celou dobu leasingu pronajímatelem, na celou stanovenou dobu platnosti leasingu (DL). 

Zároveň pak budeme pracovat s rizikovým koeficientem, stanoveným procentuelním podílem 

z prodejní ceny předmětu pronájmu nového (HPC), nebo z jeho ceny obvyklé (COB) v 

případě předmětu pronájmu staršího s tím, ţe jeho výši pak stanovíme s přihlédnutím k výši 

nepojištěného rizika, a to po celou výpočtovou dobu ekonomického pronájmu DN. Na nájemce 

či podnájemce tak přeneseme náklady za všechny poloţky povinných plateb, které je povinen 

pronajímatel ze zákona platit jako jejich majitel či leasingový nájemce. U silničních 

motorových vozidel se dále mimo platby vázané na leasing (pojištění předmětu leasingu) 

jedná, kromě jiţ specifikovaných plateb, o silniční daň a poplatek za pouţívání rádia a 

smluvně povinné ručení (pokud není v době leasingového pronájmu započítáno do pojištění 

předmětu leasingu. 

3. Výši měsíčního nájemného pak zatíţíme procentuelními přiráţkami, vycházejícími 

z historické pořizovací ceny (HPC) u zařízení nového, respektive z ceny obvyklé (COB) u 

zařízení jiţ starších, sníţené o likvidní hodnotu (L) na konci výpočtové doby nájmu 

(nájemního období). Dále pak procentuelní sazby, které budou vyjadřovat obvyklý úrok 

z peněz pronajímatele vázaných na předmětu pronájmu, obvyklé reţijní náklady spojené  

s předmětem pronájmu na straně pronajímatele a ziskem obvyklým pro firmy podnikající 

v oblasti pronájmů movitého majetku ve prospěch pronajímatele. 

4. Pro kaţdý posuzovaný případ nájemního či podnájemního vztahu pak musíme před výpočtem 

nájemného znát tu část návrhu nájemní smlouvy, která se týká dohody smluvních stran, kdo a 

co bude z povinných plateb a prohlídek platit. např.:  

- předepsané i mimořádné servisní prohlídky, běţné opravy, opravy za účelem odstranění 

provozních závad, havárií s výjimkou   případných CO či GO (veškeré opravy mimo GO či 

CO) do výše sjednané částky 

- výměny olejů a provozních náplní 

- nákup příslušenství, které není součástí předmětů nájmu ve smyslu      občanského zákoníku 

(se souhlasem pronajímatele) 

- náklady spojené s přechodem na zimní či letní provoz 

- předepsané revize a prohlídky, vyplývající z norem a předpisů u vyhrazených technických 

zařízení, zdvihacích zařízení a pod. 

 Tyto smluvní podmínky uzavření nájemního vztahu pak ovlivňují sazbu reţijní přiráţky, o 

kterou výpočet nájemného zatíţíme. 
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Na základě shora uvedených předpokladů pak bude vzorec pro výpočet ročního nájemného 

obvyklého v daném místě a daném čase následující: 

 

a. Pro případ, kdy předmětem pronájmu je zařízení, které je ke dni uzavření nájemní smlouvy 

nové a u pronajímatele v ekonomickém pronájmu (leasingu).           

 

NR = 
         

N

NLLN

D

DRSPRDPPDPRSDLHPC 
 x (1 + SU + SR + SZ) 

 
,kde: 

 

 NR - roční nájemné (Kč) 

            HPC - historická pořizovací cena (u starších zařízení a obnoveného nájmu COB (cena 

obvyklá) – (Kč) 

L - likvidní hodnota na konci doby ekonomické návratnosti pronájmu (Kč) 

 SD - roční silniční daň (Kč) 

 PR - paušální roční poplatek za rádio (Kč) 

 DN - doba ekonomické návratnosti předmětu pronájmu (roky) 

PPL - povinné pojištění předmětu leasingu po dobu leasingu (havarijní pojištění a smluvně 

povinné pojištění) (Kč/doba leasingu) 

 SPR - smluvně povinné ručení (Kč/rok) 

 R - rizikový koeficient (sazba) (Kč/rok) 

DL - doba trvání leasingového pronájmu (roky) (u pronajímaných předmětů v době 

probíhajícího leasingu) 

 SU - úroková sazba obvyklá 

 SR - reţijní sazba obvyklá 

 SZ - zisková sazba obvyklá 

  

Pokud pak bude předmětem nájemního vztahu movitá věc v majetku pronajímatele, bude předmětný 

vzorec v nejzákladnější podobě: 

 

NR = 
   

N

N

D

DRLHPC 
 x (1 + SU + SR + SZ) 

 

Měsíční nájemné na úrovni cen obvyklých v daném místě a daném čase pak bude: 

 

NM = 
12

RN
  

 

 

 

b. Pro případ, ţe předmětem pronájmu je zařízení, které je ke dni uzavření nájemní smlouvy jiţ starší, 

v minulosti jiţ provozované a u pronajímatele v ekonomickém pronájmu (leasingu). 

 

NR = 
         

N

NLLN

D

DRSPRDPPDPRSDLCOB 
 x (1 + SU + SR + SZ) 

 

,kde: 

 

 COB - cena obvyklá ke dni uzavření nájemního vztahu 

 ostatní pouţité symboly jsou shodné se vzorcem pod bodem a.   
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Pokud pak bude předmětem nájemního vztahu movitá věc v majetku pronajímatele, bude předmětný 

vzorec v nejzákladnější podobě: 

 

NR = 
   

N

N

D

DRLCOB 
 x (1 + SU + SR + SZ) 

 

Měsíční nájemné na úrovni cen obvyklých v daném místě a daném čase pak bude: 

 

NM = 
12

RN
  

 

 

 V dalších odstavcích této stati posudku provedeme rozbor nastavení jednotlivých parametrů 

vzorce pro výpočet ročního a následně měsíčního nájemného na úrovni nájemného obvyklého 

v daném místě a daném čase. 

 

 

 

3. NASTAVENÍ PARAMETRŦ VÝPOČTOVÉHO VZORCE 

 

 

3.1. Historická pořizovací cena (HPC) a cena obvyklá (COB) 

 

 

 V případě, ţe pronajímané movité zařízení je zcela nové – viz. předchozí text,  vycházíme 

z historických pořizovacích cen (HPC) jednotlivých hodnocených poloţek, kde pojem historické 

pořizovací ceny není třeba rozebírat. Je to pořizovací cena předmětu posouzení při jeho pořízení jako 

nového v roce prvého pořízení a skládá se z ceny pořízení (fakturační cena zařízení) navýšené o 

náklady na jeho přepravu od prodejce a náklady spojené s jeho zprovozněním, případně další zde 

nespecifikované náklady).  

V případě, ţe pronajímané movité zařízení je ke dni vzniku nájemního vztahu starší, jiţ 

provozované (viz. předchozí text), vycházíme z předpokladu, ţe k datu vzniku nájemního vztahu by 

musel buď pronajímatel, nebo nájemce za dané zařízení zaplatit na trhu ČR při jeho pořízení cenu 

obvyklou (COB). Při stanovení ceny obvyklé pak vycházíme z klasických znaleckých postupů, pro 

které zde uvádím základní výpočtové vzorce: 

 

Vlastní výpočet vychází ze vztahu: 

 

CČ = VC x TH / 100 
, kde: 

 

CČ - současná zjištěná časová cena 

TH – technická hodnota (%) 

VC - výchozí cena 

 

Pro výpočet technické hodnoty (TH) platí vztah: 
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THV x (100 - ZA) x (100 + PS) 

TH = -------------------------------------------- (%) 
10000 

 

 

,kde: 

 

TH – technická hodnota (%) 

THV - technická hodnota výchozí (%) 

ZA - základní amortizace (%) 

PS - přiráţky, sráţky k technickému stavu (%) 

 

Pro stanovení ceny obvyklé, nebo také ceny trţní pak pouţijeme: 

 

COB = CČ x Kp 
 

, kde: 
 
COB - doporučená obecná cena při prodeji 
CČ - současná zjištěná časová cena 
Kp - koeficient prodejnosti 
 

 

 

III.2. Likvidní hodnota na konci výpočtové doby pronájmu  
 

 

 Zpracovatel  vychází z předpokladu, ţe na konci dlouhodobého nájemního vztahu bude 

předmět nájmu stále ještě zpeněţitelný za zbytkovou hodnotu na úrovni jeho likvidní hodnoty. 

Likvidní hodnotu na konci nájemního období (doby ekonomické návratnosti pronájmu) pak stanovíme 

jako procentuelní podíl z historické pořizovací ceny (HPC) v případě výpočtu nájemného dle vzorce 

a., nebo jak procentuelní podíl z ceny obvyklé (COB), stanovené znalcem na počátku vzniku 

nájemního vztahu dle vzorce b. pro zařízení starší, jiţ pouţívaná. 

 Pro účel stanovení zbytkové hodnoty na úrovni likvidní hodnoty provedeme rozdělení 

posuzovaného majetku do dvou skupin: 

a. Stroje a zařízení a ostatní movité věci 

b. Silniční motorová vozidla 

 

 

ad.a. Stroje a zařízení a ostatní movité věci 

  
U této skupiny movitého majetku zpracovatel vychází z pravidel pro oceňování movitého 

majetku a zejména pak z amortizačních křivek pro stanovení základních amortizací (ZA) při 

oceňování movitého majetku, uvedených v odborné literatuře, zejména pak ve Znaleckém standardu 

pro oceňování strojů a strojního zařízení,  VUT Brno, 1996, v Metodickém předpise pro trţní 

oceňování technologických  celků, vydaném jako sv.4 vzdělávací kniţnice odhadce ČKOM  Praha, 

1996 a v neposlední řadě pak ze Zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění. 

Amortizační křivky, pouţité v tomto posudku, vycházejí ze Zákona č.151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. 
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 Ze zde uvedených amortizačních křivek vyplývá, ţe v okamţiku dosaţení střední délky 

technického ţivota u daného movitého zařízení, je jeho ZA = 90 %, a to za předpokladu, ţe dané 

zařízení je kompletní, provozuschopné a jeho stav v dané chvíli odpovídá stáří a době provozu 

(opotřebení probíhalo rovnoměrně s dobou uţití aţ do okamţiku dosaţení střední délky technického 

ţivota). To znamená, ţe technická hodnota daného zařízení je za shora uvedených předpokladů (stav 

zařízení odpovídá stáří a době provozu, PS = 0 %) v tomto  okamţiku minimálně na úrovni THL = 10 

%. 
 Likvidní hodnotu na konci doby ekonomické návratnosti pronájmu pak stanovíme dle vztahu: 

 

a. Pro případ, ţe předmětem pronájmu je zařízení, které je ke dni uzavření nájemní smlouvy 

nové:           

 

L = 
100

LHPCxTH
    

   

kde: 

 

 HPC - historická pořizovací cena 

THL - předpokládaný technický stav zařízení v okamţiku dosaţení stanovené doby 

ekonomické návratnosti pronájmu DN   

 

b. Pro případ, ţe předmětem pronájmu je zařízení, které je ke dni uzavření nájemní smlouvy jiţ starší, 

provozované: 

 

L = 
100

LCOBxTH
   

 
kde: 
 
 COB - cena obvyklá zařízení ke dni uzavření nájemní smlouvy  
 

 Ze shora uvedených předpokladů a postupů vyplývá, ţe pro tuto skupinu 

posuzovaného majetku uvaţuji pro výpočet nájemného, ţe likvidní hodnota v okamţiku dosaţení doby 

ekonomické návratnosti pronájmu (DN) bude při THL = 10 % a koeficientu prodejnosti kL = 1,0 ve výši 

10 % HPC (resp. 10 % COB). 

Poznámka: 

Nepřihlíţím zde k tomu, ţe v konkrétním případě pronájmu by mělo mít dané zařízení, aby 

bylo schopno vykonávat spolehlivě a bezpečně po celu dobu nájmu to, k čemu je vyrobeno a 

pronajato, skutečnou technickou hodnotu vyšší, neţ je uvaţovaná technická hodnota na konci doby 

pronájmu.  

 

ad.b. Silniční motorová vozidla  

 
V PŘÍPADĚ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL ŘÍKÁ ZNALECKÝ STANDARD 

Č.I/2005 PRO OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, VYDANÝ VUT V BRNĚ, ÚSTAVEM 

SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ V ROCE 2005, ŢE POKUD JE VOZIDLO KOMPLETNÍ, 

PROVOZUSCHOPNÉ, MÁ PLATNOU PROHLÍDKU NA STK A PLATNÉ OSVĚDČENÍ O 

MĚŘENÍ EMISÍ A JEHO STAV NEVYŢADUJE OPRAVU NĚKTERÉ Z JEHO SKUPIN ČI 

CELÉHO VOZIDLA, NEMĚLA BY BÝT AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ HODNOTA TAKOVÉHOTO 

REDUKOVANÉHO VOZIDLA NIŢŠÍ NEŢ THVR = 20 %. 

THL = 20 % 
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3.3. Roční silniční daň (SD) a paušální roční poplatek za rádio (PR) 

 
POUŢIJI HODNOTU ROČNÍ SILNIČNÍ DANĚ PLATNOU KE DNI VZNIKU 

NÁJEMNÍHO VZTAHU PRO DANOU KATEGORII A OBSAH MOTORU PŘÍSLUŠNÉHO 

VOZIDLA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. TOTÉŢ PAK PLATÍ O ROČNÍM POPLATKU ZA 

RÁDIO INSTALOVANÉ VE VOZIDLE. 

 

 
3.4. DOBA EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI PŘEDMĚTU PRONÁJMU (DN) 
 

 

 Pro účel naší práce rozumíme dobou nájmu teoretickou dobu návratnosti 

investice, tedy prostředků, které bychom museli ke dni uzavření nájemní smlouvy vynaloţit 

na nákup typově shodných zařízení, shodného stáří a shodné technické hodnoty. Tento závěr 

vyplývá ze zpracovatelem v minulosti provedeného průzkumu v půjčovnách motorových 

vozidel a v půjčovnách stavebních strojů a nářadí, kde základním kriteriem, které zde je 

sledováno je doba návratnosti vloţené investice. Zároveň zde zpracovatel posudku přihlíţí 

k obvyklé investiční politice v průmyslových podnicích v ČR, kde jsou interně stanovena 

pravidla pro investiční návratnost vynaloţených prostředků na nákup zařízení dle jejich 

charakteru.  

Pro stanovení doby ekonomické návratnosti nájmu (Dn) jsou jednotlivá posuzovaná 

zařízení zařazena do skupin ve smyslu Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 30, 

totoţných s odpisovými skupinami, kde pro jejich zařazení je pak vyuţita Příloha č.1 

k tomuto zákonu. Skutečná doba ekonomické návratnosti nájmu je pak v těchto jednotlivých 

odpisových skupinách stanovena z pohledu pronajímatele – investora, kde tato doba nájmu 

nám vyjadřuje obvyklou očekávanou dobu návratnosti vloţené investice = finančních 

prostředků, které by nájemce musel ke dni uzavření nájemního vztahu vloţit do nákupu 

zařízení nového a můţe být, jak jsem jiţ uvedl v kapitole 1., odst.11, pro různé případy nájmu 

vzájemně odlišná. 

Např. pro pronájem vybavení plaveckého bazénu, který je v majetku města, kde není 

účelem pronájmu výší nájemného ekonomicky zlikvidovat nájemce, ale nechat jej ţít, kde 

prioritní je udrţení bazénu v provozu pro veřejnost. 

 

3.5. Povinné pojištění předmětu leasingu po dobu leasingu (PPL) a smluvně 

povinné ručení (SPR) 

 

PPL – vztahuje se pouze a jenom k předmětům leasingového pronájmu a převezmeme je 

leasingové smlouvy a její přílohy pro konkrétní vozidlo 

SPR – platí pro kaţdé vozidlo a stanovíme je na úrovni platného SPR ke dni vzniku nájemního 

vztahu, dle kategorie, obsahu  a hmotnosti vozidla. V případě strojů a zařízení, kde neznáme pojem 

smluvně povinného ručení, pak zde uplatním výši pojistného, které ročně hradí pronajímatel 

pojišťovně na základě uzavřeného smluvního vztahu za předměty pronájmu (nutno vypreparovat 

z celkové pojistné částky, pokud nejsou předmětem pronájmu všechny poloţky chráněné pojištěním).  
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3.6. Rizikový koeficient (R) 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe u pronajímaného majetku, který je od počátku nájemního 

vztahu majetkem pronajímatele po celou dobu nájmu nelze pojistit všechna rizika související 

s nájmem a při pronájmu vzniká pro pronajímatele určité riziko vyplývající z případného zcizení či 

poškození nezjištěným pachatelem, případně riziko z dalších nespecifikovaných ekonomických ztrát 

vztahujících se k předmětu pronájmu, které běţné majetkové pojištění nepokrývá, je nutné ve 

výpočtovém vzorci uvaţovat s jistou procentuelní pojistkou váţící se na historickou pořizovací cenu či 

cenu obvyklou předmětu pronájmu. 

 Při jednání s autopůjčovnami a půjčovnami strojů a zařízení jsem zjistil, ţe většina 

těchto půjčoven se chová tak, ţe se snaţí v ceně nájmu zahrnout i svá rizika vyplývající ze shora 

uvedených moţných ztrát. Přístupy k výši rizikových marţí, které promítají do pouţívaných cen 

nájemného jsou velmi rozdílné jak z pohledu jednotlivých podnikatelských subjektů podnikajících 

v oblasti půjčovnictví, tak i z pohledu jednotlivých případů, kde se přihlíţí k délce nájemní doby, výši 

sloţené zálohy při podpisu nájemní smlouvy, kdo si zařízení půjčuje a pod. 

 V našem případě vzorec platí pro dlouhodobý pronájem (zpravidla delší neţ 1 rok), 

kde případné riziko nechráněné běţným majetkovým pojištěním lze odhadnout v rozmezí 1 aţ 5 % 

z HPC (případně COB).  

Poznámka: 

Pro případ, ţe předmět pronájmu není chráněn majetkovým pojištěním, případně kdyţ doba 

ekonomické návratnost pronájmu je delší neţ doba zbývajícího leasingového pronájmu, bude hodnota 

rizikového koeficientu vyšší.    

 

3.7. Doba leasingu (DL) 

 

 Tento parametr pouţíváme ve výpočtovém vzorci pouze tehdy, jestliţe je předmět 

pronájmu na straně pronajímatele v ekonomickém pronájmu a on jej podprojímá se souhlasem 

leasingové firmy další firmě. Myšlena tím je doba (v rocích), která ke dni uzavření nájemního vztahu 

zbývá do splnění podmínek leasingové smlouvy. 

 

3.8. Úroková sazba obvyklá (SU) 

 

 Na fungující pronájem se musíme z finančního pohledu dívat jako na půjčené peníze, 

které jsou vázány pronajímateli v předmětu pronájmu po celou dobu tohoto pronájmu. 

 Při stanovení úrokové sazby obvyklé v daném místě a daném čase vycházíme 

z obvyklých úrokových sazeb za půjčené peníze od bankovního sektoru, platných k datu, ke kterému 

stanovujeme nájemné obvyklé. Nutno zjistit aktuální stav na trhu a doloţit. 
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3.9. Reţijní sazba obvyklá  (SR)   

 

 Předmětný pronajímaný majetek je po celou dobu nájemního vztahu administrativně 

obhospodařován správou majetku pronajímatele. Jedná se zejména o následující činnosti: 

 

a. Reţijní práce spojené s uzavřením nájemní či podnájemní smlouvy na předmět nájmu či 

podnájmu s nájemcem (vystavování faktur na pronájem a sledování plateb, řešení případné 

platební nekázně, řešení administrativních problémů spojených s haváriemi a poškozením 

předmětů pronájmu, provádění kontrol na způsob provozování předmětů pronájmu a 

dodrţování předepsaných servisních prohlídek STK a SME a předepsaných revizí). 

b. Vedení inventární evidence předmětného majetku a další činnosti s tím spojené. 

c. Práce spojená s předáním předmětu pronájmu a jeho případným převzetím zpět po skončení 

nájemního vztahu. 

d. Smluvní náklady, vztahující se k opravám a údrţbě předmětů pronájmu, jdoucí k tíţi 

pronajímatele (dle nájemní smlouvy). 

 

Provozní reţie u výrobních podnikatelských subjektů se běţně pohybují dle charakteru a 

velikosti firmy na úrovni od 10 do 35 %. V našem případě se nejedná o reţijní práce spojené se 

zajišťováním výrobní činnosti ale o rutinní administrativní práci při nevýrobní podnikatelské činnosti, 

srovnatelné s provozem půjčovny strojů, zatíţené určitým očekávaným nákladem pro případ, ţe 

náklady na opravu zařízení překročí smluvní částku, do jejíţ výše hradí tyto náklady nájemce. Dle 

názoru zpracovatele je pro uvedené činnosti moţné uvaţovat v současné době rozmezí od 1 do 4 %. 

 

3.10. Zisková sazba obvyklá (SZ)    

 

 Ziskem obecně rozumíme pro účely této práce rozdíl mezi částkou stanoveného 

nájemného obvyklého v daném místě a daném čase a sumou všech nákladů na předmět pronájmu 

nabíhajících při zvoleném způsobu dlouhodobého pronájmu a při stanovených pravidlech, o co se stará 

a zajišťuje pronajímatel a o co se stará a zajišťuje nájemce. 

 Ziskovou sazbu obvyklou při pronájmu movitého majetku lze v současných 

podmínkách uvaţovat v rozmezí 0 – 30 % dle charakteru podnikatelské činnosti pronajímatele a 

s přihlédnutím k moţné ziskovosti vyplývající pro nájemce z pronájmu předmětného movitého 

majetku. Při tom sazbu Sz = 0 % bych pouţil v případě, ţe pronajímatelem je např. město (viz. případ 

pronájmu movitého majetku městského bazénu), kde jeho  prioritní činností není tvorba zisku 

z podnikání, tedy i z pronájmu. 

 

 

ZÁVĚR 

 

 Věřím, ţe v situaci, kdy na našem oceňovacím trhu máme k disposici pouze ze 

zahraniční literatury přeloţená doporučení pro postupy a teorie při stanovení nájemného obvyklého 

v místě, a kdy tyto postupy jsou někdy aţ zbytečně sloţité, povzbudí tento můj příspěvek zájem u 

znalecké obce o tuto problematiku a časem se dopracujeme k jednotné metodice, o kterou budeme 

moci svá zjištění, týkající se stanovení nájemného obvyklého u předmětů, které se běţně na trhu 

nepronajímají, nebo u kterých je obtíţné tyto informace na trhu získat, opřít. 
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STŘET OSOBNÍHO AUTOMOBILU S DĚTSKÝM CHODCEM 

- ZKOUŠKY A ANALÝZA. 

Alţběta Kvášová
56

, Michal Frydrýn
57

, Zdeněk Marek
58

 

Abstrakt 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze provedla v roce 2010, v rámci výzkumu bezpečnosti a 

ochrany chodců v silničním provozu, v pořadí jiţ druhou sérii dynamických zkoušek střetu 

dětského chodce s vozidlem kategorie M1. Příspěvek je zaměřen zejména na vzájemné 

porovnání provedených zkoušek s automobilem Škoda Roomster (2009) a Škoda Octavia II 

(2010), určení hlavních odlišností a markantů a zaměřuje se na výstupy, které jsou vyuţitelné 

z hlediska praxe soudního znalectví v oboru dopravy. 

ÚVOD 

Fakulta dopravní ČVUT v Praze provedla na podzim roku 2010 v pořadí jiţ druhou 

sérii dynamických zkoušek pasivní bezpečnosti – kolize osobního automobilu s dětským 

chodcem. Provedené zkoušky jsou součástí dlouhodobého výzkumu bezpečnosti chodců 

v silničním provozu na Fakultě dopravní a jejich realizace je podporována dalšími 

spolupracujícími organizacemi (uvedeny v závěru příspěvku). Podrobný popis výsledků a 

závěrů ze zkoušek provedených na podzim roku 2009 s automobilem Škoda Roomster, byl na 

konferenci EVU představen jiţ v loňském roce. Cílem tohoto příspěvku je jednak seznámení 

s dílčími výsledky posledních provedených zkoušek s automobilem Škoda Octavia II, ale 

zejména vzájemné porovnání provedených testů, určení hlavních odlišností střetu s různými 

testovanými vozidly a prezentace těch skutečností, které je moţno vyuţít z hlediska praxe 

soudního znalectví. 

PARAMETRY ZKOUŠEK 

Počáteční podmínky pro zkoušky s automobilem Škoda Octavia II byly záměrně 

ponechány shodné, jako v případě testů provedených v roce 2009 s automobilem Škoda 

Roomster tak, aby byla zajištěna moţnost jejich vzájemné komparace. Jedná se o kolizi 

automobilu kategorie M1 s figurínou dětského chodce. Pouţitá figurína P6 je reprezentantem 

šestiletého dítěte (výška: 1,17 m; hmotnost: 22 kg) – pro potřeby zkoušek byla upravena tak, 

aby bylo moţno sledovat i ta biomechanická kritéria, která se standardně u figurín tohoto typu 

neměří (primárně je figurína určena pro testování dětských zádrţných systémů) – konkrétní 

úpravy byly podrobně specifikovány ve zmíněném příspěvku, který se týkal souhrnu výsledků 

zkoušek s vozidlem Škoda Roomster (2009). Konfigurace střetu je následující: 

 pozice figuríny čelem ke kolidujícímu vozidlu, stoj spatný v prodlouţení podélné 

osy vozidla, 

 rychlosti nárazu (nominální): 10, 20 a 30 km/h, 
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 vozidlo brzděno s počátkem v okamţiku nárazu. 

Kalibrace a instrumentace figuríny byla v obou případech shodná, odlišoval se pouze 

typ pouţitých akcelerometrů a měřící ústředny, shodné bylo i umístění svazku kabeláţe. 

Odlišnost lze spatřovat v průměru a pruţnosti kabelů, coţ můţe mít určitý vliv na postřetovou 

kinematiku pohybu figuríny a sekundární kontakt s vozovkou – nicméně tento vliv lze 

povaţovat za spíše minoritní. Figurína byla vybavena třemi tříosými snímači zrychlení 

umístěnými v hlavě, hrudníku a pánvi. Dále jedním jednoosým akcelerometrem v oblasti 

kolenního kloubu. Stehenní kost – resp. náhrada stehenního segmentu, byla vybavena 

tenzometrickým měřením jednoosé napjatosti, ze které byla následně odečítána velikost 

působící kontaktní síly v okamţiku nárazu. 

VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ ZKOUŠEK 

Za podmínek uvedených výše byly provedeny čtyři (2009) resp. tři (2010) zkoušky o 

reálných nárazových rychlostech tak, jak jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 3 – Reálné nárazové/střetové rychlosti pro jednotlivé zkoušky. 

Porovnání geometrie a struktury přídě vozidla a vliv na postřetovou kinematiku chodce 

Příď Škoda Roomster vs. Škoda Octavia II 

Na obrázku č. 1 vlevo, jsou porovnány obrysy přídí předmětných automobilů, z čehoţ 

jsou patrné hlavní odlišnosti obou karosérií. Růţový obrys představuje vozidlo Škoda 

Roomster, červený je obrysem Škoda Octavia II. Z porovnání je zřejmé, ţe kromě 

markantních diferencí v délce přídě, sklonu kapoty a čelního skla, je z hlediska kontaktu s 

chodcem důleţitá i odlišná struktura nárazníku (umístění a typ spodní mříţky, tvar krytu 

nárazníku aj.), dále pak poloha masky a mříţky chladiče ve víku motoru (Škoda Octavia II) 

resp. v nárazníkové části (Škoda Roomster). Konkrétně viz fotografie na obrázku č. 1 vpravo, 

kde je moţné oba automobily porovnat vzhledem k postavení figuríny. Z porovnání je zřejmé, 

ţe pro střet s chodcem velikosti zkušební figuríny, tedy cca 117 cm, je kontaktním místem 

hlavy oblast překryvu obou obrysových křivek, obdobně oblast náběţné hrany kapoty u obou 

automobilů nevykazuje výraznější rozdíl, i přes to, ţe u vozidla Škoda Roomster je posazena 

mírně níţe – z tohoto vyplývá, ţe větší vliv na postřetovou kinematiku chodce, za daných 

počátečních podmínek, má zejména struktura nárazníku a masky. 

 

Obrázek č. 5 – vlevo: obrys automobilu Škoda Roomster a Škoda Octavia II vs. figurína P6;  

vpravo: reálné postavení figuríny vŧči přídi automobilu Škoda Roomster a Škoda Octavia II. 

 rok 2009 2010

č. zkoušky Škoda Roomster Škoda Octavia II

101 10,6 km/h 12,2 km/h

201 17,3 km/h 22,4 km/h

301 28,7 km/h 30,6 km/h

302 31,9 km/h -

Škoda Roomster 

Škoda Octavia II 
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Střet a postřetová kinematika figuríny 

V tabulce č. 2 jsou chronologicky seřazena vzájemná kontaktující místa tak, jak byla 

vyhodnocena ze záznamů pořízených vysokorychlostními kamerami. U vozidla Škoda 

Roomster nejdříve dochází ke kontaktu nárazníku v místě registrační značky s nadkolenní 

oblastí figuríny P6, následuje kontakt spodní mříţky chladiče s kolenem, masky s pánevní 

oblastí a dále dochází ke kontaktu hlavy s kapotou automobilu na úrovni linie WAD1000. Při 

rychlostech kolem 30 km/h došlo při letu figuríny k jejímu úplnému přetočení kolem osy y – 

tzv. salto, a dopadu na hlavu resp. záda s následným sunutím po vozovce a ustálením pohybu 

v konečné poloze – na zádech. U vozidla Škoda Octavia II dochází nejprve ke kontaktu 

masky automobilu resp. mříţky chladiče s pánevní oblastí figuríny. Jelikoţ je mříţka chladiče 

integrována do kapoty automobilu, po prvním kontaktu dochází ke stlačení kapoty (vůle 

v zámku) a teprve poté k její deformaci, následuje kontakt stehna s nárazníkem v místě 

registrační značky a kolene se spodní mříţkou chladiče. Hlava figuríny, shodně jako 

v předchozím případě, naráţí na kapotu na úrovni linie WAD1000. Jiţ při rychlosti kolem 

20 km/h došlo k otočení figuríny kolem těţištní osy y, kdy se nohy dostaly nad úroveň ramen 

a hlavy, k úplnému přetočení o více neţ 180° však nedošlo, a to ani při rychlosti okolo 

30 km/h. Figurína narazila na vozovku nejprve hlavou, následně kontaktovala se zemí ramena 

a hrudník. Konečná poloha figuríny byla pro vyšší rychlosti v pozici na břiše. 

 

Tabulka č. 4 – Fáze kontaktu s přídí automobilu. 

Z rozboru vyplývá, ţe hlavní odlišnost mezi oběma vozidly, vzhledem ke geometrii 

přední části, je zejména v místě prvního kontaktu dětské figuríny s vozidlem. Z toho se odvíjí 

rozdíl ve velikosti uděleného momentu kolem těţištní osy y a tedy míra rotace figuríny 

v postřetovém pohybu. Na obrázku č. 2 jsou záběry z vysokorychlostní kamery pro tři 

provedené zkoušky s nominální střetovou rychlostí 30 km/h. Vlevo resp. uprostřed je umístěn 

snímek ze zkoušky 09_301 (28,7 km/h) resp. 09_302 (31,9 km/h) s vozidlem Škoda Roomster 

a vpravo ze zkoušky 10_301 (30,6 km/h) s vozidlem Škoda Octavia II (snímky pořízeny ve 

stejný okamţik po nárazu). Zde je patrné, ţe v případě zkoušek s automobilem Škoda 

Roomster kontaktovala figurína vozovku v úhlu mírně větším neţ 180° (vztaţeno k výchozí 

poloze), v druhém případě s vozidlem Škoda Octavia II je tomu naopak, nedošlo k úplnému 

přetočení. Nicméně lze říci, ţe i přes výše popsané rozdíly v geometrii a struktuře přídě, ve 

vztahu ke kinematice kontaktu s dětskou figurínou, není mezi oběma vozidly rozdíl velký, a 

převládající vliv zůstává v diferenci střetových rychlostí – viz dále rozdíl v odhozové 

vzdálenosti. 

 

Obrázek č. 6 – Snímky z vysokorychlostní kamery – rozdíl v trajektorii a úhlu dopadu figuríny na 

vozovku pro rychlosti kolem 30 km/h. 

Škoda Roomster vs. figurína P6 Škoda Octavia II vs. figurína P6

2009 2010

1
nadkolenní oblast vs. nárazník v místě registrační 

značky

oblast pánve vs. maska automobilu s mřížkou 

chladiče

2
koleno vs. spodní mřížka chladiče resp. její horní 

hrana – rozhranní mezi nárazníkem a mřížkou
stehno vs. nárazník v místě registrační značky

3 pánevní oblast vs. maska s mřížkou chladiče, lišta koleno vs. spodní mřížka chladiče v nárazníku

4 sunutí vzhůru sunutí vzhůru

poř.
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Postřetová kinematika figuríny byla pro účely analýzy rozdělena do čtyř fází – první 

fáze je ohraničena okamţikem prvního kontaktu figuríny s kolidujícím automobilem a 

posledním vzájemným kontaktem obou objektů – fáze kontaktu s automobilem. Následující 

fáze letu figuríny je vymezena okamţiky posledního kontaktu s automobilem a prvním 

kontaktem figuríny s vozovkou. Poslední dvě fáze, tedy dopad a sunutí do konečné polohy 

odděluje okamţik úplného kontaktu trupu figuríny s vozovkou. Tyto čtyři fáze kinematiky 

pohybu byly vztaţeny k odhozové vzdálenosti figuríny od místa prvního kontaktu – střetu. 

Z grafu na obrázku č. 3 (zkoušky řazeny sestupně dle rychlosti) vyplývá, ţe pro střetovou 

rychlost okolo 30 km/h (a shodně i pro zkoušku pro střetovou rychlost 22,4 km/h, zkouška 

10_201, Škoda Octavia II) byla figurína v kontaktu s vozidlem cca 10 aţ 12 % z celkové 

vzdálenosti odhozu, let figuríny tvořil průměrně 46 % a dopad a následné sunutí 

představovalo dohromady 37 aţ 44 % postřetové dráhy figuríny. Kontakt celého trupu 

s vozovkou a jeho sunutí do konečné polohy tvořilo v těchto případech 18 aţ 22 % celkové 

dráhy. Adhezní podmínky při obou sériích testů byly shodné. 

 

Obrázek č. 7 – Kinematika pohybu dětského chodce – fáze pohybu vztaţeny k odhozové vzdálenosti. 

Odhozová vzdálenost 

Poloha objektů po kolizi, resp. odhozová vzdálenost figuríny od místa střetu, je 

znázorněna na obrázku č. 4. Místo střetu je označeno bodem na hranici 0A. Nárazové 

rychlosti nebyly u obou sérií zkoušek zcela identické, proto byla pro moţnost vzájemného 

porovnání a určení moţných odlišností a vlivů tvaru přídě na odhozovou vzdálenost dětského 

chodce, provedena přibliţná interpolace těchto hodnot proloţením regresními křivkami. Délka 

odhozu byla vztaţena k odpovídající kinetické energii střetu, resp. ke střetové rychlosti (rozdíl 

hmotností obou automobilů byl minimální). Brzdné zpomalení obou automobilů shodné. 

Příslušný graf je na obrázku č. 5. Je patrné, ţe v tomto ohledu není mezi oběma automobily 

výrazný rozdíl, i kdyţ pro vozidlo Škoda Octavia II se jeví odhozová vzdálenost figuríny pro 

vyšší rychlosti mírně kratší. Nutno však konstatovat, ţe z relativně malého mnoţství dat, která 

byla naměřena, lze usuzovat pouze na hlavní tendenci, nelze vyslovit jednoznačný závěr o 

vlivu přídě na trajektorii a odhozovou vzdálenost dětské figuríny či vyvodit přesnější odhad 

vzdálenosti odhozu pro vyšší střetové rychlosti. 
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Obrázek č. 9 – Graf závislosti odhozové vzdálenosti dětského chodce na střetové/kolizní rychlosti vozidla 

(rychlosti 10 aţ 30 km/h) – experimentální měření. 

Stanovení součinitele smykového tření – oděv-vozovka 

Z naměřeného zrychlení na jednotlivých částech figuríny v konečné fázi sunutí, spolu 

s porovnáním záznamu z vysokorychlostních kamer, byl experimentálně stanoven součinitel 

smykového tření mezi oděvem chodce a vozovkou. Vozovka s asfaltovým povrchem, suchá, 

mikrotextura středně drsná, vozovka bez závad, bez podélných a příčných sklonů. Oděv 

chodce byl tvořen trikotem s dlouhým rukávem a dlouhými kalhotami, oboje z látky 

s převládajícím podílem bavlny. Klimatické podmínky byly pro obě série testů totoţné. 

Z experimentů vyplývá, ţe koeficient tření se pro dané podmínky pohybuje v rozmezí 0,61 aţ 

0,64. Úplný výčet výsledků je uveden v tabulce č. 4. U zkoušek s označením 101 (nominální 

nárazová rychlost 10 km/h) k výraznému sunutí nedochází, proto tyto nebyly do porovnání 

zařazeny. 

 

Tabulka č. 6 – Hodnoty součinitele tření oděv-vozovka z experimentálního měření. 
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rychlost v komažiku střetu *km/h+

Škoda Roomster Škoda Octavia II regrese (Škoda Roomster) regrese (Škoda Octavia II)

2009 2010

[-] [-]

101 - -

201 0,63 0,62

301 0,61 0,62

302 0,64

zkouška č. koeficient tření

rychlost vzdálenost rychlost vzdálenost

[km/h] [m] [km/h] [m]

101 10,6 1,7 12,2 2,8

201 17,3 4,5 22,4 6,1

301 28,7 9,5 30,6 9,7

302 31,9 11,6

zkouška 

č.

Škoda Roomster Škoda Octavia II

Obrázek č. 8 a Tabulka č. 5 – Odhozová vzdálenost figuríny P6 pro jednotlivé zkoušky. 
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Porovnání biomechanických kritérií, pravděpodobnost poranění 

Z výslednic naměřených zrychlení na figuríně byla vypočítána biomechanická kritéria 

poranění (kritérium poranění hlavy HPC15
59

, kriterium 3ms
60

 a amax
61

). Kontakt s vozidlem, 

jako primární náraz a následný kontakt s vozovkou, jako náraz sekundární, byly sledovány 

zvlášť. Obecně lze konstatovat, ţe limitní hodnoty poranění pro hlavu, hrudník a pánev 

nebyly při primárním nárazu, pro ţádnou ze zkoušek, překročeny. Z porovnání sérií zkoušek 

vyplývá, ţe při primárním nárazu jsou naměřené hodnoty biomechanických kritérií pro hlavu 

obecně mírně vyšší u vozidla Škoda Octavia II, to obdobně platí i pro poranění hrudníku, ale 

pouze pro niţší kolizní rychlosti (10, 20 km/h), pro rychlosti okolo 30 km/h jsou naměřené 

hodnoty téměř srovnatelné. Pánevní oblast je, vzhledem ke konfiguraci střetu, více 

exponována u vozidla Škoda Octavia II. Naopak u vozidla Škoda Roomster je více zatíţena 

oblast stehenní. Zároveň stehenní oblast a oblast kolenního kloubu nesou, vzhledem 

k povaze zatíţení u obou typů vozidel, nejvyšší pravděpodobnost poranění – zejména pro 

rychlosti nad 30 km/h, kdy byly biomechanické limity těchto oblastí u obou automobilů 

překročeny; lze tedy předpokládat poranění měkkého kolene, popř. zlomeninu bérce, a roste 

moţnost fraktury femuru. Co se týče nárazu sekundárního, hodnoty kriteria poranění hlavy 

několikanásobně překročily hodnoty při nárazu primárním, kdy došlo i k překročení limitních 

hodnot. Ze záznamu nehodového děje a analýzy průběhu kontaktu s vozovkou však také 

vyplývá, ţe hodnota HPC, ani kritérium 3ms, nevystihuje zcela přesně závaţnost kontaktu 

figuríny s vozovkou při sekundárním nárazu. Důvodem je převaţující flexně extenční 

mechanizmus pohybu krční páteře a smýkání hlavy po vozovce – z čehoţ lze usuzovat na 

vznik závaţného poranění krční páteře. 

Porovnání poškození automobilu 

Dokumentace poškození automobilu byla v případě testů s vozidlem Škoda Roomster 

prováděna pouze popisem spolu s pořízením podrobné fotodokumentace. V případě 

automobilu Škoda Octavia II bylo navíc vyuţito technologie 3D skenování poškození pomocí 

ručního skeneru. Před a po kaţdé zkoušce byl vytvořen 3D sken kapoty a nárazníku – tato 

měření byla následně porovnána a byla vytvořena mapa poškození kapoty pro kaţdou 

provedenou zkoušku. V následující tabulce č. 5 je uveden jednak slovní popis poškození pro 

jednotlivé zkoušky, ilustrativní fotodokumentace a výsledné mapy poškození kapoty pro 

automobil Škoda Octavia II. Obecně se dá konstatovat, ţe od rychlosti cca 20 km/h je 

plastická deformace kapoty viditelná pouhým okem a zároveň dochází k plastickým změnám 

v uchycení krytu nárazníku na výztuhu. Při rychlostech okolo 30 km/h došlo u obou 

automobilů navíc k uvolnění, trvalé deformaci, příp. vylomení tvrdých plastových dílů 

(mříţky chladiče), u vozidla Škoda Roomster navíc k deformaci frontendu. 

                                                 
59

 Kritérium HPC15 – limitní hodnota 1000 udává 50% pravděpodobnost vzniku závaţného poranění 

hlavy. Dle amerického standardu FMVSS 208 je limit kritéria HPC15, pro šestileté dítě, roven hodnotě 700. 
60

 Kritérium/limit 3ms – udává toleranci pro vznik závaţného poranění. Limitní hodnotou je maximální 

velikost zrychlení, která smí na danou část těla působit po dobu 3 ms. 
61

 Kritérium/limit amax – pravděpodobnost poranění je určena maximální moţnou hodnotou naměřeného 

výsledného zrychlení. 
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Tabulka č. 7 – Poškození automobilu po sráţce s dětským chodcem (figurínou P6) pro jednotlivé zkoušky. 

ZÁVĚR 

Zkoušky střetu osobního automobilu s dětským chodcem tak, jak zde byly 

představeny, si kladou za cíl poukázat jednak na metodikou nepodchycená místa ve zkoušení 

osobních automobilů, jednak se pokusit o co nejpodrobnější popis odlišností kontaktu 

dětského chodce s různými typy přídí osobních automobilů. Z provedených zkoušek, 

z hlediska výzkumu ochrany dětských chodců a z hlediska závaţnosti poranění po střetu 

s automobilem, vyplývá nutnost zaměření se na silové působení na dolní končetiny a dále také 

nutnost sledovat momenty a zrychlení působící na krční páteř chodce, a to zejména z důvodů 

analýzy závaţnosti sekundárního nárazu. Díky jen málo odlišné struktuře a tvaru přídě 

automobilů Škoda Roomster a Škoda Octavia II, byly analyzovány a určeny hlavní tendence 

vlivu na postřetovou kinematiku dětského chodce pro automobily tohoto typu, zároveň byly 

v rámci tohoto příspěvku komentovány i jejich vzájemné odlišnosti. Podrobné výsledky jsou 

součástí závěrečných zpráv, které jsou zpracovány pro kaţdou sérii testů. 

Fotodokumentace, videozáznamy a závěrečné zprávy ze všech provedených zkoušek 

jsou volně přístupné na internetových stránkách Ústavu soudního znalectví v dopravě, FD 

ČVUT: k622.fd.cvut.cz v sekci Aktuálně. 

Zkoušky byly provedeny ve spolupráci se společnostmi: Škoda auto a.s. – Výzkum 

dopravní bezpečnosti; A.L.C.Z. a.s.; TÜV SUD Czech s.r.o.; Solid Vision, s.r.o. a za podpory 

MŠMT (MSM6840770043). 
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101

kapota ohnutá do masky v místě 

krycí lišty, poškození kapoty 

elastické, vrátilo se do původní 

polohy

deformace kapoty v místě nárazu 

(max. průhyb 13,2 mm), na hraně 

spoileru a horní hraně nárazníku 

stopy (vlákna) od oděvu chodce

201

kapota ohnutá do masky v místě 

krycí lišty, malé prasknutí krycí 

lišty, malé deformace na kapotě, 

ohnuté držáky krytu nárazníku na 

výztuze

deformace kapoty v místě nárazu 

(průhyb 23,7 mm, zdvih 6,7 mm), 

ohnuté držáky krytu nárazníku na 

výztuze, na hraně spoileru a horní 

hraně nárazníku stopy od oděvu 

chodce

301

302

uvolněná spodní mřížka krytu 

nárazníku, kapota ohnutá do 

masky v místě krycí lišty, větší 

deformace na kapotě napravo od 

prolisu, ohnuté držáky krytu 

nárazníku na výztuze, ohnutý 

frontend, vylomení paddingu 

deformace kapoty v místě nárazu 

(průhyb 20,0 mm, zdvih 8,8 mm), 

vylomena část mřížky chladiče v 

masce – 3 resp. 4 žebra, ohnuté 

držáky krytu nárazníku na výztuze, 

na hraně spoileru a horní hraně 

nárazníku stopy (vlákna) od oděvu 

chodce

č. zk.
poškození

Škoda Roomster Škoda Octavia II

http://www.k622.fd.cvut.cz/
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ANALÝZA VYBRANÝCH POJMŦ PŘI ANALÝZE 

SILNIČNÍCH NEHOD  

Stanislav Tokař 
62

 

Abstrakt 

 Příspěvek se zaměří na analýzu terminologie v soudně-inţenýrské praxi. Často se 

setkáváme s pojmy: Náhlá změna rychlosti (směru), Rychlost přiměřená, Dohled. Definice 

těchto pojmů je různorodá, proto by bylo vhodné vyvolat ve znalecké obci diskuzi zaměřenou 

na uţívání a definici těchto pojmů. 

Práce je rozdělena na tři podkapitoly, z nichţ v kaţdé se věnujeme jednomu z výše 

uvedených pojmů. V kaţdé podkapitole si popíšeme jejich význam, tak jak je definuje slovník 

spisovného jazyka českého a podle ní si zhodnotíme jednotlivé řešené pojmy. Následně si 

popíšeme tyto pojmy dle odborné literatury a jejich pouţívání v praxi. Především zkusíme 

poukázat na různé experimenty ze soudně-inţenýrské praxe, které se částečně nebo zcela 

zabývají těmito pojmy. Závěrem kaţdé podkapitoly zhodnotíme míru poznání a způsob 

pouţívaní těchto pojmů v dnešní době. 

 

1. NÁHLÁ ZMĚNA RYCHLOSTI (SMĚRU) 

1.1. Výklad pojmŧ: Náhle, Změna 

 

V českém jazyce je význam obou slov podle Slovníku spisovného jazyka českého 

následující: 

NÁHLE 

1. Přicházející se rychle, nenadálý, neočekávaný, nepředvídaný (op. pozvolný): náhlá 
změna; náhlá smrt 

2. Unáhlený, ukvapený: náhlý čin, hněv 

ZMĚNA 

1. Přechod z jednoho stavu do druhého, přijetí jiných vlastností, jiného rázu: změna 
počasí; změny v názorech; převratné, kvalitativní změny; změna k lepšímu; změna 
kvantity v kvalitu; nastaly změny; došlo ke změnám 

2. Zaměnění něčeho, někoho, někoho jiným téhož druhu, vystřídání: změna 
zaměstnání, jména, bytu, směru; změna stran při utkání *1+ 

Pokud se zamyslíme nad uvedeným výkladem pojmů, tak pro pouţití v soudně-

inţenýrské praxi se jeví jako nejpravděpodobnější následující výklad: Náhle ve smyslu 

neočekávaný a především nepředvídatelný. Změna jako přechod z jednoho stavu do druhého. 

                                                 
62
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Při sloučení jednotlivých výkladů nám vyjde, ţe náhlou změnu rychlosti lze z hlediska 

jazyka českého chápat také jako: Neočekávaný nebo nepředvídatelný přechod z jednoho stavu 

do druhého. 

1.2. Popis a pouţití pojmŧ 

 

Náhlá změna rychlosti nebo směru úzce souvisí s pojmem „Dát přednost v jízdě“ čímţ 

se rozumí povinnost řidiče počínat si tak, aby řidič vozidla, který má přednost v jízdě, 

nemusel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Ve výkladu pravidel silničního provozu bylo 

uvedeno: 

Náhlá změna směru jízdy je takové vybočení, které můţe ohrozit jak vozidlo 

s předností v jízdě (zejména smykem), tak i jiné účastníky silničního provozu, zejména tím, ţe 

by byli donuceni k prudkému brzdění. 

Náhlé sníţení rychlosti jízdy je takové sníţení, které vyţaduje prudké brzdění (tzn. 

intenzivní brzdění, které by ohrozilo bezpečnost jízdy), nikoli jen sejmutím nohy 

z akcelerátoru motorového vozidla nebo nepatrné ponenáhlé přibrzdění.  

Konkrétní hodnoty zpomalení pro „náhlé brzdění“, je nutno zváţit i adhezní 

schopnosti za konkrétní situace. V současné době se za ještě přijatelné zpomalení druhého 

vozidla při dávání přednosti v jízdě povaţuje nejmenší z následujících hodnot: 

- polovina předepsaného zpomalení, 
- polovina adhezně dosažitelného zpomalení, 
- u vozidel se stojícími osobami 2 m/s2. [2] 

Z výše uvedeného lze pro polovinu předepsaného zpomalení pro „náhlé brzdění“ 

uvaţovat hodnoty 2,9 m.s
-2

 , resp. 2,5 m.s
-2

. Druhé uvaţované zpomalení pouţívá jednu 

polovinu z maximálního adhezně dosaţitelného zpomalení pro konkrétní typ vozidla.  

Z technického hlediska je vozidlo, které vyuţívá při jízdě jen poloviční hodnoty zpomalení a 

zrychlení z max. moţných, plně ovládatelné a jeho jízda je bezpečná. Nehrozí nebezpečí 

smyku, převrácení, ztráty řiditelnosti.  Při současném stavu a technologické úrovni moderních 

vozidel se jedná většinou o hodnoty v intervalu 4,5 m.s
-2

 aţ 5,5 m.s
-2

 . 

Pojem „náhlá změna směru nebo rychlosti jízdy“ je moţné z technického hlediska 

vysvětlit tak, ţe je to taková změna, při které by řidič vyuţil naplno max. moţný součinitel 

adheze mezi pneumatikou a vozovkou. T. j. brzdil by s max. dosaţitelným zpomalením, resp. 

by měnil směr jízdy na hranici smyku. Hodnoty max. zpomalení a součinitele adheze jsou 

znalcům dostatečně známé a často jsou publikované v odborné literatuře. [5] 

1.3. Experimentální moţnosti určení pojmu 

 

Pokud zváţíme moţnosti jak experimentálně určit pojem „náhlá změna rychlosti nebo 

směru“, musíme se zaměřit především na definování hranice mezi stavem normálním 

(plynulým) a stavem náhlým. Takovým to experimentem se například rozsáhle zabýval ve své 

dizertační práci Ing. Lukašík, jeho výsledky si zde stručně uvedeme. 

Účelem jeho experimentu bylo zjištění hodnoty zpomalení vozidla v průběhu brzdění, 

při kterém účastníci silničního provozu začínají subjektivně pociťovat vznik nebezpečí, resp. 

toto zpomalení uţ povaţují za náhlou změnu rychlosti jízdy. [6] 

Při jednotlivých měřeních seděli respondenti jako spolujezdci ve vozidle. Jejich 

úkolem bylo při kaţdé z provedených měření určit míru, resp. stupeň nebezpečí, který 
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pociťovali při brzdění vozidla. Byly zvoleny 4 stupně hodnocení (bezpečné, málo 

nebezpečné, nebezpečné, velmi nebezpečné). Následně byly do hodnocení přidány vţdy ještě 

mezistupně mezi jednotlivými stupni hodnocení. U jednotlivých zkoušek byly zvoleny 

výchozí rychlosti 50km/h a 90km/h. Pro intenzitu brzdění vozidla byly zvoleny hodnoty 

zpomalení 3, 4 a 5 m/s
2
. [6] 

Po vyhodnocení těchto měření (s kaţdým účastníkem bylo vykonáno 12 jízdních 

zkoušek, takţe celkový počet získaných hodnot byl 348) bylo moţné konstatovat, ţe 

jednotlivé hodnoty zpomalení vnímali respondenti v převáţné míře následovně: 

- Zpomalení o hodnotě 3 m/s2 jako zpomalení bezpečné  
- Zpomalení o hodnotě 4 m/s2 jako zpomalení málo nebezpečné až nebezpečné 
- Zpomalení o hodnotě 5 m/s2 jako zpomalení nebezpečné až velmi nebezpečné [6] 

 

 

Tabulka č. 8 – Závislost spojených stupňŧ nebezpečí na aritmetickém prŧměru jejich zpomalení [6] 

 

Graf č. 9 – Závislost spojených stupňŧ nebezpečí na aritmetickém prŧměru jejich zpomalení [6] 

1.4. Zhodnocení poznání 

 

V dnešní době kdy se stav a technická vyspělost moderních vozidel značně zdokonalil, 

je téměř s určitostí jasné, ţe brát jako hranici mezi plynulou a náhlou změnou rychlosti 

polovinu zákonem předepsaného zpomalení je nedostačující. Na tento fakt poukazuje také 

výše popsaný experiment, z jehoţ závěru vyplývá, ţe po zaokrouhlení dostáváme jako 

kriteriální hodnotu mezi plynulou a náhlou změnou rychlosti jízdy v rozpětí 3,7 aţ 4,0 
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m/s
2
. Je tedy vhodné zamyslet se a do budoucna vhodně formulovat hranici náhle na základě 

průkazných měření a experimentů. 

 

2. RYCHLOST PŘIMĚŘENÁ 

2.1. Výklad pojmŧ: Přiměřená 

 

PŘIMĚŘENÝ 

Který má náleţitou míru, vhodnou míru, vhodný, úměrný, adekvátní: přiměřená cena; 

váha přiměřená věku; zvolit přiměřený výraz [1] 

 

Pro pouţití v soudně-inţenýrské praxi lze chápat jako nejvhodnější výklad ve spojitostí 

přiměřené rychlosti jako o rychlosti vhodné nebo rychlosti adekvátní. 

 

2.2. Popis a pouţití pojmŧ 

 

V knize soudního inţenýrství se uvádí jako přiměřená rychlost následující: 

-  je ve svém celku pojmem právním, jehož vysvětlování nepřísluší technickému 
znalci. 

- Výlučně z technického hlediska považujeme za přiměřenou takovou rychlost, ze 
které je řidič schopen zastavit na vzdálenost, na kterou má rozhled, není-li jinak 
omezen (např. předpisem o maximální rychlosti).*2+ 

V praxi se ovšem pojem „Přiměřená rychlost“ pouţívá často ve spojení 

s různorodými výklady tohoto pojmu. Obecně se dá říci, ţe přiměřená rychlost závisí na 

viditelnosti, světelných podmínkách, počasí, hustotě provozu, stavu silnice, osobní 

kondici a dalších okolnostech. Pravidla provozu na pozemních komunikacích předepisují 

nejvyšší dovolené rychlosti v obci a mimo obec. To jsou ale maximální rychlosti. Jen 

přiměřená rychlost zaručuje bezpečnost jízdy. Přiměřená rychlost se však pohybuje pod 

povoleným maximem. 

V rozporu z výše uvedeným můţeme uvést zcela odlišný výklad pojmu 

„Přiměřená rychlost“ se kterým se lze také setkat: Z technického hlediska dokáţe znalec 

určit rychlost maximálně moţnou pro daný typ vozidla a okolních podmínek (povětrnostní 

podmínky, stav vozovky). Takto vypočtená „přiměřená rychlost“ můţe být ovšem vyšší 

neţ rychlost, při níţ došlo k dopravní nehodě. V takovém případě se jedná o selhání 

řidiče, neboť nedokázal vyuţít těchto fyzikálních moţností, protoţe nepřizpůsobil jízdu 

svým schopnostem. V souladu s uvedeným příkladem je třeba uvést, ţe u méně zkušených 

řidičů bývá často značný rozdíl mezi rychlostí „přiměřenou“ (max. moţnou) vypočtenou 

z technického hlediska a skutečnou rychlostí, kterou je daný úsek daný řidič schopen 

projet bez vzniku nehody. [5] 
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2.3. Zhodnocení poznání 

 

Při hodnocení poznání tohoto pojmu je vhodné si připomenout, ţe se jedná ve svém 

celku o pojem právní. Pro soudně-inţenýrskou praxi by bylo ovšem vhodné jasně stanovit 

jeho výklad po technické stránce, neboť jak je z výše uvedeného patrné názory jsou velice 

různorodé.  

 

3. DOHLED 

3.1. Výklad pojmŧ: Dohled 

 

DOHLED 

1. Vzdálenost kam až jde dohlédnout: být v dohledu; ztratit se z dohledu 
2. Dozor, kontrola: být pod dohledem *1+ 

 

Výklad pojmu dohled pro účely soudně-inţenýrské praxe uvaţujeme z hlediska 

výkladu v jazyce českém jako: Vzdálenost kam aţ jde dohlédnout. 

 

3.2. Popis a pouţití pojmŧ 

 

V zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu není pojem dohled popsán. V § 18 se 

uvádí pojem „rozhled“ a definuji jej takto: 

a) Rozhled řidiče vozidla je maximální vzdáleností v jeho jízdním směru, kdy řidič 

vozidla uvidí (identifikuje), ţe se zde nachází objekt, který můţe blíţe vyhodnotit, rozpoznat 

(jedná se například o chodce a to i v tmavém oblečení, neosvětlené vozidlo, případně 

neosvětlený cyklista). 

b) Při zapnutých potkávacích světlometech je to vzdálenost na vozovce před vozidlem, 

kde je moţno určit rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky, respektive je to dosvit 

světlometů na vozovku. Pokud nelze rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky určit 

(například se jedná o mokrou vozovku, výskyt mlhy, jiný zdroj světla tak rozhled je určen dle 

bodu a). [4] 

V analýze dopravních nehod se pouţívá pojem „dohlednost“ především při zjišťování 

dohlednosti např. přes vrchol stoupání, do zatáčky, přes nepohyblivou překáţku, v křiţovatce, 

na pohybujícího se chodce a na nepohyblivou překáţku, stojícího chodce. V těchto případech 

existují standardizované postupy viz. Znalecký standard č. II. Lze podle nich určit např. při 

průjezdu zatáčkou, na jakou vzdálenost můţe řidič vozidla A spatřit vozidlo B. Dále lze ověřit 

dohled řidičů vozidel A i B na vozovku pro určení maximální bezpečné rychlosti jízdy na 

dohled viz. situace na obr. 1. [3] 
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 Obrázek č. 10 – Situace ověřování dohlednosti řidiče vozidla A na vozidlo B [3] 

Naopak při řešení rozhledu (dohledu) za sníţené viditelnosti (tma, hustý déšť, sněţení, 

mlha) je určení těchto hodnot velmi obtíţné. Velké rozdíly ve viditelnosti a moţnosti 

zpozorování jsou dané především technickými veličinami jako např.: 

Osvětlení E/lx/ 

  Osvětlení 1lx  dostaneme, kdyţ plochu 1m  osvětlíme světelným tokem 1Lm. 

Jas L/cd.m/ 

Jas je míra viditelných osvětlení cesty, které vnímá oko řidiče. 

Kontrast /%/ 

Je to rozdíl jasu mezi překáţkou a pozadím překáţky /okolím/. 

 

Rozhodující veličinou je hranice kontrastu, při které je ještě překáţka viditelná. Táto 

veličina je nejdůleţitější, mezi všemi ostatními. Mezi osvětlenou častí vozovky a případnou 

překáţkou musí vzniknout rozdíl jasu – kontrast, takové hodnoty, aby byla uţ pro lidské oko 

vnímatelná. Mimo technických veličin mají důleţitou úlohu také veličiny fyziologické a 

psychologické, které je moţné popsat jen statisticky.  

Moţnost zaregistrovaní překáţky je daná nejen intenzitou a seřazením světlometů, ale 

především schopností překáţky odráţet světlo ze světlometů vozidla (jas) a kontrastem vůči 

okolí. Pokud překáţka není vybavena zvláštním zařízením ne odráţení paprsků (odrazky), je 

obvykle vzdálenost, na kterou lze překáţku zaregistrovat kratší neţ dosvit světlometů na 

vozovku viz. obr. č. 2. 

Z technického hlediska lze vzdálenost účinně osvětlené oblasti vozovky před 

vozidlem v koridoru jeho pohybu ztotoţnit s rozhledovou vzdáleností, resp. s rozhledem.  

 

A

B
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Obrázek č. 2 – Znázornění účinné osvětlené vzdálenosti před vozidlem v rovině vozovky jako dosvit světlometŧ 

(vzdálenost B) a účinné osvětlení oblasti před vozidlem jako rozhled řidiče (vzdálenost A) [5] 

Moţnost rozpoznání konkrétní překáţky řidičem vozidla je ve většině případů 

determinovaná fotometrickými vlastnostmi překáţky resp. oblečením postavy a vozovky, po 

které se pohybuje. Např. postava oblečená v bílém odráţí veškeré dopadající světlo a je velmi 

dobře viditelná. Postava oblečená v černém pohlcuje veškeré dopadající světlo, a proto jí není 

moţné vidět. Řidič jí můţe rozpoznat jen na pozadí jiných předmětů, tedy aţ kdyţ je účinně 

osvětlená vozovka za postavou. Tedy, aţ vozovka není úplně černá, vzniká mezi postavou 

a vozovkou světelné rozhraní, tedy kontrast postavy vůči osvětlené vozovce. Jen tehdy kdyţ 

je kombinace velikosti oblasti, na které vzniká světelné rozhraní, a hodnoty kontrastu jsou 

dostatečné na vnímání lidským okem, to znamená, ţe jsou splněny technické podmínky na 

rozpoznání, můţe řidič postavu rozpoznat. Proto skutečnost, ţe se chodec nachází v oblasti 

účinně osvětlené vozovky světlomety vozidla, ještě neznamená, ţe ho řidič můţe skutečně 

rozpoznat. [5] 

 

Obrázek č. 3 – Znázornění vlivu rozdílného typu barvy překáţky na moţnost jeho rozpoznání z dŧvodu kontrastu 

vznikajícího na rozhraní překáţky a dvou rŧzných pozadí [5] 

Z technického hlediska pojem rozhled z vozidla není totoţný s pojmem dohled na 

konkrétní překáţku. 

Dohled z vozidla na postavu oblečenou v černém je výrazně menší, neţ je rozhled 

z vozidla. Dohled na chodce oblečeného v černém činí cca 40 % z celkového rozhledu, 

v některých případech však i podstatně méně. Naopak, dohled z vozidla na postavu oblečenou 

v bílém je výrazně větší, neţ je rozhled z vozidla. Tento fakt je vyobrazen na obr. č. 4. 

 

Obrázek č. 4 – Znázornění dohledu na překáţku v tmavém oblečení (vzdálenost C), dohled na překáţku v šedém 

oblečení (vzdálenost A) a dohled na překáţku v bílém oblečení (vzdálenost D) [5] 

A

C

D
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3.3. Experimentální moţnosti určení pojmu 

 

Pokud se budeme zabývat pojmem „dohled“ ve smyslu dohledu řidiče při sníţené 

viditelnosti, potaţmo vzhledem k dosvitu světlometů vozidla je vhodné uvést si některé 

hodnoty vyplývající z praktických měření pro účely soudně-inţenýrské praxe. Touto oblastí 

se např. zabýval doc. Liščák se svým týmem a publikoval jej v odborném časopise Znalectvo 

pod názvem Dosvit a dohlednost na chodce. 

Ve svém experimentu zjišťuje práh viditelnosti tak, ţe chodec se k vozidlu přibliţuje 

ze tmy (nikdy ne naopak) aţ do polohy, kdy je zřetelně viditelný do výšky kolen. V tom 

okamţiku je ostatní část jeho těla viditelná obrysově jako silueta a v této poloze zaměří 

souřadnice chodce vůči vozidlu. Při měření byli chodci nahrazeni figurínami se siluetou 

chodce v příslušných barvách (černá, tmavomodrá, tmavohnědá, tmavozelená, červená, 

modrá, bíla).  

 

Obrázek č. 5 – Princip měření dohlednosti na chodce [7] 

Vzhledem na pohyb jednotlivých účastníku v silniční dopravě byly u tohoto měření 

zvoleny tři základní trajektorie pohybu chodce viz. obr. č. 5, představující tyto situace: 

- Pravá krajnice vozovky 
- Střed vozovky 
- Levá krajnice vozovky[7] 

 

 

Tabulka č. 2 – Výsledné naměřené hodnoty dohlednosti na chodce [7] 
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3.4. Zhodnocení poznání 

 

Při zhodnocení poznání pojmu „dohled“ je třeba vţdy uvaţovat o pojmech 

přidruţených, jako jsou „rozhled“ či „dohlednost“.  Pojem rozhled je uveden v zákoně 

361/2000 Sb. o silničním provozu. Při bliţším zkoumání z technického hlediska lze 

vzdálenost účinně osvětlené oblasti vozovky před vozidlem v koridoru jeho pohybu ztotoţnit 

s rozhledovou vzdáleností, resp. s rozhledem. Naopak z technického hlediska pojem rozhled 

z vozidla není totoţný s pojmem dohled na konkrétní překáţku. Dohled je závislý především 

na zrakovém vnímání příslušného řidiče vozidla a na velikosti kontrastu překáţky vůči svému 

pozadí. V soudně-inţenýrské praxi byly jiţ provedeny různé experimenty (např. výše 

uvedený), které se snaţili určit hranice dohledu. Pro budoucí upřesnění definice pojmu 

„dohled“ je třeba pokračovat v nastolených trendech experimentů a nadále je rozvíjet. 
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TYPOLOGIE ZNALECKÝCH POSUDKŦ V RÁMCI 

INTERDISCIPLINÁRNÍ NAUKY „FORENZNÍ 

EKOTECHNIKA: LES A DŘEVINY“. 

Pavel Alexandr
63

 

 

Abstrakt  

Zařazení interdisciplinární nauky „Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“ (FEld) z 

hlediska systémové metodologie (vymezení, členění a struktura). Jeden ze sedmi významných 

subsystémů „Strukturovaného schéma hlavních subsystémů a posloupnost přenosu informací 

v předmětu Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“ je typologie znaleckých posudků. Zobecněná 

část znaleckého posudku – nacházející se v kaţdém posudku relevantních znaleckých oborů, 

nezávisle na vlastním zadání - je nazvaná „Typologicky jednotná část znaleckého posudku“ 

(schéma). Vymezeno patnáct typů znaleckých posudků (TZP), jejich forma a obsah. Vytvořeny 

soubory typů znaleckých posudků (STZP), vedoucím kritériem je sloţitost zadání. Prostředek 

ke zvýšení exaktnosti (vč. eliminace subjektivních přístupů) ve znalecké činnosti a umoţnění 

postupné standardizace a harmonizace postupů. 

Klíčová slova: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld), hlavní subsystémy, typologie 

znaleckých posudků, charakter zadání, typ znaleckého posudku  

 

1. ZAŘAZENÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ NAUKY „FORENZNÍ 

EKOTECHNIKA: LES A DŘEVINY“ Z HLEDISKA SYSTÉMOVÉ 

METODOLOGIE (VYMEZENÍ, ČLENĚNÍ A STRUKTURA). 

    
Obecná definice metodologie říká, ţe jde o vědní disciplínu, nauku o metodách, tvorbu 

a aplikaci, studující způsob řešení problémů a hledání odpovědí (FAJKUS, B., 2005; BENEŠ, 

K., 2005). Systémová metodologie, je abstraktním objektem, jehoţ struktura je tvořena 

systémovým přístupem, systémovým myšlením, systémovými metodami a systémovým 

postupem (JANÍČEK, P. 2007).  

 

Výklad výrazu systém hovoří o hierarchicky (systém, podsystém, prvek) uspořádaném 

celku, ve smyslu definovaného souboru souvisejících prvků (resp. soustavě věcí nebo 

myšlenek) a vztahů mezi nimi (FLÉGR, J., 2005). Z pohledu systémů aktuálních v předmětu 

FEld, jako např. na OBR. č. 1, je systém často definován jako nenáhodná akumulace hmoty, 

energie a informace organizovaných interakcí ţivých a neţivých subsystémů a prvků 

v konkrétním prostoru (MÍCHAL, I. 1994). Pro tyto ţivé systémy je typická hierarchie 

organizačních úrovní (zvl. buňka, individuum, populace a společenstvo).  Z toho vyplývá 

další podstatný moment spočívající v systémových přístupech, zkoumajících funkční 

propojení, jako protiklad řešení mechanisticko-analytického. Zvláště na základě přístupů, jiţ 

zmíněných autorů a vlastních pracích bylo vytvořeno hierarchické zařazení a uspořádání 

předmětu FEld, viz OBR. č. 2. 

                                                 
63
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Obrázek č. 1 - Zjednodušené blokové schéma lesního ekosystému nezatíţeného lidskou činností 

                         (ALEXANDR, P. 1982) 

Figure 1 - Simplified block diagram of the forest ecosystem, unencumbered by human activities 

                         (ALEXANDR, P. 1982) 

 

Z provedené analýzy znaleckých objektů, ve smyslu definice metodologie, je pro 

potřeby předmětu FEld zaveden systémový přístup s názvem 

„FEld systémová metodologie“. 

Kromě uvedených skutečností je pro ni typické: 

 

 posuzování relevantnosti a kauzality vztahů a souvislostí - z nejširšího pohledu - 
v soustavě: 

LES – DŘEVINY – ČLOVĚK 

 

 respektování kvantitativního i kvalitativního hodnocení, 
 získávání skutečností prostřednictvím multidisciplinárního přístupu, se současným 

mezioborovým prolínáním,  
 základní informační zdroje systémového přístupu a myšlení jsou tvořeny: 

o lesnickými a ekotechnickými disciplínami  
o zákonitostmi biologickými, biofyzikálními a biochemickými  
o ekonomickými kritériI  
o morálními a etickými zásadami, vč. nestrannosti znalce  
o právní legislativou České republiky,  

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 189 

              

Obrázek č. 2 - Hierarchie systémového zařazení a vazeb v rámci předmětu Forenzní ekotechnika: les a    

                          dřeviny (ALEXANDR, P. 2010) 

Figure 2 - The hierarchy of the classification system and the links within the article Forensic   

                  ecotechnique: forest and trees (ALEXANDR, P. 2010) 

 

 

 existence řešených systémů v čase: 
o reálném (t = tp) 
o minulém - retrospektivní (t < tp) -  zkoumání závěrů posudku v čase 

minulém (nedávno i před desítkami roků) 
o budoucím - prognózování (t > tp), např. chování stromového jedince 

z pohledu bezpečnostní diagnostiky  
 

2. MATERIÁL A METODY 

 

Provedená analýza vyuţila znalecké objekty obsaţené v jednotlivých znaleckých 

posudcích. Šetřený interval zahrnuje roky 1993 – 2010 a algoritmus řešení tak mohl zahrnout 

několik stovek posudků, reprezentujících přes deset tisíc stránek. Z tohoto vzorku bylo 77% 

posudků tvořeno znaleckými posudky, jeţ byly vyţádané soudy různých úrovní (vč. revizních 

posudků), a policií ČR. 

    

Přístupy k řešení podle zobecňující vědecké metody setřiďující vybrané jevy podle 

podobných znaků vycházely zvláště z následujících premis: 

1. nástrojem typizace variantnosti je moţnost zařazení v podstatě nekonečného mnoţství 

potenciálních otázek zadavatelů v rámci příslušného oboru znalecké činnosti,  

2. za „typotvorné“ nebyly povaţovány skutečnosti související s formou charakteru 

zpracovatele (řešitele) posudku, např.: základní (pouze znalec) - znalecký ústav -  

institut konzultanta/ů (další znalec, jiný specialista /fyzická, právnická osoba/, 

autorizované laboratoře)  - jeden posudek s více znalci (společné závěry, individuální 

závěry) - speciální, apod. 
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3. pojmenování jednotlivých typů znaleckých posudků (TZP) bylo zvoleno i s ohledem 

na potenciální změnu názvů oboru znalecké činnosti v čase  

 

Základními jednotkami třídění pro konečnou podobu a název jednotlivých TZP  

byly relevantní obory znalecké činnosti tak, jak jsou obsaţeny v současných číselnících 

Krajských soudů. Na jejich základě vznikly kódy sloţené z příslušného oboru znalecké 

činnosti a jemu přiděleného číselného a písmenného označení:   

 lesní hospodářství, specializace dříví, těţba, myslivost - navrţen je název 

oboru: lesnictví; pro další pouţívání tohoto výrazu je zvolen písmenný 

kód LE, resp. „L“ a číslicový kód 1 

 ochrana přírody (nemá uvedeny specializace) - návrh specializace: 

ochrana lesní přírody a krajiny, vč. stromových jedinců mimo les; pro další 

pouţívání tohoto výrazu je zvolen písmenný kód EK, resp. „E“ a 

číslicový kód 2 

 bezpečnost práce v lesním hospodářství, návrh zní: bezpečnostní 

diagnostika (viz kapitola 7.); pro další pouţívání tohoto výrazu je zvolen 

písmenný kód BD, resp. „B“ a číslicový kód 3 

 ekonomika: odvětví: ceny a odhady; specializace: oceňování lesních 

pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich; pro další pouţívání 

tohoto výrazu je zvolen písmenný kód symbol OH, resp. „O“ a číslicový 

kód 4 

 

Pro dořešení konečné podoby jednotlivých TZP byla - v rámci algoritmu řešení - 

sestavena pomocná tabulka základních schémat jednotlivých typů znaleckých posudků. 

Následně byla vyuţita pro testování jednotlivých TZP dle početnosti jejich výskytu 

v závislosti na konkrétních zadáních (hodnotícím intervalem, jiţ zmíněné období let 1993 – 

2010). Zadání (otázky zadavatele posudku) jednotlivých znaleckých posudků v rámci tohoto 

18letého intervalu bylo postupně analyzováno z hlediska vybraných jevů (odborného obsahu) 

a tříděno podle podobných znaků do jednotlivých oborů znalecké činnosti, z čehoţ v konečné 

podobě vyplynula reálná příslušnost k navrţenému typu znaleckého posudku (TZP).   

Pro posuzování charakteru zadání bylo při rozhodovací analýze pouţito jako 

kriteriálních parametrů zvláště: 

o sloţitost a potřebnost jednotlivých subsystémů a dalších prvků systémové 

analýzy, jak vyplývá ze „Strukturovaného schématu hlavních subsystémů a 

posloupnost přenosu informací v předmětu Forenzní ekotechnika: les a 

dřeviny“ (ALEXANDR, P., 2010) 

o potřebné systémové metody v jiţ zmiňovaném „Strukturovaném 

schéma…“, v části systémové syntézy. 

   

 Jako pomocný parametr byl pouţit údaj o celkovém počtu stran daného hodnoceného 

znaleckého posudku. V závěrečném stadiu tohoto procesu bylo moţné setřídit jednotlivé TZP 

i souborŧ typŧ znaleckých posudkŧ (STZP), kdy kriteriem je sloţitost zadání.    

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

  

Typologie znaleckých posudků patří mezi 7 hlavních subsystémů, navzájem spolu 

tvořících „Strukturované schéma hlavních subsystémŧ a posloupnost přenosu informací 
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v předmětu Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“. Tento přístup umoţňuje celkovou 

posloupnost přenosu informací a existenci dvou navzájem propojených a zpětnovazebně se 

ovlivňujících částí: systémové analýzy a systémové syntézy (ALEXANDR, P., 2010). 

Definice říká, ţe typologie je zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit 

vybrané jevy podle podobných znaků (www.cs.wikipedia.org/Typologie).    

V době před vznikem FEld byla nejprve sledována případná moţnost unifikace a 

odstranění opakujících se počátečních prací na posudku, tzv. unifikace algoritmu 

vedoucího k vyřešení otázek zadavatele posudku. A to i při vědomí, ţe obsahové naplňování 

kapitol jednotlivých posudků, resp. způsoby a metodiky měření i celkový „charakter  

investigace“ byly vţdy svým způsobem odlišné. To znamená, ţe znalecký posudek charakteru 

zadání středně sloţité (SS) aţ sloţité (SL) je originálem. Představa způsobu řešení spočívala 

ve vytvoření a pouţívání průběţně doplňované databáze jednotlivých typů znaleckých 

posudků. Historie však ukázala, ţe jde ve své podstatě o „know how“ kaţdého znalce a přes 

existující výjimky ve vztazích mezi některými jedinci je skutečnosti blíţe situace 

nenahrávající pravidelné aktualizaci a vytváření výše zmíněné společné databáze. 

Se vznikem a definováním obsahu předmětu FEld bylo zřejmé, ţe typologie 

znaleckých posudků v relevantních oborech znalecké činnosti bude důleţitá ještě z mnoha 

podstatnějších hledisek.  

 

3.1. Typologicky jednotná část posudku 

 

V počátečních pracích při zjišťování moţností setřídění vybraných jevů dle podobných 

znaků, ještě před zkoumáním moţností vytvoření případných TZP se objevila myšlenka, zdali 

by bylo reálné zobecnit části znaleckého posudku, jeţ se nacházejí + v kaţdém posudku 

relevantních znaleckých oborŧ, nezávisle na vlastním zadání. Existují-li, potom takové 

skutečnosti mohou být - z hlediska formy - pro kaţdý posudek jednotné. Tyto skutečnosti 

byly nazvány  

TYPOLOGICKY JEDNOTNÁ ČÁST POSUDKU. 

Na OBR. č. 3 vidíme schéma typologicky jednotné části znaleckého posudku – 

charakter zadání: sloţitá (SL) aţ středně sloţitá (SS). Obdobně je vypracováno 

schéma typologicky jednotné (z hlediska formy) části znaleckého posudku - charakter 

zadání: jednoduchá (JE) - kapitoly a prvky, jeţ jsou typologicky jednotné 

(ALEXANDR, P., 2010). Pouţité výrazy s indexy na OBR. 3., v částech A., B., 

znamenají: 

o ANÁ …analytické kapitoly = část znaleckého posudku: NÁLEZ; zvláště 

popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, místní 

šetření na místě samém apod. 

o SVĚpo  … syntetická kapitola = vědecké postupy a závěry popisované 

odbornou terminologií, zveme přístup „vědecký“ = část znaleckého 

posudku: POSUDEK = presentace komplexní realizace algoritmů řešení, 

s prokazatelným dovozením obsahu zadání posudku a postupný vývoj 

odpovědí na jednotlivé otázky 

 

 

http://www.cs.wikipedia.org/Typologie


XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 192 

                                                                                                                                 

A. NÁLEZ  (ANÁ) 

 

 Titulní strana (strana 1) 

 OBSAH posudku (strana 2) 

 1. kapitola = Otázky zadavatele - znalecký problém   

 2. kapitola = Podklady pro vypracování posudku 1-X 

 3. kapitola = Vlastnické a evidenční údaje 

 4. kapitola = Chronologie událostí dle materiálů zadavatele 

 5. kapitola = Zákonné předpisy, normy a nařízení 

 6. kapitola = Místní šetření 

 

B. POSUDEK – výsledky šetření 

 

 Y. kapitola = SYNTÉZA – vyhodnocení - venkovních šetření, konzultací 

výsledků měření a výpočtů  (SVĚpo)  

 Z. kapitola = ODPOVĚĎI na otázky zadavatele posudku č. 1-X  (SZApo) 

 

C. REKAPITULACE a ZNALECKÁ DOLOŢKA  

 

D. PŘÍLOHY 1 – X (celkem ss stran) 

 

 
Obrázek č. 3 - Schéma typologicky jednotné (z hlediska formy) části znaleckého posudku -  charakter 

zadání: sloţitá aţ středně sloţitá - kapitoly a prvky, jeţ jsou typologicky jednotné (ALEXANDR, P., 2010)  

Figure 3 - Typologically uniform scheme (in terms of form) of expertise - a character reference:  

moderately difficult to complex - chapter and elements that are typologically uniform (ALEXANDR, P., 

2010) 

 

o SZApo  … syntetická kapitola = stručné a jednoznačné odpovědi na otázky 

zadavatele; v úvodu charakterizované nejlépe slovem ANO, NE a odkazem 

na příslušné stránky předchozí (Y.) kapitoly; text v mluvnicky 

jednoduchých větách, splňující pro zadavatele srozumitelnou formu 

odpovědi; zveme přístup „zadavatelský“ = část znaleckého posudku: 

POSUDEK = výčet otázek a jejich odpovědí   

3.2. Typ znaleckého posudku (TZP), forma a obsah; soubor typŧ znaleckého 

posudku (STZP).  

Systémová metodologie nám umoţňuje systémové posuzování stavů a vazeb, viz 

vpředu OBR. č. 2. Jak dále vyplývá ze zmíněného obrázku, takto strukturovaný přístup má 

svůj obsah (zkoumající funkční propojení) a formu (přístup mechanisticko-analytický).    

Pravdou je, ţe ostré hranice neexistují, resp. ţe můţe docházet při pohledech (a 

názorech) z jiných oborů k částečnému překryvu (prolínání) skutečností obou výrazů. Za 

určitých okolností – se můţe stát část formy obsahem, zatímco určité obsahové prvky mohou 

tvořit formu. Zde mám na mysli např. prolnutí v rámci zahrnutí FEld do oboru soudní 

inţenýrství a současně do skupiny znalectví ekotechnického, nebo zařazení částí posudku 

(analytický charakter kapitol „Nález“ a syntetický charakter kapitol „Posudek“) patřící do 

formy ale spolupůsobící současně v systémovém šetření ve smyslu funkčního propojení 

náleţící pojmu obsah.   

V případě typologie znaleckých posudků je:  
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 Forma – číselný kód typu znaleckého posudku 
 Obsah – charakter zadání (jednoduché…….) 

 

Konkrétní sestavení tabulek údajů o charakteru posudků je velice zajímavé. Znalec 

však musí zachovat mlčenlivost o skutečnostech, jeţ se dozvěděl v soudních a policejních 

spisech, při místních šetření a dalších konzultacích. Problém je, ţe kdyţ se odstraní 

identifikační údaje, přestává mít většina skutečností informační hodnotu a smysl.  

Tímto přístupem vzniklé typy znaleckých posudků – TZP (dle oborů znalecké 

činnosti) a jejich soubory (STZP), dle charakteru zadání jsou sestaveny v TAB. č. 1.   

 

SOUBOR TZP: TYP ZNALECKÉHO POSUDKU (TZP): 

zadání jednoduchá (JE) 2E
1
, 3B, 4O 

zadání středně sloţitá 

(SS) 1L, 5LO, 5EB
1
, 6EO, 6LEB, 7BO

1
 

zadání sloţitá (SL) 3LE, 4LB, 7LEO, 8LBO
1
, 9EBO, 10LEBO

1,2
 

 

 Tabulka č. 1 - Typ znaleckého posudku (TZP), soubory TZP dle charakteru zadání                    

                          (ALEXANDR, P. 2010) 

Table 1 - Type of expertise (TZP), TZP files by the character assignment (ALEXANDR, P. 2010) 

 

Z tabulky č. 1 dále vyplývá: 

1. „jednooborové“ typy znaleckých posudků – kromě jednoho (1L) – patří do STZP 
charakteru zadání: jednoduchá, 

2. z celkem 15 TZP se 5 z nich – též viz poznámka 1 – a sice: 2E, 5EB, 7BO, 8LBO, 10LEBO 
vyskytuje s velmi malou frekvencí, což samozřejmě – systémově – nic neznamená, 
neboť souvisí s charakterem vzorku analyzovaných znaleckých posudků, 

3. poznámka2: TZP 10LEBO je na rozhraní mezi málo zadávanými a pravidelně se 
vyskytujícími TZP,  

4. charakter zadání středně složitá (SS) a charakter zadání složitá (SL) jsou tvořena 
stejným počtem TZP (6), 

5. charakter zadání středně složitá (SS) a charakter zadání složitá (SL)STZP-SS jsou 
obsazena stejným počtem TZP s velmi malou frekvencí výskytu (2),  

6. že při práci na posudcích charakteru zadání středně složitá a složitá musí znalci 
disponovat v 92% TZP minimálně dvěma obory znalecké činnosti.  
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4. ZÁVĚRY 

Význam a pouţití typologie znaleckých posudků, resp. jednotlivých vymezených typů 

znaleckých posudků a jejich souborů umoţní v rámci interdisciplinární nauky Forenzní 

ekotechnika: les a dřeviny zvláště:  

o postupnou standardizaci a harmonizaci postupů v rámci jednotlivých TZP, jako 
prostředek zvýšení jejich exaktnosti (vč. eliminace subjektivních přístupů) ve znalecké 
činnosti,  

o zjednodušení počátečních prací na znaleckých posudcích, zvláště z hlediska formy a 
tím možnost soustředění se znalce na kvalitativní stránku znaleckého posudku, 

o potřebnou orientaci zadavatelů posudků, tj. zvláště soudů a policie při vyhledávání 
odborně fundovaného subjektu (z hlediska znaleckých oborů) pro vypracování 
potřebného znaleckého posudku, 

o vědecký, systémový přístup při zdokonalování dané disciplíny – zvláště v procesu 
modelování a přidělování obsahu úkonů pro jednotlivé činnosti.     
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VYUŢITÍ METODY „KONTAKTNÍHO OHODNOCOVÁNÍ 

ROSTLINSTVA (CONTACT FLORA ASSESSMENT, CFA)“ 

NA PŘÍKLADECH ZÁVĚRŦ ZNALECKÝCH POSUDKŦ 

ŘEŠENÝCH NA ÚZEMÍ NP A CHKO ŠUMAVA. 

Pavel Alexandr 
64

, Jan Čermák 
65

  

 

Abstrakt  

V lesích existuje řada problémů, jejichţ řešení si ţádá objektivní posouzení, 

umoţňující charakterizovat celé stromy a jejich porosty. K tomuto cíli se osvědčilo pouţití 

dendroniky, tedy specielně pro terénní studie k danému účelu vyvinuté moderní přístrojové 

techniky. Metoda „Kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment, CFA)“ 

nabízí instrumentální měření vhodně vybraných parametrů architektury stromů (včetně 

kořenových systémů) a vodního (případně energetického) reţimu, které není vázáno na 

stacionární pokusné plochy a lze jej provádět snadno transportibilní technikou pouţitelnou u 

všech našich druhů dřevin, nejrůznějších rozměrů těchto dřevin a za všech terénních, půdních 

a klimatických podmínek. Dochází k odstranění nedostatku většiny řešení, jeţ se ve znaleckých 

posudcích zabývají pouze viditelnými nadzemními částmi stromů, tj. kmenem a korunou. 

Uvedené postupy podstatně rozšiřují moţnosti jejich praktické aplikace jak ve „Forenzní 

ekotechnice: les a dřeviny“, tak obdobně např. v otázkách pěstování a ochraně lesů, 

posuzování jejich ekologické a hydrologické situace apod. 

Klíčová slova: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld), metoda „Kontaktního 

ohodnocování rostlinstva „CFA“, dendronika, zvýšení exaktnosti znaleckých posudků   

 

1. MATERIÁL A METODY 

Všechny zkoumané plochy s porosty smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) patří do 

přírodní lesní oblasti (PLO) 13 – Šumava. 

1.1. Zkoumané lokality 

a) Katastrální území (dále jen k. ú.) Filipova Huť a k. ú. Javoří pila – rok 2002 

 V katastrálním území (dále k. ú.) Filipova Huť se nacházejí I. zóna č. 61 „Pod 

Ptačím potokem“, šetření v porostní skupině 44 A9; I. zóna č. 49 „Novohuťské močály“, 

šetření v porostních skupinách 68 B5 a F5; I. zóna č. 50 „U Trampusova Kříţku“, šetření 

v porostních skupinách 69 D4 a 70 D4 (65 D7 neexistuje); I. zóna č. 56 „Ptačí slať“, šetření 

v porostních skupinách 47 D4 a E2, 52 A2/6; pouze I. zóna č. 44 „Modravské slatě“ se 

nachází – kromě k. ú. Filipova Huť – ještě částí v k. ú. Javoří pila, šetření bylo v porostní 

skupině 44 A8 [1].  
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b) Katastrální území: Filipova Huť – rok 2004 

 I. zóna č. 55, „Ztracená slať”, NP Šumava, lesní oddělení 46, dílec (porost) B, 

porostní skupiny 1, 4.  

Porosty rostoucí na rašeliništi na lokalitě Ztracená slať, se nacházejí v nadmořské 

výšce 1140-1150 m n. m. s mírnou severní expozicí. Šetřená lokalita náleţí fytocenologicky a 

typologicky do kategorie a souboru typů rašelinné řady „R“ na zadaném místě odpovídající 

chudému borůvkovému či rašeliníkovému typu smrčin – kyselá rašelinná smrčina (8R). Dle 

klasifikace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů s rozšířením na náhorních plošinách, 

pokleslinách apod. s podloţím krystalinika a pískovců - horské polohy Šumavy, s moţným 

přechodem do kyselé řady (8K) [2]. 

c) Katastrální území Hojsova Stráţ a Alţbětín – rok 2007 

 Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero, převáţně oblasti 

sousedící s Jezerní horou (měřeno zvláště ve směrech S, SV, V) a Černým jezerem, lesní 

oddělení 201 A, B, C (původní 19D), 203 B, C, E (původně 22 B, C) a oddělení 204 A, B 

(původně 23A).  

Lesní porosty v šetřené části NPR Černé a Čertovo jezero se většinou nacházejí v 

buko-smrkovém lesním vegetačním stupni (7. lvs), pouze okolo vrcholu Jezerní hory (1343,8 

m n. m.), západně a SZ od ní ve smrkovém lesním vegetačním stupni (8. lvs). Z hlediska 

souboru lesních typů (SLT) jde o převahu extrémní řady zakrslé 7Z a kyselé 7K. V oblasti 

Jezerní hory se vyskytuje téţ řada zakrslá, a sice v 8. lesním vegetačním stupni (8Z). Místy 

existují na šetřené lokalitě exponovaná stanoviště na kamenitých půdách (SLT 7N) a 

ojediněle ostrůvky patřící do oglejené řady vlhké (7V), tvořící přechod k řadě ţivné [3]. 

d) Katastrální území Hojsova Stráţ – rok 2008 

LS Ţelezná Ruda, lesní oddělení 111. 

V porostu rostoucím na lokalitě Hojsova stráţ (mírný svah JV expozice, výskyt 

velkých balvanů v půdě, neboť jde o přechod mezi kyselou řadou (SLT 6K) a exponovanou 

řadou kamenitou, kyselou (SLT 6N), leţící v 6. lesním vegetačním stupni smrko-bukovém. 

1.2. Postup při řešení problematiky 

Studie byla rozdělena do několika části podle typu řešených problémů na daných 

lokalitách, kde se nacházely téměř čisté smrkové porosty s velmi malou příměsí jiných druhů 

dřevin. V rámci metodických postupů šlo v analytické části o získání skutečností zvláště 

z okruhů:  

Historický prŧzkum: vznik lesního porostu – jeho vývoj v závislosti na míře 

působení antropogenních vlivů [4]. 

Vnitřní stav lesního ekosystému: zvláště ekologická stabilita determinující sloţky, tj. 

stromových jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) z pohledu minima/maxima 

ekologické amplitudy stromových jedinců – pouţití funkční biometrie atd.   

Vnější podmínky ovlivňující chování ekosystému: klimatické vlivy (sráţky, teplota 

a sluneční radiace), antropogenní působení Narazili jsme tam však také na problém vlivu 

vysoké hladiny podzemní vody na funkční stabilitu porostu, oslabení jeho odolnosti 

k napadení kůrovcem a následné destrukci jiţ v dřívějších letech. Z tohoto důvodu byla dosud 

přeţívající část daného porostu charakterizována základními operačními biometrickými 

parametry (distribucí listové plochy a zjevného absorpčního povrchu kořenů) všech na 

pokusné ploše se vyskytujících stromů.   
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1.2.1. Pouţité měřící metody      

Distribuce listoví (jehličí) byla odvozena pomocí vrstvového modelu (Čermák 1989, 1998) z 

alometrických rovnic sestavených na základě měření u několika desítek stromových vzorníků 

(Čermák et al. 1990, 2002), při čemţ míra relativní irradiance listoví odpovídala jeho plošné 

hustotě v daných výškách nad zemí. Horizontální distribuce zjevných absorpčních kořenů 

byla změřena metodou modifikované elektrické impedance pŧdy (Aubrecht et al. 2006, 

Čermák et al. 2006). Vertikální distribuce absorpčně funkčních kořenů byla odvozena z 

radiálního profilu transpiračního proudu uprostřed dne za definovaných podmínek potenciální 

evapotranspirace (Čermák et al. 2008, Naděţdina et al. 2007). Transpirační proud byl měřen 

metodou deformace tepelného pole (Naděţdina et al. 1998, 2006, 2009) pomocí multi-

bodových čidel (Čermák a Naděţdina 1998) instalovaných ve výčetní výšce stromových 

vzorníků. Přepočty ze série reprezentativních vzorníků vybraných metodou úhrnových 

kvantilů na jednotku plochy porostu byly provedeny dle základních taxačních veličin (Čermák 

et al. 2004). 

 

2. VÝSLEDKY A DISKUSE 

2.1. Měřené charakteristiky stromŧ a prostředí jako podklady ke znaleckému 

hodnocení 

Všechna šetření byla prováděna za klimatických podmínek v řadě let nepříznivých pro 

růst stromů. Z hlediska celého roku se sráţková bilance za posledních 20 let (1984-2004) 

jevila jako příznivá (sráţky převyšovaly výpar, tedy Šumava stále zůstává vodohospodářsky 

významnou oblastí). Avšak z hlediska vegetační bez-sněhové sezóny (květen-září) se zde v 

daném období vyskytlo 12 let se silnými letními přísušky (nedostávala se voda na výpar nutný 

k ochlazování listové plochy stromů zabraňující tím jejímu přehřátí). Epizodický sráţkový 

deficit (kdy výpar převyšoval sráţky) zde dosahoval v kumulativním vyjádření za dekádu 30 

– 100 mm (tj. nedostávalo se 3 aţ 10 litrů vody na čtvereční metr porostní plochy denně) – 

[2]. Na lokalitách s hlubší půdou s větší vodní kapacitou uvedené hodnoty nemusely být 

kritické, ale v plné míře se projevily na fyzicky nebo fyziologicky mělkých půdách (tj. např. 

na lokalitách se skalním podkladem nebo na rašelině). Všude tam znamenaly silné oslabení, 

nebo aţ odumření stromů. Oslabené stromy (mimo jiné ztrátou tlaku pryskyřice jako 

obranného mechanizmu) byly predisponovány k následujícímu sekundárnímu poškození, 

konkrétně napadení kůrovcem a houbami (např. v r. 1996 došlo k vyrojení 3 generací 

kůrovce!). S ohledem na existující variabilitu podmínek bylo třeba situaci hodnotit specificky 

na jednotlivých lokalitách.  

2.1.1. Lokalita Ztracená slať 

Základní biometrické charakteristiky místního smrkového porostu byly následující. 

Tloušťkové rozmezí kmenů a příklad vertikální distribuce plochy listoví (jehličí) u typických 

jednotlivých smrků v daném rozsahu tlouštěk ukazuje rozdíly mezi stromy (podúrovňový - 

dominantní) v poměru cca 1 : 5. Při tom listová plocha dosahovala cca 50 aţ 250 m
2
 na strom. 

Podíl osluněného listoví byl pochopitelně menší u podúrovňových stromu a stoupal s jejich 

rostoucí dominancí (Obr. 1). Podobně se měnila i celková zjevná plocha absorpčních kořenů 

nacházející se v rozmezí cca 0,5 aţ 4 m
2
 na strom. Index listové plochy (leaf area index LAI) 

na jednotku plochy porostu zde dosahoval hodnoty cca 10 m
2
.m

-2
, z toho osvětlená a 

zastíněná část listové plochy představovala 52 a 48 %. Index zjevné absorpční kořenové 

plochy (root area index RAI), dosahoval cca 0,2, tj. asi 2 % celkové plochy listoví (Obr. 2).   
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Obrázek č. 1 - Příklad vertikální distribuce plochy listoví (jehličí) u jednotlivých smrkŧ v celém rozsahu 

tloušťkových tříd porostu (Šumava – rašeliniště Ztracena slať) – obrázek vlevo. Závislost velikosti celkové 

a osluněné plochy listoví a zjevné absorpční plochy kořenŧ na výčetní tloušťce kmenŧ – vpravo (orig.). 

Figure 1 - Example of vertical distribution of leaf (needle) area in individual Norway spruce trees in the 

whole range of tree size in the experimental stand (Sumava mountains – peat land Ztracena slať) – left  

panel. Dependence of the total and sunlit leaf area and apparent absorptive root area on diameter at 

breast height – right panel (orig.).   

 

 

 

Obrázek č. 2 - Vertikální distribuce plochy listoví (jehličí) na jednotku plochy porostu (1 ha) s rozlišením 

osvětleného a zastíněného listoví na lokalitě Ztracená slať – vlevo. Kumulované hodnoty stejných 

parametrŧ jsou v pravé části obrázku. Pro srovnání je znázorněna i přibliţná velikost zjevné absorpční 

plochy kořenŧ (na dané lokalitě bohuţel i při malém poklesu hladiny podzemní vody nepostačující 

dodávat dostatek vody pro zdárný rŧst a přeţití stromŧ). (orig.)   

Figure 2 - Vertical distribution of leaf (needle) area per stand area unit (1 ha) with distinguished sunlit 

and shaded foliage of the canopy at the site Ztracená slať is in left panel. Cumulated values of the same 

parameters are at right panel. Approximate value of apparent absorptive root area is also shown for 

completeness (unfortunately this area is not large enough at the given site; after little decrease of 

underground water they are unable to supply water for tree growth and survival). (orig.)    

 

Porost byl tedy dostatečně prosvětlen s malým podílem stromů, jejichţ osvětlení by se 

blíţilo světelnému kompensačnímu bodu na úrovni celých korun. Problém daného porostu, 

resp. nejvíce v jeho části s vysokou hladinou podzemní vody však spočíval v příliš malém 

podílu zjevné absorpční plochy kořenŧ, rostoucích ve velmi mělké vrstvě pŧdy (pod 

hladinu vody samozřejmě nemohly pronikat v důsledku hypoxie). Tyto kořeny evidentně 

vyrostly za situace, kdy se jejich absorpční části nacházely v přímém kontaktu s vysokou 

hladinou podzemní vody, která za těchto podmínek pro ně byla snadno dostupná. Kdyţ však 

došlo poměrně rychle (1-2 dekády) i jen k malému poklesu hladiny vlivem přísušku (10-15 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 199 

cm) kořeny k ní nestačily dorůstat. Dobře osvětlené koruny stromů musely vést ke stále 

relativně vysoké transpiraci. Smrky pak nutně rychle vyčerpaly vodu z mělké vrstvy 

prokořenělé půdy a najednou se ocitly pod vlivem stresu suchem.   

2.1.2. Lokalita Jezerní hora (oblast NPR Černé a Čertovo jezero) 

 Na této lokalitě se markantně projevila rŧzná hloubka pŧdy u smrkového porostu 

na plochém vrcholu Jezerní hory (5 cm) oproti jen o několik metrů níţe poloţenému porostu v 

závětří (30-40 cm). Dalším zároveň rozhodujícím činitelem byla rŧzná exponovanost vŧči 

větru. Obojí se odrazilo na růstu stromů i jejich mechanické a funkční stabilitě. Zatímco 

porost v závětří neutrpěl téměř ţádné škody větrem ani kůrovcem (Obr. 3, vlevo), porost na 

náhorní plošině byl větrem prakticky likvidován (pomístně na okrajích plošiny zůstaly 

jednotlivé stromy) a relativně velký počet jiţ dříve uschlých stromů vykazoval vliv kůrovce, 

jehoţ ţír přispěl ke znehodnocení přísné přírodní rezervace (Obr. 3, vpravo). 

 

           

Obrázek č. 3 - Příklad části zapojeného (orkánem nepoškozeného) smrkového porostu v závětří za 

vrcholem Jezerní hory (obrázek vlevo) a kmeny ze zničených stromŧ uprostřed přísné rezervace a velmi 

malý zbytek nezničených stromŧ na samém vrcholu hory - obrázek vpravo (ČERMÁK, J., 2007)  

Figure 3 -Example of a part of closed canopy Norway spruce stand (untouched by the hurricane) in the lee 

behind the top of the Jezerní hora mountain (left panel) and logs from wind-fallen trees and very little 

undamaged trees in the middle of the strict local reserve at the mountain top - right panel (ČERMÁK, J., 

2007)  

 

Stromy rostoucí na plošině měly sníţený růst a vesměs kratší koruny, coţ indikovalo větší 

vzájemný zástin a tedy i kompetiční vliv stromů (Obr. 4). Podstatně větší rozdíl se však  
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Obrázek č. 4 - Příklad vertikální distribuce listoví (jehličí) u smrkŧ rostoucích v zapojeném porostu 

v závětří vrcholu Jezerní hory a na pŧsobením větru vzniklé pasece na samém vrcholku. Pro srovnání je 

uveden i podstatně větší strom rostoucí na břehu Černého jezera (orig.).                                   

Figure 4 - Example of vertical leaf (needle) distribution in Norway spruce trees growing in closed canopy 

stand at the lee behind the top of Jezerní Hora mountain and in the wind fallen stand area at the very top. 

Leaf distribution at the much larger tree growing at the bank of the Černé jezero lake is also shown for 

comparing (orig.).  

 

ukázal na kořenových systémech. Jejich absorpční plochy byly v porostu rostoucího v závětří 

zhruba dvojnásobně větší neţ u porostu na plošině (Obr. 5, vlevo). Rozdíl byl ještě 

výraznější, kdyţ jsme srovnali poměr plochy kořenů k ploše listů (tedy jehličí - Obr. 5, 

vpravo). Situace byla ve skutečnosti zřejmě ještě horší, protoţe jsme během šetření mohli 

změřit jen zbylé, tedy poněkud odolnější stromy. Jedinec smrku rostoucí na okraji závětrného 

porostu, ale stále ještě více exponován větru se i dle měřených parametrů nacházel v 

mezilehlém postavení.  

 

 

Obrázek č. 5 - Příklad velikosti zjevných ploch absorpčních kořenŧ smrkŧ rostoucích v zapojeném 

porostu v závětří vrcholu Jezerní hory a na větrolamem vzniklé pasece na samém vrcholku. Pro srovnání 

je uveden jeden strom na hranici nepoškozeného porostu a strom na břehu jezera (orig.).  

Figure 5 - Example of apparent absorptive root area f Norway spruce trees growing in the closed canopy 

stand at the lee behind the top of Jezerní Hora mountain and in the wind-fallen stand area at the very top. 

Absorptive root surface at the much larger tree growing at the bank of the Černé jezero lake is also shown 

for comparing (orig.). 

                                        

     Smrky rostoucí na plošině si nemohly vytvořit hlubší kořenový systém, protoţe jim 

to nedovolovala minerálně i organicky velmi chudá balvanitá suť s minimální vodo-zádrţnou 

kapacitou, na které rostly. Stávaly se tak choulostivými na vítr i přísušek a byly rovněţ 

predisponovány k napadení biotickými škůdci. Mohly by být odolnější za předpokladu 

podstatně menší (cca třetinové aţ čtvrtinové) hustoty porostu od počátku jejich 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 201 

existence, kdyby vzájemně nezastíněné koruny mohly dosahovat aţ k zemi a doširoka 

rozprostřený kořenový systém by je činil jak mechanicky, tak i fyziologicky stabilnějšími 

vzhledem k většímu objemu jimi prokořenělé půdy. Zajímavou situaci ukázal mohutný 

jedinec smrku rostoucí na břehu Černého jezera: Měl dlouhou vysoce posazenou korunu 

(Obr. 4, vpravo), ale kořenový systém vyvinutý jen tak málo, jako stromy na plošině (Obr. 

5). Rostl však výborně, protoţe proti větru chráněná poloha u jezera a snadná dostupnost vody 

ho k vytvoření většího kořenového systému nenutila. To je příkladem nutnosti hodnotit situaci 

komplexně s uváţením jak měřitelných parametrů stromů, tak i jejich růstovém prostředí.  

2.1.3. Lokalita Hojsova stráţ 

V lesním porostu na lokalitě Hojsova stráţ byly terénní podmínky a sloţení půd od 

Ztracené slati značně odlišné. Z funkčního hlediska – tedy stran dostupnosti vody pro stromy 

v kritických situacích – byla ale situace velmi podobná, avšak s výraznější lokální 

variabilitou. Za podmínek většinou vlhkostně příznivých se koruny stromů vyvinuly normálně 

a byly u souměřitelných smrků téměř stejně velké (Obr. 6). Kořeny některých stromŧ však 

rostly na velkých balvanech pokrytých jen tenkou vrstvičkou pŧdy, byly ploché, bez 

vertikálně rostoucích větví kořenů, tedy měly k dispozici jen malý objem půdy a neměly 

moţnost se dostat k větším zásobám vody v hlubších vrstvách půdy. Jejich transpirace byla 

v důsledku omezené dodávky vody sníţena a voda na ní potřebná přicházela jen 

z povrchových kořenů. 

                  

Obrázek č. 6 - Příklad korun smrku v části porostu na okraji kŧrovcového kola - Hojsova stráţ (uschlé 

stromy viditelné vpravo), na kterých nejsou patrné ţádné známky poškození. Přesto některé stromy jiţ 

byly silně napadené kŧrovcem, zatímco jiné těsně s napadenými sousedící nikoli. Vyvstala tedy otázka, 

proč?(ČERMÁK, J., 2008)    

Figure 6 - Example of Norway spruce crowns growing at the edge of bark beetle focus – site Hojsova Stráţ 

(dry trees visible on the right), where no signs of beetle attack are visible. However the beetles attacked 

some trees, while the other neighbor trees not. Therefore a question occurred: why? (ČERMÁK, J., 2008) 

 

Tato situace se projevila na radiálním profilu transpiračního proudu její jen 

jednovrcholovou křivkou s menší amplitudou (Obr. 7, vlevo) Kořeny jiných stromů 

rostoucích v těsném sousedství se nacházely z větší části mezi balvany, coţ jim umoţnilo  
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Obrázek č. 7 - Příklad radiálního profilu transpiračního proudu u kŧrovcem napadených smrkŧ (obrázek 

vlevo) a smrkŧ zdravých (obrázek vpravo) stejné výčetní tloušťky – Hojsova stráţ. U zdravých stromŧ je 

patrná signatura aktivity hlubokých kořenŧ – pík v hlubších vrstvách běle (i kdyţ představuje zdánlivě 

malý podíl), zatímco u napadených nikoli. (ČERMÁK, J., 2008)  

Figure 7 - Example of radial patterns of sap flow density in stems of Norway spruce trees attacked by the 

bark beetles (left panel) and healthy trees (right panel) – site of Hojsova Stráţ. Sinker roots are active in 

the healthy trees, which than have larger volume of soil at disposal. However, there were no sinker roots 

in the attacked trees, therefore they have limited resources for water and nutrients, cannot supply enough 

water for epithelial cells of resin ducts, resin pressure drops down and trees were predisposed to the beetle 

attack this way. (ČERMÁK, J., 2008)   

 

vytvářet vertikální větve prorůstající celkově větším objemem půdy a tedy i přijímat větší 

dostupné mnoţství vody. To se projevilo na radiálním profilu transpiračního proudu dvěma 

vrcholy křivky (větší odpovídal toku vody z povrchových kořenů, menší z hlubokých) a její 

větší amplitudou (Obr. 7, vpravo). Teoreticky vzato, zavčas provedená podobná šetření by 

mohla nápomoci k eventuálním preventivním opatřením. 

 

2.2. Okruhy otázek poloţené soudy a policií České republiky 

Usnesení soudů, resp. Opatření policie České republiky obsahují několik desítek 

otázek zadavatele posudku. Výsledné odpovědi jsou vţdy kombinací souboru metod 

vyplývajících ze systémového přístupu v rámci interdisciplinární nauky „Forenzní 

ekotechnika: les a dřeviny“ [4]. Pro jak z důvodů rozsahu příspěvku, tak i jeho obsahového 

zaměření jsou uvedeny pouze ty okruhy, na něţ bylo odpovídáno i na základě pouţití metody 

„CFA“.   

2.2.1. Lokalita Ztracená slať 

Na základě biometrických charakteristik smrkového porostu i dalších výsledků 

(zvláště příliš malého podílu absorpční plochy kořenů, rostoucích ve velmi mělké vrstvě 

půdy) viz subkap. 2.1.1., vč. výsledků historického průzkumu a vnějších podmínek na 

lokalitě, mohl být vysloven závěr, ţe neponecháním dřevní hmoty nedošlo k poškození ŢP. 

Ze šetření znalce vyplývá, ţe krádeţí dříví nedošlo - ve vztahu k základním funkcím NP a 

CHKO Šumava, které má dle právních norem plnit (§ 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 

Sb. – k  narušení těchto funkcí, protoţe některé tyto funkce v šetřené I. zóně ani neexistují. 

Stanovit míru poškození ŢP jednáním, tj. krádeţí dřeva vidí znalec zejména ve výši ceny 

ukradeného dříví; touto cenou charakterizující závaţnost krádeţe je vyjádřena míra poškození 

a to ve smyslu nevytváření přirozených podmínek existence organismů včetně člověka 

(myšleno v rovině souţití a mezilidských vztahů). 
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2.2.2. Lokalita NPR Černé a Čertovo jezero 

V úvodu odpovědí na otázky zadavatele je nejprve nutno konstatovat, ţe lesní 

ekosystém NPR je tvořen převáţně uměle zaloţenou jehličnatou monokulturou smrku – 

dle znalce ve shodě s (KOMÁREK, J., 1882, in: [3]) převáţně v intervalu let 1800-1840 

(výjimečně r. 1770-1780, moţná jde o potomky „semenáčů“, resp. pastevního lesa). Sice 

determinující sloţka ekosystému – stromoví jedinci jako takoví existuje cca 170-240 let bez 

„klasických“ těţebních aktivit, to se však jiţ netýká lesního ekosystému jako celku.  Navíc 

historicky s kaţdou její další generací zde vzrůstala - v otázce dotazovaná - změna 

v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. 

Vzrŧstal nesoulad mezi prostředím (hloubka půdy okolo vrcholu Jezerní hory 5 cm, 

tj. nemoţnost vytvoření hlubšího kořenového systému; dále expozice vystavující stromové 

jedince přímému působení větrů) a umělým porostním útvarem (velká počáteční hustota 

porostu). Důkazem uvedeného jsou naměřené absorpční plochy kořenů – u porostu na plošině 

dvojnásobně menší, neţ byly v porostu rostoucím v závětří. Postupně se tak sniţovala 

odolnost porostu a stoupala predispozice k poškození bio- i abiotickými činiteli. Aţ nastane 

situace, kdy se ekosystém ocitne na hranici zmíněné ekologické amplitudy - autoregulační 

procesy nejsou schopny pracovat – struktura a funkce ekosystému postupně kolabují….. 

Pravděpodobně se nacházíme v počátku poslední fáze. 

Z těchto důvodů jsou oba extrémy, jak odstranění veškerého odkorněného dříví, tak 

i ponechání veškerého dříví tak, jak se k datu posledního šetření nacházelo zásahem, který 

mŧţe zpŧsobit negativní změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémŧ. 

Právě na této lokalitě je potvrzena nutnost komplexního hodnocení situace s uváţením 

jak měřitelných parametrů stromů, tak i jejich růstového prostředí.  

2.2.3. Lokalita Hojsova Stráţ 

Šetření na této lokalitě neprobíhalo v rámci zadání znaleckého posudku. V 

předmětném lesním smrkovém porostu právě docházelo k hromadnému rozšiřování kůrovce 

(vznikala kůrovcová kola) a nacházely se tam blízko vedle sebe stromy napadené a 

nenapadené. S ohledem na dopad kůrovcové kalamity na všech shora uvedených zkoumaných 

plochách se zde však vyskytla otázka, co zde tyto výrazné individuální rozdíly v napadení 

podmiňuje. Protoţe u obou skupin stromů nebyla patrná ţádná defoliace, ţloutnutí korun ani 

jiné příznaky, soustředili jsme se na měření jejich kořenových systémů, jmenovitě na 

vertikální distribuci absorpčně funkčních kořenŧ na základě radiálních profilů 

transpiračního proudu.  

Jestliţe se neprojevily ţádné rozdíly mezi korunami napadených a nenapadených 

stromů, vyslovili jsme hypotézu, ţe rozdíl napadení, který jsme nemohli pozorovat u dříve 

odumřelých stromů v jiných porostech, můţe být zpŧsoben odlišnou strukturou 

kořenového systému a z toho plynoucím odlišným zakořeněním na lokalitách s kontrastním 

podloţím (velké hladké balvany versus přítomnost skalních puklin nebo větších mezer mezi 

balvany v podloţí – SLT 6N). Tato hypotéza se potvrdila.   
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RIZIKA ŠKOD NA VODOHOSPODÁŘSKÝCH FUNKCÍCH 

LESA PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH 

Petr Bureš
1 

Abstrakt 

Předmětem příspěvku jsou některá významná rizika škod na vodohospodářských 

funkcích lesa v souvislosti s návrhem a realizací staveb na pozemcích určených k plnění 

funkcí lesa a pozemcích situovaných v ochranném pásmu lesa. Rizika škod na 

vodohospodářských funkcích jsou zaměřena zvláště na reţim proudění podzemní vody, odtoku 

povrchové vody a vody vyvěrající na povrch. 

 

1. ÚVOD 

Pro vlastníka lesního pozemku má vodohospodářská funkce lesa (VH) přímý a 

podmiňující význam nejenom pro vlastní produkční funkci dřevní hmoty, ale zároveň výrazně 

ovlivňuje hodnotu lesního pozemku. Uvedenou přímou vazbu znázorňuji na schématu 

obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Schéma přímé vazby VH lesa na majetek vlastníka lesního pozemku (orig.) 

             _____________________ 

1
 Bureš Petr, Ing., – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, tel: 602483358, 

petr.bures@usi.vutbr.cz 
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Obrázek č. 2 – Schéma vazeb vodohospodářské funkce lesa na své okolí (orig.)                                            
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Vodohospodářská funkce lesa patří mezi nejvýznamnější mimoprodukční funkce, 

kterou lesní ekosystém dokáţe poskytnout. Její centristický význam v jednotlivých vazbách 

na své okolí znázorňuji ve schématu na obrázku č. 2. Uvedené schéma můţe být pouţito jako 

podklad při specifikaci rozsahu odborných posudků jejími zadavateli. 

2. STAVEBNÍ ČINNOST NA POZEMCÍCH PUPFL A POZEMCÍCH 

V OCHRANNÉM PÁSMU LESA  

Problematika povolování staveb a regulace stavební činnosti na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa a pozemcích situovaných v ochranném pásmu lesa je řešena zejména: 

 Zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon). 

 Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

 Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
                                                                                                                                  [1] [2] [3] 

3. OCHRANA VODNÍCH POMĚRŦ VLASTNÍKY POZEMKŦ 

Vlastnické právo k pozemkům v obecné rovině zavazuje vlastníky pozemků k péčím o 

ochranu vodních poměrů na svém pozemku. Ochranou vodních poměrů vlastníci lesních 

pozemků a pozemků v ochranném pásmu lesa chrání nejenom hodnotu svého nemovitého 

majetku, která je spojena s jeho vyuţitím, ale zároveň mají podíl na ochraně vodohospodářské 

funkce lesa a krajiny v rámci příslušného povodí. [2] 

Při umísťování staveb v rámci projektové přípravy stavby a následně ve fázi vlastní 

realizace stavby dochází k dotčení této povinnosti vlastníka nemovitosti.  Míra dotčení je 

závislá na typu a charakteru umísťované stavby, jejím provozu, míry, jak dokáţe ovlivnit 

vlastní vodní poměry proudění vod povrchových a podzemních, včetně vod vyvěrajících na 

povrch.  

V případě, kdy vlastník pozemku je zároveň stavebníkem, informovanost o ochraně 

vodních poměrů je přímo na straně stavebníka. Opačná situace nastává v případě, kdy 

stavebníkem nejsou vlastníci dotčených pozemků. V tomto případě je stavebník v rámci 

územní přípravy stavby pro stavební řízení povinen prokázat právo zaloţené smlouvou 

k provedení stavby, kterou uzavírá s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků. Smluvní 

vztah k provedení stavby je ve své podstatě dohoda, za jakých podmínek bude stavba 

realizována a následně provozována na dotčeném pozemku. Způsob, jak bude provedena 

ochrana vodních poměrů, by měl být součástí předmětné smlouvy. 

Současná praxe ale ve většině případů řeší uvedenou skutečnost smlouvou o zřízení 

věcného břemene. Věcné břemeno samo ve své podstatě omezuje výkon vlastnického práva 

k předmětnému pozemku. V případě, ţe uzavřená smlouva neřeší otázku ochrany 

vodohospodářské funkce, můţe dojít následnou projekční činností a realizací stavby k 

výraznému ovlivnění povinnosti vlastníka nemovitosti k ochraně vodních poměrů na svém 

pozemku, ale i ve vazbě na své okolí.   

4. OCHRANA VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE LESA PŘI 

STAVEBNÍCH ČINNOSTECH 

Ochrana vodohospodářské funkce lesa pro vlastníky pozemků určených k plnění 

funkcí lesa a pro vlastníky pozemků situovaných v ochranném pásmu lesa spočívá zejména 

při stavebních činnostech k ochraně: 
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4.1 Vod podzemních 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Do této skupiny patří také vody, které 

protékají drenáţními systémy a vody vyskytující se ve studních a hlubinných vrtech. 

Soustředěním podzemní vody v určité horninové vrstvě nebo v souvrství hornin vzniká vodní 

útvar. Horninové prostředí s dostatečnou propustností, které umoţňuje proudění a akumulaci 

podzemní vody, vytváří přirozený kolektor. Hydrologický reţim podzemní vody kolísá 

během průběhu časového období v závislosti na deštném období. 

4.2 Vod povrchových  

Povrchové vody jsou vody, které se přirozeně vyskytují na zemském povrchu.          

Soustředěním povrchových vod v určitém prostředí vzniká vodní útvar, který prezentuje 

určitý hydrologický reţim. 

Vodními útvary povrchových vod jsou:  

 přirozené vodní útvary:  

     přirozené koryto vodního toku (pro vody tekoucí) 

     jezero (pro vody stojaté) 

 umělé vodní útvary, které jsou vytvořené lidskou činností: 

      nádrţe zřízené za určitým účelem (retenční, rekreační, poţární, stabilizační) 

           rybníky (účelové nádrţe s rybochovnou funkcí)   

4.3 Vod vyvěrajících na povrch 

Vody vyvěrající na povrch jsou především významné zdroje pitné vody pro potřebu 

obyvatelstva a zároveň vytvářejí počátek vzniku vodního toku (recipientu). 

 pramen: přirozený soustředěný vývěr podzemní vody na zemský povrch 

 prosak: od pramene se liší tím, že podzemní voda nevyvěrá, ale prosakuje na 
zemský povrch.      

 prameniště: je charakterizováno výskytem více pramenů z jednoho 
podzemního zdroje. Vydatná prameniště vytvářejí pramenné pásmo pro vznik 
vodního toku. 

5. POŢADAVKY NA STAVBY UMÍSTĚNÉ NA POZEMCÍCH PRO 

PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA A V OCHRANNÉM PÁSMU LESA 

Pro návrh a realizaci stavby se mohou pouţít jen takové materiály, výrobky a 

konstrukce, které zaručují, ţe při správném provedení stavby a běţném provozu po dobu své 

návrhové ţivotnosti splňuje stavba podle svého typu a charakteru následující poţadavky: 

 Mechanickou odolnost a stabilitu. 

 Bezpečnost při udržování a užívání stavby. 

 Požární bezpečnost stavby. 

 Hygienické požadavky a ochranu zdraví. 

 Ochranu životního prostředí. 

 Tepelně technickou ochranu a úspory energie, ochranu proti hluku. [1] 
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Poţadavek na ochranu ţivotního prostředí je společný pro všechny typy a druhy staveb 

jako jsou stavby: stavby vodního hospodářství, stavby krajinného inţenýrství, inţenýrské 

stavby, pozemní stavby, dopravní stavby a stavby pro plnění funkcí lesa. 

Ochrana vodohospodářské funkce lesa je součástí ochrany ţivotního prostředí jako 

celku. Stavby umísťované na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa a zároveň na 

pozemcích situovaných v ochranném pásmu lesa by měly být navrţeny a provedeny tak, aby 

byl splněn poţadavek ochrany ţivotního prostředí.  

6. ROZDĚLENÍ RIZIK POŠKOZENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE 

LESA PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH 

6.1 Rozdělení podle intenzity, míry a délky trvání rizika poškození 

 6.1.1 Přechodná (dočasná)  

Vznikají dočasným působením rizik poškození nízké intenzity, která jsou po 

odstranění příčiny vratná a do určité míry obnovitelná.   

Příklad 1:  U provozu čistíren odpadních vod je špatná manipulace s produkty mechanického 

a biologického stupně čištění, která neodpovídá provoznímu řádu ČOV.  

Příklad 2:  Pouţití nevhodného návrhu dočasného hrazení průtočného profilu vodního toku, 

pro vlastní provedení staveb umisťovaných v korytě vodoteče. Náhlá změna průtokových 

poměrů můţe výrazně ovlivnit sloţky vodních ekosystémů, které svou existencí jsou závislé 

na určité průtoky.     

 6.1.2 Trvalá  

Vznikají trvalým působením rizik poškození vysoké intenzity, která jsou nevratná 

nebo velmi těţce obnovitelná. Mění výrazně poměry vodohospodářské funkce. Jedná se 

především o nevhodné prostorové umístění stavby v terénu. Pouţití nevhodných technologií u 

provozních souborů. Poruchy a havárie staveb. 

Příklad 1. Stavba je umístěna vzhledem ke konfiguraci terénu tak, ţe znemoţňuje nebo 

zhoršuje odtokové poměry (např. stavby komunikací). 

Příklad 2. Stavba vodního díla účelové nádrţe je umístěna vzhledem ke konfiguraci terénu 

tak, ţe výrazně zvyšuje hladinu spodní vody u okolních pozemků mimo záplavu. 

Příklad 3. Stavba nádrţí jednotlivých stupňů čištění na obecní čistírně odpadních vod 

vykazuje vady a poruchy spojené s průsakem vod a kalů do podloţí.  

Příklad 4. Dojde vlivem nerovnoměrného sedání, špatného uloţení potrubí ve výkopové rýze 

k porušení těsnosti spoje potrubí splaškové kanalizace a následnému úniků splaškových vod 

do podloţí. 

6.2 Rozdělení podle dopadu rizika poškození VH funkce lesa na plošnou jednotku 

6.2.1 Lokální (místní)  

 Jedná se o lokální dopad rizika o nízké intenzitě působení. 

Příklad 1: Vsakování čištěných vod do podloţí z domovní čistírny odpadních vod pro objekt 

rodinného domu, která je navrţena v ochranném pásmu lesa, kde dochází k vývěrům 

podzemní vody na povrch. 
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6.2.2 Značného rozsahu v rámci povodí  

Dopad rizika je značný, ovlivňuje celé nebo významnou část povodí o vysoké 

intenzitě působení. 

Příklad 2: Technologická linka čištění odpadních vod na komunální obecní čistírně o kapacitě 

do 5000 EO přesahuje emisní limity povolených koncentrací znečištění vod, které jsou 

vypouštěny do vod povrchových (vodní tok). Emisní limity cílové jakosti povrchových vod 

ve vodním toku stanovené vodoprávním úřadem jsou niţší, neţ je skutečnost.   

6.3 Rozdělení rizik poškození VH funkce lesa v rámci prŧběhu stavby 

6.3.1 V rámci návrhu stavby 

 Jedná se o rizika, která jsou spojena s projektovou přípravou stavby. Pro zvládnutí 

přípravy projektové dokumentace staveb na lesních pozemcích a pozemcích v jeho 

ochranném pásmu je zapotřebí provedení příslušných průzkumů a úkonů. Pro ochranu  VH 

funkce lesa je zapotřebí. 

 Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle typu stavby. 

 Hydrogeologický a hydrologický průzkum v rozsahu dle typu stavby 

 Údaje o N-letých, M-denních průtocích, průměrný průtok, srážkové údaje povodí, 
plochy povodí.  

 Polohopisné a výškopisné zaměření terénu, včetně „z“ souřadnice pro vytvoření 
prostorového modelu terénu. 

 Údaje a požadavky správce lesního pozemku, které charakterizují pro dotčené 
pozemky skupiny lesních typů, jednotlivé lesní typy, hospodářské soubory, kategorii 
lesa, včetně nároků pro vlastní hospodaření v lese. 

 Pedologický průzkum pro návrh rekultivace. 

 Návrh technické a biologické rekultivace lesních pozemků dotčených stavbou. 

 Údaje o jakosti vod povrchových a podzemních. 

 Vyjádření orgánu státní správy lesů, vodních toků, ochrany životního prostředí, 
vodoprávního úřadu. 

 Majetkoprávní projednání zamýšlené stavby s dotčenými vlastníky pozemků. 

Vyvarováním se rizikům potenciálních škod v rámci projektové přípravy stavby 

znamená, ţe stavba se v rámci projektové přípravy na základě provedených průzkumů, 

zaměření a vyjádření dá do vzájemného souladu tak, aby nenarušila vazby lesního ekosystému 

a samotné hospodaření v lese.  

6.3.2 V rámci realizace stavby 

Jedná se o rizika, která jsou spojena s vlastním provedením stavby a jsou závislá na 

technické vyspělosti, technologické vybavenosti a přístupu realizačních firem. Rizika 

ohroţení mohou nastat především: 

 Nevhodným použitím těžké mechanizace pro provádění stavby. 

 Nasazením nevhodných technologických postupů provádění stavby. 

 Použitím mechanizace, která nemá ochranu před únikem provozních kapalin. 

 Zhutňování lesní půdy od pojezdů mechanizace. 

 Provádění stavby za nepříznivých klimatických podmínek. Především za deštného 
období. 
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 Nezajištění stavby proti mimořádným situacím a stavům. Jedná se především o 
povodňové průtoky a stavy sucha. 

7. VÝZNAMNÁ RIZIKA ŠKOD NA VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCI 

LESA 

Rizika škod na vodohospodářské funkci lesa při stavebních činnostech představují 

dílčí rizika následujících škod: 

7.1 Rizika škod na podzemních vodách 

Rizika škod na podzemních vodách ve vazbě na své okolí se mohou dále specifikovat 

na rizika: 

 Rizika škod spojená se zvýšením hladiny podzemních vod 

 Rizika škod spojená se snížením hladiny spodní vody 

 Rizika škod spojená se změnou celkové zásoby podzemní vody (snížení retenční     

  schopnosti) 

 Rizika škod spojená se změnou směru proudění podzemní vody 

 Rizika škod spojená se snížením jakosti podzemní vody. 

Uvádím příklad rizika škody spojené se sníţením hladiny spodní vody na produkční 

funkci lesa a hodnoty lesního pozemku. 

Příklad 1). Na schématu obrázku č. 3 (níţe) je zakreslena liniová stavba oddílné 

splaškové kanalizace na lesním pozemku. Dotčený lesní pozemek je morfologicky 

charakterizován jako rovinatý s ustálenou hladinou podzemní vody v úrovni, která je 

dosaţitelná pro kořenový systém dřevin. Na lesním pozemku se nachází dřevinná skladba 

s mělkým kořenovým systémem. Na schématu je graficky vyjádřeno, jak stavba kanalizace 

návrhem své nivelety vzhledem k úrovni ustálené hladiny podzemní vody můţe negativně 

ovlivnit novou úroveň a průběh proudění podzemní vody. Pro kořenový systém mělce 

kořenících dřevin se stává podzemní voda nedosaţitelnou. Skladba uloţení potrubí kanalizace 

ve výkopu, která se skládá z loţe výkopu, obsypu potrubí a zásypu vytváří ve své podstatě 

umělý kolektor pro proudění podzemní vody. Pro uloţení potrubí se pouţívají sypké hmoty 

jako štěrkopísky, štěrkodrtě  zrnitostní frakce  0-4, 0-8, 4-8, 0-16, 8-16 mm a jiné. Vyuţívají 

se také přírodní nesoudrţné zeminy do zrnitostní frakce 0-18 mm bez ostrohranných částic. 

Tyto sypké materiály vytvářejí umělý drén pro podzemní vodu.  Kromě sníţení hladiny 

podzemní vody a její následné dosaţitelnosti pro kořenový systém dřevin, má na tomto 

případu liniová stavba kanalizace také vliv na směr proudění podzemní vody. Umělá změna 

směru proudění podzemní vody můţe také výrazně ovlivnit stávající výrony podzemní vody 

na povrch. Prameny také mohou vyvěrat jako skryté do koryta vodního toku, coţ v případě 

změny směru proudění podzemní vody můţe výrazně ovlivnit úroveň hladiny vody v korytě 

vodoteče. Chci na tomto případě ukázat, jak při nevhodném návrhu jednoduché stavby 

kanalizace, můţe dojít k zásadním změnám na hydrologickém reţimu proudění podzemních a 

povrchových vod nejenom v dotčené lokalitě, ale také v celém povodí. Celá problematika 

závisí na uváţlivém návrhu nivelety hloubky uloţení potrubí kanalizace, vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem a pouţití vhodným materiálů pro vlastní uloţení potrubí kanalizace. 

Důleţitými podmínkami pro správný návrh stavby je především znalost hydrologického 

reţimu na předmětné lokalitě, hydrogeologické charakteristiky území, ale také specifikované 

poţadavky lesního hospodářství určené pro daný soubor lesních typů, lesní typ, kategorii lesa 

a hospodářský soubor. Při návrhu umístění liniové stavby kanalizace na lesním pozemku je 

také velmi důleţité dodrţení podstatné zásady, aby vlastní dotčení stavbou bylo co do svého 
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rozsahu minimalizováno, pouze páteřní stokou v nejkratší moţné trase. Vytváření různým 

tvarů sítě kanalizace na lesním pozemku, uzlových bodů soutoků více stok je vhledem k výše 

uvedenému naprosto nevhodné. V uvedeném příkladu chci ještě upozornit na skutečnost, ţe 

stavba kanalizace po dobu své návrhové ţivotnosti musí být provozována provozovatelem 

sítě. Jedná se zpravidla o čištění a proplachy potrubí, kontrolu stavu revizních šachet, 

případné drobné opravy šachet a poklopů. Trasa vedení kanalizace na lesním pozemku by 

měla uvedenou skutečnost respektovat. Závěrem k tomuto příkladu bych uvedl, ţe citovaná 

problematika umoţní zadavatelům odborných posudků v rámci oboru soudního inţenýrství 

detekovat příčiny vzniku škody následkem skutečností uvedených v tomto příkladu. 

 

Obrázek č. 3 – Ovlivnění hladiny podzemní vody při realizaci liniové stavby kanalizace na lesním 

pozemku (orig.) 

7.2 Rizika škod na povrchových vodách 

Rizika škod na povrchových vodách ve vazbě na své okolí se mohou dále specifikovat 

na rizika: 

 Rizika škod na vodních ekosystémech ve vodních útvarech  

 Rizika škod spojená se zhoršením odtokových poměrů v povodí 

 Rizika škod spojená se zrychlením odtoku z povodí 

 Rizika škod spojená se snížením retenční schopnosti lesního ekosystému 
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 Rizika škod spojená se snížením jakosti povrchových vod 

Uvádím příklad rizika škody, která souvisí s ochranou vodního ekosystému ve vodním 

útvaru vodního toku.  

Příklad 2). Na obrázku je nakreslen příklad návrhu hydraulického tvaru úpravy koryta 

vodoteče při revitalizaci vodních toků. Jedná se o sloţený průtočný tvar vodohospodářské 

úpravy koryta vodoteče s kynetou, pro udrţení min. zůstatkového průtoku pro udrţení a 

zachování vodního ekosystému. Tak to navrţená úprava VT při jeho revitalizaci umoţní 

eliminovat riziko škody na vodním ekosystému vodního toku v bezdeštném období. Návrh 

kynety vychází z průzkumu vodní fauny a flóry vázané na dotčený vodní tok, jejich 

poţadavků na udrţení min. úrovně hladiny vody v průběhu celého roku. Minimální 

zůstatkový průtok ve VT vytvoří ţivotní podmínky pro existenci své vodní fauny a flóry 

v bezdeštném období. Kyneta se navrhuje na M-denní průtoky, zpravidla na hodnotu Q364.  

                                  

Obrázek č. 4 – Schéma úpravy koryta vodoteče s kynetou pro zachování vodního ekosystému (orig.) 
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7.3 Rizika škod na vodách vyvěrajících na povrch 

Rizika škod na vodách vyvěrajících na povrch jsou spojena především se sníţením 

jejich jakosti vod a změnami na vydatnosti a místa vývěru. Sníţení jakosti vody v souvislosti 

se stavební činností nastává především průsaky znečištěných vod z konstrukcí nádrţí, 

netěsnosti spojů trubních systémů pro dopravu odpadních vod, únikem ropných látek 

z pouţité mechanizace při stavebních činnostech, úniků znečišťujících látek z provozních 

objektů a další. Změna na vydatnosti a směru vývěry podzemních vod nastává především 

v přímé souvislosti s prostorovým umístěním stavby tak, ţe stavba přímo ovlivňuje nebo 

výrazně mění ustálený reţim proudění podzemní vody.            

                       

8. ZÁVĚR 

Ochrana vodohospodářské funkce lesa pro vlastníky pozemků by měla být prioritou, 

nejenom k ochraně vlastní produkční funkce lesa, ale jak je výše uvedeno i v širším významu 

na okolní vazbu prostředí a zároveň i z hlediska celospolečenského. Vodohospodářská funkce 

lesa v přímé souvislosti se stavební činností nebo v souvislosti s vyuţíváním vod podzemních 

a povrchových by měla být chápana pro fyzické a právnické osoby jako vodohospodářská 

sluţba. Termín vodohospodářská sluţba lesa především zvýrazňuje její hodnotu pro 

stavebníky a uţivatele. Určením její hodnoty je definován její význam a potřebnost. 

Definováním technických poţadavků pro stavby tak, aby byla zajištěna ochrana 

vodohospodářské sluţby lesa, umoţní projektantům a stavitelům v rámci své profese 

zvládnutí úkolů spojené s přípravou projektové dokumentace stavby a následné realizace, 

včetně úspěšného provozu stavby. 

Pro potřebu oboru soudního inţenýrství můţe být řešená problematika v příspěvku 

vyuţita jako podklad pro určení příčin vzniku škod následkem skutečností, kterými jsem se 

výše zabýval, ale také můţe být vyuţita při specifikaci rozsahu odborného posudku 

zadavatelem. Cílem příspěvku bylo především specifikovat rozsah moţných škod na VH 

funkcích lesa, které mohou vlastníkům lesních pozemků nastat v přímé souvislosti se stavební 

činností.  

Specifikovaná rizika škod na VH funkcích lesa při stavebních činnostech budou 

slouţit jako podklad autora pro zpracování disertační práce k tématu „Výpočet výše 

majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací vodohospodářských staveb“, kterou 

autor zpracovává v rámci doktorského studia oboru Soudního inţenýrství na ÚSI VUT 

v Brně. 
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VYBRANÉ METODY A PŘÍSTUPY HODNOCENÍ 

KRAJINNÉHO RÁZU V ČR 

Honzová Markéta  
66

 

Abstrakt 

Charakteristika problematiky hodnocení krajinného rázu v rámci České republiky. 

Přehled některých metod zabývajících se tímto tématem. Přístupy různých autorů – zejména 

metodické doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny (Míchal), hodnocení Bukáčka a 

Matějky, pohled Salašové a dalších. Popis specifických pojmů, se kterými jednotlivé metody 

pracují, principy a samotný proces hodnocení. 

Klíčová slova: krajina, hodnocení krajinného rázu, vybrané metody v ČR 

 

1. CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY A PŘÍČINY JEJÍHO 

ŠETŘENÍ 

Problematika hodnocení a ochrany krajinného rázu v rámci České republiky je řešena 

jiţ bezmála dvě desetiletí. Přes veškeré snahy odborníků dosud nebyla schválena jednotná 

metoda vyuţitelná v praxi. V současné době existuje mnoţství metod a přístupů, které vychází 

z poţadavků preventivních nebo kauzálních. Principy hodnocení jsou však společné.  

Všechny metody hodnocení krajinného rázu, kterými se příspěvek zabývá, vychází 

z definice pojmu krajinný ráz zakotveném v právních normách České republiky. Dosud 

nejkomplexněji zpracované metody hodnocení krajinného rázu lze dle Salašové (2006) 

rozdělit ve zjednodušené formě na dva směry. Přístup „architektonický“ s vyšším důrazem na 

hodnocení vizuálního působení krajinné fyziognomie je zřetelný v pracích Vorla a částečně 

Löwa. Přístup „biogeografický“ reprezentují práce Míchala, Bukáčka a Matějky a částečně 

Löwa. 

Tento přehled metod je zpracován jako součást práce „Návrh metody systémového 

hodnocení krajinného rázu – předpoklad standardizace pro potřeby Forenzní ekotechniky: les 

a dřeviny“ vznikající v návaznosti na tento příspěvek. 

2. SPECIFICKÉ POJMY   

2.1.Vymezení základních pouţívaných pojmŧ 

Definice jednotlivých pojmů vychází z prací níţe uvedených autorů. Shodují-li se 

autoři, je uvedena definice jedna. Je-li vnímání pojmu rozdílné, k definici je připojen odkaz na 

příslušnou literaturu. 

Krajinný ráz -  je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa 

nebo oblasti (§ 12, odst. 1, zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), resp. 

vnímatelnými znaky a hodnotami těchto charakteristik (Vorel 2004, 2006). Je souborem 

specifických charakteristik pro určitou konkrétní oblast či místo v krajině, které jsou příčinou 
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jejího komplexního - funkčního, vizuálního, senzuálního a jiného projevu a činí ji tak 

typickou aţ nezaměnitelnou (Bukáček, Matějka 1999). 

Charakteristika krajinného rázu - souhrnný popis uspořádání krajinných sloţek a 

prvků nebo jejich souborů, které se podílejí na tvorbě krajinného rázu dané krajiny. Jedná se o 

charakteristiky přírodní, kulturní a historické, které vnímáme jakou soubor typických znaků. 

Místo krajinného rázu - část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, 

kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které 

odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným 

prostorem; jedná se zpravidla o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo 

konvexní), který je pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť, nebo o území typické 

díky své výrazné charakterové odlišnosti. 

Oblast krajinného rázu - rozsáhlá část území s podobnou přírodní, kulturní a 

historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti ve všech charakteristikách či 

v některé z nich a která zahrnuje více míst krajinného rázu. Výměra oblasti krajinného rázu 

obvykle přesahuje tisíc hektarů a je vymezena hranicí, kterou mohou být přírodní nebo umělé 

prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik nebo horizont. 

Znak krajinného rázu -  jednotlivá část krajiny, podílející se na utváření krajinného 

rázu. Tyto části společně utvářejí přírodní, kulturní a historickou charakteristiku krajinného 

rázu. Některé znaky jsou nositelé především historické charakteristiky (bojiště, dochovaná 

sídelní struktura, pozemková drţba a dělení parcel), jiné přírodní charakteristiky (rostliny, 

ekosystémy, přírodní disturbance, reliéf) nebo kulturní charakteristiky (sídelní útvary, 

stavební prvky v krajině, struktura krajiny). Znaky mohou být výrazem všech tří 

charakteristik a mohou se různě doplňovat (Bukáček, Matějka 1999). 

2.2.Další související výrazy 

Koeficient ekologické stability – jedná se o poměrové číslo, které stanovuje poměr 

ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce 

pracujícího s jednotlivými geoekologickými stanovišti násobenými jejich funkční hodnotou.  

Totální ukazatel kvality prostředí – metoda stanovování TUKP je zaloţena na katalogu 

kritérií a jejich ukazatelů, kterými mohou být parametry týkající se ţivotního prostředí, ale i 

sociální nebo ekonomické. Tato metoda je jedním z nástrojů při výběru optimální varianty 

investičního záměru. Filosofií metody TUKP je, ţe jednotlivé vlivy záměru, reprezentované 

příslušnými ukazateli, lze z hlediska kvality a kvantity posoudit a transformovat na dílčí funkce 

uţitku, které jsou jiţ srovnatelné. Výsledkem je stanovení celkové funkce uţitku pro kaţdou z 

variant řešení. 

 

3. PŘÍSTUPY RŦZNÝCH AUTORŦ 

3.1.Hodnocení krajinného rázu – Bukáček, Matějka 

3.1.1. Úvodní charakteristika metodického postupu 

Metoda vznikla z podnětu Správy CHKO ČR a v ucelené podobě se objevuje v roce 

1997. Od té doby je dále zdokonalována. Představuje biogeografický přístup, který méně 

pracuje s abstraktními pojmy (jako estetika), ale zaměřuje se více na krajinnou strukturu. 

Dle autorů je důleţité stanovení cíle hodnocení, který udává hloubku, do které bude 

hodnocení vypracováno a vychází z předpokládaných potřeb ochrany krajinného rázu. Obecně 
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je doporučena realizace preventivního hodnocení v exponovaných územích, kde je předpoklad 

střetů záměrů vyuţití území s hodnotami krajinného rázu, kdy ve správní praxi není moţné 

vytvořit pro kaţdý záměr dostatečně podrobný podklad pro relevantní a erudované 

rozhodnutí. 

3.1.2. Principy a proces hodnocení 

Popsaný proces hodnocení vychází z úpravy metodiky z roku 2006. Preventivní 

hodnocení krajinného rázu se v úpravě metodiky (Bukáček, 2006) provádí ve čtyřech 

základních krocích: 

1) Základním krokem je vymezení a charakteristika sledovaného území, diferenciace 

jeho krajiny na územní jednotky, ke kterým bude vztahovat samostatné 

vyhodnocení stávajících kvalit krajinného rázu ve vztahu k danému území i uvnitř. 

2) Dalším krokem je identifikace stávajících znaků a hodnot krajinného rázu 

v územních jednotkách, jejich klasifikace, stanovení podílu na utváření estetické a 

přírodní hodnoty krajinného rázu. 

3) Třetím krokem je nalezení vztahů v krajině a to nejen z pohledu vymezených 

menších územních jednotek, ale i z pohledu řešeného území, nalezení měřítka 

krajiny a harmonizujících prvků měřítka. 

4) Posledním krokem je vytvoření pravidel ochrany krajinného rázu ve vztahu 

k potenciálnímu rozvoji krajiny. 

Před vlastním postupem vedoucím k vyhodnocení krajinného rázu sledovaného území 

je nutné shromáţdění podkladů, které jsou potřebné k úspěšnému provedení jednotlivých 

kroků. Pro sledované území by měla být téţ vypracována celková charakteristika, která 

souvisí s krajinným rázem. 

Metoda hodnocení vychází z předpokladu, ţe sledované území je většího rozsahu a 

jeho krajina není homogenní. Je proto účelné a praktické sledované území rozdělit na 

specifické části, které se odlišují v jednotlivých charakteristikách a je u nich předpoklad 

potřeby samostatného vyhodnocení krajinného rázu. Sledované území lze rozdělit 

hierarchicky členěnými územními jednotkami na oblasti krajinného rázu, charakteristické 

krajinné celky a specifická místa krajinného rázu. 

Dále je provedena identifikace znaků a hodnot jednotlivých znaků charakteristik 

krajinného rázu vymezené územní jednotky. Vytváří se seznam znaků a stanovuje váha jejich 

projevu, významu a cennosti. Znaky rozdělujeme podle jejich charakteru na přírodní, kulturní 

i historické, přičemţ znaky mohou být nositeli více charakteristik zároveň. Aby bylo moţné 

dosáhnout hodnocení stávajících kvalit krajinného rázu územní jednotky je provedena 

následná klasifikace identifikovaných znaků.  

- Význam znaku spočívá v jeho podílu v celkovém obrazu krajiny (krajinné scéně). 

Je stanoven ve stupnici: zásadní, spoluurčující a doplňující 

- Projev znaku je vlastnost znaku, která působí v pozitivním nebo negativním 

smyslu vůči estetické a přírodní hodnotě krajinného rázu, harmonickému měřítku 

či ostatním vztahům. Projev můţe být pozitivní, neutrální nebo negativní. 

- Cennost znaku je chápána jako určitá jedinečnost, ojedinělost, originalita znaku. 

Je zadávána dle stupnice: jedinečný, význačný a běţný. 

Identifikované znaky jsou uspořádány do přehledné tabulky, kde jsou zadány i jejich 

vlastnosti. Po klasifikaci provede hodnotitel analýzu znaků. 
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Na závěr hodnocení jsou vypracována a navrţena pravidla a doporučení vedoucí 

k ochraně stávající kvality krajinného rázu dané územní jednotky nebo o odstranění či 

eliminaci degradujícího působení negativního projevu znaků.  

Metodika preventivního hodnocení krajinného rázu umoţňuje doplnění a rozšíření o 

další tematicky orientovaná hodnocení, která prohloubí pohled na danou problematiku. Jedná 

se zejména o hodnocení dominant, vliv liniových staveb, osy krajiny a pohledově exponovaná 

místa, kategorizace sídel a další. 

3.2.Hodnocení krajinného rázu – Löw 

3.2.1. Úvodní charakteristika metodického postupu 

Původní metodika (Löw a Kučera, 1996) vznikla za účelem stanovení kvantitativních 

a kvalitativních kritérií, jejichţ uplatnění by umoţnilo zohlednit ekologické principy ochrany 

zemědělské půdy a krajinného rázu v rámci procesu urbanizace území.  

Tento cíl je dále precizován, aţ ústí ve vydání souborné publikace Krajinný ráz (Löw a 

Míchal, 2003), která představuje výstup z grantového projektu Péče o krajinu II – Krajinný 

ráz, Ministerstva ţivotního prostředí.  

3.2.2. Principy a proces hodnocení 

Hodnocení se sestává ze tří základních kroků. 

1) Vymezení a definice oblastí krajinného rázu 

2) Zjištění míry dochovanosti krajinného rázu v konkrétním místě 

3) Stanovení stupně a způsobu ochrany krajinného rázu v konkrétním místě 

V prvním kroku je nutné zjistit a dostatečně popsat typické znaky krajinného rázu 

daného území a zároveň vymezit segmenty území, kde jsou tyto znaky stejné nebo podobné, 

tj. vymezit oblasti krajinného rázu. 

Typické znaky jednotlivých oblastí lze rozdělit následovně: 

- Dominantní, které jsou pro danou oblast rozhodující, bez nich oblast ztrácí 

svoji identitu, uplatňují se především ve vnímání nadřazených krajinářských 

celků. 

- Hlavní, danou oblast formují a jsou člověkem vnímány jako hlavní 

komponenty jejího krajinného obrazu, uplatňují se zejména ve vnímání 

jednotlivých základních krajinářských celků. 

- Doplňující, dotvářejí obraz krajiny, nejsou však pro identifikaci dané oblasti 

zásadně významné. 

Při vymezování a popisování oblastí krajinného rázu je důleţité vycházet z jejích 

přírodních, kulturních a historických charakteristik, pochopení souvislostí mezi těmito 

charakteristikami a zhodnocení jejich trvalé udrţitelnosti potvrzené dlouhodobou existencí. 

Cílem druhého kroku je zjistit, jak je krajinný ráz dochován v hodnoceném místě. 

K tomu slouţí porovnání, jak reprezentativně jsou typické znaky dané oblasti v daném místě 

dochovány a jakou má tedy místo z hlediska krajinného rázu hodnotu. 

V hodnoceném území jsou na základě aktuálního stavu krajiny, zjištěného terénním 

průzkumem, vymezovány základní krajinářské celky – nejmenší, kompozičně autonomní 

prostory. V nich je pomocí porovnávání souboru typických znaků (standardů dané oblasti 

krajinného rázu) se souborem znaků v nich dochovaných posuzována míra dochovanosti 

krajinného rázu. 
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Na základě širších prostorových vztahů jsou vymezovány a vyhodnocovány i 

krajinářské celky nadřazené, tvořené širšími krajinnými prostory, vymezenými většinou 

výraznými reliéfními (ale i stavebními nebo vegetačními) předěly. Významným kritériem pro 

určení potřebné míry a způsobu ochrany základních krajinářských celků je jejich role v širších 

krajinných rámcích. 

Stanovení míry a způsobu ochrany krajinného rázu v daném místě je zásadním 

preventivním krokem v jeho ochraně. Náplní toho posledního kroku je vytvoření 

individuálního návrhu regulací a limitů. 

3.3.Hodnocení krajinného rázu – Míchal 

3.3.1. Úvodní charakteristika metodického postupu 

Metodické doporučení konkretizuje znění § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Mělo slouţit jako podklad pro přípravu obecně závazného prováděcího 

předpisu o ochraně krajinného rázu, který ale nebyl vydán.  

Metodické doporučení vychází ze zákonem vyjádřeného záměru, aby orgány ochrany 

přírody chránily nejen zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a ţivočichů, ale 

aktivně přispívaly k péči o celé území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a 

pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot. 

3.3.2. Principy a proces hodnocení 

Hodnocení je zaměřeno více na hodnocení vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz. 

Základní principy lze převzít i pro preventivní hodnocení.  Nejprve je nutné vymezení širšího 

a následně dílčích krajinných prostorů. Poté proběhne identifikace estetických, přírodních 

případně dalších (např. historických) hodnot spoluurčujících krajinný ráz. Tyto hodnoty 

budou pro kaţdé dotčené místo krajinného rázu či jeho část popsány a bude stanoveno, zda se 

jedná o hodnoty z hlediska krajinného rázu 

- pozitivní či negativní 

- určující, významné či doplňkové 

- běţné či jedinečné 

Dále se posuzuje, zda a případně s jakou intenzitou se vlivy posuzovaného zásahu 

mohou dotýkat hodnot krajinného rázu. Bude stanoveno, zda se jedná o ovlivnění silné, slabé 

nebo ţádné. Zásah, který by určující pozitivní krajinné prvky anebo vztahy narušil nebo zcela 

změnil, je s ochranou krajinného rázu v rozporu. 

Závěrem je souborné vyhodnocení zásahu do krajinného rázu včetně doporučení 

povolení či zamítnutí záměru, případně návrh opatření, která by minimalizovala negativní 

ovlivnění krajinného rázu zásahem.  

3.4.Hodnocení krajinného rázu – Salašová 

3.4.1. Úvodní charakteristika metodického postupu 

Metodický postup vznikl na Ústavu zahradní a krajinářské architektury na 

Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Zde se problematice posuzování krajinného rázu 

intenzivně věnují od roku 1997. Postup vychází jak ze standardních zahradně-

architektonických způsobů vyhodnocení, tak je inspirován jinými metodickými postupy – z 

Velké Británie, ze Slovenska postupy doc. Jančury a vybranými českými metodikami, 

především doc. Löwa a doc. Kučery. 
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3.4.2. Principy a proces hodnocení 

Uvedený metodický postup vychází z Návrhu informačních vrstev a metodických 

kroků pouţitých při posuzování krajinného rázu zlínského kraje (Salašová, Ţallmannová, 

2004. In Salašová 2006). Schéma je moţné doplňovat. 

1) Hodnocení přírodních charakteristik území  

- abiotický geokomplex (geologický podklad – reliéf – voda) 

- abioticko – biotický komplex 

 Výsledek: Typy primární (přírodní) krajiny a katalog jejich znaků (lze nahradit 

biogeografickým členěním území na úrovni geochor, je-li k dispozici) 

2) Hodnocení kulturně historických charakteristik území (sekundární a terciérní 

krajinná struktura) 

- historické krajinné struktury (vyţadují data Národního památkového ústavu a 

regionálních archivů) 

- land use území k relevantním časovým horizontům (v případě větších území 

postačí land cover) 

 Výsledek: Typy historické kulturní krajiny a katalog jejich znaků 

- současné krajinné struktury (aktuální stav krajiny) 

 Výsledek: Typy současné kulturní krajiny podle převládajícího vyuţití a jejich 

znaky (konfrontace s typy a znaky abiotického a biotického geokomplexu) 

3) Hodnocení percepčních charakteristik území  

- vizuální členění území (pohledové horizonty, citlivé linie pro umisťování 

staveb) 

- vizuální prostorové vazby (historické a aktuální) 

- dominanty (přírodní a kulturní) 

- charakter, prvky a znaky krajinné scény (např. otevřenost a uzavřenost) 

- významná stanoviště pro hodnocení krajinného obrazu 

- významné rekreační a rezidenční zóny  

- významné pohledy v krajině 

 Výsledek: Typy krajiny podle vizuálních charakteristik a jejich znaky (hodnocení 

krajinného obrazu) 

4) Závěrečné hodnocení zaloţené na konfrontaci předešlých kroků 

 Výsledek: Významnost území z hlediska krajinného rázu (odstupňované podle 

rozsahu antropických změn a kvality krajinného obrazu) 

 Výsledek: Citlivost území k zásahům do krajinného obrazu (odstupňovaná 

zonace) 

5) Návrh opatření k ochraně krajinného rázu 

Opatření můţe být konzervační, ochranné, eliminační, asanační nebo iniciační. 

3.5.Hodnocení krajinného rázu – Vorel 

3.5.1. Úvodní charakteristika metodického postupu 

Krajina je ve zvýšené míře vnímána z hlediska architektonického, coţ se projevuje 

větším důrazem hodnocení vizuálního působení krajiny. Dalším charakteristickým rysem je 

snaha hodnocení co nejvíce objektivizovat. Metodický postup proto zavádí přístupy 

pouţívané v architektonické a krajinářské kompozici, vyuţívá standardizovaných kroků 

hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. 
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3.5.2. Principy a proces hodnocení 

Princip metody spočívá v rozloţení hodnocení a posuzování na dílčí, samostatně 

řešitelné kroky. Základem je prostorová a charakterová diferenciace krajiny – vymezení 

zřetelně odlišných charakterově homogenních částí krajiny.  

Hodnocení se provádí v následujících krocích: 

1) Popis hodnoceného území a výchozí charakteristiky 

2) Prostorové členění území z hlediska krajinného rázu 

3) Identifikace rysů a hodnot krajinného rázu v krajinných prostorech (místech 

krajinného rázu) 

4) Vymezení pásem ochrany krajinného rázu 

Hranice oblasti krajinného rázu můţe být tvořena horizontem, přírodními prvky a 

umělými prvky nebo rozhraním měnících se charakteristik, které se vţdy v rozličných 

podobách na krajinném rázu podílejí. V rámci dotčeného krajinného prostoru se vymezí místa 

krajinného rázu jako vizuálně vymezené krajinné prostory. Místa krajinného rázu se vyznačují 

také specifickými znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky. 

Pro kaţdou z charakteristik krajinného rázu je dále třeba: 

- Specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu – je to buď 

prostá přítomnost znaků a jev nebo jejich prostorové a estetické uplatnění 

- Identifikovat důleţité rysy prostorových vztahů a krajinné scény 

- Identifikovat estetické hodnoty, území s harmonickým měřítkem a vztahy 

- Klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu, významu a cennosti 

Zákonitosti v prostorovém uspořádání a výrazu krajinné scény se spolupodílejí na 

harmonii smyslově vnímaných vztahů v krajině. Narušení zřetelného vymezení prostoru, 

zásah do pohledového horizontu, narušení symetrie, harmonické nerovnováhy či rytmu určité 

části scény se můţe nepříznivě projevit v narušení estetických hodnot krajiny a harmonických 

vztahů v krajině. 

4. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Prezentované metody demonstrují nejednotnost odborných přístupů k problematice 

hodnocení krajinného rázu na území České republiky. Různé úhly pohledů se zpravidla odvíjí 

od profesního zaměření hodnotitelů. Sjednocení jiţ existujících metod případně vytvoření 

zcela nového metodického postupu vyţaduje spolupráci odborníků několika oborů.  

Z rozdílných přístupů a pohledů na hodnocení krajinného rázu vyplývají hlavní příčiny 

nestejné úrovně znaleckých posudků, resp. i stíţností na neobjektivnost hodnocení znalce, 

v případě zadání těchto otázek zadavatelem znaleckého posudku. O to více je zřejmá 

důleţitost, ale i obtíţnost navrţení metody systémového hodnocení krajinného rázu a 

vytvoření tak předpokladu standardizace postupu pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a 

dřeviny. 

LITERATURA 

[1] ALEXANDR, Pavel, et al.: Forenzní ekotechnika. Les a dřeviny. Akademické 

nakladatelství CERM, 2010, Brno. ISBN 978-80-7204-681-2. 

[2] BUKÁČEK, Roman, MATĚJKA, Petr: Hodnocení krajinného rázu. In: Péče o 

krajinný ráz – cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. ČVUT, 1999, Praha. ISBN 80-01-

01979-9. 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 223 

[3] BUKÁČEK, Roman: Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území – 

metodika a moţnosti jejího vyuţití. In: Ochrana krajinného rázu – třináct let zkušeností, 

úspěchů i omylů. Ed I. Vorel, P. Sklenička. 2006, Praha. ISBN 80-903206-7-8. 

[4] LÖW, Jiří: Hodnocení a ochrana krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz – cíle a 

metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. ČVUT, 1999, Praha. ISBN 80-01-01979-9. 

[5] LÖW, Jiří, MÍCHAL, Igor: Krajinný ráz. Lesnická práce, 2003, Kostelec nad 

Černými lesy. ISBN 80-86386-27-9. 

[6] MÍCHAL, Igor, et al.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné 

správě. Metodické doporučení. AOPK ČR, 1999, Praha. 

[7] MÍCHAL, Igor: Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a 

krjainy ČR – Problémy a výsledky. In: Péče o krajinný ráz – cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. 

Sklenička. ČVUT, 1999, Praha. ISBN 80-01-01979-9. 

[8] MATĚJKA, Petr, BUKÁČEK, Roman: Vyuţití metodiky preventivního hodnocení 

krajinného rázu k posouzení venkovských urbanizovaných prostorů. In: Ochrana 

krajinného rázu – třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed I. Vorel, P. Sklenička. 2006, 

Praha. ISBN 80-903206-7-8. 

[9] SALAŠOVÁ, Alena: Krajinný ráz – potřeba vymedzenia pojmu. In: Péče o krajinný 

ráz – cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. ČVUT, 1999, Praha. ISBN 80-01-01979-9. 

[10] SALAŠOVÁ, Alena: Metodické moţnosti posudzovania krajinného rázu na 

regionálnej a mikroregionálnej úrovni. In: Ochrana krajinného rázu – třináct let zkušeností, 

úspěchů i omylů. Ed I. Vorel, P. Sklenička. 2006, Praha. ISBN 80-903206-7-8. 

[11] SALAŠOVÁ, Alena: Krajinný ráz – teoretické východiská a metodické princípy 

preventívneho posudzovania. Habilitační práce, 2006, Lednice.  

[12] SKLENIČKA, Petr, ZASADIL, Petr: Krajinný ráz, způsoby jeho hodnocení a 

ochrany. ČZU, 1998, Praha.  

[13] VOREL, Ivan: Prostorové vztahy a estetické hodnoty. In: Péče o krajinný ráz – cíle a 

metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. ČVUT, 1999, Praha. ISBN 80-01-01979-9. 

[14] VOREL, Ivan: Hranice únosnosti zásahů do krajinného rázu. In: Ochrana 

krajinného rázu – třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed I. Vorel, P. Sklenička. 2006, 

Praha. ISBN 80-903206-7-8. 

 

 

 

 

 

 

  



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 224 

 

HISTORICKÉ PŘÍSTUPY A TEORIE OCEŇOVÁNÍ ZVĚŘE 

Filip Chrbját
1
 

Abstrakt 

Oceňování zvěře se opírá o prvopočátky teorií oceňování obnovitelných přírodních 

zdrojů, zejména oceňování ryb.  Za jednoho z prvních průkopníků je povaţován Gordon 

(1954). Podle Marxovy pracovní teorie hodnoty je zdrojem hodnoty společensky nutná práce. 

Neoklasická ekonomická teorie - samoregulace přírodních zdrojů a rostoucí trţní cena se 

zvyšující se omezeností zdroje.  V dalších období významně přispěli Turner, Pearce a 

Bateman (1994), pojem tzv. kritické minimální velikosti populace. Následuje ekocentrický 

přístup Seják (1999). V České republice v posledních 15 letech významně přispěli 

v problematice oceňování zvěře R. Novák a J. Feuereisel. 

 

ÚVOD 

Kořeny oceňování zvěře se opírají o prvopočátky teorií oceňování obnovitelných 

přírodních zdrojů. První autoři se jimi zabývají teprve v průběhu 20tého století.  

V československé ekonomice nebyla po dobu socialismu, tedy zhruba 40 let, věnována 

ekonomickému oceňování přírodních zdrojů (půda, lesy, voda, loţiska nerostného bohatství 

atd.) odpovídající pozornost. Příčiny téměř úplné neexistence oceňování přírodních zdrojů lze 

najít jak v samotné společensko-ekonomické praxi, tak i při výkladu ekonomické teorie. Pod 

vlivem doktríny o „moţnosti bezplatného uţívání přírody za socialismu“ byly přírodní zdroje 

povaţovány za bezplatný statek. Ekonomie přírodních zdrojů neexistovala.
 
[9] 

 

MATERIÁL A METODY 

 V 18. a 19. století věnovala klasická politická ekonomie značnou pozornost úloze 

čerpání přírodních zdrojů z obav jejich vyčerpání. T. Malthuse zdůrazňuje neodvratnost jejich 

vyčerpání s růstem počtu obyvatel. Pravidla optimálního vyuţití obnovitelných přírodních 

zdrojů byly poprvé souhrnně vyjádřeny Gordonem [4] na příkladu vyuţití ryb. Podle Marxovy 

pracovní teorie hodnoty je zdrojem, obsahem i měřítkem hodnoty společensky nutná práce. 

V 70. letech dvacátého století se formuje tzv. neoklasická ekonomická teorie, která 

předpokládá „samoregulaci“ při čerpání přírodních zdrojů (s rostoucí omezeností zdroje roste 

jeho trţní cena, coţ podněcuje ke hledání náhradního zdroje).
 
[3] 

 V 90. letech významně přispěli Turner, Pearce a Bateman [13] v řešení otázky hodnoty 

přírodních zdrojů například v publikaci Environmental economic. V Česku se problematikou 

oceňování obnovitelných přírodních zdrojů zabývali Matějíček, Seják a Nedoma.  

 

          ________________________ 

1
Chrbját, Filip, Ing. - VUT, Ústav soudního inţenýrství, Údolní 244/53 budova U14, 602 00 Brno, 

+420724111931, filip.chrbjat@usi.vutbr.cz 
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Nejobecnější vzorec pro výpočet hodnoty přírodního zdroje podle Sejáka [12]: 
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kde   C = úhrnný přepočtený efekt (současná suma rent) za období t 

rt = očekávaná renta v roce t (v různých časových obdobích se můţe měnit) 

it = očekávaná výše diskontu v roce t (proměnná veličina v čase) 

 

V posledních 15 letech se věnoval oceňování zvěře R. Novák a J. Feuereisel. Novák 

uvádí, ţe je moţné vycházet z cen spárkaté zvěře uvedené ve Věstníku ČMS č. 3/1992 [14] 

anebo lépe stanovit trţní cenu zvěře, vycházející z ceny zvěřiny a ceny za poplatkový lov 

zvěře. Dále doporučuje připočítávat k těmto cenám 100% za chovnou hodnotu.  

Feuereisel provedl v České republice průzkum přístupu soudních znalců v oboru 

myslivost k oceňování zvěře dotazovací metodou a zjistil, ţe v rozporu k postavení zvěře (res 

nullius = věc nikoho) je zvěř oceňována jako majetek. K oceňování byl nejčastěji pouţit 

způsob výnosový a porovnávací. 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Ekonomie jako věda o alokaci omezených zdrojů se začala formovat s počátky 

průmyslové revoluce zejména pod vlivem vyčerpání tradičních přírodních zdrojů. Je proto 

pochopitelné, ţe klasická politická ekonomie 18. a 19. století věnovala úloze přírodních 

zdrojů značnou a specifickou pozornost. Zatímco přístup T. Malthuse a jeho stoupenců 

zdůrazňoval absolutní omezenost přírodních zdrojů a neodvratnost jejich vyčerpání s růstem 

počtu obyvatel, přístup D. Ricarda byl poněkud optimističtější, neboť předpovídal postupné 

vyčerpávání pouze lepších zdrojů a nutnost přechodu k méně produktivním zdrojům, přičemţ 

proti klesajícím výnosům stavěl technický pokrok. [1]  

Matějíček [1] vysvětluje, ţe příčinou toho, ţe ekonomie přírodních zdrojů za 

socialismu neexistovala, bylo to, ţe ekonomiky socialistických zemí se formovaly jako 

společenství sdruţených výrobců, kde zboţně-peněţní vztahy přestaly být určující stránkou 

reprodukčního procesu, kde zboţní formu přestala mít jak pracovní síla, tak i sdruţené 

výrobní prostředky včetně půdy a ostatních přírodních zdrojů. Další bezprostřední příčina 

vznikla při výkladu Marxovy ekonomické teorie. Podle Marxovy pracovní teorie hodnoty je 

zdrojem, obsahem i měřítkem hodnoty společensky nutná práce. Protoţe úroveň společenské 

produktivity práce je v rozhodující míře určena zvyšující se technickou a technologickou 

úrovní výroby, spotřeba společensky nutné práce klesá, a tím dochází ke sniţování hodnoty. 

Lesní půda jako součást geografického prostředí vznikla v rozhodující míře nezávisle na 

výrobní činnosti člověka, není tedy výsledkem lidské práce, a proto nemá dle Marxe ani 

hodnotu. Má však uţitnou hodnotu vyplývající ze schopnosti uspokojovat potřeby lidí. 

Marxova teorie brala přírodní zdroje jako bezplatný dar pro společnost, coţ vedlo ke vzniku 

základních ekonomických a ekologických problémů. 

Po určitou dobu převládl zúţený výklad teorie pracovní hodnoty, podle něhoţ jsou 

oceňovány jen ty statky, do nichţ byla vloţena práce. S touto příčinou souvisí i rozšířená  
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koncepce nákladových cen, která vychází při určování základu ceny z průměrných skutečných 

výrobních (a přírodních podmínek). Je třeba si uvědomit a respektovat fakt, ţe přírodní zdroje 

jsou důleţitou podmínkou a faktorem společenské výroby a přinášejí v konkrétních 

historických podmínkách určitou úsporu společenské práce. Výše této úspory (která závisí 

nejen na vlastnostech přírodních zdrojů, ale i na stupni jejich vyuţitelnosti a na celkovém 

poměru výroby a společenských potřeb) je základem pro oceňování přírodních zdrojů. 

Výrazem takové úspory společenské práce je renta jako rozdíl mezi společensky nutnými 

náklady výroby určovanými náklady výroby s nejhorším přírodním zdrojem (či náklady 

výroby uskutečňované bez přírodního zdroje, ale produkující stejnou uţitnou hodnotu) a 

individuálními náklady výroby pouţívající oceňovaný přírodní zdroj. Renta charakterizuje 

tedy společenský výsledek vyuţívání daného přírodního zdroje, jeho ekonomickou 

efektivnost ve společenské výrobě. [1] 

Feuereisel [3] uvádí, ţe neoklasická teorie vychází z úvahy, ţe cena statku je určována 

poměrem jeho nabídky a poptávky. Pokud je poptávka po statku vyšší neţ nabídka, vstupuje 

do tvorby jeho ceny vedle výrobních nákladů i faktor omezenosti. Neoklasická teorie zavádí 

také nový pojem „mezního (marginálního) uţitku“ tj. uţitku z poslední vyprodukované 

jednotky statku. Cena statku není určena jeho celkovou průměrnou uţitečností, nýbrţ 

uţitečností posledního statku toho druhu. Dalším důleţitým pojmem pro vyjádření ceny za 

uţívání přírodního zdroje je renta. Je to na čase závislá veličina, která vyjadřuje cenu sluţby 

půdy – přičemţ se tím rozumí nejen vlastní půda, ale všechny přírodní zdroje s ní spjaté. 

Přírodní zdroje jsou podle charakterů rozděleny na neobnovitelné (vyčerpatelné) jako 

například zásoby nerostných surovin a obnovitelné, které jsou-li obhospodařovány principem 

trvalého vyuţití, tak jsou schopny autoregenerace, jako například ryby, zvěř a les. 

Základy ekonomiky neobnovitelných zdrojů byly formulovány v roce 1914 Grayem 

[5] a v roce 1931 Hotellingem [6]. Pravidla optimálního vyuţití obnovitelných přírodních 

zdrojů byly poprvé souhrnně vyjádřeny Gordonem [4]. Srovnává vyuţití ryb jako přírodního 

zdroje za podmínek otevřeného přístupu ke zdroji 

a za podmínek soukromého vlastnictví a 

konstatuje, ţe za prvně uvedených podmínek je 

zdrojová renta drancována a zdroj sám 

vyčerpáván aţ k jeho zániku. U obnovitelných 

zdrojů jsou rozhodnutí o optimálním 

odčerpávaném mnoţství a časovým odstupem 

čerpání navzájem závislá. Je to proto, ţe zdroj 

sám (přísně v pojmu biomasy populace) narůstá 

v čase a potencionální výnos se zvyšuje, čím 

delší jsou odstupy v čerpání zdroje. Podobně 

uvádějí Turner, Pearce a Bateman [13] na 

příkladu rybářství některé zákonitosti čerpání 

obnovitelných přírodních zdrojů. Důleţitým 

pojmem je tzv. kritická minimální velikost 

populace. U populace s dostatečně velkou 

kmenovou základnou platí zásada, ţe můţeme 

pravidelně odčerpávat její určitou část, zatímco 

zbytek vyspívá, dozrává a reprodukuje se. Tato 

část  odpovídá  přírůstku  populace.  Tato  zásada  

Obrázek č. 1 - Jeleni jsou častým cílem pytlákŧ (CHRBJÁT, F., 2008) 

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 227 

však přestává platit, pokud kmenová základna populace klesne pod uvedenou kritickou 

minimální velikost. Jestliţe se základna populace sníţí na velmi nízkou úroveň, zastaví se 

zároveň reprodukce a populace přestává být ţivotaschopnou. Vyčerpáme-li obnovitelný 

přírodní zdroj pod tuto kritickou minimální velikost populace, odsuzujeme jej k zániku bez 

reprodukce. Kritická minimální velikost je důleţitá pro mnoho ţivočišných druhů. Jestliţe 

ţivotní areál daného ţivočišného druhu klesne pod minimální kritickou velikost, přestává být 

pro něj vhodnou ţivotní základnou. Stejní autoři se zabývají téţ otázkou etiky vyuţívání 

přírodních zdrojů a uvádějí existenci dvou ideologických táborů v oblasti ekonomik ţivotního 

prostředí. Jsou to přístupy technocentrické a ekocentrické.
 
[3] 

Podle Sejáka [11], který volně navazuje na tyto autory, poukazují ochránci přírody 

často na to, ţe v průmyslových ekonomikách byl narušen vztah mezi lidmi a přírodou a je 

proto potřeba vytvořit nová přísná pravidla, která by měla zabránit současnému chování lidí, 

negativně ovlivňující ekologické souvislosti. Čistě exploatační pohled technocentického 

přístupu by měl být nahrazen pohledem více ochranářským, který respektuje kritéria 

dlouhodobé udrţitelnosti ekonomických činností a ţivota vůbec (Ekocentrický přístup). 

Feuereisel [2] uvádí, ţe tento více či méně intuitivní názor je postaven na 

individuálním postoji spotřebitelů a není dostatečně slučitelný s liberální neoklasickou 

ekonomií. Je třeba dávat více místa expertním oceněním odborníků na přírodní zdroje a tato 

ocenění předkládat demokratickému rozhodování většiny. Integraci výsledků těchto 

hodnocení do ekonomiky a legislativy musí pak zabezpečovat stát a jeho demokratické 

mechanismy.  

Matějíček [7] uvádí, ţe smysl peněţního oceňování přírodních zdrojů (vyjadřování 

jejich ekonomické hodnoty) spočívá v tom, ţe toto oceňování tvoří předpoklad pro určení 

optimální úrovně jejich vyuţívání. Nejde přitom samozřejmě jen o ta oceněním, která jsou 

generována samotnými trhy přírodních zdrojů a vyjádřena trţními cenami. Podstatnou úlohou 

oceňování je také peněţní vyjadřování externalit, tj. externích efektů a nákladů, které vznikají 

v souvislosti s vyuţíváním přírodních zdrojů. 

Ani v minulosti, ani v dnešní době není v České republice obecně závazný předpis, 

který by stanovoval kvantifikaci škod na zvěři. Ve Věstníku ČMS č. 3/1992 [14] 

byly uvedeny pouze orientační ceny spárkaté zvěře, které se brzy staly neaktuálními vlivem 

inflace a změn ekonomickým poměrů. V březnu 2010 vydaném „Sazebníku minimálních 

hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku“ [8] lze vyvodit pouze minimální ceny 

zvěře, které mají orientační smysl ve stanovení spodní cenové hranice pro soudní znalce 

oceňující zvěř. 

 

ZÁVĚR 

1. Oceňování zvěře vychází vývojově z teorií oceňování přírodních zdrojů, později 

členěných na obnovitelné a neobnovitelné. Většina autorů, zabývajících se pojmem 

hodnota zvěře, se snaţila přijít ke správnému výpočtu hodnoty zvěře, blíţící se 

maximální exaktnosti.  

2. Pro tvorbu návrhu metodiky pro oceňování zvěře je znalost historických přístupů a 

názorových teorií oceňování přírodních zdrojů nezbytná, neboť zároveň s nimi se 

vyvíjel i politický a ekonomický systém. V České republice historicky nebyla a stále 

není úředně platná metodika pro ocenění ţivé a ulovené zvěře a je v zájmu společnosti 

takovou  metodiku  vytvořit  z  důvodu  nejasností  ve  způsobu  oceňování zvěře a  
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sjednocení oceňovacích přístupů soudních znalců v oboru ekonomika pro tyto případy 

oceňování. 

3. Návrh metodiky pro oceňování ţivé a ulovené zvěře, který zpracovává autor, by měl 

tyto předchozí nedostatky odstranit. Metodika bude pracovat se stavebnicovým 

vzorcem, zahrnujícím jednotlivé okruhy tvořené hodnotami oceňovaného kusu zvěře. 

Autor má namysli zvláště hodnotu zvěřiny, poplatkového lovu, chovnou a 

společenskou hodnotu zvěře v daném ekosystému a další oblasti hodnot úzce 

specializované a zaměřené.  
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FUNKČNÍ BIOMETRIE PODZEMNÍ ČÁSTI STROMOVÝCH 

JEDINCŦ ZA ÚČELEM PŘIBLÍŢENÍ SE EXAKTNOSTI V 

URČITÝCH TYPECH ZNALECKÝCH POSUDKŦ 

Kateřina Rebrošová
67

 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje problematice získávání objektivních dat o dřevinách - stromových 

taxonech, která jsou dále vyuţitelná pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny, 

speciálně je zaměřen na podzemní část stromového jedince. Pokládá teoretické základy pro 

moţnosti přiblíţení se exaktnosti v určitých typech znaleckých posudků. Uvádí schéma vztahů 

kořeny-kmen-koruna („Triple K“) a rozvádí jeho myšlenku. Uvádí příklad konkrétního měření 

a definuje moţnosti systémového přístupu získávání kvantitativních a kvalitativních dat o 

stromovém jedinci. Překládá vize základních měřených charakteristik, jako moţnost 

systematizace a doplnění funkční diagnostiky metody „CFA“ (Contact Flora Assessment). 

Klíčová slova: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, typ znaleckého posudku, koruna, 

kmen, kořeny, metoda „CFA“ (Contact Flora Assessment) 

 

1. ÚVOD 

Ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny se zabýváme systémovým zjišťováním a 

posuzováním stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny. Tyto předměty 

zkoumání se vyskytují v prostředí, kterým jsou rovněţ i součástí, ekosystému [1]. 

Jde, mimo jiné, o provedení výběru, analýzy a určení postupů a cílů při vyuţití 

informačních a detekčních technologií zejména v subsystému C: Funkční diagnostika metody 

CFA. 

2. MATERIÁL A METODY 

Objektivita je dána mírou nebo stupněm nezávislosti dané výzkumné metody na osobě 

uţivatele. Čím vyšší je její hodnota, tím více je zaručena jednoznačnost výsledků. Sniţuje se 

nebezpečí zkreslení fakt. U objektivních testů se tedy musejí různí pozorovatelé dopátrat 

stejných výsledků [2]. 

Ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny, se pohybujeme v prostředí velmi se měnícín a 

výrazně dynamickém. Nelze tedy předpokládat, ţe by se dva nezávislí badatelé dopátrali 

naprosto stejných výsledků. K tomu také přispívají jednotlivé druhy dat, jejich přesnost, 

„hrubost“ či „jemnost“ pouţité metodiky a samozřejmě čas a vlastnosti prostředí. Například: 

měříme-li průměrnou výčetní tloušťku stromu s přesností na milimetry, těţko můţeme dojít 

po měsících ke stejnému výsledku. Ale, měříme-li průměrnou výčetní tloušťku stromu 

s přesností na 2 nebo 4 centimetry (tloušťkové stupně), data budou po několik let stejná. Nebo 

měříme-li průběh transpiračního proudu u stromu v květnu, lze předpokládat, ţe v srpnu 

naměříme data výrazně odlišná atd.  
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Kromě toho, ţe jednotlivé výzkumné metody musejí být objektivní, měly by být 

zároveň standardní, spolehlivé, platné (validní), kvalitativně i kvantitativně interpretovatelné a 

úsporné.  

Je tedy na míru jasné, ţe se pohybujeme ve velmi dynamickém prostředí, neboť je 

velmi sloţité zjistit: 

1, jak funguje komunikace podzemní a nadzemní částí stromového jedince (zda není 

nějakým způsobem ovlivněna či přerušena), 

2, jaká je skutečně funkční část koruny, 

3, zda je funkční, či do jaké míry poškozen kořenový systém a zda to má vliv na 

ostatní celkový stav stromového jedince, 

4, zda spojnice mezi kořenem a korunou – kmen není narušena a zda 

existuje/neexistuje předpoklad vlivu na kořen nebo korunu (tudíţ celého stromového jedince), 

5, známe-li funkční principy jednotlivých „orgánů“ stromového jedince, lze na základě 

změření jednoho dospět alometrickými vztahy ke znalosti druhého (bohuţel jen v omezené 

míře a s určitým procentem pravděpodobnosti). K alometrickým vztahům přistupujeme tehdy, 

není-li moţnost invazního nebo nedestruktivního měření. 

Z důvodu rozsahu příspěvku poukazuji pouze na výsledky týkající se podzemní částí – 

měření kořenového systému, které jsou významné pro stromového jedince, lze je vztáhnout na 

celé hodnocení, avšak je nutno prozkoumat celého jedince. Strom je nutno posuzovat jako 

celistvý prvek včetně jeho bezprostředního ţivotního prostředí (stanoviště). Dle současného 

stavu poznání lze kořenový systém stromového jedince měřit: 

- exkavační metodou vyuţívající proud supersonického vzduchu (za určitých 

podmínek nedestruktivní, jinak destruktivní metoda), 

- vizualizace kořenů pomocí podzemního radaru (nedestruktivní), 
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Buk lesní (Fagus sylvatica L.), d
1,3

 = 45 cm, NPR Voděradské bučiny

Absopční plocha kořenů (m2) měřená metodou 

zemní impedance

- distribuce absorpčních kořenů dle radiálního profilu transpiračního proudu 

(invazní), 

- distribuce kořenů odvozená dle radiálního profilu transpiračního proudu v kmeni 

(metoda tepelného pulsu, metoda deformace tepelného pole – obojí invazní) 

- plocha absorpčního povrchu kořenů odvozená pomocí elektrické impedance 

stromu a půdy (nedestruktivní, částečně invazní) (dle ČERMÁK, J.  In [1]). 

Aplikace metod, jejich kalibrace a zdokonalování se děje nejčastěji na nejběţnějších 

zástupcích stromových taxonů reprezentujících dřevinnou vegetaci České republiky, tj. 

z jehličnanů je to smrk ztepilý (Picea abies (L.) Karsten) a za listnaté dřeviny je 

nejreprezentativnější a nejlépe měřitelný (vzhledem k hladké kůře) buk lesní (Fagus sylvatica 

L.). Oba taxony jsou zároveň nejprozkoumanější. Také jsou nejčastějšími taxony rostoucích 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa je 

dle ALEXANDRA (In [1]) nejvíce zastoupeným taxonem v zadání znaleckých posudků topol 

černý (Populus nigra L.) 21% a z jehličnanů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8,1%. 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1.VÝSLEDKY 

Příklad měření absorpčního povrchu kořenů odvozených pomocí elektrické impedance 

stromového jedince a půdy je znázorněn na obrázku č. 1.: Absorpční plocha kořenů (m
2
) u 

buku s d1,3 = 45 cm. Měření bylo provedeno v srpnu roku 2009 v NPR Voděradské bučiny 

pod vedením prof. Čermáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Absorpční plocha kořenŧ buku lesního v NPR Voděradské bučiny (orig). 
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KORUNA

KOŘENY

„Triple K“

KMEN

Dle [1] metoda „CFA“ umoţňuje posuzovat kvantitativní a kvalitativní parametry 

stromového jedince vyplývající ze systémového přístupu – ke znaleckému subjektu – ve 

smyslu kontinuity „Triple K“ z čehoţ vyplývá: 

Metoda „CFA“ = kontinuum Kořeny-Kmen-Koruna. 

(„Root-Stem-Crown continuum“) 

Uvedený „Triple K“ je jednoduše znázorněn na obrázku číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2– „Triple K“ (upraveno dle [1]). 

Subsystém C: Funkční diagnostika metody „CFA“ je proto moţno rozšít a doplnit 

v rámci systematizace o následující skutečnosti sledovaných parametrů u stromového jedince: 

1. KOŘENY 

a. Skeletovité (vodivé) kořeny  

b. Jemné (absorpční) kořeny 

c. RAI (Root Area Index) – index kořenové plochy 

2. KMEN 

a. Typ transpiračního proudu 

i. separátní 

ii. integrovaný 

b. Dynamika transpiračního proudu 

i. v průběhu denní periody 

ii. ve vegetačním období 
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iii. vztaţeno na jinou časovou periodu (dle moţností měření) 

3. KORUNA 

a. Efektivní tvar koruny 

i. radiace/potenciální evapotranspirace 

ii. efektivní půdorys koruny 

b. LAI (Leaf Area Index) – index listové plochy 

4. VZÁJEMNÉ VZTAHY 

Vzájemné vztahy vychází z následujícího teoretické základu, „Triple K“ můţeme 

vyjádřit jako ƩK1 - 3. Představme si nyní, ţe kmen (spojnice) drţí na jedné straně váhy korunu 

a na druhé straně váhy kmen. Zdravý stromový jedinec má vyváţené „vztahy“. Narušením 

těchto vzájemných vztahů mezi – korunou, kmenem nebo kořeny dojde k vychýlení vah na 

jednu nebo na druhou stranu. Schématické znázornění „vzájemných vztahů“ v systému 

„Triple K“ je znázorněno na obrázku číslo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Váhy vzájemných vztahŧ kořenŧ-kmene-koruny (orig.). 

Legenda k obr. č. 3: 1 – kořeny (K), 2 – kmen (K), 3 – koruna (K), 4 – vzájemné 

vztahy (VV) = + rovnováha ovlivňující zdraví stromového jedince. 

Je-li „Triple K“ rovno ƩK1 - 3, potom ƩK1 - 3 = 4 VV. Kde výraz 4 VV představuje – 

v holistickém pojetí - míru důleţitosti vyrovnanosti vztahů mezi kořeny, kmenem a korunou. 

3.2.DISKUZE 

Pomyslný symbol vah podtrhuje skutečnost, ţe chceme-li diagnostikovat funkční 

systém stromového jedince – zdravotní stav, musíme si uvědomit následující: například došlo-

li k tomu, ţe byla poškozena část kořenového systému, nemusí to vţdy znamenat, ţe 

došlo/dojde k celkovému ohroţení (zhoršení) ţivotních funkcí stromového jedince. Tedy 

jednoznačně chceme-li diagnostikovat jaký je zdravotní stav stromového jedince – tak jak 

lékař diagnostikuje zdravotní stav pacienta – hledá nemoci – jejich příčiny a důsledky – stejně 

tak forenzní ekotechnik hledá vzájemné vztahy ve smyslu rovnice: 
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ƩK1 - 3 = 4 VV 

 na stromovém jedinci, předmětu znaleckého posudku. 

4. ZÁVĚR 

Znalec by měl v budoucnu být schopen komplexně diagnostikovat (posoudit) 

zdravotní stav stromového jedince. Vědět o vzájemných vztazích, umět detekovat jednotlivé 

(moţné) příčiny jejich ovlivnění a to za pomocí přístrojové ekotechniky, bezprostředního 

kontaktního ohodnocení stromového jedince. Tak bude docíleno objektivity a získání 

faktických podkladů umoţňujících vypracovávat znalecké posudky blíţící se exaktnosti. 

5. LITERATURA 

[1] ALEXANDR, P. a kol.: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Akademické 

nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. 2010. 626 s. ISBN 978-80-7204-681-2. 

[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektivita_vyzkum (citováno prosinec 2010) 
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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY PŘI 

ZJIŠŤOVÁNÍ TRŢNÍ HODNOTY LESA. 

Pavel Scheuer 
68

 

Abstrakt 

Cena zdravého lesa je pro společnost v naší době zcela nedoceněna. Přes 

prokazatelnou uţitečnost lesů pro ţivot člověka, zůstává lesní ekosystém mimo preference 

společnosti v kulturní krajině.  Tomu odpovídají i rozpaky ve vyjadřování jeho hodnoty, 

nastavení dotačních, legislativních a společenských podmínek určujících cenu obnovitelného 

přírodního zdroje.  

České úřední ceny lesa vycházejí z produkční funkce realizovatelné na trhu zúţené na 

produkci dříví. Metodiky zjišťování trţní hodnoty výchozí sloţku úřední ceny akceptují a za 

pouţití srovnávacích a výnosových postupů výrazně redukují. Úřední ceny lesa převyšují ceny 

trţní o desítky procent. 

Znalec, jako odborník se zvláštní kvalifikací a chápáním souvislostí je v případě lesa 

především lesník. Zachování objektivity je jedním z problémů dobrého lesníka a znalce. 

 

1. ČLENĚNÍ FUNKCÍ LESA (UŢITKŦ PLYNOUCÍCH Z LESA) 

Přístup k pojmenování a členění funkcí lesa lze pojmout ekosystémově – prostým 

rozlišením naturálních schopností účinků lesů. Neuplatňuje se zde společenská hierarchie, 

zájmové poţadavky či potřeby vyuţívání. Přístup vědecky poctivý v kvantifikaci účinků. 

Jako příklad je moţné vyuţít přehled naturálních funkcí uvedené v publikaci 

„Kvantifikace a hodnocení lesů České republiky“ [5]: 

  

Naturální schopnosti – účinky lesů 

klimatické aerotechnické 

filtrační 

izolační 

antiradiační 

hygienické 

hydrické vodní reţim 

vodní bilance 

 

edafické půdotvorné 

půdoochranné 

protisesuvné 

protilavinové 

fytobiotické 

zoobiotické 

primární produkce 

diverzita ekosystému 

stabilita ekosystému 

ekoligická rovnováha 

 

krajinotvorné krajinně – stabilizační 

krajinně - kreativní 

 

Tabulka č. 10 – Naturální schopnosti – účinky lesŧ (VYSKOT, I., 2003) 
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Přístup antropocentrický rozdělení účinků na uţitky realizované na trhu – produkční 

funkce a uţitky nerealizované na trhu – mimoprodukční funkce (sluţby). Přístup vypovídající 

o hodnocení účinků.  

Jako příklad lze uţít mezinárodně uznávané členění funkcí lesa uvedené v publikaci 

„Oceňování lesa I.“ [4]:  

 

 

Tabulka č. 2 – Členění funkcí lesa (in: MATĚJÍČEK, J., SKOBLÍK, J., 1993) 

Oba přístupy namítají nedostatky v míře zapojení člověka a nutnosti ho do systému 

objektivně zahrnout. Je pravdou, ţe schopnosti ekosystémů odhaluje člověk. Je pravdou, ţe 

lesní ekosystém v našem prostředí je značně ovlivněn člověkem.  Je pravdou, ţe jsou potřebné 

objektivní hodnotící údaje.  

Snahou o vyuţití kladných poznatků obou pojetí je definování soustavy LES – 

DŘEVINY – ČLOVĚK, jejichţ vzájemné vztahy jsou obsahem interdisciplinární nauky 

„Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“. Tato součást speciálních metod soudního inţenýrství je 

definována jako: „ 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]. 

Není tedy problému vyuţít metody soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, jako 

nástroje definujícího les jako nemovitost, předmět vlastnictví, výrobní prostředek, předmět 

investování peněz. 

 

Uţitky realizované na trhu Uţitky nerealizované na trhu 

 

PRODUKČNÍ FUNKCE MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE 

-externality 

A.  Dřevo  

(kulatina, vláknina, palivo atd.) 
A. Enviromentální funkce 

Ochranné (např. proti 
erozi, záplavám, větru) 

B.  Nedřevní produkty Globální 

 (látková výměna CO2 a O2) 

Lesní plodiny (houby, borůvky ap.) Místní 

(stínění, pohlcování hluku a 

polutantů) 

Krmivo pro zvěř (tráva, seno) Ovlivňování odtokových poměrů 

a kvality vody 

Vlna a kůţe Ochrana přírodního prostředí 

Třísla B. Sociálně– kulturní funkce 
Vánoční stromky, ozdobná klest Vyuţívání volného času 

(např. pěší turistika, lyţování) 

Korek Myslivost a rybolov 

Zvěřina Tvorba krajiny 

Jiné  

Nedřevní uţitky 
Pramen: Joint Working Party on Forest Economics and Statistics ECE/FAO, 1993 
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Není rovněţ v rozporu s obsahem „Forenzní ekotechniky: les a dřeviny“ vnímat 

přímou úměru LES = ŢIVOT. Soubor celospolečenských uţitků – pro společnost nutných, 

nebo společností poţadovaných.  

Teoretická problematika pojmenování funkcí lesŧ a uţitkŧ z nich plynoucích 

nemusí být nutně filosoficky a vědecky vyřešena, abychom byli schopni systémově 

posuzovat stavy a vzájemné vazby standardní formou a obsahem.  

2. PODPORA LESNÍHO EKOSYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA 

PŘÍKLADU MĚSTSKÉHO LESNÍHO MAJETKU MĚSTA LOKTE 

Účinky lesa je moţné vnímat i jako „sluţbu“ a podporu lesa jako finanční hodnocení 

společnosti. Jak je na tom lesní ekosystém v porovnání se zemědělskou částí krajiny 

dokumentuje následující tabulky č. 3 a 4. 

 

Souhrn přiznaných lesnických dotací  

    rok přiznáno Kč ha Kč/ha 

1992 2 129 514,00 2 325 915,92 

1993 2 042 605,00 2 325 878,54 

1994 1 465 696,00 2 325 630,41 

1995 924 048,00 2 325 397,44 

1996 1 522 700,00 2 325 654,92 

1997 889 320,00 2 325 382,50 

1998 1 160 296,00 2 375 488,55 

1999 2 608 867,00 3 932 663,50 

2000 2 781 592,00 3 932 707,42 

2001 1 107 764,00 3 781 292,98 

2002 3 561 945,00 3 770 944,81 

2003 1 549 891,00 3 758 412,42 

2004 1 736 954,00 3 756 462,45 

2005 762 929,00 3 757 203,07 

2006 572 099,00 3 766 151,91 

2007 1 744 020,00 3 766 463,10 

2008 1 275 835,00 4 016 317,69 

2009 1 508 114,00 4 016 375,53 

2010 805 242,00 4 016 200,51 

Σ 30 149 431,00     

Tabulka č. 3 – Souhrn přiznaných lesnických dotací (orig.)   

rok LFA SAPS TOP-UP  
(od r. 2008) 

Σ ha Kč/ha 

2006 0,00 Kč 126 846,78 Kč 0,00 Kč 126 846,78 Kč 69,10 1 835,70  

2007 216 825,45 Kč 140 635,82 Kč 0,00 Kč 357 461,27 Kč 69,10 5 173,10  

2008 196 559,76 Kč 154 802,65 Kč 67 579,72 Kč 418 942,13 Kč 72,46 5 781,70  

2009 205 421,58 Kč 188 430,90 Kč 60 135,36 Kč 453 987,84 Kč 73,62 6 166,64  

2010 258 669,13 Kč   258 669,13 Kč 85,63 3 020,78  

Σ 877 475,92 Kč 610 716,15 Kč 127 715,08 Kč 1 615 907,15 Kč   

Tabulka č. 4 – Sazby dotačních titulŧ pro rok 2010 – zemědělství (dle www.szif.cz) 

http://www.szif.cz/
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Sazby dotačních titulŧ pro rok 2010 - zemědělství 

Sazby některých dotačních titulů se zveřejňují vzhledem k procesu jejich tvorby aţ 

 zpětně na konci roku, ve kterém farma o dotaci poţádala.  

Pro rok 2010 platí tyto sazby (www.szif.cz): 

- jednotná platba na plochu (SAPS)    … 4060,8 Kč/ha 

- platba na dojnice      …2444,4 Kč/VDJ 

- národní doplňková platba – Zemědělská půda   …514,10 Kč/ha 

- národní doplňková platba – Přeţvýkavci   …1310,10 Kč/VDJ 

- národní doplňková platba – KBTPM    …2119,60 Kč/VDJ 

- národní doplňková platba – Ovce a kozy   …1000,00 Kč/VDJ 

 Podpora zemědělsky a lesnicky udržované části krajiny má kompenzovat 
podmínky hospodaření. Je i ekonomickým oceněním váhy a významu, kterou 
společnost složkám krajiny přisuzuje.  

 Při omezení hospodaření dochází ke snižování produkce a odlivu pracovních 
sil.  

 Požadavky společnosti na plnění, které má svým hospodařením zajišťovat 
vlastník, jsou požadavky na „služby“. 

Přes proklamace o významu lesa společnost lesní ekosystém prakticky 

nepodporuje a varovné signály přehlíţí. 

3. PROBLEMATIKA VLASTNICTVÍ LESA 

Vlastnické právo je jedním z nejdůleţitějších majetkových práv. Vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu (čl. 11 Listiny základních práv a svobod) 

a je jednotné (nerozlišují se formy a druhy vlastnictví – osobní, soukromé, druţstevní, obecní, 

státní aj.). Obsah subjektivního vlastnického práva je vyjádřen souhrnem konkrétních 

oprávnění příslušejícím vlastníkovi věcí. Tento souhrn je tradičně označován jako tzv. 

VLASTNICKÁ TRIÁDA: 

a) právo věc užívat a požívat její plody a užitky 
b) právo s věcí disponovat 
c) právo věc držet 

Historicky získaly některé uţitky z lesa charakter „Veřejného statku“. Svobodné 

nakládání s lesem je v naší oblasti po staletí omezováno. Výkon vlastnického práva nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a ţivotní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

Vlastnické právo můţe být omezeno jen se souhlasem vlastníka, jinak je na základě zákona, a 

to především ve veřejném zájmu. 

Skutečná omezení vlastníka lesa vyplývají ze střetu s jinými právními vztahy. 

V důsledku velmi zuţují moţnosti realizovat uţitky z lesa na trhu. 

V trţním prostředí lze obecně realizovat uţitek z výnosu za dříví (ve všech 

formách sortimentŧ vč. biomasy), uţitek z výnosŧ výkonu práva myslivosti, moţnost 

získání „podpory“ dotace.  

   

http://www.szif.cz/
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4. ÚŘEDNÍ CENA LESA 

V metodikách trţního ocenění je prakticky vţdy podrobena kritice úřední cena lesa 

stanovená podle platné cenové vyhlášky zákona o oceňování majetku. Následně je zpravidla 

akceptována jako porovnávací modul pro stanovení trţní hodnoty pouţitím opravných 

koeficientů trţní hodnoty. 

 Jako praktikující znalec jsem názoru, ţe úřední oceňování obsahuje dostatek 

popisných údajů k ocenění lesa. Výsledná cena je sloţená cena pozemku + cena lesního 

porostu. Pozemky se oceňují výnosovým a porovnávacím způsobem a porosty kombinací 

nákladového a výnosového způsobu. 

Tvorba cenového předpisu, autoři příslušné části cenového předpisu, zpětná vazba 

znalců se specializací oceňování lesních pozemků a lesních porostů a existence lesních 

hospodářských plánů nastavují dobré podmínky pro ocenění. 

Jsem názoru, ţe úřední cenu lze dále zlepšovat připomínkami z praxe a zmenšovat 

rozdíly mezi takto stanovenou cenou a trţní hodnotou. 

5. TRŢNÍ HODNOTA LESA (CENA OBVYKLÁ) 

Pro stanovení trţní hodnoty lesa je zapotřebí vyřešit uzlové body ocenění a 

odpovědět na základní otázky: 

a) Je předmětem ocenění les? 

b) Jaká je velikost lesního majetku? Volba metody. 

c) Jsem schopen objektivně aktualizovat data na předmět ocenění? 

d) Jsem schopen získat věrohodné databáze pro porovnání. 

ad a) 

 Odpovím-li jednoznačně ano, není prokázáno jiné využití nemovitosti, postupuji 
dále. 

 Existuje-li doložitelné jiné využití než lesnické (investice, např. stavba 
komunikace) dostává se složka ceny pozemek – předmět  ocenění mimo lesnické 
metodiky. V tržních postupech lze náklady na trvalé odnětí, klučení pařezů 
zahrnout do snižujících cenotvorných prvků. Ale pozor! Složka ceny trvalý porost 
má svou tržní hodnotu dříví. Tu je naopak nutno přiřadit do zvyšujících 
cenotvorných prvků. 

ad b) 

 Na volbu oceňovací metodiky má zásadní vliv velikost majetku. Zjednodušeně lze 
majetky rozdělit podle velikosti: 

i. do 10 ha – zde se jeví výhodnější porovnávací metoda z věrohodné 
databáze, nejlépe vlastní, metoda čisté současné hodnoty NPV 

 

ii. 10 -100 ha – modelové početní výnosové metody na základě 
průměrných aktualizovaných taxačních dat 
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iii. nad 100 (500) ha – výnosová metoda, ocenění podniku dle zjištěných 
skutečných charakteristik 

 Je třeba disponovat daty zjištěných a sjednaných cen, cen prací v čase a místě 
obvyklých, cen dříví. Nejedná se prakticky nikdy o veřejně přístupné údaje! Ceny 
prací jsou předmětem obchodního tajemství. Údaje tzv. Zelené zprávy – Zprávy o 
stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, vydávanou zpětně MZe ČR je 
třeba vnímat jako průměrné orientační těžko využitelné v místě a čase ocenění. 
Bez praxe v oboru a bez kontaktu s věrohodnými zdroji – znaleckými uskupeními 
nelze věrohodně oceňovat. 

 Problém volby metodiky je mnohdy problémem disponibilních věrohodných dat. 
Tvorba a rozšiřování a aktualizace údaje je skrytou částí ledovce znalecké praxe. 

 Pro informaci uvádím v tabulce č. 5 doložitelný hrubý hospodářský výsledek (HV) 
na konkrétním městském lesním majetku 

 

HOSPODAŘENÍ NA 

LESNÍM MAJETKU               2009 HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK  

MĚSÍC NÁKLADY VÝNOSY HV před zdaněním 

LEDEN -Kč 413 943 Kč 413 943 Kč 

ÚNOR 108 521 Kč 77 861 Kč                                  30 660 Kč 

BŘEZEN 55 287 Kč 129 219 Kč 73 932 Kč 

DUBEN 135 236 Kč 205 227 Kč 69 991 Kč 

KVĚTEN 22 354 Kč 227 809 Kč 205 455 Kč 

ČERVEN 54 693 Kč 179 764 Kč 125 071 Kč 

ČERVENEC 263 431 Kč 140 044 Kč                                123 387 Kč 

SRPEN 46 157 Kč 511 599 Kč 465 442 Kč 

ZÁŘÍ 123 321 Kč 116 430 Kč                                    6 891 Kč 

ŘÍJEN 107 617 Kč 426 808 Kč 319 191 Kč 

LISTOPAD 115 039 Kč 252 732 Kč 137 693 Kč 

PROSINEC 31 350 Kč 23 058 Kč                                   8 292 Kč 

celkem 1 063 006 Kč 2 704 494 Kč 1 641 488 Kč 

 

HV Kč / ha 
 PUPFL   

1 641 488 : 
 322,78 = 5 085,47 Kč/ha 

   

  

těţba vč. souší 

 

2 458,96 m3   

prodej dříví 

 

2 371,20 m3   

průměrné zpeněţení sortimentů 
2 704 494 : 2 

371,20 1 140,56 Kč/m3 

Tabulka č. 5 – Hrubý hospodářský výsledek na konkrétním městském lesním majetku (orig.) 

 

Uvedená databáze je souhrnem poloţkových cen prací vč. administrace a výnosů za 

konkrétní sortimenty v konkrétních podmínkách. Je vlastní, takţe pouţitelná pro obdobný les 

v místě a čase. 
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ad c) 

 Aktualizace lesnických dat je nejsložitějším momentem tržního ocenění lesa. 
Paradoxně je v nepřímé úměře k velikosti oceňovaného majetku. S praxí a licencí 
zařízení lesů mohu prohlásit, že tržní ocenění podle údajů LHP je stejnou iluzí 
jako tržní ocenění domu podle projektové dokumentace.  

 Tvrzení opírám o vlastní pětileté měření zkusných ploch hlavní dřeviny smrku a 
porovnání vlastního lokálního růstového modelu s výsledky oficiální taxace. 
Výsledná měření proběhla nezávisle za účasti ÚHÚL – ústavu hospodářské úpravy 
lesů čtyřmi metodami u stojících stromů a u pokácených kmenů. Výsledná 
měření různými metodami potvrdila 25 % rozdíl zásob od zásob zjištěných 
klasickou taxací, které byly uvedeny v LHP (po započtení přírůstu). 

 K aktualizaci patří orientace v terénu, opatření proti ztrátě orientace, srovnání 
rozdílných jednotek LHP a KN, posouzení terénu, přístupu, vzdáleností, možných 
technologií. U porostů aktualizace dřevinné skladby, věku, taxačních parametrů 
středních kmenů, nezávislé zjištění zásob, posouzení vad, zejména hnilob a 
zlomů, sbíhavosti kmenů, vytvoření sortimentace ap. Posuzovaný les se může u 
menších výměr zcela lišit od údajů LHP.  

 Rozdíl oproti úřední ceně spočívá ve skutečnosti, že tržní hodnotu (obvyklou 
cenu) nevolím z předem spočtených dat uvedených ve vyhlášce, ale kalkuluji 
podle konkrétního zjištění sám. Na obdobných principech aktualizace stanovená 
úřední cena slouží pro porovnání výsledku. 

ad d)  

 Získání věrohodných databází pro tržní ocenění naráží na nepřístupnost údajů o 
lese provázaných na skutečně dosažené ceny při prodejích lesa. Jsme odkázáni na 
vlastní získané údaje, které nesplňují statistickou průkaznost.  

 Většina aktivních kolegů proto volila účast v profesních sdruženích lesníků a 
znalců umožňující korektní výměnu informací. 

 Věrohodné informace o dosažených cenách lesa jsou velmi cenné. Myšlence 
obchodování s informacemi se bráním, neboť komercionalizace by mohla vést 
k znehodnocování databází. 

 Spoléhání se na vlastní údaje je výsledkem složitého období, kterým lesnictví 
v České republice prochází. 

6. ZÁVĚR 

V příspěvku jsem se pokusil naznačit, které uţitky z lesa můţeme v trţním hodnocení 

posuzovat a proč.  

 Vymezil jsem uzlové body rozhodnutí volby oceňovací metody a úskalí, která 

čekají znalce při aktualizaci dat konkrétního případu.  

 Jedná se o zkušenost praktikujícího znalce s praxí v zařizování lesů a tvorbě 

LHP. Ekonomická data jsou ověřena výsledky 18 let hospodaření na majetku města Lokte 

v současnosti cca 4 500 ha. 
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NÁVRH PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ NOVELY VYHLÁŠKY Č. 

55/1999 SB., O ZPŦSOBU VÝPOČTU VÝŠE ÚJMY NEBO 

ŠKODY ZPŦSOBENÉ NA LESÍCH, PŘEDLOŢENÉ K 30. 

SRPNU 2010 A JEJÍ STÁVAJÍCÍ PODOBA V ČÁSTI 

TÝKAJÍCÍ SE ŠKOD ZVĚŘÍ 

Zbyněk Šafránek
69

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá zhodnocením návrhu nové vyhlášky předloţeného k 30. Srpnu 

2010 oproti stávající vyhlášce č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na lesích, v její části týkající se škod zvěří. Speciálně škod ze sníţení přírůstu 

v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty. Stávající vyhláška č. 55/1999 Sb. je 

oproti návrhu nové vyhlášky jednodušší. Zejména se jedná o shrnutí věku kultury do jedné 

kategorie o věku jeden aţ pět let oproti návrhu nové vyhlášky, kde je odstupňování po jednom 

roce. V návrhu nové vyhlášky byl dále zaveden multiplikační faktor MF a přiráţka na 

následnou zvýšenou péči PR. Z modelových výpočtů je dále patrné, ţe výsledná škoda při 

stejných vstupních datech je podle návrhu nové vyhlášky vyšší oproti stávající vyhlášce. 

V tomto konkrétním případě podle návrhu nové vyhlášky ovšem není moţno připočíst škodu 

z mimořádných opatření. 

 

1. ÚVOD 

Stávající vyhláška č. 55/1999 Sb. O způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na lesích, zejména její část týkající se škod zvěří na lesních porostech se pro 

současnou potřebu hodnocení a vyčíslování škod jeví jako zastaralá. V souvislosti 

s implementací Národního lesnického programu II (NLP II) Koordinační rada doporučila 

Ministerstvu zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí připravit novelu 

vyhlášky č. 55/1999 Sb. tak, aby výsledkem výpočtu byla skutečná výše škod a zároveň byla 

stanovena hranice, do které se poškození stromů toleruje. 

Stávající vyhláška řeší dva hlavní druhy poškození lesních porostů zvěří. Za prvé se 

jedná o škody ze sníţení přírůstu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty a za 

druhé o sníţení kvality lesního porostu způsobenou mechanickým poškozením loupáním a 

ohryzem zvěří. V případě totálního poškození jedinců, jeţ má za následek úhyn (například 

škody vytloukáním) je moţné uplatnit škodu ze zničení lesního porostu.  

Zejména u škod okusem na mladých lesních porostech je moţné dále uplatnit škodu 

z mimořádných opatření. Tyto náhrady jsou často několikanásobně větší neţ např. škoda ze 

sníţení přírůstu (škoda okusem) vypočítaná dle stávající vyhlášky. Výše škody ze sníţení 

přírůstu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty se pohybuje v řádu desetihaléřů 

na metr čtvereční, kdeţto roční náklady na oţínání bývají v řádu korun za metr čtvereční. 

V kapitole 3. výsledky a diskuse je provedeno porovnání výpočtu výše škody okusem na 

modelovém příkladu dle stávající vyhlášky i dle návrhu nové vyhlášky. 

                                                 
69
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2. MATERIÁL A METODIKA 

Při zjišťování výše škod okusem zvěří nebo hospodářskými zvířaty je nutné nejdříve 

zjistit základní údaje o porostu. Jedná se zejména o určení dřeviny, o zjištění velikosti plochy 

na které k poškození došlo (nemusí to být celá porostní skupina). Na této ploše zjistíme 

skutečný počet jedinců, a dále počet poškozených jedinců. Na poškozených sazenicích je 

nutné určit míru poškození (koeficient K2 dle přílohy vyhlášky). Rozdíly ve způsobu výpočtu 

škody podle stávající vyhlášky a návrhu nové vyhlášky jsou uvedeny v kapitole 2.1 a 2.2. 

2.1 Konstrukce výpočtu škody ze sníţení přírŧstu dle stávající vyhlášky 

Škoda  ze  sníţení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří  nebo 

hospodářskými zvířaty dle stávající vyhlášky se vypočte podle vzorce 

                     S7.2 = Z . K2 . Np/N, 

kde 

S7.2 = roční škoda ze sníţení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo 

hospodářskými zvířaty 

Z = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin uvedená v příloze č. 6 

K2 = koeficient vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození, jehoţ hodnota se určí 

podle přílohy č. 8 

Np = počet poškozených sazenic, maximálně však 1,3násobek minimálního počtu 

N = skutečný počet jedinců, maximálně do výše 1,3násobku minimálního počtu. 

 

Faktor Z zjistíme z přílohy vyhlášky č. 6, tento faktor je rozdílný dle druhu dřeviny a 

je určen pro průměrnou bonitu dané dřeviny v ČR. Tento faktor nezohledňuje věk v jakém 

došlo k poškození stromku. 

Koeficient K2 nabývá hodnot od 0,6 do 1,2 a vyjadřuje míru poškození sazenic. 

Podíl Np/N vyjadřuje poměr poškozených a nepoškozených sazenic na dané ploše. 

Tímto způsobem získáme koeficient nabývající hodnot od ,,0„„ do ,,1„„ Tato část výpočtu 

zůstala zachována i v návrhu nové vyhlášky. 

2.2 Konstrukce výpočtu škody ze sníţení přírŧstu dle návrhu nové vyhlášky 

V návrhu nové vyhlášky jsou konstrukce výpočtů lépe propracované, logické.  

Škoda ze sníţení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými 

zvířaty dle návrhu nové vyhlášky se vypočte při plošném poškození celých kultur (např. u 

přirozené obnovy) podle vzorce 

S7.3 = (Hlpa+1 – Hlpa) . K2 . Np/N . MF . PR 

kde 

S7.3 = roční škoda ze sníţení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo 

hospodářskými zvířaty, v Kč 

Hlpa+1 =  hodnota nepoškozeného lesního porostu (kultury) v následujícím roce po poškození 

(bez uplatnění sráţek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1, v Kč/m
2
 

Hlpa =  hodnota  lesního  porostu  podle skupin dřevin v  roce poškození a (bez uplatnění 

sráţek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1, v Kč/m
2
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K2 =  koeficient vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození, jehoţ  hodnota se  

určí podle tabulky 4 přílohy č. 8 

Np =  počet poškozených sazenic, maximálně však 1,3 násobek minimálního počtu 

N =  skutečný počet jedinců, maximálně do výše 1,3 násobku minimálního počtu 

MF =  multiplikační faktor, jehoţ hodnota je pro jedli = 2,0, pro buk = 1,0, pro douglasku  

= 1,0 

PR =  přiráţka na škody způsobené na porostu z důvodu zvýšených nákladů na následnou 

péči, ochranu nebo sníţení kvality ve výši 20 %. 

Faktor Hlpa vyjadřuje Tabulkovou hodnotu lesního porostu. Pro porosty do pěti let 

věku se zde neuvaţuje s bonitou porostů. Odstupňování je po jednom roce a tabulka je 

rozdělena podle základních skupin dřevin. Faktor Hlpa+1 vyjadřuje tabulkovou hodnotu 

lesního porostu v následujícím roce po poškození. 

Koeficient K2 a podíl Np/N je stejný jako ve stávající vyhlášce (viz. Kapitola 2.1)  

Multiplikační faktor MF pro jedli vyjadřuje větší následky na kvalitu porostu po okusu 

zvěří nebo hospodářskými zvířaty. 

PR faktor vyjadřuje přiráţku na škody způsobené na porostu z důvodu zvýšených 

nákladů na následnou péči, ochranu nebo sníţení kvality ve výši 20 %. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

3.1 Výpočet škody ze sníţení přírŧstu dle stávající vyhlášky 

V následujícím modelovém příkladu je znázorněna porostní skupina o velikosti 2500 

m
2
 na jejíţ části o velikosti 250 m

2 
došlo k plošnému poškození smrkové kultury okusem 

zvěří.  

Dřevina Věk 

(roky) 

Terminální 

výhon 

Boční 

okus 

(%) 

Poškozených 

stromků 

(ks) 

Celkem 

stromků 

(ks) 

Poškozená 

plocha 

(m
2
) 

Plocha 

porostní 

skupiny 

(m
2
) 

Smrk 3 poškozen Max. 

30 

100 100 250 2500 

Tabulka č. 11 – Vstupní údaje pro výpočet výše škody S7.2 dle stávající vyhlášky 

Výše uvedená modelová porostní skupina má plochu 2500 m
2
 a roční škoda okusem 

vypočtená dle stávající vyhlášky je 154 Kč na poškozenou plochu.  

K této částce je nutné připočíst náklady na oţínání (uplatníme škodu z nákladově 

náročnějších opatření, výňatek ze stávající vyhlášky je uveden níţe) 0,025 ha porostní 

skupiny (poškozená plocha) v dalším roce, která by se jinak oţínat nemusela. 

Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění,  

hnojení),  revitalizační  opatření  (postřiky), protierozní opatření,  rekonstrukce  náhradních  

porostů,  zpřístupnění poškozených porostů,   výstavba   náhradních   komunikací,  hlídání  a  

vyklizování poţářiště,   činnosti   v  prodlouţeném  období  do  zajištění  kultury způsobeném  

např. okusem zvěří a imisemi. Náleţí sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. 

náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky. 
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Škoda z mimořádných opatření se vypočte jednorázově podle vzorce 

                          S11.1 = Km , 

kde 

S11.1      = škoda z mimořádných opatření 

Km       = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na mimořádná opatření. 

Výpočet nákladů na oţínání: Násobnost oţínání: 2 x 

                                            Plocha oţínání: 0,025 ha 

                                            Cena za oţnutí 1 ha: 5000 Kč 

2 x 0,025 x 5000 = 250 Kč 

Celková škoda na modelové porostní skupině se vypočítá jako: S7.2 + S11.1 = 154 + 250 = 404 

Na tomto modelovém příkladu lze tedy uplatnit celkovou škodu 404 Kč. 

3.2 Výpočet výše škody ze sníţení přírŧstu dle návrhu nové vyhlášky 

Provedeme-li výpočet modelového případu poškození smrkové kultury dle návrhu 

nové vyhlášky se stejnými vstupními údaji jako v kapitole 3.1 zjistíme následující výsledky: 

Dřevina Věk 

(roky) 

Terminální 

výhon 

Boční 

okus 

(%) 

Poškozených 

stromků  

(ks) 

Celkem 

stromků 

(ks) 

Poškozená 

plocha 

(m
2
) 

Plocha 

porostní 

skupiny 

(m
2
) 

Smrk 3 poškozen Max. 

30 

100 100 250 2500 

Tabulka č. 2 – Vstupní údaje pro výpočet výše škody S7.3 dle návrhu nové vyhlášky 

Škoda S7.3 na modelové porostní skupině dle návrhu nové vyhlášky je 222 Kč na 

poškozenou plochu. Dle návrhu nové vyhlášky je ovšem obtíţnější aplikovat škodu 

z mimořádných opatření (oţínání), protoţe tuto škodu lze uplatnit jen při splnění níţe 

uvedených podmínek: 

Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, 

hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních 

porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a 

vyklizování poţářiště, činnosti v prodlouţeném období do zajištění kultury způsobeném 

okusem zvěří a vlastník lesa o prodlouţení poţádal orgán státní správy lesů,  imisemi apod.   

Z výše uvedeného výňatku z návrhu nové vyhlášky je patrné, ţe by muselo 

poškozením dojít k prodlouţení doby zajištění kultury přes 5 let, coţ by v praxi nemuselo 

nastat. V případě, ţe by byl porost za normálních podmínek (bez okusu) zajištěn během 4 let a 

při okusu by se zajištění prodlouţilo na 5 let měl by vlastník lesa nárok na náhradu pouze 222 

Kč. V návrhu nové vyhlášky jsou jiţ dodatečné náklady na oţínání, případně ochranu 

zakotveny přímo ve výpočtu. Celková škoda na modelové porostní skupině je v tomto  

případě tedy: 222 Kč. 
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4. ZÁVĚR 

Z modelového příkladu je patrné, ţe škoda S7.3 vypočítaná dle návrhu novely vyhlášky 

č. 55/1999 Sb. je oproti stávající vyhlášce se stejnými vstupními daty vyšší. V tomto 

konkrétním případě ovšem nebudeme moci u návrhu nové vyhlášky uplatnit škodu z 

mimořádných opatření, která ve většině případů přesáhne základní škodu vypočítanou jako 

škodu ze sníţení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty. 

Celková propracovanost konstrukce výpočtu návrhu nové vyhlášky je ovšem na vyšší úrovni 

zejména díky tomu, ţe se zde při výpočtu uvaţuje s hodnotou lesního porostu v roce 

poškození a v roce následujícím po poškození, coţ v podstatě zjemňuje věkové třídy na jeden 

rok oproti stávajícím pěti rokům. Další přínos vidím v zavedení multiplikačního faktoru pro 

dřevinu jedle, u které má okus terminálního výhonu závaţnější důsledky oproti ostatním 

dřevinám. Naopak PR faktor - přiráţka na škody způsobené na porostu z důvodu zvýšených 

nákladů na následnou péči, ochranu nebo sníţení kvality ve výši 20 % povaţuji za 

nezobecnitelnou pro všechny podmínky prostředí, kde například potřeba oţínání (násobnost) 

se můţe výrazně lišit dle kvality půd apod. 
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VYUŢITÍ METOD FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY STROMŦ - 

OBJEKTIVNÍ PODKLAD PRO VÝPOČET VÝŠE 

MAJETKOVÉ ÚJMY, ZPŦSOBENÉ NA LESÍCH, VČETNĚ 

ÚJMY EKOLOGICKÉ 

Jaroslav Šíma
70

 

Abstrakt 

Pro potřeby úrovně poţadované zadavatelem znaleckých posudků (soudy, policie ČR), 

nestačí pouze vizuální diagnostika. Ta je v současné době bezesporu nejrychlejší a 

nejpraktičtější pro pouţití v terénních podmínkách, nedokáţe však charakterizovat obvykle 

neviditelné podzemní části stromů, nebo zjistit jejich ţivotní projevy, tedy fyziologické 

procesy, které jsou neviditelné apriori, ale mají pro stromy zásadní význam. Pro potřeby 

tohoto článku byly popsány metody funkční diagnostiky stromů pouţité při několikadenním 

venkovním měření v porostech Buku lesního (Fagus sylvatica L.) v oblasti jiţní Moravy. 

V článku jsou popsány metody měření toku vody ve kmenech (transpirační proud) pomocí 

deformace tepelného pole a metoda elektrické impedance stromu a půdy pro zjištění plochy 

absorpčního povrchu kořenů. 

 

ÚVOD 

 

Problematika hodnocení funkcí lesa pro společnost je velmi komplikovaná proto, ţe 

les je sám o sobě sloţitým objektem, jehoţ působení je v rámci společnosti mnohostranné, ale 

rovněţ proto, ţe les a soustava jeho uţitných hodnot se stále vyvíjejí v souvislosti se změnami 

společenských potřeb, společenské poptávky. Společenské potřeby a míra jejich uspokojování 

jsou podmínkou existence společenských funkcí lesa. 

Potřeby společnosti, míra jejich uspokojování a funkce lesa, které je uspokojují, jsou 

různé v čase i v místě, souvisejí s ekonomickou a sociální úrovní společnosti, s její kulturou, 

tradicemi, zvyklostmi a zvláštnostmi ţivota. V různých oblastech a čase, u různých národů a 

skupin obyvatelstva, má les, byť i stejného technického, fyzikálního a biologického 

charakteru, různé uţitné hodnoty a tyto hodnoty mají jiný významový společenský stupeň, a 

tedy jinou společenskou hodnotu. Společenská významnost, hodnota, společenských funkcí 

reflektuje míru uspokojování měnících se společenských potřeb, poptávky v čase a místě. 

 Výpočet újmy ekologické je závislé na ocenění ekologických funkcí lesa, které mají 

zprostředkovaně trţní povahu. Pokud jde o funkce hydrické, lze sem řadit především ochranu 

proti rozkolísanosti odtoku ve vodotečích, kvality vody ve vodních tocích a nádrţích, 

vydatnosti a kvality vody ve vodních zdrojích. Dále sem patří funkce půdoochranné - ochrana 

půdy proti vodní a větrné erozi, břehové erozi, sesuvům a lavinám a ochrana vzduchu či vliv 

lesa na úroveň kvality a znečištění vzduchu pevnými a plynnými látkami, pokud lze 

identifikovat a vyjádřit zprostředkovaný trţní, materiální, dopad na externí subjekty. 
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Dané funkce se ve formě konečných materiálních dopadů účastní materiálního 

reprodukčního procesu mimo lesní hospodářství, ovlivňují trţní procesy. Mají tedy 

zprostředkovaně a potenciálně trţní charakter. S vyuţitím těchto funkcí lesa byla budována  

infrastruktura v krajině, různé výrobní podniky, stavby a zařízení, sídla a je vyvíjena veškerá 

aktivita, ať si to společnost (či její jednotlivé části) uvědomuje nebo ne. 

Tyto ochranné environmentální funkce je moţno v principu do značné míry 

substituovat prací, intenzifikovat je na daném místě, nahrazovat dodatečnými, technickými či 

biologickými opatřeními, zařízeními a objekty. V tom je určitá obdoba s funkcemi 

produkčními. Nelze je do určité oblasti importovat zvnějšku. Jejich ztrátou nemusí dojít k 

absolutní ztrátě daných uţitných hodnot, dojde však k bezprostřední absolutní ztrátě sociálně 

ekonomické efektivnosti ve společnosti. 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Měření bylo prováděno v přírodní lesní oblasti Drahanská vrchovina, na revíru 

Bukovinka, který spadá pod lesní správu Bučovice. Porost s číslem 328 B 13 s 98%  

zastoupením  Buku lesního (Fagus sylvatica L.) se nachází na souboru lesních typů 3S, 

lesním typu 3S1, hospodářském souboru 456, relativní bonitě 1, absolutní bonitě 28 a 

fenotypové kategorii B. Průměrná výčetní tloušťka je 49cm, výška 31m, objem středního 

kmene 3,65 m
3 

. Věk porostu byl v době měření 136 let a zakmenění je rovno 8. 

            V současné době platí, ţe studium takovýchto procesů (např. Fotosyntézy a respirace 

při metabolizmu veškerého organického uhlíku, příjmu minerálních ţivin apod.) je technicky 

a finančně značně náročné a mohou se jím podrobně zabývat jen specializované výzkumné 

instituce. Z hlediska terénní práce rovněţ představuje problém i to, ţe potřebná měření jsou 

většinou vázána na stacionáry, např. na klimatizované skleníky či vysoké věţe potřebné pro 

zpřístupnění koruny. Pro některé účely je vhodný i dálkový průzkum, u kterého většinou 

postačí schematické snímkování v relativně dlouhých periodách. 

Z hlediska aplikace ve forenzní ekotechnice: les a dřeviny, resp.  „Metodě CFA“ je 

podstatné, ţe instrumentální měření vhodně vybraných parametrů architektury stromů (včetně 

kořenových systémů) a vodního reţimu není vázáno na stacionáry a lze jej provádět lehce 

transportibilní technikou pouţitelnou u všech našich druhů dřevin, nejrůznějších dimenzí a za 

všech terénních , půdních a klimatických podmínek. Výsledky získané těmito metodami lze 

kombinovat mezi sebou nebo i s jinými metodami a interpretovat je z různých hledisek, coţ 

podstatně rozšiřuje moţnosti jejich praktické aplikace. Veškerá technika je u nás dostupná, 

její pouţití je poměrně snadné, vyţaduje ovšem biologicky vzdělaného operátora, coţ by opět 

v osobě znalce příslušných oborů neměl být zvlášť velký problém. [1] 

 

Měření toku vody (transpiračního proudu) 

 

Měření toku vody ve kmenech umoţňuje nejen stanovit mnoţství spotřebované vody, 

ale podle dynamiky a prostorového rozloţení toků na průřezu bělí určit i stupeň ohroţení 

stromů suchem nebo naopak zamokřením (v důsledku hypoxie), hloubku, ze které stromy 

odebírají vodu z půdy apod. Ukázka denního průběhu transpiračního proudu představuje jeho 

citlivost na změny meteorologických podmínek, jako jsou změny ozáření při proměnlivé 

radiaci, vliv dešťových sráţek apod. 
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Měření toku vody v kmenech (nebo větvích a kořenech) vzrostlých stromů v lesních 

porostech je nejčastěji prováděno metodami, zaloţenými na šíření či přenosu tepla. Patří mezi 

ně např.: metoda tepelného pulsu mezinárodně označovaná jako „heat pulse velocity“ HPV, 

která je historicky nejstarší, byla vyvinutá ve dvacátých letech minulého století. Na jiném 

principu prcuje metoda tepelné bilance celého kmene nebo jeho určitého segmentu THB. 

Podobná těmto je metoda rozptylu tepla HD, která rovněţ pracuje s teplem odnášeným 

transpiračním proudem. S poměrem toku tepla s aciálním a tangenciálním směru pracuje 

metoda deformace tepelného pole (heat field deformation“ HFD. Na základě přenosu tepla ve 

vertikálním směru pracuje metoda poměru tepla („heat ratio“) HR. 

Metody THB a HFD byly vyvinuty na lesnické fakultě v Brně. 

Některé metody pracují s jednobodovými čidly, měřícími proud jen v daném bodě 

nebo jeho nejbiţším okolí, jiné metody vyuţívají moţnosti integrace toku na celý kmínek 

menších stromů nebo měřeném segmentu velkých stromů, který je pak ne selý kmen 

přepočítán podle rozměrů vodivého xylému. Metoda HFD pracuje s mutlibovovými čidly, 

které umoţňují měřit v řeadě bodů napříč bělí a získávat tak radiální profily transpiračního 

proudu, viz OBR. 1. 

 

Obrázek č. 1-  Příklad multibodového čidla metody deformace tepelného pole (HFD) s miniaturní 12ti 

kanálovou měřící ústřednou (výrobce EMS Brno). [1] 

 

Kořenový systém, jeho velikost a distribuce 

 

Existuje několik metod, které se zabývají zkoumáním kořenového systému a jeho 

distribucí. Pro naše účely byla při měření pouţita metoda elektrické impedance stromu a 

půdy, pomocí které se odvodí plocha absorpčního povrchu kořenů.  

Plocha absorpčního povrchu kořenů bývá klasickými metodami měřena po odběru 

půdních vzorků dutým vrtákem, jejich velmi šetrné promytí vodou a naskenováním jemných 

kořínků s tím, ţe příslušný speciální software z těchto dat jiţ automaticky přepočítá jejich 

délku, plochu povrchu, počet kořenových zakončení apod. V posledních letech se podařilo 

vyvinout zcela novou metodu, zaloţenou na měření elektrické impedance půdy a stromu 

pomocí logometru. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE  

 

   Výběr lokality a důvod měření byla nutnost získání hodnot zdravého a 

nepoškozeného jedince a následně moţnost pouţít první generaci měřících přístrojů. Výsledek 

tvaru a velikosti asimilačního povrchu kořenů měřeného jedince nám tentokrát potvrdil 

prvotní vizuální hodnocení nadzemní části stromu. Z doloţeného grafu č. 1 je patrné rozloţení 

kořenů v kruhové projekci po sekcích, ve kterých bylo měření pomocí elektrické impedance 

pouţito.  

 

Graf č. 1- Plochy absorpčních povrchŧ kořenŧ v horizontální projekci ukazují rozloţení absorpčních 

kořenŧ v jednotlivých segmentech měření. 

 

Na rozloţení kořenového systému můţe mít vliv mnoho faktorů jako např. 

nepropustné překáţky, hloubka podzemní vody, kořenové deformace způsobené nevhodnou 

metodou umělé výsadby, podloţí aj. Při pouţití téhle metody nám její výsledek umoţní vidět 

rozloţení absorpčních kořenů (o průměru cca 0,1 aţ 1 mm). Je to zatím jediná metoda, 

umoţňující přímé měření plochy absorpčního povrchu kořenů vzrostlých stromů v terénních 

podmínkách, případně poměrně snadný přepočet těchto dat na jednotku plochy porostu. Při 

kombinaci těchto dat s měřením listové plochy, které bude provedeno na začátku dalšího 

vegetačního období, pak budeme moci odvodit i poměr obou ploch charakterizující 

strukturální vyváţenost stromů, coţ je všeobecně velmi důleţitý parametr rostlin, často 

rozhodující o jejich přeţití za vlhkostně nepříznivých podmínek. 

     Z radiálního profilu transpiračního proudu je moţné zjistit nejen průběh intenzity 

transpirace v závislosti na změně počasí nebo v průběhu dne ale i ohroţenost stromu suchem 

či zamokřením. 
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Obrázek č. 2 - Schéma měření plochy absorpčního povrchu kořenŧ. Na kmeni stromu (B) a v Pŧdě (A) ve 

větší vzdálenosti od stromu jsou umístěny série tzv. proudových elektrod, u báze kmene jedna 

potenciálová elektroda a směrem k pŧdním elektrodám je pohybováno druhou potenciálovou elektrodou 

(podle AUBRECHT,L. et al, 2006), foto (orig.) 

 

ZÁVĚR 

 

Pokud nedojede k současnému posouzení a hodnocení funkčnosti všech tří základních 

částí kaţdého stromového jedince (koruna s asimilačními orgány, kmen s vodivými elementy 

a kořenový systém) je dle mého názoru nemoţné posuzovat hodnotu jedince či porostu 

potaţmo i újmu na něm způsobenou. Tak jako na poškození či zániku jiného ţivého 

organismu se můţe i na stromových jedincích podílet více škodlivých činitelů, které je nutno 

vzít ve zřetel a neulehčit si znaleckou práci studiem poslední změny, která újmu způsobila. 

Pokud nedojde k razantnímu poškození nebo dlouho trvajícímu působení stresu či kombinaci 

několika stresových faktorů, je stromový jedinec potaţmo porost schopen tenhle stav překonat 

a přeţít.  

Pro potřeby objektivního posouzení příčiny a podílu jednotlivých faktorů, díky kterým 

újma vznikla, je nesmírně důleţité posoudit všechny moţné předpoklady jejich vzniku. I 

v lesnické praxi se často odborná veřejnost snaţí obvinit posledního činitele v řadě stresorů, 

které újmu na porostech způsobí. Příkladem můţe být působení hmyzích škůdců např. 

kůrovce, se kterým je zdraví a nestresovaný jedinec schopný se snadno vypořádat. Pokud 

dojde např. ke stresu způsobeným suchem, strom vlivem sníţení tlaku pryskyřice ztratí 

důleţitý prvek imunitního systému a dojde k napadení, které způsobí odumření jedince 

potaţmo porostu. Odstraněním příčiny stresu, coţ v tomhle případě můţe být niţší počet 

jedinců na dané ploše nebo pěstování dřeviny s niţší náchylností na sucho, by bylo moţné 

předejít důsledku a to vzniklé újmě. I tímhle příkladem chci demonstrovat nutnost 

systémového zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu, ve smyslu definice 

forenzní ekotechniky les a dřeviny [1]. V některých případech se můţe stát, ţe na újmě má 

podíl více činitelů, které ovšem pří pouhém vizuálním hodnocení nemáme moţnost odhalit. Je 

znám příklad jedince, u kterého vodivý systém ve kmeni pracoval na 2% a asimilační orgány 

(listy) nevykazovaly ţádné vizuální změny. Pokud nebudeme v budoucnu pracovat při 

znalecké činnosti s metodami, pomocí kterých je moţné posoudit všechny aspekty a nejen ty 
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které vidíme, bude hledání příčin či podílu na újmě moţné přirovnat k posouzení zdravotního 

stavu člověka pouhým pohledem. 

Metody funkční diagnostiky umoţňují získání informací o funkčním stavu celých 

stromů a jsou pouţitelné téměř v jakýchkoli terénních podmínkách u nejrůznějších druhů 

dřevin. Tímto přístupem získáme nejenom kvantitativních, ale zvláště i kvalitativních 

parametry předmětného stromového jedince (resp. ekosystému) a přiblíţíme se tak při typech 

znaleckých posudků, které vyţadují výpočet újmy nebo škody poţadované exaktnosti.  
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VÝVOJ METODIK – NEUVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE 

ZÁKONŦ – OHODNOCUJÍCÍCH OKRASNÉ DŘEVINY 

Tomáš Tyl
71

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o hodnocení okrasných dřevin rostoucích mimo pozemky určené 

k plnění funkcí lesa metodami, které nejsou uveřejněné ve Sbírce zákonů. V hlavní části se 

zabývá rozborem 4 hlavních metod: Metodika ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a 

výpočet náhradní výsadby u roku 1992, Aktualizovaná – bodová verze metodiky AOPK ČR 

z roku 2005, Metodika oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvků) a Metodika oceňování 

dřevin dle AOPK ČR.  V další části pak hodnotí přínosy a nedostatky metodik včetně ukázky 

jejich orientačního porovnání hodnot. V závěru pak autor vyjadřuje svůj názor na řešenou 

problematiku včetně nástinu řešení do budoucna. 

 

1 ÚVOD 

Převáţná část závazných právních norem je uvedena ve Sbírce zákonů. Problematika 

oceňování okrasných rostlin ve sbírce zákonů v období (od 1.1.1989 po současnost) je řešena 

21 oceňovacími předpisy, z toho 20 oceňovacími vyhláškami a jediným zákonem 

151/1997 Sb. Vývoj oceňovacích předpisů zaznamenal v průběhu vývoje velké změny 

v obsahové a cenové stránce, ale stále nedospěl do tak podrobného řešení problematiky 

okrasných rostlin, jaké je pro potřeby soudně znalecké potřeba. [6] 

V následujícím pojednání se však budu zabývat hodnocením metodik, které ve Sbírce 

zákonů zakotveny nejsou. Metodiky od různých autorů se snaţí řešit podrobněji problematiku 

okrasných rostlin (dřevin) a ukázat tak cestu, jakým směrem by se mohly do budoucna vyvíjet 

postupy při oceňování okrasných rostlin v závazných předpisech. 

 

2 MATERIÁL A METODY 

1992 Metodika ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní 

výsadby. Vydal Český ústav ochrany přírody. 

2005 Aktualizovaná – bodová verze metodiky AOPK ČR. Novelizoval Český svaz 

ochránců přírody (ČSOP) Vlašim. 

2007 Metodika oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvků). 

2008 Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR. 

                                                 
71
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2.1 Metodika ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní 

 výsadby - 1992 

Základní informace k metodice 

Jedná se o první metodiku svého druhu, kterou vypracoval Český ústav ochrany 

přírody z titulu znaleckého ústavu na úseku ochrany přírody a krajiny v roce 1992. Metodika 

byla vyvinuta pro potřebu ohodnocování dřevin rostoucích mimo pozemky určené k plnění 

funkcí lesa (PUPFL). Na vývoji metodiky, především na zpracování konkrétních tabulkových 

hodnot spolupracovali: Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Výzkumný ústav ochrany 

přírody (VÚOP) Průhonice, Sady lesy a zahradnictví (SLZ) hlavního města Prahy, Střední 

zahradnická a technická škola (SZTŠ) Mělník a další firmy a vědečtí pracovníci, jeţ se 

zabývají problematikou ochrany a tvorby zeleně. Metodika byla akceptována Ministerstvem 

vnitra České republiky a je podkladem pro vypracování znaleckých posudků např. při 

negativních zásazích do ţivotního prostředí dle trestního zákona. [2] 

Tabulkové hodnoty zde představují potřebné náklady pro vypěstování dřevin do 

příslušné velikosti a kvality. Jedná se tedy o náklady na jejich pořízení (vypěstování). 

Data potřebná k výpočtu a vlastní postup výpočtu 

Kriterii potřebnými k vyčíslení hodnoty stromu jsou: 

- Druh stromu 
- Kategorie dlouhověkosti 
- Místo růstu stromu 
- Nadmořská výška 
- Výpočet objemu aktivní části stromu (koruny) vztažené k průměru kmene ve 

výčetní výši (130 cm nad zemí) 

Vlastní postup výpočtu 

A Při místním šetření určíme taxon dřeviny, nadmořskou výšku a podle těchto 

dvou kriterií zařadíme jedince do kategorie dlouhověkosti (krátkověké, středověké, 

dlouhověké. Z tabulky pak dále určíme regenerovatelnost druhu (vysoká, střední, nízká), 

světlomilnost či stínomilnost, symbol + udává, zdali taxon můţe být hodnocen podle průměru 

kmene nad 60 cm. 

B Stanovení základní ceny jednotlivých dřevin v Kčs. Cena se odvíjí z kategorie 

dlouhověkosti a změřeného průměru kmene v 1,3 m. Průměry jsou zde členěny v 5 

stupňových intervalech v rozmezí 5-60 cm a 60-100 cm. Průměr se měří s přesností na cm, 

hodnota se pak přepočítá interpolací z hodnoty stupně. 

C Úprava základní ceny jednotlivých dřevin. Hodnotí se zde objem koruny, stav 

kmene a stav okolního prostředí. Objem koruny vypočítáme dle změřených údajů v metodice 

uvedenými vzorci pro různé typy korun (kuţelovitý, zaoblený, kulovitý). Objem skutečný se 

pak podělí objemem ideálním (uvedeným v tabulkách) a získaným koeficientem se vynásobí 

základní cena. Nejsou-li známy rozměry koruny, uvaţuje se 40 % základní ceny. Při 

poškození stromu ořezáním se vypočte cena ořezané části koruny a dále se upraví dle stupně 

regenerovatelnosti (vysoká 10-50%; střední 50-90%; nízká 90-100%). Stav kmene. Je-li 

jádro kmene poškozeno, ţe hrozí zřícení stromu, uvaţujeme 20 % základní ceny. Je-li 

poškozeno do té míry, ţe lze vhodným zásahem strom zachovat, uvaţujeme 80 % ceny. Stav 

okolního prostředí. U stromů rostoucích ve zpevněných plochách, kde pěstování vyţaduje 

vyšší náklady neţ při běţném zahradnickém pěstování, uvaţujeme 200 % vypočtené ceny. 
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2.2 Aktualizovaná – bodová – verze metodiky AOPK ČR - 2005 

Základní informace k metodice 

Metodika vznikla novelizací předešlé metodiky Českým svazem ochránců přírody 

(ČSOP) Vlašim v roce 2005. Na vývoji se podílel autorský kolektiv Kolařík, J., Romanský, 

M. a Krejčiřík, P. Je publikovaná v knize Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Pro rychlé 

výpočty je vytvořen i k tomu zpracovaný software. [3] 

Data potřebná k výpočtu a vlastní postup výpočtu 

Kriterii potřebnými k vyčíslení hodnoty stromu jsou: 

- Taxon stromu 
- Průměr kmene ve výčetní výšce 
- Parametry koruny (tvar, výška a poloměr průmětu koruny) 
- Nadmořská výška stanoviště 
- Údaje o zdravotním stavu a vitalitě 
- Procentuální odhad rozsahu eventuálního poškození koruny nevhodným ořezem 
- Typ stanoviště 

Vlastní postup výpočtu 

A Při místním šetření určený taxon zařadíme dle nadmořské výšky do kategorie 

dlouhověkosti. Dle průměru a kategorie dlouhověkosti určíme základní bodovou hodnotu dle 

dřevin. Základní bodové hodnoty se rovnají hodnotám metodiky předešlé. 

B Vypočteme skutečný objem koruny z naměřených údajů dle uvedených vzorců. 

Oproti minulé metodice je změna v členění tvaru korun na kuţelovitý, zaoblený a kulovitý a 

sloupovitý. Kromě prvního tvaru kuţelovitého došlo ke změnám vzorců pro výpočet 

skutečného objemu. U neznámých údajů o rozměru koruny redukujeme bodovou hodnotu o 

40 %. Objem tabulkový je odvozován od vztahu průměru kmene v 130 cm a následnou 

velikostí asimilačního aparátu. 

C Skutečný objem koruny porovnáme s tabulkovým objemem koruny. Vydělíme 

objem skutečný objemem tabulkovým a zjištěným koeficientem upravíme základní bodovou 

hodnotu. Uvaţujeme však max. výšku koeficientu 1. Pokud je objem skutečný větší neţ 

tabulkový, základní bodovou hodnotu jiţ nezvyšujeme.  

D  Úprava základní bodové hodnoty podle stavu stromu zohledňující vitalitu 

(vertikální hodnoty 0-5) a zdravotní stav (horizontální hodnoty 0-5). Průsečíkem v terénním 

šetření zjištěných hodnot je koeficient, jímţ vynásobíme základní bodovou hodnotu. U 

pokácených stromů toto hodnocení neprovádíme. 

E Při ořezu stromu nevhodným řezem vypočteme hodnotu ořezané části a 

upravíme koeficientem dle stupně regenerovatelnosti (vysoká 0,1-0,5; střední 0,5-0,9; nízká 

0,9-1). Při stanovení procenta hodnoty odřezané části zohledňujeme vitalitu stromu. Pro 

zohlednění vitality stromu při stanovení procenta hodnoty odřezané části koruny, kde 

horizontálně jsou stupně vitality a vertikálně stupně regenerovatelnosti. 

F Upravení polohovým koeficientem lze dle metodiky pouze původní, či cílové 

dřeviny, rostoucí na odpovídajícím stanovišti. Tento koeficient nemá tak podrobné členění, 

jako v tu dobu platná oceňovací vyhláška. 

G Posledním krokem je přepočet bodové hodnoty na cenu v Kč vynásobením 

bodů patřičnou hodnotou k danému platnému období 1993-2005 a do budoucna upravované 

ceny dle indexu inflace vydávaného Českým statistickým úřadem.  
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2.3 Metodika oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvkŧ) - 2007 

Základní informace k metodice 

Metodika byla vypracována autory Machovec, J., Grulich, J., v Praze roku 2007. 

Metodika vychází z dlouhodobých poznatků autorů tuzemských i zahraničních 

metodik zabývajících se ohodnocováním, případně oceňováním zeleně. Autoři dospěli 

k závěru, ţe jako jediné objektivní kritérium pro ohodnocení všech funkcí, které zeleň svému 

okolí poskytuje je plocha fyziologicky plně aktivních zelených orgánů. Jelikoţ plocha 

asimilačního aparátu je těţko stanovitelná, tak metodika počítá s objemem olistěného 

vegetačního prvku v m
3
 a u plošných vegetačních prvků v m

2
. Tyto mnoţstevní jednotky jsou 

základem pro bodové ohodnocení, které je dále převáděno na peněţní jednotky. Ke dni 

platnosti vyhlášky byl 1 bod roven 10 Kč. Tato peněţní jednotka můţe být kaţdoročně 

upravována o inflaci a zachovat si tak svoji objektivitu. [4] 

Metodika je zpracována velmi podrobně, a to pro všechny vegetační prvky trvalé 

zeleně, jeţ jsou členěny do 6 skupin, u nichţ jsou samostatné postupy oceňování. Jsou to: 

- Byliny, plazivé a pokryvné dřeviny 
- Keře a pnoucí dřeviny (opadavé a stálezelené) 
- Stromy (jehličnaté i listnaté, soliterní i skupinové), 3 typy: kuželovitý, oblý, 

kulovitý 
- Souvislé stromové porosty 
- Kultivary (velikostní a tvarové) 
- Tvarované dřeviny, včetně polodřevin 

Blíţe rozeberu jen kategorii stromy, od nichţ jsou odvozovány i další skupiny. 

Metodika vyuţívá jako základní jednotku 1 m
3
 asimilačního aparátu jako základní jednotku 

ohodnocení. Dříve byla jako základ hodnocení zvolena typická (normativní) koruna, jejíţ 

virtuální objem je vázán na průměr kmene ve výčetní výšce (130 cm) a je v historii růstu a 

vývoje stromu podmíněn právě tímto vztahem (příslušná tloušťka kmene mohla vyrůst jen při 

nejvyšším objemu koruny a téměř nikdy nekoresponduje s reálným objemem koruny). 

Rozdíly jsou tím větší, čím je strom starší a ubývá mu na objemu (i kvalitě) koruny a její 

bodová hodnota je pouze zlomkem původní (normativní) koruny. Tyto vzájemné vztahy 

proměny byly získány v 70. letech minulého století rozsáhlým a dlouhodobým výzkumem. 

Z toho vyplývá rozdělení dřevin dle jejich rychlosti růstu jako důleţitého parametru. Dalším 

parametrem je třídění dřevin do 3 tvarů korun, jeţ mají vzájemně velmi odlišná mnoţství 

listové plochy v 1 m
3
 objemu. Jsou to tvary kuţelovitý, oválný a kulovitý.  

Postup výpočtu 

A Stromy jsou dle taxonu a nadmořské výšky metodikou rozčleněny do 3 tvarů 

korun (kuţelovitý, oválný, kulovitý) a 3 kategorií dlouhověkosti (krátkověké, středněvěké, 

dlouhověké).  

B Dále je přesně vymezen postup řazení 3 hodnotících kriterií, podle nichţ je 

nutné vést výpočet. Jsou to kritéria určující, korigující a vztahová. 

- Kriteria určující: taxon (rod, druh), vegetační stupeň, věková kategorie, průměr 
kmene jako ukazatel normativní koruny, objemy korun podle kategorie tvaru, 
bodové ohodnocení normativních korun, tj. body/m3. 

- Kriteria korigující: úbytek koruny, sadovnická hodnota, perspektiva na daném 
místě terénního šetření. 
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- Kriteria vztahová: poloha ve vztahu k náročnosti existence, poloha ve vztahu 
k významnosti místa a unikátnosti taxonu a růstu vyžadující zvýšené nároky péče. 

C Kriteria určující. Dle taxonu a nadmořské výšky určíme ţivotnost stromu na 

stanovišti a vyčteme druh koruny. Dále změříme průměr ve 130 cm a dle něj určíme z tabulek 

objem normativní koruny. Poté dle typu koruny a ţivotnosti stromu na stanovišti vyhledáme 

v tabulkách bodovou hodnotu pro 1 m
3
. Pak vynásobíme objem koruny počtem bodů za 1 m

3
. 

Dostáváme hodnoty pro ideální normovaný strom. 

D Kriteria korigující. Těmito zjištěnými konkrétním údaji budeme upravovat 

ideálního normovaného jedince vzniklého předešlým propočtem. Porovnáním měřeného 

jedince s obrazovými přílohami určíme % úbytku koruny. Poté určíme z tabulek sadovnickou 

hodnotu dle kriterií: jiţ zmíněný úbytek koruny, zdravotní stav, vitalita, stabilita, perspektiva 

na daném místě. Sadovnická hodnota ve tvaru koeficientu nám udává konečnou hodnotu 

korigujících kriterií, kterou pak vynásobíme ideální hodnotu vzešlou z určujících kriterií. 

E Vztahová kritéria. Z tabulek polohy ve vztahu k náročnosti existence a tabulky 

polohy ve vztahu k významnosti místa a unikátnosti taxonu a růstu vyţadující zvýšené nároky 

péče vybereme odpovídající koeficient. Tímto koeficientem vynásobíme hodnotu vzešlou 

z kriterií korigujících. Tato bodová hodnota je jiţ pro jedince konečná. 

F Posledním bodem je jiţ převedení bodů na peněţní hodnotu. Hodnota v roce 

2007 byla 10 Kč za bod. Hodnota bodu je pak kaţdoročně navyšována dle indexu inflace 

vydávaného Českým statistickým úřadem. 

 

2.4 Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR - 2008 

Autorský kolektiv zpracoval metodiku nezávisle na předchozí na základě grantu 

Ministerstva ŢP ČR. Pomocí ní lze ohodnocovat solitérní stromy, porosty stromů, porosty 

keřů a popínavek.[5] 

Postup zjišťování dendrometrických charakteristik pro ohodnocování solitérních 

stromů je podobný jako u metodiky z roku 2005. Nově se rozšířil parametr pro začlenění 

koruny do tvaru zaobleného. 

Dle autorů je z pohledu uţivatele pro zjištění objemu příznivější jeho odečet z tabulky 

skutečného objemu na základě změřených parametrů. Tabulka je pro tvary koruny sloupovité, 

zaoblené a kulovité. Pro zjištění skutečného objemu pro koruny kuţelovité je vytvořena 

tabulka samostatná.  

Hodnocení stromu je aţ na detaily stejné jako u metodiky z roku 2005. 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1 Porovnání hodnot okrasných dřevin vzešlých z jednotlivých metodik 

Dle níţe uvedené tabulky je zřejmé nepravidelné kolísání hodnot. Mezi metodikami 

z roku 1992 a 2005 je patrný aţ 6 násobný nárůst hodnot. Takto náhlý nárůst je vysvětlitelný 

jak velkým ekonomickým růstem, tak současně i uvědomováním si odborné společnosti 

významu zeleně pro ţivotní prostředí člověka. 
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V metodice z roku 2007 sledujeme další nárůst hodnot cca o 30 %. Tahle metodika se 

uţ velmi oddálila hodnotám, které byla společnost té doby akceptovat a nebyla v praxi moc 

vyuţívána. 

Proto byla v roce 2008 představena nová metodika, která vzešla z grantu Ministerstva 

ţivotního prostředí ČR a podala tak hodnotově přijatelnou verzi na cca 40 % hodnotové 

úrovni metodiky předešlé. 

   

Metodiky 
Metodika 

ČÚOP        
1992 

Aktualizovaná 
metodika 
(bodová) 

AOPK ČR 2005 

Grulich, 
Machovec 

2007 

Kolařík a kol. 
2008 

Jehličnaté 
(ceny od - do) 

47 700 300 590 382 540 162 810 

72 200 355 430 475 300 221 600 

Listnaté       
(ceny od - do) 

50 000 315 000 567 360 162 810 

60 000 395 870 599 760 191 070 

Tabulka č. 12 – Orientační porovnání hodnot stromových jedincŧ dle výše probraných metodik. V tabulce 

jsou oceněny domácí taxony vzácnějších listnatých a jehličnatých dřevin ve věku 50 let.  Hodnocenými 

jsou jedinci solitérní, optimálně vyvinutí, zdraví, bez jakéhokoliv zjevného poškození, proto nebyly 

pouţity sráţky. Uvaţovaní jedinci se nacházejí v historicky významné zahradě v Brně. [1] 

 

3.2 Zhodnocení předností a nedostatkŧ jednotlivých metodik 

3.2.1 Metodika ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní 

 výsadby (1992) 

Metodika byla průkopníkem v ohodnocování okrasných dřevin. Oproti v té době 

platným vyhláškám začala pracovat s konkrétním jedincem podrobněji dle jednotlivých 

kriterií (objem koruny, stav kmene, stav okolního prostředí). Pro její tehdejší úroveň 

propracovanosti byla akceptována Ministerstvem vnitra České republiky pro vypracování 

znaleckých posudků. 

Negativa metodiky jsou následující. Nebyla uveřejněna ve Sbírce zákonů, ani ve 

Věstníku ministerstev, neexistuje tedy ve formě závazné právní úpravy, coţ obnáší různé 

postoje zúčastněných stran při soudních jednáních. Druhým problémem je uvedení cen na 

úrovni roku 1993 a blíţe neurčený další vývoj cen v čase ve vztahu k inflaci. Další slabou 

stránkou je hodnocení koruny dle příbuzných geometrických těles bez moţnosti sráţky při 

neúplnosti koruny. Posledním a to neméně důleţitým problémem je hodnocení vizuálně pouze 

nadzemní části stromu, není zde ţádná zmínka o kořenovém systému, či o hodnocení dějů 

probíhajících uvnitř kmene. 

 

3.2.2 Aktualizovaná – bodová – verze metodiky AOPK ČR - 2005 

Metodika vychází z předešlé, však přináší několik významných zlepšení, mezi neţ 

patří. Jiţ nepočítá přímo s peněţními jednotkami, ale s body, které jsou na konci výpočtu 

přepočítány dle platné aktuální hodnoty. Výpočet objemu koruny zde je obdobný, ale se 
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změnami ve vzorcích pro výpočet objemu koruny a stanovení redukce koruny o 40 %, nejsou-

li známy údaje o koruně. Významným rozšířením je podrobnější hodnocení stavu stromu dle 

vitality a zdravotního stavu. Dalším postupem vpřed je hodnocení stromu poškozeného 

nevhodným ořezem. Vhodné je i rozšíření metodiky o postupy oceňování porostů keřů a 

popínavek podle AOPK ČR. 

Negativy zůstává. Neuveřejnění ve Sbírce zákonů, ani ve Věstníku ministerstev, 

neexistuje tedy ve formě závazné právní úpravy. Znovu hodnotí jen vizuálně, i kdyţ 

podrobněji nadzemní část stromu bez zohlednění kořenového systému a vnitřních pochodů ve 

kmeni. 

 

3.2.3 Metodika oceňování trvalé zeleně (vegetačních prvků) - 2007 

Metodika navazuje na předešlé, avšak přišla s významným svérázným přístupem 

k ohodnocování okrasných rostlin. Autoři z dlouhodobých poznatků došly k závěru, ţe jediné 

objektivní kritérium pro ohodnocení všech funkcí, které zeleň svému okolí poskytuje je 

plocha fyziologicky plně aktivních zelených orgánů stanovena měrnou jednotkou 1m
3
 a u 

vyloţeně plošných porostů okrasných rostliny jednotkou 1m
2
. Dalšími zlepšeními oproti 

předešlé metodice jsou: Jasné vymezení předmětu hodnocení trvalá zeleň, aby do něj nebyly 

nesystémově zařazovány hodnoty pro ţivotní prostředí, jeţ nejsou primárně 

obhospodařovatelné a udrţovatelné metodami tvorby, základní a udrţovací péče o trvalou 

zeleň. Hodnocení všech skupin vegetačních prvků trvalé zeleně. Základní hodnota měrné 

jednotky (m
3
,m

2
) vyjádřena v bodech, coţ umoţňuje převádět tuto jednotku jednoduše 

vzhledem k inflaci, ale i k pouţití jakékoliv jiné měně. Všechny bodové hodnoty stanoveny 

verifikací dvěma způsoby, z nichţ alespoň jeden tvořily pořizovací náklady hodnoceného 

vegetačního prvku. Posledním významným přínosem hodnocení je stanovení komplexního 

postupu dle jednotlivých kriterií.  

Negativy opět zůstává neuveřejnění ve Sbírce zákonů, ani ve Věstníku ministerstev a 

vizuální hodnocení nadzemní části stromu bez zohlednění kořenového systému a vnitřních 

pochodů ve kmeni. 

 

3.2.4 Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR - 2008 

Metodika vznikla na základu grantu Ministerstva ţivotního prostředí ČR a nenavazuje 

na předešlou metodiku autorů Grulich, Machovec, 2007. Metodika vychází z verze roku 2005. 

Metodika byla doporučena Ministerstvem ţivotního prostředí pro vypracování znaleckých 

posudků při negativních zásazích do ţivotního prostředí. Jedinou významnou změnou 

metodiky oproti verzi z roku 2005 je sníţení bodových hodnot. Hodnoty okrasných rostlin se 

tak dostaly do reálných mezí, oproti metodikám předešlým. 

 

4 ZÁVĚR 

V tabulce orientačního porovnání hodnot je znatelný výrazný nárůst hodnoty 

okrasných dřevin metodiky roku 2005 a další nárůst metodikou z roku 2007. V těchto 

metodikách se jiţ hodnoty dřevin dostaly do takových vysokých mezí hodnot, které jiţ nebyla 

společnost akceptovat. Metodiky byly sice zpracovány podrobně a vnesly nové vhodné 

poznatky, ale nastavením nepřiměřeně vysokých umělých cen okrasných rostlin nenašly větší 

uplatnění. Proto také vznikla v roce 2008 nově upravená metodika, která jiţ přinesla 
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střízlivější pohled na danou problematiku a nastavila výši hodnot jiţ společností 

akceptovatelnou. 

Téma pojednávané v tomto příspěvku doplňuje jiţ autorovu předchozí práci s názvem 

„Vývoj ceny zjištěné u okrasných dřevin – jeden z kroků standardizace znaleckého 

postupu.“[6] Oba materiály budou slouţit jako součást podkladů pro vytvoření „Standardizace 

znaleckého postupu pro stanovení ceny obvyklé při oceňování stromových (keřových) jedinců 

rostoucích mimo les“. Navrţená metoda bude zároveň hodnotit i stav jedince na stanovišti, 

včetně nejvíce opomíjeného hodnocení kořenového systému, který je jedním z významných 

ukazatelů vitality či stability stromu. 
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CENA SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

NA STAVBĚ RODINNÉHO DOMU 

Darja Kubečková Skulinová
72

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá stanovením ceny skutečně provedených prací hrubé stavby 

rodinného domu, a to v době, kdy je stavba rodinního domu zkolaudována a je v řádném 

uţívání. V příspěvku je uveden metodický postup, včetně diagnostiky pro ověření skutečného 

stavu vybraných konstrukčních částí hrubé stavby. 

 

1  SMLUVNÍ VZTAHY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ 

Nedílnou součástí kaţdé investiční výstavby jsou smlouvy a smluvní vztahy mezi 

zúčastněnými stranami investiční výstavby. V případě nedostatků a jiných nesrovnalostí 

zjištěných v průběhu výstavby nabývá zpravidla uzavřená „Smlouva o dílo“ velkého 

významu. Z tohoto pohledu je velmi ţádoucí smlouvu pečlivě připravit jak na straně 

investora, tak na straně dodavatele stavby, a také projektanta. V některých případech, 

nevhodně nebo nedbale uzavřená smlouva můţe vést k aţ několikaletému soudnímu řízení. 

Příkladem této nedbalosti je stavba rodinného domu v lokalitě xxxx, kdy v průběhu 

výstavby došlo k zastavení stavby rodinného domu ze strany investora, který dospěl k 

pochybnostem, ţe hrubá stavba rodinného domu neodpovídá vynaloţeným finančním 

prostředkům. K jeho zásadnímu rozhodnutí přispělo i rozhodnutí banky a pozastavení čerpání 

úvěru; banka vyslala na rozestavenou stavbu rodinného domu svého znalce, s cílem stanovit 

cenu rodinného domu k datu pozastavení úvěru.  Následně nedošlo k přijatelnému smírčímu 

řešení na obou stranách investor – dodavatel a investor podal na dodavatele stavebních prací 

ţalobu. Nutno poznamenat, ţe hrubá stavba byla zrealizována v roce 2000 a soudní řízení se 

protahovalo aţ do roku 2007, kdy bylo soudem nařízeno vypracování revizního znaleckého 

posudku, a to i přesto, ţe v průběhu soudního řízení bylo zpracováno několik znaleckých 

posudků a odhadů. 

Podstatou problematiky kauzy a následně zadáním otázek ze strany soudu bylo: 

 určit, zda skutečně provedené stavební práce a pouţitý materiál odpovídaly 

projektové dokumentaci uvedené stavby, nebo se od této dokumentace odlišovaly; 

zda v kladném případě jakým způsobem (provedením téţ z hlediska původních 

předpokládaných nákladů a rozpočtu) se od této dokumentace odlišovaly; 

 ověřit skutečně provedené stavební práce včetně pouţitého materiálů, i s vyuţitím 

sond; 

 definovat cenu hrubé stavby rodinného domu. 

1.1  Charakteristika rodinného domu 

Jedná se o stavbu rodinného domu, nepodsklepenou, o 1.NP a obytném podkroví 

v šikmé střeše. Součástí rodinného domu je garáţ, otevřená krytá terasa, krytý vstup, 

oplocení. Rodinný dům byl v době prohlídky v uţívání. 
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Stavba rodinného domu byla realizována dle typového podkladu; obestavěný prostor 

činil dle katalogového listu 788,3 m
3
. Při porovnání skutečně zrealizované stavby a typového 

podkladu bylo konstatováno, ţe nedošlo k ţádným zásadním změnám po stránce konstrukční,  

po stránce dispoziční byla rozšířena garáţ. Konstrukční úpravou prošly základové konstrukce, 

kde projekt předepisoval provedení a úpravu základových konstrukcí v závislosti na území, 

kde se rodinný dům bude realizovat Tento poţadavek je v souladu s poţadavky pro 

zpracování typových projektových dokumentací dle katalogových listů rodinných domů; tato 

praxe je běţná, zpravidla ošetřená smlouvou (v daném případě bylo smlouvou ošetřeno).  

Předpokládá se však, ţe v případě absence některých údajů nutných pro upravení 

projektové dokumentace, zejména s vazbou na zaloţení objektu pro dané konkrétní území, si 

dodavatel stavby v rámci své dodavatelské činnosti potřebné údaje zajistí (není-li to v jeho 

kompetenci nebo silách, tak si potřebné údaje a stanoviska objedná u příslušné oprávněné 

firmy). Současně předem seznámí investora s předpokládanými vícenáklady a cenou, která 

mu bude poté, na základě předloţeného specifikovaného poloţkového rozpočtu uhrazena. 

Potřebné doklady k doplnění projektu můţe dodavatel poţadovat také po investorovi, a to 

před vlastním zahájením stavby, nebo v i průběhu výstavby, prokáţe-li se, ţe je to potřeba. 

Všechny poţadavky, které vyplynou z vlastního procesu výstavby musí být řádně zapsány ve 

stavebním deníku, investor musí být seznámen s vícenáklady, současně vše musí být řádně 

opatřeno podpisem zúčastněných stran výstavby, tj. investor-dodavatel-technický dozor 

investora. Ze Stavebního deníku bylo zřejmé, ţe tomu tak nebylo. Ve Stavebním deníku 

nebyly vedeny a zapsány ţádné potřebné údaje (např. výška hladiny spodní vody, parametry 

poddolování, dále nebylo například zdůvodněno, proč dochází ke změnám materiálů, zvětšení 

tloušťky materiálů, apod.). 

1.1.1  Konstrukční úpravy základových konstrukcí 

Příslušným stavebním úřadem bylo poţadováno, aby „….základové a pozední věnce 

byly vyztuţeny stavební ocelí s ohledem na deformační parametry poddolování“…, tj. 

- max. naklonění                                       imax = 6,6 . 10
-3

 rad 

- max. vodorovné poměrné přetvoření      εmax = 4,5 . 10
-3

 

- min. poloměr zakřivení                            Rmin = 12 km 

Vzhledem k tomu, ţe základové konstrukce se staly při stanovení ceny hrubé stavby 

rodinného domu spornou poloţkou, byla podaná na kompetentní úřady ţádost o vydání 

stanoviska k předmětnému pozemku. Bylo sděleno, ţe „pozemek nebyl dosud v dosahu 

přímých vlivů poddolování“, a dále, ţe: „předmětný pozemek je na ploše B“, coţ znamená, ţe 

na daném území nelze v budoucnosti vyloučit zahájení důlní hlubinné těţby, a tím dané území 

bude charakterizováno dle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území [3], 

s udáním aţ III. skupiny stavenišť. Dle této ČSN, Tab.1 Skupiny stavenišť na poddolovaném 

území [3] podle zadaných parametrů přetvoření terénu to znamená, ţe deformační parametry 

jsou dány: 

      - skupina stavenišť III. 

      - vodorovné poměrné přetvoření ε            5 . 10
-3

 ≥ ε > 3. 10
-3

 

      - poloměr zakřivení R (v km)                     7 ≤ R < 12 

      - naklonění i (v rad)                                   8 . 10
-3

 ≥ i > 5 . 10
-3 

Z těchto parametrů definovaných nornou ČSN 73 0039 [3] vyplývají konstrukční 

úpravy, které musí být u objektů provedeny. Pro rodinný dům ve skupině stavenišť III.           
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(v daném rodinného domu se jedná o konstrukční systém tuhý) bylo nutné navrhnout               

a provést konstrukční úpravy, v souladu s poţadavky ČSN 73 0039 [3], a to:  

 nosné prvky u tuhého konstrukčního systému musí být propojeny do prostorově 

tuhého celku, nosné prvky konstrukce a jejich spoje musí být staticky posouzeny 

na účinky zatíţení od poddolovaní, článek 3.2, 3.2.3  a 3.2.7 bod 2) ČSN 73 0039 

[3]; 

 kusové stavivo a malty nosných částí zděných konstrukcí je třeba staticky 

posoudit na účinky poddolování podle ČSN 73 1101 Navrhování zděných 

konstrukcí [4]. 

Dle údajů sdělených dodavatelem, byl rodinný dům zajištěn v základových 

konstrukcích hlavní výztuţi 8 x Ø J16, třmínky Ø E 6 a´300 mm a ve věncích v úrovni pod 

stropní konstrukcí nad 1.NP a pozednicí hlavní výztuţi 4 x Ø J16, třmínky Ø E 6 a´300 mm. 

Protoţe se jednalo o spornou poloţku, bylo provedeno ověření vyztuţení základové 

konstrukce sondou, kde se potvrdilo, ţe výztuţ je sice provedena, avšak s jiným průměrem 

výztuţe neţ dodavatel stavby uvedl (Obrázek č.1, Obrázek č.2).  

Ze zjištěných údajů, provedení nedestruktivní i destruktivní sondy a prostudování 

projektové dokumentace vyplynulo, ţe pro stavbu rodinného domu nebyl zpracován 

doplňující statický výpočet, a to jak pro základové konstrukce, tak ani pro svislé nosné 

konstrukce, a to i při skutečnosti, ţe došlo ke změně materiálů obvodových nosných                 

i vnitřních stěn (původně zdivo z Porothermu – specifikováno v projektové dokumentaci, bylo 

změněno za Ytong / Hebel). 

           

         Obrázek č. 11 – Prŧběh provádění sondy do základových konstrukcí (po obvodě rodinného domu) 

 

            Obrázek č. 2 – Krycí vrstva výztuţe 

Výsledky sondy:  

 tvar základové konstrukce pod vnější obvodovou stěnou byl v rozporu 

s projektovou dokumentací; v projektové dokumentaci byl základ zakreslen pod 
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vnější obvodovou stěnou s ozubem pro vytvoření okapového chodníku, avšak ve 

skutečnosti je základová konstrukce z vnějšího líce rovná bez ozubu; 

 

 sondou byl ověřen průměr výztuže základových konstrukcí a průměr výztuže 
dle provedené sondy byl Ø 14 mm (poznámka: dodavatel uváděl a fakturoval 
výztuž Ø 16 mm); 

 nebyl předložen statický výpočet pro dimenzování vyztužení základových 
konstrukcí v návaznosti na eliminaci účinků vlivů poddolovaného území, 
přestože to ČSN 73 0039 [3] vzhledem ke Skupině stavenišť III. na 
poddolovaném území požaduje, dodavatel postupoval na základě svých 
zkušeností; 

 vzhledem k tomu, že v budoucnosti nelze na daném území vyloučit zahájení 
důlní hlubinné těžby, lze konstatovat, že bez podrobného statického výpočtu 
nelze relevantně potvrdit, že výztuž dle výsledků sondy je vyhovující, což 
znamená, že mohou nastat varianty, kdy výztuž je buď poddimenzovaná, 
předimenzovaná, nebo v základových konstrukcích vnitřních, nemusí být 
provedena vůbec (poznámka: pro ověření výztuže nebyla provedena 
diagnostika u základových konstrukcí pod vnitřními nosnými stěnami). 

1.1.2  Průběh výstavby 

Zahájení výstavby rodinného domu proběhlo v 09/1999 vytýčením stavby; vytýčení 

stavby bylo provedeno před podepsáním písemné Smlouvy o dílo a vytýčení zahájil dodavatel 

stavby, vše zaloţeno pouze na ústní dohodě mezi účastníky výstavby.  

Předpokládaný termín dokončení stavby rodinného domu byl naplánován do 09/2002, 

coţ bylo v souladu s vydáním stavebního povolení. 

Zálohy na stavbu hrubé stavby rodinného domu činily od 10/1999 do 02/2000 celkem 

2.133.237,- Kč, a to bez dodání jakéhokoliv rozpočtu stavby. 

Stavba byla přerušena v 03/2000 ze strany investora. Na základě ocenění stavby pro 

čerpání hypotečního úvěru bylo znalcem banky zjištěno, ţe cena rozestavěné hrubé stavby 

byla niţší, neţ poskytnuté zálohové platby. Cena stanovena znalcem činila 1.589.584,- Kč.  

 

Souhrnný přehled zpracovaných cen  uvádí Tabulka č.1 a příklad ověřování sporných 

poloţek uvádí Tabulka č.2. 

 

1999  2000  2001 2002 

Stavební práce zahájeny 

v 10/1999. 

Stavební práce 

v 03/2000 zastaveny. 

 Dokončení stavby 

k datu 9.9.2002. 

Cena rodinného domu dle 

katalogového listu bez DPH 

vč. přípojek, bez garáţe. 

2.700.000,-Kč; 

Cena rodinného domu s garáţí 

dle katalogového listu, bez 

DPH 

  3.300.000,- Kč 

Stav dokončení  – 

hrubá spodní a 

vrchní stavba vč. 

zastřešení. 

Uzavření stavebního 

deníku v 03/2000. 

Smlouva o dílo dle 

dodavatele - návrh 

ceny stavby 

4.721.852,-Kč. 

Stavba Stavby byla dokončena 

firmou xxxx; cena na 

dokončení díla činila  

1 604 000,-Kč.,vč. DPH. 
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Zálohové 

platby 
2.133.237,- Poznámka:   

Cena znalce 

1 

Stavebnictví 

Určeno 

soudem 

1.589.584,- vč. 

DPH 

Poloţkový rozpočet   

Cena znalce 

2 

Oceňování 

nemovitostí 

1.680.000,- Ocenění stavby   

Cena znalce 

3
 

3.834.654,- 1999-2000 

Předloţil dodavatel 

  

Cena znalce 

4 

2.389.282,- Prostavěno 

Předloţil dodavatel 

  

Firma xxx – 

odhady 

nemovitostí 

1.556.000,- Věcná hodnota 

nemovitosti 

  

Cena znalce  

Určeno 

soudem  

6 

1.606.282,60,- Věcná hodnota díla   

Cena znalce 

5
 

1.627.800,- Reprodukční cena   

Tabulka č. 13 – Přehled zpracovaných cen stavby rodinného domu ve stadiu hrubé stavby 

Poloţky (připomínkované)             

vícepráce 
        

  

poloţka    
výměra dle 

ZP výměra dle rozdíl cenový  cena (realizace) 
výměra 

dle  
cena 

celkem 

    (znalec) dodavatele   rozdíl cena/jed.   PD URS 

Zemní práce                 

pol.1   34,43 45,9 11,47 209,9 18,30   46,804 856,5132 

pol.2 
 

61,92 89,61 27,69 6728,7 243,00   60,501 14701,74 

pol.3   11,1 31,13 20,03 7391,1 369,00   10,494 3872,286 

pol.4 
 

11,1 31,13 20,03 2103,2 149,00   10,494 1563,606 

pol.5   50,82 58,49 7,67 1179,4 232,00   50,007 11601,62 

pol.6   50,82 58,49 7,67 117,4 15,30   50,007 765,1071 

pol.7   61,92 89,61 27,69 1149,1 41,50   50,007 2075,291 

pol.8 
 

80,92 108,61 27,69 692,3 25,00   79,501 1987,525 

pol.10   61,92 89,61 27,69 360 13,00   79,501 1033,513 

trhání pařezů       3330       3330 

    424,95 602,58 177,63 23261,1       41787,21 

Základy                 0 
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Tabulka č. 2 – Příklad posouzení připomínkovaných poloţek v prŧběhu výstavby ze strany dodavtele 

Zálohové platby ze strany investora: 04.10.1999, 22.11.1999, 18.01.2000, 28.02.2000; 

celkem investorem uhrazeno 2.133.237,- Kč. Porovnáme-li veškeré ceny uvedené v Tabulce 

č.1, tak ceny hrubé stavby rodinného domu se zcela nezávisle pohybují v rozmezí cca od 1,5 

aţ 3,8 mil. Kč. 

V případě, ţe cena znalce 1, plus cena na dokončení díla se blíţí ceně uvedené 

v katalogovém listu rodinného domu (cca 3.300.000,- Kč), pak náklady spojené s výstavbou 

lze pokládat za odpovídající, viz bod A srovnání cen. 

Srovnání cen: 

A. 

Cena znalce 1 1.589.584, -Kč 

Cena na dokončení stavby firmou firmou xxxx +1.604.000,- Kč 

CELKEM = 3.193.584,- Kč 

B. 

Fakturované zálohové platby ţalovanému   2.133.237,- Kč 

Cena dle katalogového listu rodinného domu 3.300.000,- Kč 

C.  

Fakturované zálohové platby ţalovanému   2.133.237,- Kč 

Cena na dokončení stavby firmou xxxx  +1.604.000,- Kč 

CELKEM =  3.737.237,- Kč 

  

poloţka C. celkem  3.737.237,- Kč 

poloţka A. celkem (-) - 3.193.584,- Kč 

celkem rozdíl 543.653,- Kč 

 

V případě, ţe zálohové platby plus cena na dokončení stavebního díla se rovná částce 

3.737.237,- Kč, pak stavba rodinného domu byla navýšena o 543.653,- Kč, a oproti 

katalogovému listu rodinného domu o 437.237,- Kč (poznámka: v průběhu výstavby nebyly 

pouţity ţádné nadstandardní materiály či technologie, které by cenu rodinného domu oproti 

katalogovému listu výrazně navýšily). 

1.1.3 Stavební deník 

Stavební deník byl veden zjednodušeně a nezohledňoval důsledným zápisem situaci 

(stav), kdy docházelo ke stavebním činnostem, které měly za následek vícepráce či 

pol.1   8,11 15,75 7,64 4927,8 645,00   16,751 10804,4 

pol.2 
 

63,97 63,97     1940,00   39,218 76082,92 

pol.5 
 

51,76 51,76     139,00   30,229 4201,831 

pol.6 
 

51,76 51,76     29,00   30,229 876,641 

ŢB schází   0 28,24 38,24 65234,4 2310,00   26,259 60658,29 

výztuţ 
 

    
 

  31200,00   2,363 73725,6 

    175,6 211,48 45,88 70162,2       226349,7 
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méněpráce. Ve stavebním deníku nebyla například zdůvodněna změna materiálů, zejména u 

nosných konstrukčních částí, tloušťky materiálů, apod.  

Stavební deník povaţujeme v případě jakýchkoliv nesrovnalostí vzniklých v procesu 

výstavby za důleţitý dokument, který je jedním ze základních důkazných prostředků pro 

znalce. 

2  METODIKA PRO STANOVENÍ CENY 

Po zhodnocení všech údajů a dostupných podkladů, měření a prohlídek byla 

definována metodika pro stanovení ceny stavby rodinného domu ve stadiu hrubé stavby: 

 ověření projektové dokumentace ve stavebním řízení se skutečností, zjištění změn, 

měření; 

 provedení diagnostiky a sond; 

 vyhodnocení diagnostiky a sond; 

 zpracování rozpočtu stavby rodinného domu dle projektové dokumentace ověřené 

ve stavebním řízení, navýšení o zjištěné naměřené odchylky; 

 ověření výměr dodaných dodavatelem se skutečností; 

 zpracování rozpočtu stavby rodinného domu ve stadiu hrubé stavby (poloţkový 

rozpočet). 

2.1  Nedostatky v procesu výstavby 

Zhodnotíme-li průběh výstavby rodinného domu, lze konstatovat, ţe jak na straně 

dodavatele, tak na straně investora byly určitá pochybení, která vyústila v soudní řízení. Mezi 

základní nedostatky patří zejména tyto aspekty: 

 smlouva o dílo mezi investorem a dodavatelem nebyla před zahájením stavby 

rodinného domu podepsaná; 

 stavba rodinného domu probíhala bez předloţení a odsouhlasení rozpočtu; 

 zjednodušené vedení stavebního deníku; 

 dodavatel stavby stavbu rodinného domu zahájil na základě ústní dohody 

s investorem, ve výstavbě pokračoval, přestoţe nebyla podepsaná Smlouva o dílo, 

současně poţadoval další zálohové platby. 

 investor prováděl zálohové platby, přestoţe po první zálohové platbě mu nebyl 

předloţen dodavatelem ţádný rozpočet; 

 technický dozor investora nebyl po celou dobu provádění hrubé stavby řádně 

dodrţen; 

 dodavatel uváděl kubaturu rodinného domu 974,13 m
3
, přičemţ uváděna kubatura 

neodpovídala projektové dokumentaci ve stavebním řízení (poznámka: jestliţe 

došlo k plošnému i objemovému zvětšení sledovaného objektu, a obě strany se 

takto dohodly, pak měl být dodrţen § 22 Ţádost o povolení změny stavby před 

jejím dokončením, Zákon č. 50/1976 Sb. [2]; jestliţe došlo ke změnám, které se ve 

svém důsledku vztahovaly k rozšíření všech nosných konstrukcí vč. základů, pak 

tento paragraf měl být dodrţen); 

 v kolaudačním rozhodnutí bylo uvedeno, ţe stavba rodinného domu obsahuje               

1. nadzemní a 2. nadzemní podlaţí; máme-li však charakterizovat rodinný dům, 

pak se jedná o jednopodlaţní objekt, nepodsklepený, s obytným podkrovím 

(poznámka: obytné podkroví, dle dostupných údajů a terminologie, se nedefinuje 

jako podlaţí, s odkazem na ČSN 73 4301 [5], bod 3.3 je podlaţí definováno jako: 

část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné 

konstrukce stropu; podkroví je dle této ČSN definováno jako přístupný vnitřní 
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prostor nad posledním nadzemním podlaţí vymezený konstrukcí krovu a dalšími 

stavebními konstrukcemi, určený k účelovému vyuţití, viz bod.3.2.5, tj. např. 

podkroví pro obytné účely-tj. obytné podkroví. 

 

3  ZÁVĚR 

Zpracováním revizního poloţkového rozpočtu, so zohledněním diagnostiky a 

ověřením všech sporných poloţek, byla cena hrubé stavby rodinného domu stanovena na 

částku 1.700.538,30 Kč. Porovnáme-li ceny uvedené v Tabulce č,1, pak se této ceně nejvíce 

přibliţuje cena znalce č. 1. 
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ZKUŠENOSTI S PODÁNÍM POSUDKŦ PŘI STANOVENÍ 

VÝŠE ŠKODY NA OBJEKTECH PO SÉRII POŢÁRU VE 

MĚSTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ 

Karel Kubečka
73

 

Abstrakt 

Příspěvek popisuje průběh práce na sérii znaleckých posudků pro Policii ČR, Krajské 

ředitelství policie Středočeského kraje - Sluţbu kriminální policie a vyšetřování, jehoţ cílem 

bylo nutno v krátkém časovém období stanovit výši škody [20], [21] na několika stavebních 

objektech ve městě Městec Králové. Škoda vznikla jako důsledek několika poţárů zaloţených 

sériovým ţhářem a byly při třech poţárech poškozeny nebo zcela zničeny tři rodinné doby, 

zničena garáţ s kůlnou a zámečnickou dílnou a následně byl poţárem poškozen opravený 

kulturní dům. 

SITUACE 

V období 05/2009 ÷ 07/2010 vzniklo v Městci Králové několik poţárů (Obrázek č. 1). 

Došlo k vysokému stupni ohroţení osob na ţivotech a velkým ztrátám na majetku, přičemţ včasným 

zásahem hasičů byly vysoké hodnoty uchráněny. 

Práce na vyčíslení škody vzniklé v důsledku série poţárů byla rozdělena do tří 

samostatných částí, které na sebe navzájem prakticky nenavazovaly. V době zpracování 

posudků jiţ byla podezřelá osoba vyslýchána pro podezření ze zaloţení série poţárů. 

                                                 
73

 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: karel.kubecka@vsb.cz, tel: +420 596 991 343, 

+420 602 778 967 

 

Obrázek č. 1 - Místa poţárŧ – Městec Králové 

30.5.2009 

24.7.2010 

20.2.2010 

mailto:karel.kubecka@vsb.cz
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Poţár 1. – Dymokurská ulice, Městec Králové 30.5.2009 

V neděli 30.5.2010 [22] ve 3
20

 hodin byl vyhlášen poplach k poţáru garáţe v 

Dymokurské ulici v Městci Králové (Obrázek č. 2). Vyšetřovatelem byl poţár uzavřen 

s podezřením na technickou závadu osobního automobilu t.č. zaparkovaného v garáţi. 

Následně (druhý den) majitelé poukazovali na zvadlý (a částečně vypálený) pruh trávy 

táhnoucí se od předmětné garáţe – ohniska poţáru k plotu. V danou dobu však nebyla této 

skutečnosti věnována řádná pozornost. Do spojitosti byly dány poţáry aţ v souvislosti 

s poškozením kulturního domu Na Staré poště (třetí poţár). 

Ze scénáře rizika [18] vyplývá jednoznačně, ţe včasným zásahem [21] bylo zcela 

eliminováno riziko poškození okolní zástavby (pravděpodobnost vzniku další škody). 

Postup znaleckého zkoumání 

Za účelem zjištění stávajícího stavu nemovitosti jako celku a jeho jednotlivých 

konstrukcí se zaměřením zejména na nosné konstrukce objektu, byla provedena ve středu, dne 

6. října 2010 od 9
00

 hodin do 10
45

 hodin prohlídka na místě samém. V rámci této prohlídky 

byla pořízena fotodokumentace zachycující stav (Obrázek č. 3) dané nemovitosti k datu 

prohlídky a provedeno zaměření stávajícího stavu poškozené hospodářské budovy. 

Vlastní rodinný dům je samostatně stojící stavbou na společné uliční čáře ulice 

Dymokurská, jednopodlaţní s obytným podkrovím a mansardovou střechou. Dům je 

orientován štítem do ulice a štítová zeď tvoří frontální fasádu domu. Ve dvorní části (zahradě) 

je zázemí poškozené poţárem. Tyto hospodářské budovy přiléhají na hranici pozemků ke 

zdem tvořící ploty okolních objektů. Vlastní rodinný dům ani okolní stavby nebyly poţárem 

 

Obrázek č. 2 - garáţ, dřevník, dílna, betonové základy, cihelné zdivo + tvárnice, dřevěné 

krovy, střešní krytina, pálené tašky - poškozený Milan Mikušovic – garáţ-Dymokurská 622, 

Městec Králové 
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dotčeny a na těchto nemovitostech nevznikla od poţáru nebo následným zásahem ţádná 

škoda. 

Vstupy 

Škoda je materiální nebo sociální důsledek realizace nebezpečí, je to náhodná 

veličina. Její velikost závisí na scénáři nebezpečí, který se mění v průběhu času a v závislosti 

na umístění vyšetřovaného objektu či procesu. Podle občanského práva je škoda chápána jako 

újma způsobená v majetkové oblasti poškozeného, kterou lze objektivně vyjádřit v penězích. 

Dělí se na škodu skutečnou a na ušlý majetkový prospěch. Platí zásada, ţe škoda se má hradit 

uvedením v předešlý stav (například opravou poškozené věci) a teprve, není-li to moţné nebo 

účelné, v penězích. Při určení výše škody se vychází z ceny, jakou měla věc v době 

poškození. V trestním právu výše škody způsobené trestným činem nebo přečinem 

spoluurčuje stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. Pojem škoda je zejména 

frekventovaným pojmem právním. Nejde tedy o nejistotu, nebezpečí, popř. riziko újmy nebo 

ztráty, ale o újmu či ztrátu, která jiţ nastala nebo s jistotou nastane. 

Vývoj výše relevantních škod v Kč 1. 11. 1994 – 31. 12. 2001 od 1. 1. 200274 

škoda nikoli nepatrná  2 000 5 000 

škoda nikoli malá   12 000 25 000 

větší škoda   40 000 50 000 

škoda značná  200 000 500 000 

škoda velkého rozsahu  1 000 000 5 000 000 

Tabulka č. 1 - Minimální výše relevantní škody a její hodnocení 

Skutečná škoda je pak dána součtem škody přímé a následné. Následná škoda je škoda 

vyvolaná likvidací navýšení škody přímé a nebo odstraněním nebezpečí vzniku přímé škody. 
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74

 Od 1. ledna 2001, kdy nabyla účinnosti další novela trestního zákona provedená zákonem č. 265/2001 

Sb., byly výše relevantních škod vymezeny částkou přímo v ustanovení § 89 odst. 11 trestního zákona. V nově 

přijatém trestním zákoníku nedošlo ke změně ve vymezení rozhodných částek. 

 

Obrázek č. 3 - Panoramatický snímek na současnou úpravu objektu garáţí, kŧlny a dílny za rodinným 

domem Dymokurská 622, Městec Králové 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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Nskut  = skutečná škoda je škoda, která je vyčíslitelná jako náklady pro uvedení 

nemovitosti do původního stavu, tedy stavu před událostí 

Nmp  = škoda jako ušlý majetkový prospěch - vzniklá z titulu například neschopnosti 

vyuţívat danou nemovitost 

Npma  = skutečná přímá škoda je škoda vzniklá v přímé souvislosti s poškozením, coţ 

reprezentuje objem přímo poškozených konstrukcí 

Nnsl  = skutečná nepřímá škoda je škoda vzniklá v přímé souvislosti s likvidací poškození 

a nebo v přímé souvislosti se sníţením následků přímé škody, jako například škoda 

způsobená vytopením prostor niţšího podlaţí objektu vodou při zásahu hasičů 

Na základě prohlídky na místě samém je konstatováno, ţe prostor poţáru byl zcela 

přestavěn a v rámci estetizace prostředí byla v zahradě za rodinným domem zřízena klidová 

zóna – kryté posezení pro rodinu majitele. Stopy poţáru dnes nejsou zřejmé – neexistují. 

Posezení je provedeno přesně v půdorysných rozměrech původního zázemí a rozměry 

byly v rámci prohlídky na místě samém zaměřeny.  

Stavebně technický stav vyhořelého zázemí (Obrázek č. 2) je tedy dnes patrný uţ jen 

pouze z dostupné fotodokumentace, kterou znalec získal od majitele objektu a stav těsně po 

poţáru také rovněţ z dokumentace objednatele. 

Prostor byl půdorysně rozdělen zhruba na dvě poloviny. V levé části (v levé polovině) 

byla původní dílna, která v současnosti slouţila více pro uloţení nepotřebných věcí nebo 

zahradnického nářadí. V pravé části (v pravé polovině) byla na ⅔ půdorysu garáţ s vraty 

a vjezdem přímo z brány z ulice. Levá ⅓ pravé části měla dřevěnou čelní stěnu a slouţila jako 

kůlna. Prostor mezi garáţí a kůlnou byl oddělen rovněţ dřevěnou stěnou. Výškově byl prostor 

v garáţi proveden jako celistvý aţ po střešní rovinu. V kůlně a dílně byl rovný podhled 

(půdička), na kterém byl uskladňován nepotřebný materiál jako prkna apod. 

Zadní a boční stěny a také střední dělící stěna byly z cihel plných, pálených, 

omítnutých vápennou maltou. Přední stěna garáţe byla z kombinovaného zdiva z cihel a 

škvárobetonových tvárnic bez omítky. Přední stěna garáţe byla osazena dřevěnými vraty, 

pravděpodobně laťovaného provedení s nadsvětlíkem (lépe definováno jako okno uţšího 

rozměru neţ vlastní vrata). Přední stěna kůlny byla dřevěná (prkna na rámu z hranolů) se 

vstupními dveřmi. Levá část – dílna měla přední stěnu zděnou z plných cihel, omítnutou. Ve 

stěně bylo osazeno okno a vstupní dveře. Střecha byla dřevěná z hranolů a krokví na kterých 

bylo laťování nesoucí cementopískové střešní lisované tašky. Dle původního projektu byl 

sklon střechy 17,65º. Tento sklon neodpovídá skutečnosti před poţárem – skutečný stav byl 

ve skutečnosti výsledkem dostavby v rámci které byl sklon střechy větší a prakticky celá 

stavba hospodářského zázemí vyšší. 

Výška stavby musela být z bezpečnostních důvodů sníţena, neboť hrozila samovolná 

destrukce poţárem poškozeného zdiva. 
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Stanovení výše škody 

Stanovení výše škody je provedeno v souladu s definicí, která uvádí, ţe škoda se má 

hradit uvedením v předešlý stav. Uvedení v předešlý stav v tomto případě reprezentuje 

likvidaci poškozených konstrukcí a konstrukčních prvků (tedy odvoz suti a uloţení na 

skládku) a následnou obnovu [20], [21] stavby do původní podoby. Obnova do původní 

podoby je prakticky nové provedení zničených konstrukcí k datu poškození [20]. Z hlediska 

„amortizace
75

“ tedy sníţení ceny v důsledku stáří nebo také navýšení ceny v důsledku sanace, 

rekonstrukce nebo opravy není nutná redukce ceny – jsou vyčísleny náklady na opravu do 

původního (dle fotodokumentace) stavu. Cenu navyšují náklady na odvoz suti a uloţení na 

skládku, které byly doloţeny majitelem objektu v podobě daňových dokladů. 

Náklady na uvedení stavby do původního stavu (stavu před poţárem) jsou souhrnem 

cen materiálu a činností k uvedení do stavu před poţárem. Tuto cenu můţeme nejpřesněji 

získat jako rozpočtovou cenu. 

Za tímto účelem byl vypracován stavební poloţkový rozpočet, který respektuje 

původní materiálovou skladku poškozené nemovitosti a objemy konstrukcí. Materiál je 

samozřejmě „pouţit nový“, neboť není moţné provedení stavby ze „starého“ materiálu 

s pouţitím starých cihel, staré malty atp. 

Podle tohoto poloţkového rozpočtu je cena uvedení stavby do původního stavu, to 

znamená cena škody na stavebních konstrukcích: 

Npma = 323 252,60 Kč + 20% DPH 

pol. specifikace Výše škody bez DPH DPH 20% Výše škody s DPH 

1 Stavební konstrukce dle rozpočtu 323 252,60 Kč 64 650,60 Kč 387 903,20 Kč 

2 Odvoz a uložení na skládku 13 854,17 Kč 2 770,83 Kč 16 625,00 Kč 

 Celkem 337 106,77 Kč 67 421,43 Kč 404 528,20 Kč 

Tabulka č. 2 - Rekapitulace nákladŧ 

Závěr 

Celkový stupeň poškození konstrukce objektu je moţno stanovit na 90%. Tento odhad 

vychází podílu objemu cihelného zdiva tří obvodových stěn (vůči ostatním konstrukcím), 

které byly dále pouţity, nicméně se dá odhadnout, ţe stav zdiva bude pravděpodobně velmi 

špatný, neboť prošel vysokým ţárem a následně prudkých ochlazením hasící vodou při zásahu 

hasičů. Dá se tedy předpokládat velmi špatný stavebně technický a statický stav, zejména jeho 

statickou únosnost. Ostatní - dřevěné konstrukce, dveře, vrata a střešní tašky byly zničeny 

zcela, to znamená 100%. 

Škoda způsobená na předmětné nemovitosti je stanovena na  

337 106,77 Kč bez DPH  

a na  404 528,20 Kč včetně DPH. 

                                                 
75

 Nástroj, jímţ se vyjadřuje sníţení hodnoty určitého prostředku, v našem případě stavby. 
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Poţár 2. – rodinné domy na Náměstí Svobody, Městec Králové 20.2.2010 

Předmětem druhého z navazujících posudků bylo stanovit stupeň poškození stavební 

konstrukce a vyčíslit škodu způsobenou poţárem na jednotlivých nemovitostech ke dni 

spáchání skutku. Jedná se o škodu způsobenou v důsledku: 

 vyhoření přízemního domu s půdním prostorem + škoda po hasebních pracích – 

RD na Náměstí Svobody č.p. 395, Městec Králové 

 poškození domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích - RD 

na Náměstí Svobody č.p. 422, Městec Králové 

 vyhoření domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích – RD 

na Náměstí Svobody č.p. 192, Městec Králové 

 

RD na Náměstí Svobody č.p. 395, Městec Králové 

Dále k vyhoření přízemního domu s půdním prostorem + škoda po hasebních pracích 

– RD na Náměstí Svobody č.p. 395, Městec Králové. 

Původní objekt - rodinný dům byl přízemní ve tvaru písmene „L“. Objekt je umístěn v 

proluce mezi rodinnými domy č.p. 192 a č.p. 422. Zaloţení objektu pravděpodobně na 

základových pasech. Nosné svislé konstrukce provedeny ze smíšeného zdiva (kámen a cihly), 

stropní konstrukce z klasického trámového dřevěného stropu. Krov byl dřevěný. Dne 

20.02.2010 v nočních hodinách vznikl v průjezdu poţár, který zničil konstrukci krovu a 

poškodil sousední objekty. 

Současný stavebně technický stav poškozené nemovitosti je vynikající, neboť na místě 

původního objektu je prakticky postaven zcela nový dům.Tento byl postaven dle projektové 

dokumentace, jejíţ zpracování předcházel statický výpočet. 

 

Obrázek č. 4 - vyhoření přízemního domu s pŧdním prostorem + škoda po hasebních pracích – RD na 

Náměstí Svobody č.p. 395, Městec Králové 
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Pro vyčíslení škody je proto posuzováno, které konstrukce a v jakém rozsahu jsou 

„uvedením do původního stavu“ a které jsou „zhodnocením“, tedy zvýšení standardu. Zvýšení 

standardu se týká například provedení stropních konstrukcí ze ţelezobetonových stropních 

předpjatých panelů Spiroll, nebo změna dispozice. 

Majitelem domu byly doloţeny doklady o provedení výměny oken a provedení nové 

střešní konstrukce v květnu 2009. 

RD na Náměstí Svobody č.p. 422, Městec Králové 

Dále k poškození domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích - 

RD na Náměstí Svobody č.p. 422, Městec Králové. 

Konstrukce rodinného domu ve 2. NP byly včasným zásahem hasičů uchráněny od 

vyšší škody, případně celkového zničení a to v době, kdy se oheň rozšířil na dřevěné 

konstrukce krovu. Na rodinném domku byly vyměněny prvky krovu, laťování a střešní tašky. 

Společná štítová dělící zeď mezi domky byla poţárem zatíţena tak silně, ţe musela být zcela 

nahrazena novou konstrukcí. Její statický stav byl po poţáru nevyhovující. 

Prostory 1. NP nebyly poţárem přímo dotčeny, nicméně byly poškozeny při hasebních 

pracích a to jak věci nemovité, tak věci movité (ke kterým se znalec není oprávněn 

vyjadřovat). 

Znalec prohlédl provedené opravy a konstatuje, ţe byly provedeny v minimálně 

nutném rozsahu zajišťující statickou bezpečnost stavby. Proto rozsah oprav je ve 100% 

oprávněný. 

RD na Náměstí Svobody č.p. 192, Městec Králové 

Dále k vyhoření domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích – 

RD na Náměstí Svobody č.p. 192, Městec Králové. 

Rodinný dům na Náměstí Svobody č.p. 192 je vyšší oproti sousedícímu objektu 

a proto byl v průběhu poţáru chráněn v maximální moţné míře štítovou stěnou tvořící poţární 

dělící konstrukci. Navíc tento dům je na opačné straně neţ ohnisko poţáru a tak tato stěna 

byla poţárem zatíţena podstatně méně v porovnání se zdí sousedícího objektu na opačné 

straně. 

Poškození patrné při prohlídce je u tohoto objektu omezeno na poškození střešních 

tašek v důsledku ţáru a následného hašení v těsné blízkosti štítu oddělující oba objekty, dále 

na poškození vlastní štítové zdi a přístavku v zahradě, kdyţ na střechu přístavku jednak 

padaly střešní tašky zasaţeného domu a také byla tato střecha pouţita jako komunikační 

prostor k hašení.  

Střešní tašky byly jiţ vyměněny a střechy přístavku opravena provizorně. Štítová zeď 

byla zednicky opravena a navíc zateplena
76

. 

Vyčíslení výše škody 

Výše škody je vyčíslena jako finanční náhrada za uvedení konstrukcí do původního 

stavu, to je stavebně technického stavu bezprostředně před poţárem. Do ceny oprav tedy jako 

škoda není započítáno případné zhodnocení, to znamená provedení konstrukcí, které před 

poţárem neexistovaly a naopak do této výše jsou započítány konstrukce ve skladbách, které 

stavba vykazovala před poţárem. 

                                                 
76

 Zateplení konstrukce štítové zdi není součástí škody – jako zhodnocení se do škody nezapočítává, 

neboť zateplení není „uvedení do původního stavu“ (před poţárem nebylo. 
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Závěr 

Vzniklá škoda na objektech celkem je: 

 č.p. 395 č.p. 422 č.p. 192 celkem 

Bez DPH 1 184 305,20 Kč 99 160,00 Kč 67 133,30 Kč 1 350 598,50 Kč 

Včetně DPH 1 300 019,80 Kč 107 860,50 Kč 73 843,70 Kč 1 481 724,00 Kč 

 

vyhoření přízemního domu s půdním prostorem + škoda po hasebních pracích – RD na 

Náměstí Svobody č.p. 395, Městec Králové 

Stupeň poškození stavební konstrukce je různý podle vzdálenosti od ohniska poţáru. Pravá 

část přední části domu byla poškozena v rozsahu 100%, levá část přední části domu byla poškozena 

v rozsahu 90%. Zadní část (křídlo) bylo poškozeno především zatečením a zakouřením, to je zhruba 

v rozsahu 20%. 

poškození domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích - RD na Náměstí 

Svobody č.p. 422, Městec Králové 

Stupeň poškození objektu (vzhledem k celku) nepřesahuje 10%. 

vyhoření domu od poţáru domu sousedního + škoda po hasebních pracích – RD na Náměstí 

Svobody č.p. 192, Městec Králové 

Stupeň poškození objektu (vzhledem k celku) nepřesahuje 10%. 

 

Obrázek 5: Celkový pohled na trojici posuzovaných domŧ 
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Poţár 3. – rodinné domy na Náměstí Svobody, Městec Králové 20.2.2010 

Ve znaleckém posudku je třeba stanovit stupeň poškození stavební konstrukce 

a vyčíslit škodu způsobenou poţárem na jednotlivých nemovitostech ke dni spáchání skutku. 

Jednalo se o místnost s hudebními nástroji v 1. patře Kulturního domu na Staré poště - 

poškozený Město Městec Králové v rozsahu: místnost s hudebními nástroji v 1. patře 

Kulturního domu na Staré poště – škoda na poškozené místnosti + škoda na okolních 

prostorách vzniklá následkem kouře a poţáru + škoda po hasebních pracích. 

 

Obrázek č 6 – Celkový pohled na kulturní dŧm 

Je vhodné podotknout, ţe PČR začala situaci důsledně řešit aţ po tomto poţáru, kdy 

byl ohroţen a poškozen jiný, neţ soukromý majetek. 

Posuzovaný objekt Kulturní dům na Staré poště se nachází v centrální části Městce 

Králové na křiţovatce ulic Prezidenta Beneše a Palackého. Posudek řeší poškození 

nemovitosti, ke kterému došlo dne 24. července 2010.  

 

Obrázek č 7 - Poţárem poškozená místnost 
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Protoţe objekt tvoří jeden poţární úsek, nejsou chodby nebo jiné místnosti od 

hlavního sálu odděleny protipoţárními přepáţkami
77

, které by byly schopny oddělit alespoň 

po stanovenou dobu část budovy zasaţené poţárem od ostatních místností. Z tohoto důvodu 

došlo k silnému zakouření prakticky celého vnitřního prostoru kulturního domu, coţ mělo za 

následek zčernání stěn (intenzivněji ve vyšších výškách) a zejména stropu sálu a galerie 

V důsledku tohoto zakouření a také působení ţáru (nadměrné teploty) horkých spalin 

proudící z místnosti s hudebními nástroji ven do chodby a dále došlo k nevratnému poškození 

plastových krytů světel schodišťového prostoru, poškození rámu původního okna 

schodišťového prostoru a usazení prachu prakticky na všech předmětech v různých 

místnostech včetně osvětlení, sedaček, stolů a podobně. 

S ohledem na dřevěnou konstrukci zastřešení kulturního domu musel být neprodleně 

probourán otvor sádrokartonovým podhledem do prostoru půdy
78

 v těsné blízkosti poţářiště 

za účelem provedení revize prostoru, neboť jakékoli zanedbání následně vzniklého ohniska 

poţáru by mohlo mít pro objekt zcela likvidační charakter. Protoţe oheň nepronikl do 

konstrukce půdy, nemuselo být pouţito jakýchkoli hasebních prostředků a nedošlo k dalšímu 

navýšení škody na podhledech. 

Vyčíslení škody 

Vyčíslení škody, která vznikla na nemovitosti – kulturním domě Na Staré poště, 

Městec Králové je provedeno odděleně pro škodu přímou a následnou. Součet těchto škod 

nám dává celkovou škodu, neboť škoda následná je vyvolaná likvidací případného navýšení 

přímých škod. 

V průběhu prohlídky na místě samém byly prohlédnuty veškeré dotčené prostory KD 

a byly posouzeny veškeré poloţky majitelem předloţeného soupisu provedených činností. 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční prvky byly ve vztahu k provedeným opravám 

prohlédnuty a namátkově byla provedena kontrola výměr. U hlavních poloţek byla porovnána 

jednotková cena s cenou obvyklou. Pro toto porovnání bylo pouţito ceníku stavebních prací 

ÚRS
79

. 

Metodika vyčíslení škody je moţná pouze v cenách skutečných. Skutečná cena je 

cenou „obvyklou“ a ta je stanovena na podkladě stavebního poloţkového rozpočtu, nejčastěji 

dle ceníků ÚRS. Tato cena souvisí s nabídkovou cenou (ta by se měla pohybovat v rozmezí 

zhruba ± 20%), cena nabídková se na podkladě smlouvy stává cenou smluvní. 

Ve většině případů je moţno nabídkovou cenu povaţovat za cenu rozpočtovou a tedy i 

cenu obvyklou. 

Trţní cena je pak cena odvozená od ceny odhadní, trţní cena můţe být niţší nebo 

vyšší neţ odhadní cena a na tuto trţní cenu má vliv mnoho technických a ekonomických 

faktorů. Důleţitou součástí odhadní i trţní ceny je amortizace
80

, tedy sníţení ceny v důsledku 

                                                 
77

 Například poţární uzávěr tvořený protipoţárními dveřmi s definovanou odolností proti poţáru a 

současně uzávěr bránící vniknutí kouře do těchto chráněných prostor 

78
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stáří nebo také navýšení ceny v důsledku sanace, rekonstrukce nebo opravy. Amortizace je 

prakticky nulová u právě sanovaných konstrukcí a současně je nutno respektovat skutečnost, 

ţe škoda se má hradit uvedením v předešlý stav (například opravou poškozené věci). 

Amortizaci tedy uplatňujeme u výrazně starých konstrukcí a staveb a v případech, kdy výše 

škody, tedy cena opravy (uvedení v původní stav) převýší celkovou cenu nemovitosti 

(poškozené konstrukce). 

Závěr 

Na poškozené místnosti (místnost s hudebními nástroji) vznikla škoda ve výši 

117 811,20 Kč (cena bez DPH). Na okolních prostorách vznikla škoda následkem poţáru a 

kouře ve výši 272 677,60 Kč (cena bez DPH). 

Škoda po hasebních pracích je vyčíslena na výši 92 077,44 Kč (cena bez DPH). 

Celková výše škody je stanovena na částku 482 566,24 (cena bez DPH). Z této 

celkové částky je moţno označit škodu ve výši 364 592,80 Kč (cena bez DPH) jako škodu 

přímou a škodu ve výši 117 973,44 Kč (cena bez DPH) jako škodu nepřímou. 

VYÚČTOVÁNÍ ZNALEČNÉHO 

Úvodem je třeba zdůraznit, ţe objednatel posudku byla PČR, Krajské ředitelství 

policie Středočeského kraje - Sluţbu kriminální policie a vyšetřování… přičemţ znalec je 

z Ostravy. Původně bylo jen „divné“ proč se obracejí na znalce takřka přes celou republiku, 

ale po vyúčtování je to jiţ zcela zřejmé. Údajně „nikdo“ blíţe nemá volnou kapacitu. Dá se 

tomu také rozumět tak, ţe všichni z okolí uţ vědí (uţ znají) jak to s vyúčtováním dopadne. 

Za seznámení stojí emailová reakce vyšetřovatele PČR na zaslané vyúčtování 

znalečného: 

Váţený pane docente, k vyúčtování Vám naprosto pragmaticky sděluji následující:  

- obvyklá částka , která se na Středočeské policii účtuje za obdobný posudek je okolo 

8.000,-Kč. Vámi účtovaná částka je tak velká , ţe zaujme pana náměstka, který takto velké 

sumy schvaluje k proplacení a donutí mne, ji Vám usnesením razantně zkrátit a poté se 

budeme dohadovat přes státního zástupce a nerozejdeme se v dobrém, pominu-li to, ţe na 

zdejší správě Vás jiţ jako znalce jiţ nikdo nepřibere. 

- v kaţdém posudku si účtujete  opakovaně vyzvednutí na poště  a odeslání - 

nepřiměřenou částkou 250,-Kč  a podle mne i nepřiměřenými hodinami  

- tisk 4 hodiny - 640,-Kč a to 3 x ? 

- čas strávený cestou Vám proplatit dle zákona nemůţeme 

-v případě vyúčtování nákladů na tisk , odborného konzultanta, telefon a internet je 

nutno doloţit dokladem 

- sociální a zdravotní pojištění neproplácíme  

- taktéţ mnoţství hodin strávených studiem stejného spisu a vyhotovením posudku se 

mi zdá poněkud nadhodnocené  

Budete li si účtovat přiměřenou částku - navýšenou o cestu, tak Vám ji bez dalšího 

proplatíme s tím, aniţ bych já musel trávit dopoledne studiem Vašeho vyúčtování, konzultací v 

účtárně, s nadřízenými a kolegy a vyhledávám obdobných posudků od roku 1990 k porovnání 

vyúčtování. 
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Odpovídá-li však Vaše vyúčtování skutečně strávenému času nad tvorbou posudku a 

to  161,5 hodiny čistého času , tak mi ho zašlete v této podobě a mne nezbude, neţ postupovat 

shora naznačeným způsobem. 

S pozdravem ……(jméno vyšetřovatele). 

K uvedenému je potřeba pouze doplnit, ţe pokud je jiţ předem stanoveno, ţe 

„takovýto posudek“ má být za 8 000,- Kč, je zbytečné jakékoli účtování. Například je otázkou 

zda čas strávený prohlídkou (která trvala pro 3 objekty 7 hodin) je jen vlastní prohlídka 

a nebo i cesta…vţdyť autem tam a zpět je to 9 hodin jízdy. Z pohledu znalce – čas strávený 

touto činností je 16 hodin. Podobně absurdní je dokládání tisku posudků, kdyţ právě tyto 

výtisky má dotyčný v ruce. 

Ale to uţ je problematika mimo tento příspěvek. 
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VÝVOJ KAPITALIZAČNÍ MÍRY A REALITNÍHO TRHU 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Petr Pohl 
81

, Jana Nováčková 
82

 

Abstrakt 

Náš příspěvek se zabývá vývojem kapitalizační míry při trţním oceňování nemovitostí. 

Zahrnuje její historický vývoj, přehled realizovaných významných investičních transakcí 

v období let 1998 aţ 2010, predikaci pravděpodobného dalšího vývoje kapitalizační míry a 

realitního trhu v České republice. 

1. ÚVOD 

Kapitalizační míra (neboli yield) udává, poměr čistého ročního výnosu z nemovitosti k 

její kupní ceně. Je udávána v procentech. Kapitalizační míra je vyuţívána pro výpočet 

výnosové hodnoty. 

2. SPECIFIKA MÍRY KAPITALIZACE 

Míra kapitalizace představuje velmi senzitivní hodnotu, která udává stav realitního 

trhu – jeho vyspělost i rizika. Udává také obecný stav ekonomiky. Míra kapitalizace ale 

vyjadřuje především: 

 návratnost investice - při niţším yieldu a při konstantním čistém příjmu je nutné 

počítat s delší návratností investice, 

 očekávaná rizika spojená s investicí - vyšší yield představuje vyšší riziko spojené 

s investicí, 

 vliv inflace, 

 vliv daňového zatíţení, 

 likviditu nemovitosti, 

 náklady a rizika spojené s převodem investice, 

 ostatní náklady a rizika plynoucí s vlastnictvím nemovitosti, 

 náklady a rizika spojená se správou nemovitosti.  

 

Vysoká míra kapitalizace přirozeně indikuje vyšší míru zisku, ale za cenu vyšších rizik 

souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Mezi rizika, spojená s nemovitostí, můţeme 

zahrnout následující: 

 poloha nemovitosti, 

 vyuţití nemovitosti, 

 obsazenost, 

 struktura nájemců, 

 výše nájemného a ostatních poplatků, 
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 indexace nájemného, 

 dlouhodobé zajištění příjmu z nájemného, 

 predikce nákladů hrazených vlastníkem nemovitosti, 

 věcná břemena, 

 právní stav (nevyřešené vlastnické vztahy, spory), 

 ochranná pásma, 

 povodňové zóny, 

 regulativy z hlediska územního plánu. 

 

3. ZJIŠTĚNÍ MÍRY KAPITALIZACE A JEJÍ VÝVOJ 

Míra kapitalizace, která je vyuţívána pro ocenění dle cenového předpisu, je uvedena 

v příloze č. 16 platné prováděcí vyhlášky zákona č. 151/1997 Sb. 

Míra kapitalizace, vyuţívaná v trţním oceňování nemovitostí, je určována především 

na základě srovnání jiţ realizovaných investičních transakcí. Zde je nutné vycházet z 

dostatečného počtu transakcí s vysokou vypovídací schopností.  

Přehled významných investičních transakcí realizovaných na nemovitostním trhu 

v období let 1998 – 2010 pro kancelářské objekty, obchodní centra, logistické areály a hotely 

bude prezentován na XX. mezinárodní vědecké konferenci soudního inţenýrství 2011. 

Současně zde bude také uveden historický vývoj kapitalizační míry v průběhu let s 

komentářem vlivu globální finanční krize na její další vývoj.  

 

4. VÝVOJ REALITNÍHO TRHU 

S vývojem kapitalizační míry souvisí i samotný vývoj realitního trhu. V současné době 

jsme svědky změn, kdy po letech pravidelného poklesu kapitalizační míry došlo opět k jejímu  

nárůstu, coţ se projevuje ve  relativně omezeném počtu uzavřených nemovitostních 

investičních transakcí ve letech 2008 aţ 2010 v České republice.  

Realitní trh jsme v naší presentaci na této konferenci rozdělili na jednotlivé hlavní 

segmenty a analyzovali z hlediska nabídky, poptávky, prodejů, nájmů a budoucího vývoje 

v daném segmentu i na celém nemovitostním trhu.    
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ZATÉKÁNÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM DO INTERIÉRŦ 

OBJEKTŦ BYTOVÉHO SOUBORU 

Vladimír Tichomirov
83

, Zdeněk Peřina
84

, Filip Čmiel
85

 

 

Abstrakt 

 Jedná se o objekty bytového souboru, tvořeného jako soubor řadových 

bytových domů. Dle projektu pro stavební povolení byl navrţen střešní plášť technicky 

správně. Zatékání do objektu se projevilo v různých místech interiérů, zejména však v 

nejslabších místech ţelezobetonové stropní konstrukce, a to v místech prostupů pro elektro a 

konstrukčních, pracovních či dilatačních spár. Realizační dokumentace převzala beze změn 

návrh a popis střešního pláště.  Dokumentace skutečného provedení pak konstatovala pro 

střešní plášť pouze, ţe byl proveden podle dokumentace. Skutečné zjištění ze sond na objektu 

však přineslo zcela jiné skutečnosti provedení, výrazně odlišné od řešení navrţeného v 

projektové dokumentaci. Příspěvek obsahuje jak analýzu stávajícího stavu se zjištěním příčin 

zatékání, tak podrobný návrh opatření k odstranění poruch. 

 

 

Jedná se o objekty velké obytné skupiny, tvořené jako velký soubor řadovými 

bytovými domy. 

 

Jednotlivé objekty mají charakter rodinného domu. Dům je osazen ve svaţitém terénu. 

Objekt má čtyři podlaţí - jedno podzemní a tři nadzemní. Jednotlivá podlaţí ustupují v obou 

směrech a vytváří tak plochy teras. 

 

Podle projektové dokumentace jsou svislé nosné konstrukce z keramických bloků. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou ţelezobetonové. 

 

Dle projektu pro stavební povolení bylo navrţeno zastřešení následně:  

 „Střecha plochá, jednoplášťová, nepochůzná s mírným spádem do vnitřních 

svodů, bez atik, hydroizolace navrţena z folií z mPVC  na tepelné izolaci ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu. Folie je chráněna vrstvou vymývaného říčního štěrku. U všech střech 

bude překročen poţadovaný tepelný odpor 3,0m
2
KW

-1
. Odvodnění do vnitřních dešťových 

svodů.“ 
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Projev vady: 

 Zatékání do objektu v různých místech interiérů, zejména však v nejslabších mistech 

ţelezobetonové stropní konstrukce a to v místech prostupů pro elektro a konstrukčních, 

pracovních či dilatačních spár. 

 

Konkrétní zjištění: 

Dochází k zatékání do interiéru bytových prostor v místě koutu – strop/obvodová stěna 

a dále k zatékání okolo prostupu elektro pro zdroj umělého osvětlení. 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Zatékání v místě prostupu  Obrázek č. 2 – Zatékání v místě průchodu 

dešťových vtoků     elektroinstalace stropní konstrukcí 

 

Příčina vady: 

 Realizační dokumentace převzala beze změn návrh a popis střešního pláště.  

Dokumentace skutečného provedení pak konstatovala pro střešní plášť pouze, ţe byl 

proveden podle dokumentace. 

 

Skutečné zjištění ze sond na objektu: 

 vrstva kačírku         30 aţ 40mm    

 vrstva drátkobetonu -  nebyla projektována      80mm 

 separační vrstva z průhledné plastické hmoty -  nebyla projektována mikrony 

 hydroizolační folie z PVC       2mm 

 ochranná textilie (400g/m2)       2mm 

 tepelná izolace z desek ze stabilizovaného polystyrenu      120mm  

 spádová vrstva z lehčeného betonu (prostyrenbeton) do 500kg/m3  40-120mm 

  

Podle provedené sondy do střešní konstrukce skladba střešního pláště jednoznačně 

nebyla provedena dle schválené projektové dokumentace a byla provedena svévolně 

v průběhu stavby bez řádného projednání a odsouhlasení. 
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Obrázek č. 3 – Drátkobetonová vrstva  Obrázek č. 4 – Detailní pohled na kus 

pod kačírkem tl. 80 mm vybouraného drátkobetonu, v pohledu ční 

rozptýlená drátková výztuţ 

 

Z konstrukčních principŧ pro navrhování střešních konstrukcí lze usuzovat na 

zamýšlenou funkci realizovaných vrstev:   

 vrstva kačírku + drátkobeton -  stabilizační vrstva, pravděpodobně nahrazující 

mechanické kotvení hydroizolační folie, dle našeho názoru bezdůvodně „zdvojená“. 

Standardně se navrhuje např. pouze vrstva kačírku, vrstva drátkobetonu se jeví 

z technického hlediska jako naprosto zbytečná. 

 vrstva separační a ochranná  - vzhledem k tomu, ţe se nad hydroizolací nachází vrstva 

drátkobetonu, je ochrana hydroizolační fólie pouze umělohmotnou folií v tloušťce 

řádově v mikronech zcela nedostačující. Při pokládání drátkobetonu mohlo dojít 

k perforaci hydroizolační vrstvy. 

 

Pravděpodobná příčina zatékání: 

 Porušení hydroizolační vrstvy při provádění v projektu neuvaţované drátkobetonové 

vrstvy  

 Porušení hydroizolační vrstvy způsobené teplotně-dilatačními pohyby v projektu 

neuvaţované drátkobetonové vrstvy, kdyţ sondou zjištěná ochranná geotextilie o 

plošné hmotnosti cca 300g/m
2
 jednoznačně neodpovídá uvaţované mechanické 

ochraně hydroizolační vrstvy (800g/m
2
). 
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Navrţené opatření k odstranění:  

 Následná doporučení jsou navrţena s expanzní vrstvou pro vyrovnání tlaků 

vodních par od případné zbytkové vlhkosti ve střešním souvrství. Tato vrstva musí být 

napojen na vnější prostředí – v ploše, nebo po obvodě střešního pláště - např. vhodným 

systémovým řešením ukončení hydroizolace po obvodě střechy. 

 

 Řešení mohou být doporučena ve dvou variantách, a to ve variantě technicky 

optimální a variantě prakticky-ekonomické. 

 

  Technicky optimální varianta je odstranění všech v projektu nenavrţených 

vrstev (drátkobeton, ochranné a separační vrstvy) a provedení dle řešení navrţeného 

projektem. 

 

 Prakticky ekonomická varianta vycházející z nutnosti okamţitého zajištění 

vodotěsnosti střechy při minimálních nákladech je uvedena následně: 

 

Navrhovaná skladba střešního pláště: 

 

 Stávající dlaţbu doporučujeme demontovat a včetně podloţek uloţit. Následně 

provést opravu ve smyslu následující skladby: 

 

 Ochranná a zatěţující vrstva násypu kačírku v tl. 50 mm 

 Ochranná geotextilie, min. 600g/m2 

 Nová hydroizolační vrstva fóliového typu  

 Separační a ochranná vrstva geotextilie min. 300 g/m2 

 Vrstva drátkobetonu – musí být mechanicky očištěná, případné nesoudrţné a jiné vady 

povrchu musí být odstraněny 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SAMOSTATNÁ VĚC? 

PROBLEMATIKA OCENĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH. 

Rudolf Klika
86

, Pavel Klika
87

 

Abstrakt 

Článek se zabývá problematikou ocenění převáţně zpevněných ploch, jako jsou 

parkoviště nebo obsluţné komunikace. Ve znalecké praxi se často setkáváme se stavem, kdy 

není jednoznačné, zda tyto zpevněné plochy jsou příslušenstvím stavby hlavní nebo 

samostatnou věcí. Tato právní otázka má zásadní vliv na cenu nemovitosti. Článek nastíní 

tuto problematiku a bude v něm uvedeno několik skutečných případů, kdy byla řešena právě 

tato problematika. 

ÚVOD 

V našem příspěvku bychom chtěli upozornit na několika příkladech na problematiku 

ocenění venkovních úprav a inţenýrských staveb společně se stavbou oceňovanou podle 

vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 a č. 460/2009 Sb. (dále jen vyhláška) 

kombinací nákladového a výnosového způsobu ocenění. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SAMOSTATNÁ VĚC? 

Přestoţe rozhodnutí zda oceňovaná nemovitost je věcí hlavní nebo tvoří příslušenství 

je právní otázka a nikoli otázka technická, musíme se i my znalci s touto otázkou vypořádat. 

Na této otázce totiţ záleţí způsob ocenění hodnocené nemovitosti. V našem příspěvku se 

budeme zabývat ocenění venkovních úprav a inţenýrských staveb (dále jen venkovní úpravy). 

Je zřejmé, ţe venkovní úpravy i inţenýrské stavby mohou plnit funkci příslušenství i funkci 

samostatné stavby. Definice příslušenství je uvedena v občanském zákoníku § 121, kde je 

uvedeno, ţe: 

„Příslušenstvím věci jsou věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k 

tomu, aby byly s hlavní věcí trvale uţívány.“. 

Při rozhodování tedy řešíme dvě otázky. První otázkou je „vlastnictví“ hodnocených 

nemovitostí a druhou otázkou je, zda je hodnocená nemovitost (v našem případě venkovní 

úprava) uţívána se stavbou hlavní. 

Odpověď na první otázku, tedy otázku vlastnictví, se dá bez větších problému zjistit 

z listu vlastnictví. Je však třeba upozornit, ţe pokud je stavba hlavní ve spoluvlastnictví osob 

A a B, kdeţto například přístupová komunikace ve vlastnictví osob A, B a C, nejedná se o 

stejného vlastníka, a proto komunikaci nelze povaţovat za příslušenství. 

Odpověď na otázku druhou jiţ není tak jednoznačná. U rodinných domů kde za 

domem je dvorek se zpevněnou plochou, jsou zde přípojky a podobně a vše je uţíváno 

společně s domem, je odpověď jednoduchá. Sloţitější případy nastávají u obchodních domů, 

výrobních areálů a podobně. U takových případů je zapotřebí dávat veliký pozor jak na 

vlastnictví nemovitostí, tak na vyuţívání hodnocených nemovitostí, které by mohli tvořit 
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příslušenství ke stavbám hlavním. V případě, ţe hodnotíme jiţ zmiňované venkovní úpravy, a 

jsme přesvědčeni společně s majitelem, ţe se o příslušenství nejedná, doporučujeme si nechat 

vystavit vyjádření od majitele, k jakým účelům se venkovní úpravy uţívají. Zda jsou uţívány 

pouze pro hodnocenou stavbu nebo se jedná o venkovní úpravy slouţící více subjektům a 

podobně. 

JAK NALOŢIT S PŘÍSLUŠENSTVÍM PŘÍ VÝPOČTU „KOMBINACÍ“ 

Znění oceňovací vyhlášky 

V hlavě II. – „oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu“ 

oceňovací vyhlášky je uvedeno: 

§ 22 

(1) Je-li pronajata celá stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíţ cena se zjistí 

nákladovým způsobem podle § 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu. 

(2) Je-li stavba, popřípadě její převaţující část stavbou typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy 

č. 2 nebo typu C, I, J podle přílohy č. 3 a je částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a 

pozemkem v souladu se svým účelem uţití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a 

výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata, avšak lze ji v místě pronajmout za 

předpokladu, ţe její stavebně technický stav to umoţňuje, ocení se i taková stavba kombinací 

nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého 

nájemného podle § 2 odst. 1 zákona. 

(3) Je-li pronajat soubor staveb obsahující alespoň dvě stavby, jejichţ cena se zjistí nákladovým 

způsobem podle § 3, popřípadě s příslušenstvím bez pozemků a trvalých porostů, jako celek bez 

rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se soubor staveb jako celek kombinací nákladového a 

výnosového způsobu. 

(4)  Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavců 1, 2 a 3 pronajato i její 

příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového 

způsobu. Slouţí-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám 

oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového 

způsobu pouze tehdy, převaţuje-li jeho uţití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní 

smlouvě uvedeno jinak. 

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely 

ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vţdy tak, jakoby šlo o stavby 

oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.  

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 

3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu. 

(7) Cena staveb uvedených v odstavcích 1 aţ 3 se zjistí z ceny stavby nebo staveb zjištěné 

nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby nebo staveb zjištěné výnosovým 

způsobem s tím, ţe způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do 

skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti. Cena souboru staveb zjištěná 

nákladovým způsobem se zjistí jako součet cen jednotlivých staveb souboru zjištěných nákladovým 

způsobem bez koeficientu prodejnosti.¨ 

§ 23 

 (1) Cena nemovitostí uvedených v § 22 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce 

,100
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N
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CV … cena zjištěná výnosovým způsobem, 

N … roční nájemné upravené podle následujících odstavců, 

p … míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16; u staveb s víceúčelovým uţitím se pouţije 

míra kapitalizace podle převaţujícího účelu uţití; jsou-li podíly účelu uţití shodné a míra 

kapitalizace rozdílná, pouţije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra 

kapitalizace pouţije podle jeho základního účelu uţití.  

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. 

Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné niţší neţ obvyklé, určí se 

nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona. Výše obvyklého nájemného musí být 

prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je 

moţno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr 

podlahových ploch jednotlivých podlaţí v členění podle účelu uţití s uvedením nájemného, přičemţ se 

do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, 

případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. 

Celková podlahová plocha se sníţí o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichţ stavebně 

technický stav havárie neumoţňuje uţívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v 

místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména 

fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. 

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny sluţeb poskytovaných s uţíváním pronajatých 

nemovitostí. 

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníţí o 

40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo 

jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby sníţí se o 5 % z ceny 

pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28. Při výpočtu se vychází 

pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odstavců 1 aţ 3. Celková výše 

odpočtu nesmí být vyšší neţ 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3. 

(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí. 

Varianty zpŧsobu ocenění venkovních úprav 

Oceňujeme-li podle výše uvedených odstavců, nastává několik moţností jak provést 

ocenění venkovních úprav v závislosti na formulaci nájemních smluv a v závislosti na 

skutečnosti, zda venkovní úprava je nebo není příslušenstvím stavby hlavní. 

Netvoří-li venkovní úpravy příslušenství, způsob ocenění je vcelku jednoznačný. 

Venkovní úpravy se ocení samostatně nákladovým způsobem a jejich hodnota se připočte 

k hodnotě stavby zjištěné kombinací nákladového a výnosového způsobu. Také koeficient 

prodejnosti bude u venkovních úprav a u stavby hlavní odlišný. 

V § 22 odst. 4 vyhlášky je uvedeno, ţe je-li nájemní smlouvou spolu se oceňovanou 

stavbou pronajato i její příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací 

nákladového a výnosového způsobu. V případě, ţe venkovní úpravy tvoří příslušenství stavby, 

nastávají dvě moţnosti v závislosti na tom, zda v nájemní smlouvě jsou společně se stavbou 

pronajaty i oceňované venkovní úpravy či nikoli. Zpravidla, tak je v souladu s názorem 

několika finančních úřadů (osobně ověřeno), se venkovní úpravy jako jsou přípojky a další 

sítě nutné k provozu nemovitosti uvaţují jako by byly ve smlouvě uvedeny, přestoţe se 

samostatně v nájemní smlouvě neuvádí. Naopak zpevněné plochy parkovišť a dalších ploch 

pokud ve smlouvě uvedeny nejsou, je nutné samostatně vyčlenit. 

Příklad s variantami ocenění 

Jako příklad uvádíme skutečný případ ocenění nákupního střediska. Nákupní středisko 

bylo pronajato a při výpočtu výnosů se vycházelo ze skutečných nájemních smluv.  
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Nemovitost byla prvním znalcem správně oceněna kombinací nákladového a 

výnosového způsobu s tím, ţe část venkovních úprav byla zahrnuta do ceny stanovené 

nákladovým způsobem pro výpočet kombinací (rampy, zastřešení ramp, zastřešení 

přístupových chodníků) a část venkovních úprav a inţenýrských staveb byla hodnocena 

samostatně avšak jako příslušenství stavby hlavní za pouţití koeficientu prodejnosti stavby 

hlavní. Tento postup byl v souladu se stanoviskem příslušného FÚ a výsledná cena všech 

nemovitostí byla stanovena na 93 286 720 Kč (viz příloha č. 1 tohoto článku). 

Zadavatel znaleckého posudku nás poţádal o provedení revize tohoto ocenění o při 

studiu podkladů a prohlídce na místě bylo zjištěno, ţe parkoviště u tohoto obchodního 

střediska nebylo uvaţováno jako vyhrazené parkoviště pro uţivatele a návštěvníky tohoto 

nákupního střediska, ale je bezplatně uţíváno i obyvateli okolních domů na přilehlém sídlišti 

a je vyuţíváno jako bezplatné veřejné parkoviště. Zadavatelem nám bylo i písemně doloţeno, 

ţe parkoviště netvoří příslušenství ke stavbě a v nájemních smlouvách parkoviště uvedeno 

není (přestoţe se předpokládá, ţe zákazníci parkoviště vyuţijí). Z uvedeného tedy vyplynulo, 

ţe tato zpevněná plocha parkoviště je uţívána nezávisle na stavbě hlavní, je tedy samostatnou 

stavbou a byla námi tak oceněna. Při takovém postupu byla výsledná cena podle cenového 

předpisu stanovena na 87 030 130 Kč (viz příloha č. 2 tohoto článku). 

Také jsme zadavateli znaleckého posudku vypočetli i cenu pro hypotetický případ, kdy 

by v kaţdé nájemní smlouvě bylo zakotveno uţívání parkoviště včetně veškerých 

inţenýrských sítí jako součást nájmu. V takovém případě by se všechny venkovní úpravy 

započetly do nákladové ceny pro výpočet kombinací. Při takovém postupu byla výsledná cena 

podle cenového předpisu stanovena na 78 592 610 Kč (viz příloha č. 3 tohoto článku). 

Z uvedeného je vidět jaký zásadní vliv na zjištěnou cenu podle cenového předpisu 

mají přesné formulace nájemních smluv a jak je důleţité správné určení zda se jedná o 

příslušenství či nikoli. 

 

Obrázek č. 13 – Ukázka označení vyhrazeného parkoviště, které tvoří příslušenství ke stavbě hlavní. 

Problematika „venkovních úprav“ u nepronajatých ale pronajmutelných nemovitostí 

Další obdobný problém je při oceňování staveb nepronajatých avšak pronajmutelných. 

Dle § 22 odstavce 2 se takové stavby opět oceňují kombinací nákladového a výnosového 
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způsobu ocenění. Pro výnosovou hodnotu se výše nájemného v tomto případě dopočte podle 

nájemného v místě a čase obvyklého a tedy nájemné získáme ze skutečného nájemného 

dosahovaného u obdobných nemovitostí v okolí hodnocené nemovitosti. Výši tohoto 

nájemného podstatnou měrou ovlivňuje vybavenost a příslušenství pronajímaných 

nemovitostí (parkování, dodávka elektriky, vody, kanalizace, topení, atd.). Prostory bez vody, 

kanalizace, elektriky a příjezdu s moţností zastavení vozidel se téměř nedají pronajmout. Ve 

výši nájmu tedy obvykle bývá zahrnuta i moţnost vyuţívání příslušenství stavby. 

Dle výkladu k vyhlášce je nutno pro variantu ocenění, kdy do „kombinace“ zahrneme 

nákladovou cenu venkovních úprav, doloţit nájemní smlouvu na nemovitost, kde je uvedeno, 

ţe s oceňovanou stavbou je pronajato i její příslušenství (venkovní úpravy) bez rozlišení 

nájemného. To samozřejmě není moţné, kdyţ nemovitost pronajata není a je uţívána 

majitelem. To, ţe stanovené obvyklé nájemné je pro stavbu včetně venkovních úprav, dle 

výkladu není důvodem pro zahrnutí nákladové ceny venkovních úprav do „kombinace“, 

přestoţe pronajmutí stavby bez těchto venkovních úprav by prakticky nebylo moţné. 

Je tedy nutné ocenit stavbu hlavní kombinací nákladového a výnosového způsobu a 

k této ceně připočíst cenu venkovních úprav a inţenýrských sítí stanovenou nákladovým 

způsobem. Vyuţijeme-li tedy při výpočtu výnosové hodnoty obvyklého nájemného, ve 

kterém je zahrnuto i nájemné z venkovních úprav, budou do výsledné ceny započteny 

venkovní úpravy vícekrát. Částečně budou započteny jiţ v „kombinaci“, tedy budou 

zohledněny ve výnosové hodnotě a potom budou celým svým dílem připočteny samostatně 

zjištěnou cenou nákladovým způsobem. Dle našeho názoru by bylo vhodné tuto skutečnost 

řešit tak, aby nedocházelo k zápočtu cen venkovních úprav (příslušenství) vícenásobně do 

výsledné ceny. Vyhláška u nepronajatých nemovitostí neumoţňuje přičíst do „kombinace“ i 

cenu venkovních úprav, je tedy nutné obvyklé nájemné stanovovat bez nájmu za příslušenství 

či přiměřeně výši nájemného sníţit. 

Příklad ocenění 

Jako příklad uvádíme sklad, který byl v době ocenění nepronajatý. Sklad svým 

charakterem nešel pronajmout více subjektům, ale byl pronajmutelný. 

Při ocenění kdy byla do výpočtu kombinovaným způsobem zahrnuta nákladová cena 

pouze nemovitosti a venkovní úpravy byly následně připočteny, byla výsledná cena za 

nemovitosti 3 763 790 Kč (viz příloha č. 4 tohoto článku). V případě, ţe do výpočtu 

kombinovaným způsobem byla zahrnuta i nákladová cena venkovních úprav, byla výsledná 

cena za nemovitosti 3 621 250 Kč (viz příloha č. 5 tohoto článku). Tato varianta, však dle 

výkladu vyhlášky není moţná. 
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Příloha 1 – Ocenění obchodního centra (varianta 1) 

Posudek 

Popis objektŧ, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 

3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova - § 3 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) 

Svislá nosná konstrukce: kovová 

Kód CZ - CC: 123 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
   

1. NP: 72,5*36+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 3 193,23 m
2 

2. NP: 18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 1 249,35 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 

1. NP: 3 193,23 m
2 

3,90 m 12 453,60 m
3 

2. NP: 1 249,35 m
2 

3,30 m 4 122,85 m
3 

Součet 4 442,58 m
2 

 16 576,45 m
3 

 

Průměrná výška podlaţí: PVP = 16 576,45 / 4 442,58 = 3,73 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 4 442,58 / 2 = 2 221,29 m
2 

Obestavěný prostor: 

1. NP: 3,9*72,5*36+(60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,

40) 

= 12 161,97 m
3 

2. NP: (18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,30

) 

= 4 122,84 m
3 

zastřešení a světlíky: 72,5*36*(6,04+9,24)*0,5+12*4*4*0,5*10 = 20 900,40 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 37 185,21 m
3 

Výpočet koeficientu K4: 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 
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 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 

 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 

 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 

 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

10. Schody: S 2,70 100,00 1,00 2,70 

11. Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3,70 

13. Okna: S 5,80 100,00 1,00 5,80 

14. Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

15. Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4,80 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5,90 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2,00 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1,90 

23. Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4,20 

24. Výtahy: S 1,30 100,00 1,00 1,30 

25. Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 

Součet upravených objemových podílů: 100,00 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0000 

Výpočet opotřebení analytickou metodou: 

(OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

Stáří Ţiv. Opotř. 

části 

Opotř. z 

celku 

 1. Základy: S 6,10 75,0 1,00 4,57 4,56 40 175 22,86 1,0424 

 S 6,10 25,0 1,00 1,53 1,53 12 175 6,86 0,1050 

 2. Svislé konstrukce: S 15,30 75,0 1,00 11,48 11,48 40 140 28,57 3,2798 

 S 15,30 25,0 1,00 3,83 3,83 12 140 8,57 0,3282 

 3. Stropy: S 8,10 75,0 1,00 6,07 6,07 40 140 28,57 1,7342 

 S 8,10 25,0 1,00 2,03 2,03 12 140 8,57 0,1740 

 4. Krov, střecha: S 6,20 75,0 1,00 4,65 4,65 40 110 36,36 1,6907 

 S 6,20 25,0 1,00 1,55 1,55 12 110 10,91 0,1691 

 5. Krytiny střech: S 2,90 75,0 1,00 2,17 2,17 40 60 66,67 1,4467 

 S 2,90 25,0 1,00 0,73 0,73 12 60 20,00 0,1460 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0,60 12 55 21,82 0,1309 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,0 1,00 7,30 7,30 12 65 18,46 1,3476 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 30,0 1,00 0,99 0,99 40 45 88,89 0,8800 

 S 3,30 70,0 1,00 2,31 2,31 12 45 26,67 0,6161 

 9. Vnitřní obklady 

keramické: 

S 3,20 70,0 1,00 2,24 2,24 12 40 30,00 0,6720 

 S 3,20 30,0 1,00 0,96 0,96 2 40 5,00 0,0480 

10. Schody: S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 40 140 28,57 0,3857 

 S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 12 140 8,57 0,1157 
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11. Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3,70 12 65 18,46 0,6830 

12. Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

13. Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5,80 12 65 18,46 1,0707 

14. Povrchy podlah: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 2 47 4,26 0,0703 

 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 12 47 25,53 0,4212 

15. Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4,80 12 35 34,29 1,6459 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,0 1,00 5,90 5,90 12 37 32,43 1,9134 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0,30 12 40 30,00 0,0900 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3,20 12 35 34,29 1,0973 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3,10 12 45 26,67 0,8268 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,40 12 35 34,29 0,1372 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2,00 12 30 40,00 0,8000 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1,90  22 0,00 0,0000 

23. Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4,20 2 45 4,44 0,1865 

24. Výtahy: S 1,30 100,0 1,00 1,30 1,30 12 40 30,00 0,3900 

25. Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4,40 12 55 21,82 0,9601 

26. Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

Součet upravených objemových podílů: 100,01 Opotřebení: 24,6045 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m
3 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): * 1,0320 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9230 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,8630 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 1,0000 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1630 
 

Základní cena upravená = 5 220,23 Kč/m
3 

Plná cena:  37 185,21 m
3
 * 5 220,23 Kč/m

3
 = 194 115 348,80 Kč 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Opotřebení analytickou metodou: 24,6045 % 

Úprava ceny za opotřebení - 47 761 111,- Kč 
 

Budova - zjištěná cena = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
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1. NP: 12*10,8-4,9*4,9*0,5 = 117,60 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 117,60 m
2 

3,80 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (12*10,8-4,9*4,9*0,5)*3,9 = 458,62 m
3 

zastřešení: 117,6*(2,3+4,1)*0,5 = 376,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 834,94 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina plachta S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 
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Plná cena:  834,94 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 946 730,12 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 378 692,05 Kč 
 

Přístřešek u komínu - zjištěná cena = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 8,85*10,1 = 89,39 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 89,39 m
2 

3,55 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (8,85*10,1)*(3,55) = 317,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 317,32 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina osinkocementová S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 
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Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 

Plná cena:  317,32 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 359 805,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 6 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 18 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 18 = 66,667 % - 239 871,85 Kč 
 

Přístřešek nad zadní rampou - zjištěná cena = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 0,8*2,6*0,5 = 1,04 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 1,04 m
2 

3,50 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (0,8*2,6*0,5)*(3,60) = 3,74 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 3,74 m
3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina polykarbonát S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů  C 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů C 6,30 100,00 0,00 0,00 

Součet upravených objemových podílů: 58,50 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,5850 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5850 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 023,65 Kč/m
3 

Plná cena:  3,74 m
3
 * 1 023,65 Kč/m

3
 = 3 828,45 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 1 531,38 Kč 
 

Přístřešek u zadního vchodu - zjištěná cena = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice - § 7 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ B 

Svislá nosná konstrukce:  zděná tl. nad 15 cm 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Podkroví:  nemá podkroví 

Krov:  neumoţňující zřízení podkroví 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 3*3 = 9,00 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 9,00 m
2 

2,70 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (3*3)*(2,70) = 24,30 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 24,30 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové pásy S 100,00 

  2. Obvodové stěny panel S 100,00 

  3. Stropy betonové S 100,00 

  4. Krov plochá střecha S 100,00 

  5. Krytina svařované pásy S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů vápenná omítka S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře kovové S 100,00 

10. Okna  C 100,00 

11. Podlahy betonová S 100,00 

12. Elektroinstalace světelná S 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 

  2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 

  3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 

  4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 

  5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 

  6. Klempířské konstrukce C 1,70 100,00 0,00 0,00 
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  7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 

  9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3,00 

10. Okna C 1,10 100,00 0,00 0,00 

11. Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8,20 

12. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 

Součet upravených objemových podílů: 97,20 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,9720 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9720 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 2 834,72 Kč/m
3 

Plná cena:  24,30 m
3
 * 2 834,72 Kč/m

3
 = 68 883,70 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 16 532,09 Kč 
 

Trafostanice - zjištěná cena = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 33.1. Rampa lehká, šířka do 1,5 m na jedné zdi 

Kód CZ - CC: 242 

Délka:  11,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  11,00 m  *  3 250,- Kč/m = 35 750,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 91 194,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 36 477,87 Kč 
 

Rampa pro vstup - zjištěná cena = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování - § 10 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 34.4. Terasa, výška nad 0,5 do 1 m na dvou řadách zděných sloupků 

Kód CZ - CC: 242 

Výměra:  8,85*10,1  =  89,39 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  89,39 m
2
  *  2 680,- Kč/m

2
 = 239 565,20 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 611 106,87 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 244 442,75 Kč 
 

Terasa pro zásobování - zjištěná cena = 366 664,12 Kč 

Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 194 115 348,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 946 730,12 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 359 805,97 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 3 828,45 Kč 

b4) Trafostanice = 68 883,70 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 91 194,68 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 611 106,87 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  196 196 898,59 Kč 

Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu Kp): 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 366 664,12 Kč 
 

Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem  147 518 239,60 Kč 

d) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění 
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d1) Nákupní centrum 

Nájemné je převzato z  nájemních smluv. Výše nájmu byla zahrnuta včetně DPH. V době 

ocenění byly pronajaty veškeré vyuţitelné prostory. 

 
Vyuţití obchodního centra je následující: potraviny, banka, prodej jízdenek, videopůjčovna, 

lékárna, bowling s restaurací, sportovní a rekondiční masáţe, květiny, poradenská a 

pojišťovací kancelář, solárium, prodej el. spotřebičů, zlatnictví, autodoplňky, trafika, 

autoškola. 

Dle přílohy č. 16 vyhlášky: „U staveb s víceúčelovým uţitím, pokud byla míra kapitalizace 

stanovena podle převaţujícího účelu uţití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé 

části, zohlednit ve zvýšení nebo sníţení stanovené kapitalizace o 0,5%“. Stavby s uţitím 

doprava, stravování a kultura mají vyšší míru kapitalizace neţ stavby pro obchod a 

administrativu. V tomtopřípadě je 25% stavby uţíváno pro účely doprava, stravování a 

kultura a z tohoto důvodu upravíme míru kapitalizace o + 0,5% 

na 7,5%.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Druh objektu:  Nemovitosti pro obchod a administrativu 

Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 7,00 % 

Skupina: F) 

Výnosy z pronajímaných prostor: 

Název Plocha [m
2
] Nájemné [Kč/m

2
] Výnos [Kč] 

Billa, spol. s.r.o 2 529,00 2 186,27 5 529 076,- 

ČSOB, a.s. 108,00 9 024,- 974 592,- 

Dopravní společnost Zlín 11,50 2 699,65 31 046,- 

Gloza Miloslav 62,80 2 701,15 169 632,- 

Lékárna Slunce , s.r.o. 123,00 4 223,88 519 537,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 675,00 1 523,26 1 028 203,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 16,70 3 061,08 51 120,- 

Orfali Khaled 45,10 5 430,49 244 915,20 

Pospíšil Miloslav 11,50 3 149,22 36 216,- 

Rentall s.r.o. 37,00 3 040,74 112 507,20 

Rentall s.r.o. 55,00 2 726,57 149 961,60 

Slavík Dušan 59,70 4 358,83 260 222,40 

Soukeník Antonín 17,80 4 591,82 81 734,40 

Šůstková Hana 24,00 2 700,- 64 800,- 

Valmont ČR 43,70 6 122,79 267 566,- 

Zuzaník Vladan 37,00 2 700,97 99 936,- 

Výnosy celkem 9 621 064,80 

Ocenění: 

Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = 9 621 064,80 Kč 

Roční nájemné z pozemku: - 271 156,- Kč 

Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného 

 

9 621 064,80 * 40 % = 3 848 425,92 
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Vypočtené odpočty celkem: - 3 848 425,92 Kč 
 

Roční nájemné upravené dle § 23 odst. 4: = 5 501 482,88 Kč 

Míra kapitalizace 7,00 % /  7,00 % 
 

Cena stanovená výnosovým zpŧsobem = 78 592 612,57 Kč 
 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu oceňování: 

Skupina: F) Změny okolí a podmínek s negativním 

dopadem na poptávku oceňované nemovitosti, nemovitost 

nemá rozvojové moţnosti 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Severním směren od nákuního centra Billa ve vzdálenosti cca 150 m se nachází rozestavěný 

objekt, který můţe po dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. 

 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Vedaleko  od hodnocené budovy je  rozestavěný výce účelový objekt, který můţe po 

dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. Tato skutečnost se rovněţ promítla do 

kupní ceny při realizaci prodeje hodnocené budovy. 

 

 

 

Ocenění nákladovým způsobem  CN = 147 518 239,60 

Ocenění výnosovým způsobem  CV = 78 592 612,57 

Rozdíl  R =  68 925 627,03 

 

Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny F):  

 

 CV  =  78 592 612,57 Kč 
 

Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu = 78 592 612,57 Kč 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor  

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a 
nepronajatých ploch 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   1.  Věţe, stoţáry, komíny, odplynovače 

Objekt: Komíny vysoké a kouřové kanály 

Konstrukční charakteristika: zděná z cihel, tvárnic nebo bloků 

Kód CZ - CC: 230 

Mnoţství:  (3,06+2,3)*0,5*(3,06+2,3)*0,5*3,14*0,25*27  =  152,23 m
3 
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Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 670,- Kč/m
3 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2870 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 4 155,01 Kč/m
3 

Plná cena:  152,23 m
3
 * 4 155,01 Kč/m

3
 = 632 517,17 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 0 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 40 / 40 = 100,000 % 

Maximální opotřebení můţe dle přílohy č. 15 činit 85 % - 537 639,59 Kč 
 

Komín - zjištěná cena = 94 877,58 Kč 

a2) Asfaltová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 

Konstrukční charakteristika: z kameniva obalovaného ţivicí 

Kód CZ - CC: 211123 

Mnoţství: 6 403,00 m
2
 plochy komunikace 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 081,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 2 666,04 Kč/m
2 

Plná cena:  6 403,00 m
2
 * 2 666,04 Kč/m

2
 = 17 070 654,12 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 5 121 196,24 Kč 
 

Asfaltová plocha - zjištěná cena = 11 949 457,88 Kč 

a3) Betonová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 

Konstrukční charakteristika: monolitický betonový 

Kód CZ - CC: 211123 
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Mnoţství:  9,4*17,3  =  162,62 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 092,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 2 693,17 Kč/m
2 

Plná cena:  162,62 m
2
 * 2 693,17 Kč/m

2
 = 437 963,31 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 105 111,19 Kč 
 

Betonová plocha - zjištěná cena = 332 852,12 Kč 

a4) Stání na vozíky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 19.2. Skleníky zahradnický velkonosný (JAPAN) 

Kód CZ - CC: 127113 

Plocha:  5*2,5*2  =  25,00 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  25,00 m
2
  *  2 090,- Kč/m

2
 = 52 250,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2110 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 125 679,38 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 2 roky 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 20 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 2 / 20 = 10,000 % - 12 567,94 Kč 
 

Stání na vozíky - zjištěná cena = 113 111,44 Kč 

a5) Betonová dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.29. Betonová dlaţba zámková - šedá tl. do 60 mm 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  75,9*2,8+5,6*37,5  =  422,52 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  422,52 m
2
  *  480,- Kč/m

2
 = 202 809,60 Kč 
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Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 500 183,09 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 133 383,82 Kč 
 

Betonová dlaţba - zjištěná cena = 366 799,27 Kč 

a6) Obrubník u beton. chodníku - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.5. Obrubník monolitický do průřezu 0,010 m2 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  62,80 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  62,80 m  *  160,- Kč/m = 10 048,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 24 781,07 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 6 608,37 Kč 
 

Obrubník u beton. chodníku - zjištěná cena = 18 172,70 Kč 

a7) Obrubníky u ostrŧvkŧ - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  87,20 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  87,20 m  *  265,- Kč/m = 23 108,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 56 990,55 Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 15 197,67 Kč 
 

Obrubníky u ostrŧvkŧ - zjištěná cena = 41 792,88 Kč 

a8) Obrubníku u parkoviště - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  262,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  262,00 m  *  265,- Kč/m = 69 430,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 171 233,08 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 45 662,73 Kč 
 

Obrubníku u parkoviště - zjištěná cena = 125 570,35 Kč 

a9) Odlučovač ropných látek - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.7.3. Odlučovač nad 5 m3 OP 

Kód CZ - CC: 2223 

Výměra:  2*3*1  =  6,00 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  6,00 m
3
  *  4 425,- Kč/m

3
 = 26 550,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 66 259,31 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 48 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 60 = 20,000 % - 13 251,86 Kč 
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Odlučovač ropných látek - zjištěná cena = 53 007,45 Kč 

a10) Kanalizace k odlučovači - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  222,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  222,00 m  *  1 180,- Kč/m = 261 960,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 653 758,54 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 98 063,78 Kč 
 

Kanalizace k odlučovači - zjištěná cena = 555 694,76 Kč 

a11) Jednoramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 4,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 53 348,44 Kč/m 

Plná cena:  4,00 m * 53 348,44 Kč/m = 213 393,76 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 64 018,13 Kč 
 

Jednoramenná lampa - zjištěná cena = 149 375,63 Kč 
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a12) Dvouramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 3,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 53 348,44 Kč/m 

Plná cena:  3,00 m * 53 348,44 Kč/m = 160 045,32 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 48 013,60 Kč 
 

Dvouramenná lampa - zjištěná cena = 112 031,72 Kč 

a13) Opěrná zeď - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 11.4. Opěrné zdi monolitické z prostého betonu 

Kód CZ - CC: 242052 

Výměra:  0,5*8*0,2  =  0,80 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  0,80 m
3
  *  2 100,- Kč/m

3
 = 1 680,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 4 238,37 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 1 271,51 Kč 
 

Opěrná zeď - zjištěná cena = 2 966,86 Kč 

a14) Odvodňovací kanálek - § 10 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 312 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.2. Jiné - výměra 

Výměra:  113,30 bm 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  113,30 bm  *  1 100,- Kč/bm = 124 630,- Kč 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 123 259,07 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 36 977,72 Kč 
 

Odvodňovací kanálek - zjištěná cena = 86 281,35 Kč 

a15) Umělecké dílo - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.1. Jiné - počet 

Počet:  1,00 ks 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 ks  *  15 000,- Kč/ks = 15 000,- Kč 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 14 835,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 4 450,50 Kč 
 

Umělecké dílo - zjištěná cena = 10 384,50 Kč 

a16) Přípojka vody - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm 

Kód CZ - CC: 2222 

Délka:  32,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  32,00 m  *  420,- Kč/m = 13 440,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 33 570,68 Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 10 071,20 Kč 
 

Přípojka vody - zjištěná cena = 23 499,48 Kč 

a17) Přípojka kanalizace - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.3. Přípojka kanalizace DN 250 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  150,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  150,00 m  *  1 810,- Kč/m = 271 500,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 677 566,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 101 635,05 Kč 
 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena = 575 931,92 Kč 

a18) Přípojka elektriky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód CZ - CC: 2224 

Délka:  23,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  23,00 m  *  215,- Kč/m = 4 945,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 11 991,27 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 3 597,38 Kč 
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Přípojka elektriky - zjištěná cena = 8 393,89 Kč 

a19) Parovod - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  14.  Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební 

části) 

Objekt a způsob vedení: B:Pozemní vedení, místní 

Jmenovitá světlost potrubí DN: 125/ 65 

Kód CZ - CC: 222214 

Mnoţství: 17,00 m délky 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 2 290,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 5 720,- Kč/m 

Plná cena:  17,00 m * 5 720,- Kč/m = 97 240,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 23 337,60 Kč 
 

Parovod - zjištěná cena = 73 902,40 Kč 
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Ceny bez odpočtu opotřebení: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín = 632 517,17 Kč 

a2) Asfaltová plocha = 17 070 654,12 Kč 

a3) Betonová plocha = 437 963,31 Kč 

a4) Stání na vozíky = 125 679,38 Kč 

a5) Betonová dlaţba = 500 183,09 Kč 

a6) Obrubník u beton. chodníku = 24 781,07 Kč 

a7) Obrubníky u ostrůvků = 56 990,55 Kč 

a8) Obrubníku u parkoviště = 171 233,08 Kč 

a9) Odlučovač ropných látek = 66 259,31 Kč 

a10) Kanalizace k odlučovači = 653 758,54 Kč 

a11) Jednoramenná lampa = 213 393,76 Kč 

a12) Dvouramenná lampa = 160 045,32 Kč 

a13) Opěrná zeď = 4 238,37 Kč 

a14) Odvodňovací kanálek = 123 259,07 Kč 

a15) Umělecké dílo = 14 835,- Kč 

a16) Přípojka vody = 33 570,68 Kč 

a17) Přípojka kanalizace = 677 566,97 Kč 

a18) Přípojka elektriky = 11 991,27 Kč 

a19) Parovod = 97 240,- Kč 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajatých prostor a nepronajatých ploch - celkem:

  21 076 160,06 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  99 668 772,63 Kč 

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  99 668 770,- Kč 

Výsledné ceny: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajatých prostor : 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajatých prostor a nepronajatých ploch: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín = 94 877,58 Kč 
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a2) Asfaltová plocha = 11 949 457,88 Kč 

a3) Betonová plocha = 332 852,12 Kč 

a4) Stání na vozíky = 113 111,44 Kč 

a5) Betonová dlaţba = 366 799,27 Kč 

a6) Obrubník u beton. chodníku = 18 172,70 Kč 

a7) Obrubníky u ostrůvků = 41 792,88 Kč 

a8) Obrubníku u parkoviště = 125 570,35 Kč 

a9) Odlučovač ropných látek = 53 007,45 Kč 

a10) Kanalizace k odlučovači = 555 694,76 Kč 

a11) Jednoramenná lampa = 149 375,63 Kč 

a12) Dvouramenná lampa = 112 031,72 Kč 

a13) Opěrná zeď = 2 966,86 Kč 

a14) Odvodňovací kanálek = 86 281,35 Kč 

a15) Umělecké dílo = 10 384,50 Kč 

a16) Přípojka vody = 23 499,48 Kč 

a17) Přípojka kanalizace = 575 931,92 Kč 

a18) Přípojka elektriky = 8 393,89 Kč 

a19) Parovod = 73 902,40 Kč 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch - 

celkem:  14 694 104,18 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  93 286 716,75 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  93 286 720,- Kč 
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Příloha 2 – Ocenění obchodního centra (varianta 2) 

Posudek 

Popis objektŧ, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 

3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova - § 3 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) 

Svislá nosná konstrukce: kovová 

Kód CZ - CC: 123 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
   

1. NP: 72,5*36+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 3 193,23 m
2 

2. NP: 18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 1 249,35 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 

1. NP: 3 193,23 m
2 

3,90 m 12 453,60 m
3 

2. NP: 1 249,35 m
2 

3,30 m 4 122,85 m
3 

Součet 4 442,58 m
2 

 16 576,45 m
3 

 

Průměrná výška podlaţí: PVP = 16 576,45 / 4 442,58 = 3,73 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 4 442,58 / 2 = 2 221,29 m
2 

Obestavěný prostor: 

1. NP: 3,9*72,5*36+(60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,

40) 

= 12 161,97 m
3 

2. NP: (18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,30

) 

= 4 122,84 m
3 

zastřešení a světlíky: 72,5*36*(6,04+9,24)*0,5+12*4*4*0,5*10 = 20 900,40 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 37 185,21 m
3 

Výpočet koeficientu K4: 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 
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 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 

 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 

 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 

 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

10. Schody: S 2,70 100,00 1,00 2,70 

11. Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3,70 

13. Okna: S 5,80 100,00 1,00 5,80 

14. Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

15. Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4,80 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5,90 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2,00 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1,90 

23. Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4,20 

24. Výtahy: S 1,30 100,00 1,00 1,30 

25. Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 

Součet upravených objemových podílů: 100,00 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0000 

Výpočet opotřebení analytickou metodou: 

(OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

Stáří Ţiv. Opotř. 

části 

Opotř. z 

celku 

 1. Základy: S 6,10 75,0 1,00 4,57 4,56 40 175 22,86 1,0424 

 S 6,10 25,0 1,00 1,53 1,53 12 175 6,86 0,1050 

 2. Svislé konstrukce: S 15,30 75,0 1,00 11,48 11,48 40 140 28,57 3,2798 

 S 15,30 25,0 1,00 3,83 3,83 12 140 8,57 0,3282 

 3. Stropy: S 8,10 75,0 1,00 6,07 6,07 40 140 28,57 1,7342 

 S 8,10 25,0 1,00 2,03 2,03 12 140 8,57 0,1740 

 4. Krov, střecha: S 6,20 75,0 1,00 4,65 4,65 40 110 36,36 1,6907 

 S 6,20 25,0 1,00 1,55 1,55 12 110 10,91 0,1691 

 5. Krytiny střech: S 2,90 75,0 1,00 2,17 2,17 40 60 66,67 1,4467 

 S 2,90 25,0 1,00 0,73 0,73 12 60 20,00 0,1460 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0,60 12 55 21,82 0,1309 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,0 1,00 7,30 7,30 12 65 18,46 1,3476 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 30,0 1,00 0,99 0,99 40 45 88,89 0,8800 

 S 3,30 70,0 1,00 2,31 2,31 12 45 26,67 0,6161 

 9. Vnitřní obklady 

keramické: 

S 3,20 70,0 1,00 2,24 2,24 12 40 30,00 0,6720 

 S 3,20 30,0 1,00 0,96 0,96 2 40 5,00 0,0480 

10. Schody: S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 40 140 28,57 0,3857 

 S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 12 140 8,57 0,1157 
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11. Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3,70 12 65 18,46 0,6830 

12. Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

13. Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5,80 12 65 18,46 1,0707 

14. Povrchy podlah: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 2 47 4,26 0,0703 

 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 12 47 25,53 0,4212 

15. Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4,80 12 35 34,29 1,6459 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,0 1,00 5,90 5,90 12 37 32,43 1,9134 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0,30 12 40 30,00 0,0900 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3,20 12 35 34,29 1,0973 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3,10 12 45 26,67 0,8268 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,40 12 35 34,29 0,1372 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2,00 12 30 40,00 0,8000 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1,90  22 0,00 0,0000 

23. Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4,20 2 45 4,44 0,1865 

24. Výtahy: S 1,30 100,0 1,00 1,30 1,30 12 40 30,00 0,3900 

25. Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4,40 12 55 21,82 0,9601 

26. Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

Součet upravených objemových podílů: 100,01 Opotřebení: 24,6045 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m
3 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): * 1,0320 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9230 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,8630 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 1,0000 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1630 
 

Základní cena upravená = 5 220,23 Kč/m
3 

Plná cena:  37 185,21 m
3
 * 5 220,23 Kč/m

3
 = 194 115 348,80 Kč 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Opotřebení analytickou metodou: 24,6045 % 

Úprava ceny za opotřebení - 47 761 111,- Kč 
 

Budova - zjištěná cena = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
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1. NP: 12*10,8-4,9*4,9*0,5 = 117,60 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 117,60 m
2 

3,80 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (12*10,8-4,9*4,9*0,5)*3,9 = 458,62 m
3 

zastřešení: 117,6*(2,3+4,1)*0,5 = 376,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 834,94 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina plachta S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 
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Plná cena:  834,94 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 946 730,12 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 378 692,05 Kč 
 

Přístřešek u komínu - zjištěná cena = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 8,85*10,1 = 89,39 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 89,39 m
2 

3,55 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (8,85*10,1)*(3,55) = 317,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 317,32 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina osinkocementová S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 
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Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 

Plná cena:  317,32 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 359 805,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 6 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 18 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 18 = 66,667 % - 239 871,85 Kč 
 

Přístřešek nad zadní rampou - zjištěná cena = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 0,8*2,6*0,5 = 1,04 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 1,04 m
2 

3,50 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (0,8*2,6*0,5)*(3,60) = 3,74 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 3,74 m
3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina polykarbonát S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů  C 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů C 6,30 100,00 0,00 0,00 

Součet upravených objemových podílů: 58,50 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,5850 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5850 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 023,65 Kč/m
3 

Plná cena:  3,74 m
3
 * 1 023,65 Kč/m

3
 = 3 828,45 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 1 531,38 Kč 
 

Přístřešek u zadního vchodu - zjištěná cena = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice - § 7 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ B 

Svislá nosná konstrukce:  zděná tl. nad 15 cm 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Podkroví:  nemá podkroví 

Krov:  neumoţňující zřízení podkroví 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 3*3 = 9,00 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 9,00 m
2 

2,70 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (3*3)*(2,70) = 24,30 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 24,30 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové pásy S 100,00 

  2. Obvodové stěny panel S 100,00 

  3. Stropy betonové S 100,00 

  4. Krov plochá střecha S 100,00 

  5. Krytina svařované pásy S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů vápenná omítka S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře kovové S 100,00 

10. Okna  C 100,00 

11. Podlahy betonová S 100,00 

12. Elektroinstalace světelná S 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 

  2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 

  3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 

  4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 

  5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 

  6. Klempířské konstrukce C 1,70 100,00 0,00 0,00 
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  7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 

  9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3,00 

10. Okna C 1,10 100,00 0,00 0,00 

11. Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8,20 

12. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 

Součet upravených objemových podílů: 97,20 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,9720 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9720 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 2 834,72 Kč/m
3 

Plná cena:  24,30 m
3
 * 2 834,72 Kč/m

3
 = 68 883,70 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 16 532,09 Kč 
 

Trafostanice - zjištěná cena = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 33.1. Rampa lehká, šířka do 1,5 m na jedné zdi 

Kód CZ - CC: 242 

Délka:  11,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  11,00 m  *  3 250,- Kč/m = 35 750,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 91 194,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 36 477,87 Kč 
 

Rampa pro vstup - zjištěná cena = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování - § 10 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 34.4. Terasa, výška nad 0,5 do 1 m na dvou řadách zděných sloupků 

Kód CZ - CC: 242 

Výměra:  8,85*10,1  =  89,39 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  89,39 m
2
  *  2 680,- Kč/m

2
 = 239 565,20 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 611 106,87 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 244 442,75 Kč 
 

Terasa pro zásobování - zjištěná cena = 366 664,12 Kč 

Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 194 115 348,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 946 730,12 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 359 805,97 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 3 828,45 Kč 

b4) Trafostanice = 68 883,70 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 91 194,68 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 611 106,87 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  196 196 898,59 Kč 

Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu Kp): 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 366 664,12 Kč 
 

Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem  147 518 239,60 Kč 

d) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění 
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d1) Nákupní centrum 

Nájemné je převzato z  nájemních smluv. Výše nájmu byla zahrnuta včetně DPH. V době 

ocenění byly pronajaty veškeré vyuţitelné prostory. 

 
Vyuţití obchodního centra je následující: potraviny, banka, prodej jízdenek, videopůjčovna, 

lékárna, bowling s restaurací, sportovní a rekondiční masáţe, květiny, poradenská a 

pojišťovací kancelář, solárium, prodej el. spotřebičů, zlatnictví, autodoplňky, trafika, 

autoškola. 

Dle přílohy č. 16 vyhlášky: „U staveb s víceúčelovým uţitím, pokud byla míra kapitalizace 

stanovena podle převaţujícího účelu uţití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé 

části, zohlednit ve zvýšení nebo sníţení stanovené kapitalizace o 0,5%“. Stavby s uţitím 

doprava, stravování a kultura mají vyšší míru kapitalizace neţ stavby pro obchod a 

administrativu. V tomtopřípadě je 25% stavby uţíváno pro účely doprava, stravování a 

kultura a z tohoto důvodu upravíme míru kapitalizace o + 0,5% 

na 7,5%.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Druh objektu:  Nemovitosti pro obchod a administrativu 

Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 7,00 % 

Skupina: F) 

Výnosy z pronajímaných prostor: 

Název Plocha [m
2
] Nájemné [Kč/m

2
] Výnos [Kč] 

Billa, spol. s.r.o 2 529,00 2 186,27 5 529 076,- 

ČSOB, a.s. 108,00 9 024,- 974 592,- 

Dopravní společnost Zlín 11,50 2 699,65 31 046,- 

Gloza Miloslav 62,80 2 701,15 169 632,- 

Lékárna Slunce , s.r.o. 123,00 4 223,88 519 537,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 675,00 1 523,26 1 028 203,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 16,70 3 061,08 51 120,- 

Orfali Khaled 45,10 5 430,49 244 915,20 

Pospíšil Miloslav 11,50 3 149,22 36 216,- 

Rentall s.r.o. 37,00 3 040,74 112 507,20 

Rentall s.r.o. 55,00 2 726,57 149 961,60 

Slavík Dušan 59,70 4 358,83 260 222,40 

Soukeník Antonín 17,80 4 591,82 81 734,40 

Šůstková Hana 24,00 2 700,- 64 800,- 

Valmont ČR 43,70 6 122,79 267 566,- 

Zuzaník Vladan 37,00 2 700,97 99 936,- 

Výnosy celkem 9 621 064,80 

Ocenění: 

Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = 9 621 064,80 Kč 

Roční nájemné z pozemku: - 271 156,- Kč 

Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného 

 

9 621 064,80 * 40 % = 3 848 425,92 
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Vypočtené odpočty celkem: - 3 848 425,92 Kč 
 

Roční nájemné upravené dle § 23 odst. 4: = 5 501 482,88 Kč 

Míra kapitalizace 7,00 % /  7,00 % 
 

Cena stanovená výnosovým zpŧsobem = 78 592 612,57 Kč 
 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu oceňování: 

Skupina: F) Změny okolí a podmínek s negativním 

dopadem na poptávku oceňované nemovitosti, nemovitost 

nemá rozvojové moţnosti 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Severním směren od nákuního centra Billa ve vzdálenosti cca 150 m se nachází rozestavěný 

objekt, který můţe po dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. 

 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Vedaleko  od hodnocené budovy je  rozestavěný výce účelový objekt, který můţe po 

dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. Tato skutečnost se rovněţ promítla do 

kupní ceny při realizaci prodeje hodnocené budovy. 

 

 

 

Ocenění nákladovým způsobem  CN = 147 518 239,60 

Ocenění výnosovým způsobem  CV = 78 592 612,57 

Rozdíl  R =  68 925 627,03 

 

Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny F):  

 

 CV  =  78 592 612,57 Kč 
 

Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu = 78 592 612,57 Kč 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor  

a) Venkovní úpravy 

a1) Asfaltová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 

Konstrukční charakteristika: z kameniva obalovaného ţivicí 

Kód CZ - CC: 211123 

Mnoţství: 6 403,00 m
2
 plochy komunikace 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 081,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 
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Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Základní cena upravená = 1 466,46 Kč/m
2 

Plná cena:  6 403,00 m
2
 * 1 466,46 Kč/m

2
 = 9 389 743,38 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 2 816 923,01 Kč 
 

Asfaltová plocha - zjištěná cena = 6 572 820,37 Kč 

a2) Betonová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 

Konstrukční charakteristika: monolitický betonový 

Kód CZ - CC: 211123 

Mnoţství:  9,4*17,3  =  162,62 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 092,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Základní cena upravená = 1 481,38 Kč/m
2 

Plná cena:  162,62 m
2
 * 1 481,38 Kč/m

2
 = 240 902,02 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 57 816,48 Kč 
 

Betonová plocha - zjištěná cena = 183 085,54 Kč 

a3) Stání na vozíky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 19.2. Skleníky zahradnický velkonosný (JAPAN) 

Kód CZ - CC: 127113 

Plocha:  5*2,5*2  =  25,00 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  25,00 m
2
  *  2 090,- Kč/m

2
 = 52 250,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2110 
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Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 125 679,38 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 2 roky 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 20 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 2 / 20 = 10,000 % - 12 567,94 Kč 
 

Stání na vozíky - zjištěná cena = 113 111,44 Kč 

a4) Betonová dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.29. Betonová dlaţba zámková - šedá tl. do 60 mm 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  75,9*2,8+5,6*37,5  =  422,52 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  422,52 m
2
  *  480,- Kč/m

2
 = 202 809,60 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 275 125,99 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 73 367,85 Kč 
 

Betonová dlaţba - zjištěná cena = 201 758,14 Kč 

a5) Obrubník u beton. chodníku - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.5. Obrubník monolitický do průřezu 0,010 m2 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  62,80 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  62,80 m  *  160,- Kč/m = 10 048,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 13 630,84 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 
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Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 3 634,94 Kč 
 

Obrubník u beton. chodníku - zjištěná cena = 9 995,90 Kč 

a6) Obrubníky u ostrŧvkŧ - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  87,20 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  87,20 m  *  265,- Kč/m = 23 108,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 31 347,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 8 359,49 Kč 
 

Obrubníky u ostrŧvkŧ - zjištěná cena = 22 988,19 Kč 

a7) Obrubníku u parkoviště - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  262,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  262,00 m  *  265,- Kč/m = 69 430,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 94 186,85 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 25 116,81 Kč 
 

Obrubníku u parkoviště - zjištěná cena = 69 070,04 Kč 
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a8) Odlučovač ropných látek - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.7.3. Odlučovač nad 5 m3 OP 

Kód CZ - CC: 2223 

Výměra:  2*3*1  =  6,00 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  6,00 m
3
  *  4 425,- Kč/m

3
 = 26 550,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 36 445,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 48 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 60 = 20,000 % - 7 289,19 Kč 
 

Odlučovač ropných látek - zjištěná cena = 29 156,78 Kč 

a9) Kanalizace k odlučovači - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  222,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  222,00 m  *  1 180,- Kč/m = 261 960,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 359 600,25 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 53 940,04 Kč 
 

Kanalizace k odlučovači - zjištěná cena = 305 660,21 Kč 

a10) Jednoramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 
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Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 4,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Základní cena upravená = 29 344,34 Kč/m 

Plná cena:  4,00 m * 29 344,34 Kč/m = 117 377,36 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 35 213,21 Kč 
 

Jednoramenná lampa - zjištěná cena = 82 164,15 Kč 

a11) Dvouramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 3,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Základní cena upravená = 29 344,34 Kč/m 

Plná cena:  3,00 m * 29 344,34 Kč/m = 88 033,02 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 26 409,91 Kč 
 

Dvouramenná lampa - zjištěná cena = 61 623,11 Kč 

a12) Opěrná zeď - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 11.4. Opěrné zdi monolitické z prostého betonu 

Kód CZ - CC: 242052 
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Výměra:  0,5*8*0,2  =  0,80 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  0,80 m
3
  *  2 100,- Kč/m

3
 = 1 680,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 2 331,32 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 699,40 Kč 
 

Opěrná zeď - zjištěná cena = 1 631,92 Kč 

a13) Odvodňovací kanálek - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.2. Jiné - výměra 

Výměra:  113,30 bm 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  113,30 bm  *  1 100,- Kč/bm = 124 630,- Kč 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,5440 
 

Plná cena: = 67 798,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 20 339,62 Kč 
 

Odvodňovací kanálek - zjištěná cena = 47 459,10 Kč 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a 
nepronajatých ploch 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   1.  Věţe, stoţáry, komíny, odplynovače 

Objekt: Komíny vysoké a kouřové kanály 

Konstrukční charakteristika: zděná z cihel, tvárnic nebo bloků 

Kód CZ - CC: 230 
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Mnoţství:  (3,06+2,3)*0,5*(3,06+2,3)*0,5*3,14*0,25*27  =  152,23 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 670,- Kč/m
3 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2870 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 4 155,01 Kč/m
3 

Plná cena:  152,23 m
3
 * 4 155,01 Kč/m

3
 = 632 517,17 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 0 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 40 / 40 = 100,000 % 

Maximální opotřebení můţe dle přílohy č. 15 činit 85 % - 537 639,59 Kč 
 

Komín - zjištěná cena = 94 877,58 Kč 

a2) Umělecké dílo - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.1. Jiné - počet 

Počet:  1,00 ks 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 ks  *  15 000,- Kč/ks = 15 000,- Kč 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 14 835,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 4 450,50 Kč 
 

Umělecké dílo - zjištěná cena = 10 384,50 Kč 

a3) Přípojka vody - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm 

Kód CZ - CC: 2222 

Délka:  32,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  32,00 m  *  420,- Kč/m = 13 440,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 
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Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 33 570,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 10 071,20 Kč 
 

Přípojka vody - zjištěná cena = 23 499,48 Kč 

a4) Přípojka kanalizace - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.3. Přípojka kanalizace DN 250 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  150,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  150,00 m  *  1 810,- Kč/m = 271 500,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 677 566,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 101 635,05 Kč 
 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena = 575 931,92 Kč 

a5) Přípojka elektriky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód CZ - CC: 2224 

Délka:  23,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  23,00 m  *  215,- Kč/m = 4 945,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Plná cena: = 11 991,27 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 
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Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 3 597,38 Kč 
 

Přípojka elektriky - zjištěná cena = 8 393,89 Kč 

a6) Parovod - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  14.  Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební 

části) 

Objekt a způsob vedení: B:Pozemní vedení, místní 

Jmenovitá světlost potrubí DN: 125/ 65 

Kód CZ - CC: 222214 

Mnoţství: 17,00 m délky 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 2 290,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,9890 
 

Základní cena upravená = 5 720,- Kč/m 

Plná cena:  17,00 m * 5 720,- Kč/m = 97 240,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 23 337,60 Kč 
 

Parovod - zjištěná cena = 73 902,40 Kč 
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Ceny bez odpočtu opotřebení: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor : 

a) Venkovní úpravy 

a1) Asfaltová plocha = 9 389 743,38 Kč 

a2) Betonová plocha = 240 902,02 Kč 

a3) Stání na vozíky = 125 679,38 Kč 

a4) Betonová dlaţba = 275 125,99 Kč 

a5) Obrubník u beton. chodníku = 13 630,84 Kč 

a6) Obrubníky u ostrůvků = 31 347,68 Kč 

a7) Obrubníku u parkoviště = 94 186,85 Kč 

a8) Odlučovač ropných látek = 36 445,97 Kč 

a9) Kanalizace k odlučovači = 359 600,25 Kč 

a10) Jednoramenná lampa = 117 377,36 Kč 

a11) Dvouramenná lampa = 88 033,02 Kč 

a12) Opěrná zeď = 2 331,32 Kč 

a13) Odvodňovací kanálek = 67 798,72 Kč 
 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor  - celkem: 

 10 842 202,78 Kč 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín = 632 517,17 Kč 

a2) Umělecké dílo = 14 835,- Kč 

a3) Přípojka vody = 33 570,68 Kč 

a4) Přípojka kanalizace = 677 566,97 Kč 

a5) Přípojka elektriky = 11 991,27 Kč 

a6) Parovod = 97 240,- Kč 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch - 

celkem:  1 467 721,09 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  90 902 536,44 Kč 

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  90 902 540,- Kč 

Výsledné ceny: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 
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Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor : 

a) Venkovní úpravy 

a1) Asfaltová plocha = 6 572 820,37 Kč 

a2) Betonová plocha = 183 085,54 Kč 

a3) Stání na vozíky = 113 111,44 Kč 

a4) Betonová dlaţba = 201 758,14 Kč 

a5) Obrubník u beton. chodníku = 9 995,90 Kč 

a6) Obrubníky u ostrůvků = 22 988,19 Kč 

a7) Obrubníku u parkoviště = 69 070,04 Kč 

a8) Odlučovač ropných látek = 29 156,78 Kč 

a9) Kanalizace k odlučovači = 305 660,21 Kč 

a10) Jednoramenná lampa = 82 164,15 Kč 

a11) Dvouramenná lampa = 61 623,11 Kč 

a12) Opěrná zeď = 1 631,92 Kč 

a13) Odvodňovací kanálek = 47 459,10 Kč 
 

Nemovitosti které netvoří příslušenství pronajmutých prostor  - celkem: 7 700 524,89 Kč 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Komín = 94 877,58 Kč 

a2) Umělecké dílo = 10 384,50 Kč 

a3) Přípojka vody = 23 499,48 Kč 

a4) Přípojka kanalizace = 575 931,92 Kč 

a5) Přípojka elektriky = 8 393,89 Kč 

a6) Parovod = 73 902,40 Kč 
 

Nemovitosti netvořící příslušenství pronajmutých prostor a nepronajatých ploch - 

celkem:  786 989,77 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  87 080 127,23 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  87 080 130,- Kč 
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Příloha 3 – Ocenění obchodního centra (varianta 3) 

Posudek 

Popis objektŧ, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 

č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova - § 3 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Budova: H. budovy pro obchod (společné stravování) 

Svislá nosná konstrukce: kovová 

Kód CZ - CC: 123 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
   

1. NP: 72,5*36+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 3 193,23 m
2 

2. NP: 18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9 = 1 249,35 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška Součin 

1. NP: 3 193,23 m
2 

3,90 m 12 453,60 m
3 

2. NP: 1 249,35 m
2 

3,30 m 4 122,85 m
3 

Součet 4 442,58 m
2 

 16 576,45 m
3 

 

Průměrná výška podlaţí: PVP = 16 576,45 / 4 442,58 = 3,73 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 4 442,58 / 2 = 2 221,29 m
2 

Obestavěný prostor: 

1. NP: 3,9*72,5*36+(60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,

40) 

= 12 161,97 m
3 

2. NP: (18,3*36,4+60,6*8,95+7,5*7,5*0,5+6,7*1,9)*(3,30

) 

= 4 122,84 m
3 

zastřešení a světlíky: 72,5*36*(6,04+9,24)*0,5+12*4*4*0,5*10 = 20 900,40 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 37 185,21 m
3 

Výpočet koeficientu K4: 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

 1. Základy včetně zemních prací: S 6,10 100,00 1,00 6,10 
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 2. Svislé konstrukce: S 15,30 100,00 1,00 15,30 

 3. Stropy: S 8,10 100,00 1,00 8,10 

 4. Krov, střecha: S 6,20 100,00 1,00 6,20 

 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,00 1,00 7,30 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

 9. Vnitřní obklady keramické: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

10. Schody: S 2,70 100,00 1,00 2,70 

11. Dveře: S 3,70 100,00 1,00 3,70 

13. Okna: S 5,80 100,00 1,00 5,80 

14. Povrchy podlah: S 3,30 100,00 1,00 3,30 

15. Vytápění: S 4,80 100,00 1,00 4,80 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,00 1,00 5,90 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3,20 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,00 1,00 2,00 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,00 1,00 1,90 

23. Vnitřní hygienické vybavení: S 4,20 100,00 1,00 4,20 

24. Výtahy: S 1,30 100,00 1,00 1,30 

25. Ostatní: S 4,40 100,00 1,00 4,40 

Součet upravených objemových podílů: 100,00 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0000 

Výpočet opotřebení analytickou metodou: 

(OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

Stáří Ţiv. Opotř. 

části 

Opotř. z 

celku 

 1. Základy: S 6,10 75,0 1,00 4,57 4,56 40 175 22,86 1,0424 

 S 6,10 25,0 1,00 1,53 1,53 12 175 6,86 0,1050 

 2. Svislé konstrukce: S 15,30 75,0 1,00 11,48 11,48 40 140 28,57 3,2798 

 S 15,30 25,0 1,00 3,83 3,83 12 140 8,57 0,3282 

 3. Stropy: S 8,10 75,0 1,00 6,07 6,07 40 140 28,57 1,7342 

 S 8,10 25,0 1,00 2,03 2,03 12 140 8,57 0,1740 

 4. Krov, střecha: S 6,20 75,0 1,00 4,65 4,65 40 110 36,36 1,6907 

 S 6,20 25,0 1,00 1,55 1,55 12 110 10,91 0,1691 

 5. Krytiny střech: S 2,90 75,0 1,00 2,17 2,17 40 60 66,67 1,4467 

 S 2,90 25,0 1,00 0,73 0,73 12 60 20,00 0,1460 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0,60 12 55 21,82 0,1309 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 7,30 100,0 1,00 7,30 7,30 12 65 18,46 1,3476 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 30,0 1,00 0,99 0,99 40 45 88,89 0,8800 

 S 3,30 70,0 1,00 2,31 2,31 12 45 26,67 0,6161 

 9. Vnitřní obklady 

keramické: 

S 3,20 70,0 1,00 2,24 2,24 12 40 30,00 0,6720 

 S 3,20 30,0 1,00 0,96 0,96 2 40 5,00 0,0480 

10. Schody: S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 40 140 28,57 0,3857 

 S 2,70 50,0 1,00 1,35 1,35 12 140 8,57 0,1157 
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11. Dveře: S 3,70 100,0 1,00 3,70 3,70 12 65 18,46 0,6830 

12. Vrata: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

13. Okna: S 5,80 100,0 1,00 5,80 5,80 12 65 18,46 1,0707 

14. Povrchy podlah: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 2 47 4,26 0,0703 

 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1,65 12 47 25,53 0,4212 

15. Vytápění: S 4,80 100,0 1,00 4,80 4,80 12 35 34,29 1,6459 

16. Elektroinstalace: S 5,90 100,0 1,00 5,90 5,90 12 37 32,43 1,9134 

17. Bleskosvod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0,30 12 40 30,00 0,0900 

18. Vnitřní vodovod: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3,20 12 35 34,29 1,0973 

19. Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 3,10 12 45 26,67 0,8268 

20. Vnitřní plynovod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,40 12 35 34,29 0,1372 

21. Ohřev vody: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2,00 12 30 40,00 0,8000 

22. Vybavení kuchyní: S 1,90 100,0 1,00 1,90 1,90  22 0,00 0,0000 

23. Vnitřní hyg. vybavení: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4,20 2 45 4,44 0,1865 

24. Výtahy: S 1,30 100,0 1,00 1,30 1,30 12 40 30,00 0,3900 

25. Ostatní: S 4,40 100,0 1,00 4,40 4,40 12 55 21,82 0,9601 

26. Instalační pref. jádra: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

Součet upravených objemových podílů: 100,01 Opotřebení: 24,6045 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 2): = 2 669,- Kč/m
3 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): * 1,0320 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9230 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) : * 0,8630 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 1,0000 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1630 
 

Základní cena upravená = 5 220,23 Kč/m
3 

Plná cena:  37 185,21 m
3
 * 5 220,23 Kč/m

3
 = 194 115 348,80 Kč 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Opotřebení analytickou metodou: 24,6045 % 

Úprava ceny za opotřebení - 47 761 111,- Kč 
 

Budova - zjištěná cena = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
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1. NP: 12*10,8-4,9*4,9*0,5 = 117,60 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 117,60 m
2 

3,80 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (12*10,8-4,9*4,9*0,5)*3,9 = 458,62 m
3 

zastřešení: 117,6*(2,3+4,1)*0,5 = 376,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 834,94 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina plachta S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 
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Plná cena:  834,94 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 946 730,12 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 378 692,05 Kč 
 

Přístřešek u komínu - zjištěná cena = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 8,85*10,1 = 89,39 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 89,39 m
2 

3,55 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (8,85*10,1)*(3,55) = 317,32 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 317,32 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina osinkocementová S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 
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Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů S 6,30 100,00 1,00 6,30 

Součet upravených objemových podílů: 64,80 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,6480 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6480 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 133,89 Kč/m
3 

Plná cena:  317,32 m
3
 * 1 133,89 Kč/m

3
 = 359 805,97 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 6 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 18 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 18 = 66,667 % - 239 871,85 Kč 
 

Přístřešek nad zadní rampou - zjištěná cena = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu - § 7 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ G 

Svislá nosná konstrukce:  přístřešky 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 0,8*2,6*0,5 = 1,04 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 1,04 m
2 

3,50 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (0,8*2,6*0,5)*(3,60) = 3,74 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 3,74 m
3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové patky S 100,00 

  2. Obvodové stěny  C 100,00 

  3. Stropy  X 100,00 

  4. Krov kovový neumoţňující podkroví S 100,00 

  5. Krytina polykarbonát S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů  C 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře  X 100,00 

10. Okna  X 100,00 

11. Podlahy  X 100,00 

12. Elektroinstalace  X 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 

  2. Obvodové stěny C 31,00 100,00 0,00 0,00 

  4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 

  5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 

  6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 

  7. Úprava povrchů C 6,30 100,00 0,00 0,00 

Součet upravených objemových podílů: 58,50 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,5850 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5850 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 1 023,65 Kč/m
3 

Plná cena:  3,74 m
3
 * 1 023,65 Kč/m

3
 = 3 828,45 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 1 531,38 Kč 
 

Přístřešek u zadního vchodu - zjištěná cena = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice - § 7 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Vedlejší stavba:  typ B 

Svislá nosná konstrukce:  zděná tl. nad 15 cm 

Podsklepení:  nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. 

podlaţí 

Podkroví:  nemá podkroví 

Krov:  neumoţňující zřízení podkroví 

Kód CZ - CC:  1274 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
 

  

1. NP: 3*3 = 9,00 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 9,00 m
2 

2,70 m 

Obestavěný prostor: 

1. NP: (3*3)*(2,70) = 24,30 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 24,30 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 

 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

  1. Základy betonové pásy S 100,00 

  2. Obvodové stěny panel S 100,00 

  3. Stropy betonové S 100,00 

  4. Krov plochá střecha S 100,00 

  5. Krytina svařované pásy S 100,00 

  6. Klempířské konstrukce  C 100,00 

  7. Úprava povrchů vápenná omítka S 100,00 

  8. Schodiště  X 100,00 

  9. Dveře kovové S 100,00 

10. Okna  C 100,00 

11. Podlahy betonová S 100,00 

12. Elektroinstalace světelná S 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 

Konstrukc

e, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

  1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 

  2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 

  3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 

  4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 

  5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 

  6. Klempířské konstrukce C 1,70 100,00 0,00 0,00 
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  7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 

  9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3,00 

10. Okna C 1,10 100,00 0,00 0,00 

11. Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8,20 

12. Elektroinstalace S 5,80 100,00 1,00 5,80 

Součet upravených objemových podílů: 97,20 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,9720 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m
3 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9720 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1210 
 

Základní cena upravená = 2 834,72 Kč/m
3 

Plná cena:  24,30 m
3
 * 2 834,72 Kč/m

3
 = 68 883,70 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 16 532,09 Kč 
 

Trafostanice - zjištěná cena = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 33.1. Rampa lehká, šířka do 1,5 m na jedné zdi 

Kód CZ - CC: 242 

Délka:  11,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  11,00 m  *  3 250,- Kč/m = 35 750,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 91 194,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 36 477,87 Kč 
 

Rampa pro vstup - zjištěná cena = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování - § 10 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 34.4. Terasa, výška nad 0,5 do 1 m na dvou řadách zděných sloupků 

Kód CZ - CC: 242 

Výměra:  8,85*10,1  =  89,39 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  89,39 m
2
  *  2 680,- Kč/m

2
 = 239 565,20 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
 

Plná cena: = 611 106,87 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 30 = 40,000 % - 244 442,75 Kč 
 

Terasa pro zásobování - zjištěná cena = 366 664,12 Kč 

c3) Komín - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   1.  Věţe, stoţáry, komíny, odplynovače 

Objekt: Komíny vysoké a kouřové kanály 

Konstrukční charakteristika: zděná z cihel, tvárnic nebo bloků 

Kód CZ - CC: 230 

Mnoţství:  (3,06+2,3)*0,5*(3,06+2,3)*0,5*3,14*0,25*27  =  152,23 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 670,- Kč/m
3 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2870 
 

Základní cena upravená = 4 201,22 Kč/m
3 

Plná cena:  152,23 m
3
 * 4 201,22 Kč/m

3
 = 639 551,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 0 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 40 / 40 = 100,000 % 

Maximální opotřebení můţe dle přílohy č. 15 činit 85 % - 543 618,96 Kč 
 

Komín - zjištěná cena = 95 932,76 Kč 

c4) Asfaltová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 
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Konstrukční charakteristika: z kameniva obalovaného ţivicí 

Kód CZ - CC: 211123 

Mnoţství: 6 403,00 m
2
 plochy komunikace 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 081,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Základní cena upravená = 2 695,69 Kč/m
2 

Plná cena:  6 403,00 m
2
 * 2 695,69 Kč/m

2
 = 17 260 503,07 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 5 178 150,92 Kč 
 

Asfaltová plocha - zjištěná cena = 12 082 352,15 Kč 

c5) Betonová plocha - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:   5.  Komunikace pozemní 

Objekt: Plochy charakteru pozemních komunikací 

Konstrukční charakteristika: monolitický betonový 

Kód CZ - CC: 211123 

Mnoţství:  9,4*17,3  =  162,62 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 1 092,- Kč/m
2 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Základní cena upravená = 2 723,12 Kč/m
2 

Plná cena:  162,62 m
2
 * 2 723,12 Kč/m

2
 = 442 833,77 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 106 280,10 Kč 
 

Betonová plocha - zjištěná cena = 336 553,67 Kč 

c6) Stání na vozíky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 19.2. Skleníky zahradnický velkonosný (JAPAN) 

Kód CZ - CC: 127113 

Plocha:  5*2,5*2  =  25,00 m
2 
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Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  25,00 m
2
  *  2 090,- Kč/m

2
 = 52 250,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2110 
 

Plná cena: = 127 077,23 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 2 roky 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 18 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 20 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 2 / 20 = 10,000 % - 12 707,72 Kč 
 

Stání na vozíky - zjištěná cena = 114 369,51 Kč 

c7) Betonová dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.29. Betonová dlaţba zámková - šedá tl. do 60 mm 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  75,9*2,8+5,6*37,5  =  422,52 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  422,52 m
2
  *  480,- Kč/m

2
 = 202 809,60 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Plná cena: = 505 746,30 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 134 867,37 Kč 
 

Betonová dlaţba - zjištěná cena = 370 878,93 Kč 

c8) Obrubník u beton. chodníku - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.5. Obrubník monolitický do průřezu 0,010 m2 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  62,80 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  62,80 m  *  160,- Kč/m = 10 048,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Plná cena: = 25 056,70 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
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Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 6 681,87 Kč 
 

Obrubník u beton. chodníku - zjištěná cena = 18 374,83 Kč 

c9) Obrubníky u ostrŧvkŧ - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  87,20 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  87,20 m  *  265,- Kč/m = 23 108,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Plná cena: = 57 624,42 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 15 366,70 Kč 
 

Obrubníky u ostrŧvkŧ - zjištěná cena = 42 257,72 Kč 

c10) Obrubníku u parkoviště - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 9.12. Obr. betonové-montované do průřezu 0,015 m2, loţe z betonu 

Kód CZ - CC: 211 

Délka:  262,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  262,00 m  *  265,- Kč/m = 69 430,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2670 
 

Plná cena: = 173 137,59 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 33 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 45 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 45 = 26,667 % - 46 170,60 Kč 
 

Obrubníku u parkoviště - zjištěná cena = 126 966,99 Kč 

c11) Odlučovač ropných látek - § 10 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.7.3. Odlučovač nad 5 m3 OP 

Kód CZ - CC: 2223 

Výměra:  2*3*1  =  6,00 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  6,00 m
3
  *  4 425,- Kč/m

3
 = 26 550,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 
 

Plná cena: = 66 996,27 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 48 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 60 = 20,000 % - 13 399,25 Kč 
 

Odlučovač ropných látek - zjištěná cena = 53 597,02 Kč 

c12) Kanalizace k odlučovači - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  222,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  222,00 m  *  1 180,- Kč/m = 261 960,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 
 

Plná cena: = 661 029,86 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 99 154,48 Kč 
 

Kanalizace k odlučovači - zjištěná cena = 561 875,38 Kč 

c13) Jednoramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 4,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 
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Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 
 

Základní cena upravená = 53 941,80 Kč/m 

Plná cena:  4,00 m * 53 941,80 Kč/m = 215 767,20 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 64 730,16 Kč 
 

Jednoramenná lampa - zjištěná cena = 151 037,04 Kč 

c14) Dvouramenná lampa - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  16b. Vedení elektrické - sítě osvětlovací nízkého napětí 

Sítě kabelové se sloupy: uličními do 8 m 

Hodnotit: za 1 kus sloupu (vč. podílu ceny kabelů) 

Kód CZ - CC: 2224 

Mnoţství: 3,00 m ( nebo ks) 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 22 000,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 
 

Základní cena upravená = 53 941,80 Kč/m 

Plná cena:  3,00 m * 53 941,80 Kč/m = 161 825,40 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 48 547,62 Kč 
 

Dvouramenná lampa - zjištěná cena = 113 277,78 Kč 

c15) Opěrná zeď - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 11.4. Opěrné zdi monolitické z prostého betonu 

Kód CZ - CC: 242052 

Výměra:  0,5*8*0,2  =  0,80 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  0,80 m
3
  *  2 100,- Kč/m

3
 = 1 680,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3190 
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Plná cena: = 4 285,51 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 1 285,65 Kč 
 

Opěrná zeď - zjištěná cena = 2 999,86 Kč 

c16) Odvodňovací kanálek - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.2. Jiné - výměra 

Výměra:  113,30 bm 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  113,30 bm  *  1 100,- Kč/bm = 124 630,- Kč 
 

Plná cena: = 124 630,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 37 389,- Kč 
 

Odvodňovací kanálek - zjištěná cena = 87 241,- Kč 

c17) Umělecké dílo - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 35.1. Jiné - počet 

Počet:  1,00 ks 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 ks  *  15 000,- Kč/ks = 15 000,- Kč 
 

Plná cena: = 15 000,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 4 500,- Kč 
 

Umělecké dílo - zjištěná cena = 10 500,- Kč 

c18) Přípojka vody - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
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Venkovní úprava: 1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm 

Kód CZ - CC: 2222 

Délka:  32,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  32,00 m  *  420,- Kč/m = 13 440,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 
 

Plná cena: = 33 944,06 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 10 183,22 Kč 
 

Přípojka vody - zjištěná cena = 23 760,84 Kč 

c19) Přípojka kanalizace - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.3. Přípojka kanalizace DN 250 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  150,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  150,00 m  *  1 810,- Kč/m = 271 500,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2940 
 

Plná cena: = 685 103,10 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 68 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 80 = 15,000 % - 102 765,47 Kč 
 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena = 582 337,63 Kč 

c20) Přípojka elektriky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód CZ - CC: 2224 

Délka:  23,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  23,00 m  *  215,- Kč/m = 4 945,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2290 
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Plná cena: = 12 124,65 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 28 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 40 = 30,000 % - 3 637,40 Kč 
 

Přípojka elektriky - zjištěná cena = 8 487,25 Kč 

c21) Parovod - § 4 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ stavby:  14.  Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební 

části) 

Objekt a způsob vedení: B:Pozemní vedení, místní 

Jmenovitá světlost potrubí DN: 125/ 65 

Kód CZ - CC: 222214 

Mnoţství: 17,00 m délky 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 5): = 2 290,- Kč/m 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2960 
 

Základní cena upravená = 5 783,62 Kč/m 

Plná cena:  17,00 m * 5 783,62 Kč/m = 98 321,54 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 12 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 38 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 12 / 50 = 24,000 % - 23 597,17 Kč 
 

Parovod - zjištěná cena = 74 724,37 Kč 

Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 194 115 348,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 946 730,12 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 359 805,97 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 3 828,45 Kč 

b4) Trafostanice = 68 883,70 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 91 194,68 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 611 106,87 Kč 

c3) Komín = 639 551,72 Kč 

c4) Asfaltová plocha = 17 260 503,07 Kč 

c5) Betonová plocha = 442 833,77 Kč 
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c6) Stání na vozíky = 127 077,23 Kč 

c7) Betonová dlaţba = 505 746,30 Kč 

c8) Obrubník u beton. chodníku = 25 056,70 Kč 

c9) Obrubníky u ostrůvků = 57 624,42 Kč 

c10) Obrubníku u parkoviště = 173 137,59 Kč 

c11) Odlučovač ropných látek = 66 996,27 Kč 

c12) Kanalizace k odlučovači = 661 029,86 Kč 

c13) Jednoramenná lampa = 215 767,20 Kč 

c14) Dvouramenná lampa = 161 825,40 Kč 

c15) Opěrná zeď = 4 285,51 Kč 

c16) Odvodňovací kanálek = 124 630,- Kč 

c17) Umělecké dílo = 15 000,- Kč 

c18) Přípojka vody = 33 944,06 Kč 

c19) Přípojka kanalizace = 685 103,10 Kč 

c20) Přípojka elektriky = 12 124,65 Kč 

c21) Parovod = 98 321,54 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  217 507 456,98 Kč 

Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu Kp): 

a) Hlavní stavby 

a1) Budova = 146 354 237,80 Kč 

b) Vedlejší stavby 

b1) Přístřešek u komínu = 568 038,07 Kč 

b2) Přístřešek nad zadní rampou = 119 934,12 Kč 

b3) Přístřešek u zadního vchodu = 2 297,07 Kč 

b4) Trafostanice = 52 351,61 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Rampa pro vstup = 54 716,81 Kč 

c2) Terasa pro zásobování = 366 664,12 Kč 

c3) Komín = 95 932,76 Kč 

c4) Asfaltová plocha = 12 082 352,15 Kč 

c5) Betonová plocha = 336 553,67 Kč 

c6) Stání na vozíky = 114 369,51 Kč 

c7) Betonová dlaţba = 370 878,93 Kč 

c8) Obrubník u beton. chodníku = 18 374,83 Kč 

c9) Obrubníky u ostrůvků = 42 257,72 Kč 

c10) Obrubníku u parkoviště = 126 966,99 Kč 

c11) Odlučovač ropných látek = 53 597,02 Kč 

c12) Kanalizace k odlučovači = 561 875,38 Kč 

c13) Jednoramenná lampa = 151 037,04 Kč 

c14) Dvouramenná lampa = 113 277,78 Kč 

c15) Opěrná zeď = 2 999,86 Kč 

c16) Odvodňovací kanálek = 87 241,- Kč 

c17) Umělecké dílo = 10 500,- Kč 

c18) Přípojka vody = 23 760,84 Kč 

c19) Přípojka kanalizace = 582 337,63 Kč 

c20) Přípojka elektriky = 8 487,25 Kč 

c21) Parovod = 74 724,37 Kč 
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Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem  162 375 764,33 Kč 

d) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění 

d1) Nákupní centrum 

Nájemné je převzato z  nájemních smluv. Výše nájmu byla zahrnuta včetně DPH. V době 

ocenění byly pronajaty veškeré vyuţitelné prostory. 

 
Vyuţití obchodního centra je následující: potraviny, banka, prodej jízdenek, videopůjčovna, 

lékárna, bowling s restaurací, sportovní a rekondiční masáţe, květiny, poradenská a 

pojišťovací kancelář, solárium, prodej el. spotřebičů, zlatnictví, autodoplňky, trafika, 

autoškola. 

Dle přílohy č. 16 vyhlášky: „U staveb s víceúčelovým uţitím, pokud byla míra kapitalizace 

stanovena podle převaţujícího účelu uţití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé 

části, zohlednit ve zvýšení nebo sníţení stanovené kapitalizace o 0,5%“. Stavby s uţitím 

doprava, stravování a kultura mají vyšší míru kapitalizace neţ stavby pro obchod a 

administrativu. V tomtopřípadě je 25% stavby uţíváno pro účely doprava, stravování a 

kultura a z tohoto důvodu upravíme míru kapitalizace o + 0,5% 

na 7,5%.  

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Druh objektu:  Nemovitosti pro obchod a administrativu 

Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 7,00 % 

Skupina: F) 

Výnosy z pronajímaných prostor: 

Název Plocha [m
2
] Nájemné [Kč/m

2
] Výnos [Kč] 

Billa, spol. s.r.o 2 529,00 2 186,27 5 529 076,- 

ČSOB, a.s. 108,00 9 024,- 974 592,- 

Dopravní společnost Zlín 11,50 2 699,65 31 046,- 

Gloza Miloslav 62,80 2 701,15 169 632,- 

Lékárna Slunce , s.r.o. 123,00 4 223,88 519 537,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 675,00 1 523,26 1 028 203,- 

NHB- BOWLING s.r.o. 16,70 3 061,08 51 120,- 

Orfali Khaled 45,10 5 430,49 244 915,20 

Pospíšil Miloslav 11,50 3 149,22 36 216,- 

Rentall s.r.o. 37,00 3 040,74 112 507,20 

Rentall s.r.o. 55,00 2 726,57 149 961,60 

Slavík Dušan 59,70 4 358,83 260 222,40 

Soukeník Antonín 17,80 4 591,82 81 734,40 

Šůstková Hana 24,00 2 700,- 64 800,- 

Valmont ČR 43,70 6 122,79 267 566,- 

Zuzaník Vladan 37,00 2 700,97 99 936,- 

Výnosy celkem 9 621 064,80 

Ocenění: 
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Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = 9 621 064,80 Kč 

Roční nájemné z pozemku: - 271 156,- Kč 

Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného 

 

9 621 064,80 * 40 % = 3 848 425,92 

 

Vypočtené odpočty celkem: - 3 848 425,92 Kč 
 

Roční nájemné upravené dle § 23 odst. 4: = 5 501 482,88 Kč 

Míra kapitalizace 7,00 % /  7,00 % 
 

Cena stanovená výnosovým zpŧsobem = 78 592 612,57 Kč 
 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu oceňování: 

Skupina: F) Změny okolí a podmínek s negativním 

dopadem na poptávku oceňované nemovitosti, nemovitost 

nemá rozvojové moţnosti 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Severním směren od nákuního centra Billa ve vzdálenosti cca 150 m se nachází rozestavěný 

objekt, který můţe po dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. 

 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny F): 

Vedaleko  od hodnocené budovy je  rozestavěný výce účelový objekt, který můţe po 

dokončení slouţit jako konkurenční nákupní centrum. Tato skutečnost se rovněţ promítla do 

kupní ceny při realizaci prodeje hodnocené budovy. 

 

 

 

Ocenění nákladovým způsobem  CN = 162 375 764,33 

Ocenění výnosovým způsobem  CV = 78 592 612,57 

Rozdíl  R =  83 783 151,76 

 

Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny F):  

 

 CV  =  78 592 612,57 Kč 
 

Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu = 78 592 612,57 Kč   
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Ceny bez odpočtu opotřebení: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  78 592 612,57 Kč 

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  78 592 610,- Kč 

Výsledné ceny: 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění: 

d) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

d1) Nákupní centrum = 78 592 612,57 Kč 
 

Nemovitosti pro kombinaci N+V ocenění - celkem:  78 592 612,57 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  78 592 612,57 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  78 592 610,- Kč 
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Příloha 4 – Ocenění skladu (varianta 1) 

Posudek 

Popis objektŧ, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 

3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. 

Stavba 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad - § 3 

Hlavní část: 

Jedná se o přízemní objekt postavený v roce 1941 jako stodola pro skladování zemedělských 

produktů. V roce 1996 byla instalovánaposuvná vrata, v roce 1997 byla provedena kompletní 

výměna elektroinstalase. V roce 1998 byla poloţena nová střešní krytina včetně hromosvodu, 

klempířských konstrukcí a poţární signalizace.  

Jedná se o halový objekt. Základy jsou kamenné bez izolací proti zemní vhkosti, obvodové 

zdivo je cihelmé, strop není. Podlahy jsou z části z betonové mazaniny a na části jsou silničné 

betonové panely. Podlaha je ve špatném stavu. Levá štítová zeď je odkloněna proti 

původnímu stavu. V levém zadním rohu budovy jsou zřetelné značné trhliny v obvodovém 

zdivu.  

 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Hala: J. skladování a manipulace 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód CZ - CC: 125 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
   

 

Název podlaţí Zastavěná 

plocha 

Konstrukční výška Součin 

1. NP: 481,11 m
2 

11,70 m 5 628,99 m
3 

1. NP: 277,50 m
2 

3,65 m 1 012,88 m
3 

Součet 758,61 m
2 

 6 641,87 m
3 

 

Průměrná výška podlaţí: PVP = 6 641,87 / 758,61 = 8,76 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 758,61 / 2 = 379,31 m
2 

Obestavěný prostor: 

Hlavní část: 

obestavěný prostor: = 3 959,05 m
3 

Podejní sklad: 

obestavěný prostor: = 971,25 m
3 
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Obestavěný prostor – celkem:  = 4 930,30 m
3 

Výpočet koeficientu K4: 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstruk

ce, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

 1. Základy včetně zemních 

prací: 

S 12,20 80,00 1,00 9,76 

 S 12,20 20,00 1,00 2,44 

 2. Svislé nosné konstrukce: S 29,30 100,00 1,00 29,30 

 3. Stropy: S 8,90 20,00 1,00 1,78 

 C 8,90 80,00 0,00 0,00 

 4. Krov, střecha: S 11,00 100,00 1,00 11,00 

 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,10 20,00 1,00 1,22 

 P 6,10 80,00 0,46 2,24 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 20,00 1,00 0,66 

 P 3,30 70,00 0,46 1,06 

 C 3,30 10,00 0,00 0,00 

10. Schody: C 0,70 100,00 0,00 0,00 

11. Dveře: S 2,20 20,00 1,00 0,44 

 C 2,20 80,00 0,00 0,00 

12. Vrata: S 2,30 100,00 1,00 2,30 

13. Okna: S 4,30 20,00 1,00 0,86 

 C 4,30 80,00 0,00 0,00 

14. Povrchy podlah: S 4,80 20,00 1,00 0,96 

 P 4,80 80,00 0,46 1,77 

16. Elektroinstalace: N 4,70 100,00 1,54 7,24 

17. Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 

25. Ostatní: S 6,20 100,00 1,00 6,20 

26. topení A 1,08 100,00 1,00 1,08 

27. vodovod A 0,13 100,00 1,00 0,13 

28. Vnitřní kanalizace A 0,16 100,00 1,00 0,16 

29. Vnitřní plynovod A 0,09 100,00 1,00 0,09 

30. Ohřev vody A 0,13 100,00 1,00 0,13 

31. Vnitřní higienická zařízení A 0,18 100,00 1,00 0,18 

Součet upravených objemových podílů: 85,00 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,8500 

Výpočet opotřebení analytickou metodou: 

(OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

Stáří Ţiv. Opotř. 

části 

Opotř. z 

celku 

 1. Základy: S 12,20 80,0 1,00 9,76 11,48 67 150 44,67 5,1281 

 S 12,20 20,0 1,00 2,44 2,87 9 150 6,00 0,1722 

 2. Svislé nosné konstrukce: S 29,30 20,0 1,00 5,86 6,89 9 80 11,25 0,7751 
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 S 29,30 80,0 1,00 23,44 27,58 67 80 83,75 23,0983 

 3. Stropy: S 8,90 20,0 1,00 1,78 2,09 9 80 11,25 0,2351 

 C 8,90 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

 4. Krov, střecha: S 11,00 20,0 1,00 2,20 2,59 9 70 12,86 0,3331 

 S 11,00 80,0 1,00 8,80 10,35 67 70 95,71 9,9060 

 5. Krytiny střech: S 2,90 10,0 1,00 0,29 0,34 9 40 22,50 0,0765 

 S 2,90 90,0 1,00 2,61 3,07 10 40 25,00 0,7675 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 20,0 1,00 0,14 0,16 9 30 30,00 0,0480 

 S 0,70 80,0 1,00 0,56 0,66 10 30 33,33 0,2200 

 7. Úprava vnitřních 

povrchů: 

S 6,10 20,0 1,00 1,22 1,44 9 50 18,00 0,2592 

 P 6,10 80,0 0,46 2,24 2,64 67 67 100,00 2,6400 

 8. Úprava vnějších 

povrchů: 

S 3,30 20,0 1,00 0,66 0,78 9 30 30,00 0,2340 

 P 3,30 70,0 0,46 1,06 1,25 67 67 100,00 1,2500 

 C 3,30 10,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

 9. Vnitřní obklady 

keramické: 

X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

10. Schody: C 0,70 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

11. Dveře: S 2,20 20,0 1,00 0,44 0,52 9 50 18,00 0,0936 

 C 2,20 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

12. Vrata: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2,71 12 30 40,00 1,0840 

13. Okna: S 4,30 20,0 1,00 0,86 1,01 9 50 18,00 0,1818 

 C 4,30 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

14. Povrchy podlah: S 4,80 20,0 1,00 0,96 1,13 9 15 60,00 0,6780 

 P 4,80 80,0 0,46 1,77 2,08 30 30 100,00 2,0800 

15. Vytápění: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

16. Elektroinstalace: N 4,70 20,0 1,54 1,45 1,71 9 35 25,71 0,4396 

 N 4,70 80,0 1,54 5,79 6,81 9 35 25,71 1,7509 

17. Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,47 9 40 22,50 0,1058 

18. Vnitřní vodovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

19. Vnitřní kanalizace: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

20. Vnitřní plynovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

21. Ohřev vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

22. Vybavení kuchyní: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

23. Vnitřní hyg. vybavení: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

24. Výtahy: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

25. Ostatní: S 6,20 100,0 1,00 6,20 7,29 9 30 30,00 2,1870 

26. topení A 1,08 100,0 1,00 1,08 1,27 9 20 45,00 0,5715 

27. vodovod A 0,13 100,0 1,00 0,13 0,15 9 35 25,71 0,0386 

28. Vnitřní kanalizace A 0,16 100,0 1,00 0,16 0,19 9 45 20,00 0,0380 

29. Vnitřní plynovod A 0,09 100,0 1,00 0,09 0,11 9 40 22,50 0,0248 

30. Ohřev vody A 0,13 100,0 1,00 0,13 0,15 9 30 30,00 0,0450 

31. Vnitřní higienická 

zařízení 

A 0,18 100,0 1,00 0,18 0,21 9 40 22,50 0,0473 

Součet upravených objemových podílů: 85,00 Opotřebení: 54,5090 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 3): = 1 599,- Kč/m
3 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): * 1,0750 
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Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9374 

Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP) : * 0,6196 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,8500 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0270 
 

Základní cena upravená = 1 892,16 Kč/m
3 

Plná cena:  4 930,30 m
3
 * 1 892,16 Kč/m

3
 = 9 328 916,45 Kč 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Opotřebení analytickou metodou: 54,5090 % 

Úprava ceny za opotřebení - 5 085 099,07 Kč 
 

Sklad - zjištěná cena = 4 243 817,38 Kč 

Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad = 9 328 916,45 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  9 328 916,45 Kč 

Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu Kp): 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad = 4 243 817,38 Kč 
 

Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem  4 243 817,38 Kč 

b) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění 

b1) Sklad 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Druh objektu:  Nemovitosti pro skladování 

Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 6,50 % 

Skupina: D) 

Výnosy z pronajímaných prostor: 

Název Plocha [m
2
] Nájemné [Kč/m

2
] Výnos [Kč] 

sklad 658,00 533,25 350 878,50 

Výnosy celkem 350 878,50 

Ocenění: 

Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = 350 878,50 Kč 

Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: 

Cena stavebního pozemku: 677 280,- Kč 

Výměra stavebního pozemku:  816 m
2 

Skutečně zastavěná plocha:  758 m
2 

Cena skutečně zastavěné plochy:  629 140,- Kč 
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Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: - 31 457,- Kč 

Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného 

 

350 878,50 * 40 % = 140 351,40 

 

Vypočtené odpočty celkem: - 140 351,40 Kč 
 

Roční nájemné upravené dle § 23 odst. 4: = 179 070,10 Kč 

Míra kapitalizace 6,50 % /  6,50 % 
 

Cena stanovená výnosovým zpŧsobem = 2 754 924,62 Kč 
 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu oceňování: 

Skupina: D) Bez zásadních změn - stabilizovaná 

oblast, nemovitost nemá rozvojové moţnosti 

Ocenění nákladovým způsobem  CN = 4 243 817,38 

Ocenění výnosovým způsobem  CV = 2 754 924,62 

Rozdíl  R =  1 488 892,76 

 

Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny D):  

 

 CV + 0.10 R  =  2 903 813,90 Kč 
 

Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu = 2 903 813,90 Kč 

c) Pozemky 

c1) Pozemek  - § 27 - § 32 

Pozemky oceněné dle cenové mapy. 

Název Parcelní číslo Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

zastavěná plocha St. 850 759,00 830,00 629 970,- 

zahrada 851/1 57,00 830,00 47 310,- 

Pozemky oceněné dle cenové mapy – celkem  677 280,- 

Pozemek - zjištěná cena = 677 280,- Kč 

Venkovní úpravy 

a) Venkovní úpravy 

a1) Přípojka elektro - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód CZ - CC: 2224 

Délka:  85,00 m 
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Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  85,00 m  *  215,- Kč/m = 18 275,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1040 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 19 244,53 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 40 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 3 848,91 Kč 
 

Přípojka elektro - zjištěná cena = 15 395,62 Kč 

a2) Přípojka vody - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm 

Kód CZ - CC: 2222 

Délka:  101,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  101,00 m  *  420,- Kč/m = 42 420,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 45 349,86 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 40 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 9 069,97 Kč 
 

Přípojka vody - zjištěná cena = 36 279,89 Kč 

a3) Přípojka kanalizace dešťová - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  52,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  52,00 m  *  1 240,- Kč/m = 64 480,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
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Plná cena: = 68 933,50 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 8 616,69 Kč 
 

Přípojka kanalizace dešťová - zjištěná cena = 60 316,81 Kč 

a4) Přípojka kanalizace splašková - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  1,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 m  *  1 240,- Kč/m = 1 240,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 1 325,64 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 165,71 Kč 
 

Přípojka kanalizace splašková - zjištěná cena = 1 159,93 Kč 

a5) Ţumpa - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.3.1. Ţumpa z monolitického i montovaného betonu 

Kód CZ - CC: 2223 

Výměra:  12,00 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  12,00 m
3
  *  2 300,- Kč/m

3
 = 27 600,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 29 506,28 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 
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Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 3 688,29 Kč 
 

Ţumpa - zjištěná cena = 25 817,99 Kč 

a6) Přípojka plynu - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 

Kód CZ - CC: 2221 

Délka:  65,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  65,00 m  *  305,- Kč/m = 19 825,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1390 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 21 224,04 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 5 306,01 Kč 
 

Přípojka plynu - zjištěná cena = 15 918,03 Kč 

a7) Plot zděný - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 13.7. Plot zděný tl. do 20 cm, beton. základ, omítka nebo spárování 

Kód CZ - CC: 1252 (46.21.13.2)    budovy skladů, nádrţe a sila 

Plocha:  16,15*1,55+3*1,55+3,9*2,2  =  38,26 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  38,26 m
2
  *  790,- Kč/m

2
 = 30 225,40 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0270 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 30 664,08 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 7 666,02 Kč 
 

Plot zděný - zjištěná cena = 22 998,06 Kč 

a8) Vrata - § 10 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 14.6. Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků 

Kód CZ - CC: 111  (46.21.11.1)    domy rodinné jednobytové 

Počet:  1,00 ks 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 ks  *  3 700,- Kč/ks = 3 700,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0310 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 3 761,11 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 10 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 20 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 20 = 50,000 % - 1 880,56 Kč 
 

Vrata - zjištěná cena = 1 880,55 Kč 

a9) Dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.5. Plochy z betonových dlaţdic 50/50/6 do loţe z kameniva 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  16,5*0,5  =  8,25 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  8,25 m
2
  *  205,- Kč/m

2
 = 1 691,25 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1190 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 1 793,67 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 448,42 Kč 
 

Dlaţba - zjištěná cena = 1 345,25 Kč 

a10) Dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.6. Plochy z betonových dlaţdic 50/50/6 do loţe z MC 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  2,6*3  =  7,80 m
2 

Ocenění: 
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Základní cena (dle příl. č. 11):  7,80 m
2
  *  255,- Kč/m

2
 = 1 989,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1190 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití): * 0,4550 
 

Plná cena: = 2 109,45 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 527,36 Kč 
 

Dlaţba - zjištěná cena = 1 582,09 Kč 
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Ceny bez odpočtu opotřebení: 

Stavba: 

b) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

b1) Sklad = 2 903 813,90 Kč 

c) Pozemky 

c1) Pozemek = 677 280,- Kč 
 

Stavba - celkem:  3 581 093,90 Kč 

Venkovní úpravy: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Přípojka elektro = 19 244,53 Kč 

a2) Přípojka vody = 45 349,86 Kč 

a3) Přípojka kanalizace dešťová = 68 933,50 Kč 

a4) Přípojka kanalizace splašková = 1 325,64 Kč 

a5) Ţumpa = 29 506,28 Kč 

a6) Přípojka plynu = 21 224,04 Kč 

a7) Plot zděný = 30 664,08 Kč 

a8) Vrata = 3 761,11 Kč 

a9) Dlaţba = 1 793,67 Kč 

a10) Dlaţba = 2 109,45 Kč 
 

Venkovní úpravy - celkem:  223 912,16 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  3 805 006,06 Kč 

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  3 805 010,- Kč 

Výsledné ceny: 

Stavba: 

b) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

b1) Sklad = 2 903 813,90 Kč 

c) Pozemky 

c1) Pozemek = 677 280,- Kč 
 

Stavba - celkem:  3 581 093,90 Kč 

Venkovní úpravy: 

a) Venkovní úpravy 

a1) Přípojka elektro = 15 395,62 Kč 

a2) Přípojka vody = 36 279,89 Kč 

a3) Přípojka kanalizace dešťová = 60 316,81 Kč 

a4) Přípojka kanalizace splašková = 1 159,93 Kč 

a5) Ţumpa = 25 817,99 Kč 

a6) Přípojka plynu = 15 918,03 Kč 

a7) Plot zděný = 22 998,06 Kč 

a8) Vrata = 1 880,55 Kč 

a9) Dlaţba = 1 345,25 Kč 
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a10) Dlaţba = 1 582,09 Kč 
 

Venkovní úpravy - celkem:  182 694,22 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  3 763 788,12 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  3 763 790,- Kč 
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Příloha 5 – Ocenění skladu (varianta 2) 

Posudek 

Popis objektŧ, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 

3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. 

Stavba 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad - § 3 

Hlavní část: 

Jedná se o přízemní objekt postavený v roce 1941 jako stodola pro skladování zemedělských 

produktů. V roce 1996 byla instalovánaposuvná vrata, v roce 1997 byla provedena kompletní 

výměna elektroinstalase. V roce 1998 byla poloţena nová střešní krytina včetně hromosvodu, 

klempířských konstrukcí a poţární signalizace.  

Jedná se o halový objekt. Základy jsou kamenné bez izolací proti zemní vhkosti, obvodové 

zdivo je cihelmé, strop není. Podlahy jsou z části z betonové mazaniny a na části jsou silničné 

betonové panely. Podlaha je ve špatném stavu. Levá štítová zeď je odkloněna proti 

původnímu stavu. V levém zadním rohu budovy jsou zřetelné značné trhliny v obvodovém 

zdivu.  

 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Hala: J. skladování a manipulace 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód CZ - CC: 125 

Zastavěné plochy a výšky podlaţí: 
   

 

Název podlaţí Zastavěná 

plocha 

Konstrukční výška Součin 

1. NP: 481,11 m
2 

11,70 m 5 628,99 m
3 

1. NP: 277,50 m
2 

3,65 m 1 012,88 m
3 

Součet 758,61 m
2 

 6 641,87 m
3 

 

Průměrná výška podlaţí: PVP = 6 641,87 / 758,61 = 8,76 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaţí: PZP = 758,61 / 2 = 379,31 m
2 

Obestavěný prostor: 

Hlavní část: 

obestavěný prostor: = 3 959,05 m
3 

Podejní sklad: 

obestavěný prostor: = 971,25 m
3 
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Obestavěný prostor – celkem:  = 4 930,30 m
3 

Výpočet koeficientu K4: 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstruk

ce, 

vybavení 

Hodnocení 

standardu 

Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koeficient Upravený 

obj. podíl 

 1. Základy včetně zemních 

prací: 

S 12,20 80,00 1,00 9,76 

 S 12,20 20,00 1,00 2,44 

 2. Svislé nosné konstrukce: S 29,30 100,00 1,00 29,30 

 3. Stropy: S 8,90 20,00 1,00 1,78 

 C 8,90 80,00 0,00 0,00 

 4. Krov, střecha: S 11,00 100,00 1,00 11,00 

 5. Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 

 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6,10 20,00 1,00 1,22 

 P 6,10 80,00 0,46 2,24 

 8. Úprava vnějších povrchů: S 3,30 20,00 1,00 0,66 

 P 3,30 70,00 0,46 1,06 

 C 3,30 10,00 0,00 0,00 

10. Schody: C 0,70 100,00 0,00 0,00 

11. Dveře: S 2,20 20,00 1,00 0,44 

 C 2,20 80,00 0,00 0,00 

12. Vrata: S 2,30 100,00 1,00 2,30 

13. Okna: S 4,30 20,00 1,00 0,86 

 C 4,30 80,00 0,00 0,00 

14. Povrchy podlah: S 4,80 20,00 1,00 0,96 

 P 4,80 80,00 0,46 1,77 

16. Elektroinstalace: N 4,70 100,00 1,54 7,24 

17. Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 

25. Ostatní: S 6,20 100,00 1,00 6,20 

26. topení A 1,08 100,00 1,00 1,08 

27. vodovod A 0,13 100,00 1,00 0,13 

28. Vnitřní kanalizace A 0,16 100,00 1,00 0,16 

29. Vnitřní plynovod A 0,09 100,00 1,00 0,09 

30. Ohřev vody A 0,13 100,00 1,00 0,13 

31. Vnitřní higienická zařízení A 0,18 100,00 1,00 0,18 

Součet upravených objemových podílů: 85,00 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 0,8500 

Výpočet opotřebení analytickou metodou: 

(OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

Stáří Ţiv. Opotř. 

části 

Opotř. z 

celku 

 1. Základy: S 12,20 80,0 1,00 9,76 11,48 67 150 44,67 5,1281 

 S 12,20 20,0 1,00 2,44 2,87 9 150 6,00 0,1722 

 2. Svislé nosné konstrukce: S 29,30 20,0 1,00 5,86 6,89 9 80 11,25 0,7751 
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 S 29,30 80,0 1,00 23,44 27,58 67 80 83,75 23,0983 

 3. Stropy: S 8,90 20,0 1,00 1,78 2,09 9 80 11,25 0,2351 

 C 8,90 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

 4. Krov, střecha: S 11,00 20,0 1,00 2,20 2,59 9 70 12,86 0,3331 

 S 11,00 80,0 1,00 8,80 10,35 67 70 95,71 9,9060 

 5. Krytiny střech: S 2,90 10,0 1,00 0,29 0,34 9 40 22,50 0,0765 

 S 2,90 90,0 1,00 2,61 3,07 10 40 25,00 0,7675 

 6. Klempířské konstrukce: S 0,70 20,0 1,00 0,14 0,16 9 30 30,00 0,0480 

 S 0,70 80,0 1,00 0,56 0,66 10 30 33,33 0,2200 

 7. Úprava vnitřních 

povrchů: 

S 6,10 20,0 1,00 1,22 1,44 9 50 18,00 0,2592 

 P 6,10 80,0 0,46 2,24 2,64 67 67 100,00 2,6400 

 8. Úprava vnějších 

povrchů: 

S 3,30 20,0 1,00 0,66 0,78 9 30 30,00 0,2340 

 P 3,30 70,0 0,46 1,06 1,25 67 67 100,00 1,2500 

 C 3,30 10,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

 9. Vnitřní obklady 

keramické: 

X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

10. Schody: C 0,70 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

11. Dveře: S 2,20 20,0 1,00 0,44 0,52 9 50 18,00 0,0936 

 C 2,20 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

12. Vrata: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2,71 12 30 40,00 1,0840 

13. Okna: S 4,30 20,0 1,00 0,86 1,01 9 50 18,00 0,1818 

 C 4,30 80,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

14. Povrchy podlah: S 4,80 20,0 1,00 0,96 1,13 9 15 60,00 0,6780 

 P 4,80 80,0 0,46 1,77 2,08 30 30 100,00 2,0800 

15. Vytápění: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

16. Elektroinstalace: N 4,70 20,0 1,54 1,45 1,71 9 35 25,71 0,4396 

 N 4,70 80,0 1,54 5,79 6,81 9 35 25,71 1,7509 

17. Bleskosvod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0,47 9 40 22,50 0,1058 

18. Vnitřní vodovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

19. Vnitřní kanalizace: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

20. Vnitřní plynovod: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

21. Ohřev vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

22. Vybavení kuchyní: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

23. Vnitřní hyg. vybavení: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

24. Výtahy: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00   0,00 0,0000 

25. Ostatní: S 6,20 100,0 1,00 6,20 7,29 9 30 30,00 2,1870 

26. topení A 1,08 100,0 1,00 1,08 1,27 9 20 45,00 0,5715 

27. vodovod A 0,13 100,0 1,00 0,13 0,15 9 35 25,71 0,0386 

28. Vnitřní kanalizace A 0,16 100,0 1,00 0,16 0,19 9 45 20,00 0,0380 

29. Vnitřní plynovod A 0,09 100,0 1,00 0,09 0,11 9 40 22,50 0,0248 

30. Ohřev vody A 0,13 100,0 1,00 0,13 0,15 9 30 30,00 0,0450 

31. Vnitřní higienická 

zařízení 

A 0,18 100,0 1,00 0,18 0,21 9 40 22,50 0,0473 

Součet upravených objemových podílů: 85,00 Opotřebení: 54,5090 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 3): = 1 599,- Kč/m
3 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): * 1,0750 
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Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) : * 0,9374 

Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP) : * 0,6196 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,8500 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0270 
 

Základní cena upravená = 1 892,16 Kč/m
3 

Plná cena:  4 930,30 m
3
 * 1 892,16 Kč/m

3
 = 9 328 916,45 Kč 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Opotřebení analytickou metodou: 54,5090 % 

Úprava ceny za opotřebení - 5 085 099,07 Kč 
 

Sklad - zjištěná cena = 4 243 817,38 Kč 

b) Venkovní úpravy 

b1) Přípojka elektro - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 3.1.7. Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 

Kód CZ - CC: 2224 

Délka:  85,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  85,00 m  *  215,- Kč/m = 18 275,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1040 
 

Plná cena: = 42 295,66 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 40 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 8 459,13 Kč 
 

Přípojka elektro - zjištěná cena = 33 836,53 Kč 

b2) Přípojka vody - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm 

Kód CZ - CC: 2222 

Délka:  101,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  101,00 m  *  420,- Kč/m = 42 420,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 
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Plná cena: = 99 670,03 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 40 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 19 934,01 Kč 
 

Přípojka vody - zjištěná cena = 79 736,02 Kč 

b3) Přípojka kanalizace dešťová - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  52,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  52,00 m  *  1 240,- Kč/m = 64 480,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 
 

Plná cena: = 151 502,21 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 18 937,78 Kč 
 

Přípojka kanalizace dešťová - zjištěná cena = 132 564,43 Kč 

b4) Přípojka kanalizace splašková - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.1.4.1 Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód CZ - CC: 2223 

Délka:  1,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 m  *  1 240,- Kč/m = 1 240,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 
 

Plná cena: = 2 913,50 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 364,19 Kč 
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Přípojka kanalizace splašková - zjištěná cena = 2 549,31 Kč 

b5) Ţumpa - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 2.3.1. Ţumpa z monolitického i montovaného betonu 

Kód CZ - CC: 2223 

Výměra:  12,00 m
3 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  12,00 m
3
  *  2 300,- Kč/m

3
 = 27 600,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1360 
 

Plná cena: = 64 848,96 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 70 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % - 8 106,12 Kč 
 

Ţumpa - zjištěná cena = 56 742,84 Kč 

b6) Přípojka plynu - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 

Kód CZ - CC: 2221 

Délka:  65,00 m 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  65,00 m  *  305,- Kč/m = 19 825,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1390 
 

Plná cena: = 46 646,24 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 11 661,56 Kč 
 

Přípojka plynu - zjištěná cena = 34 984,68 Kč 

b7) Plot zděný - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 13.7. Plot zděný tl. do 20 cm, beton. základ, omítka nebo spárování 

Kód CZ - CC: 1252 (46.21.13.2)    budovy skladů, nádrţe a sila 
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Plocha:  16,15*1,55+3*1,55+3,9*2,2  =  38,26 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  38,26 m
2
  *  790,- Kč/m

2
 = 30 225,40 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0270 
 

Plná cena: = 67 393,57 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 16 848,39 Kč 
 

Plot zděný - zjištěná cena = 50 545,18 Kč 

b8) Vrata - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 14.6. Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků 

Kód CZ - CC: 111  (46.21.11.1)    domy rodinné jednobytové 

Počet:  1,00 ks 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  1,00 ks  *  3 700,- Kč/ks = 3 700,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,0310 
 

Plná cena: = 8 266,17 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 10 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 20 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 20 = 50,000 % - 4 133,09 Kč 
 

Vrata - zjištěná cena = 4 133,08 Kč 

b9) Dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.5. Plochy z betonových dlaţdic 50/50/6 do loţe z kameniva 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  16,5*0,5  =  8,25 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  8,25 m
2
  *  205,- Kč/m

2
 = 1 691,25 Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1190 
 

Plná cena: = 3 942,13 Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 985,53 Kč 
 

Dlaţba - zjištěná cena = 2 956,60 Kč 

b10) Dlaţba - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Venkovní úprava: 8.3.6. Plochy z betonových dlaţdic 50/50/6 do loţe z MC 

Kód CZ - CC: 211 

Výměra:  2,6*3  =  7,80 m
2 

Ocenění: 

Základní cena (dle příl. č. 11):  7,80 m
2
  *  255,- Kč/m

2
 = 1 989,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1190 
 

Plná cena: = 4 636,16 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 30 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 10 / 40 = 25,000 % - 1 159,04 Kč 
 

Dlaţba - zjištěná cena = 3 477,12 Kč 

Rekapitulace nákladových cen bez odpočtu opotřebení: 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad = 9 328 916,45 Kč 

b) Venkovní úpravy 

b1) Přípojka elektro = 42 295,66 Kč 

b2) Přípojka vody = 99 670,03 Kč 

b3) Přípojka kanalizace dešťová = 151 502,21 Kč 

b4) Přípojka kanalizace splašková = 2 913,50 Kč 

b5) Ţumpa = 64 848,96 Kč 

b6) Přípojka plynu = 46 646,24 Kč 

b7) Plot zděný = 67 393,57 Kč 

b8) Vrata = 8 266,17 Kč 

b9) Dlaţba = 3 942,13 Kč 

b10) Dlaţba = 4 636,16 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  9 821 031,08 Kč 

Rekapitulace nákladových cen (bez koeficientu Kp): 

a) Hlavní stavby 

a1) Sklad = 4 243 817,38 Kč 
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b) Venkovní úpravy 

b1) Přípojka elektro = 33 836,53 Kč 

b2) Přípojka vody = 79 736,02 Kč 

b3) Přípojka kanalizace dešťová = 132 564,43 Kč 

b4) Přípojka kanalizace splašková = 2 549,31 Kč 

b5) Ţumpa = 56 742,84 Kč 

b6) Přípojka plynu = 34 984,68 Kč 

b7) Plot zděný = 50 545,18 Kč 

b8) Vrata = 4 133,08 Kč 

b9) Dlaţba = 2 956,60 Kč 

b10) Dlaţba = 3 477,12 Kč 
 

Cena nemovitosti včetně odpočtu opotřebení činí celkem  4 645 343,17 Kč 

c) Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění 

c1) Sklad 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Druh objektu:  Nemovitosti pro skladování 

Míra kapitalizace (dle příl. č. 16): 6,50 % 

Skupina: D) 

Výnosy z pronajímaných prostor: 

Název Plocha [m
2
] Nájemné [Kč/m

2
] Výnos [Kč] 

sklad 658,00 533,25 350 878,50 

Výnosy celkem 350 878,50 

Ocenění: 

Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = 350 878,50 Kč 

Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: 

Cena stavebního pozemku: 677 280,- Kč 

Výměra stavebního pozemku:  816 m
2 

Skutečně zastavěná plocha:  758 m
2 

Cena skutečně zastavěné plochy:  629 140,- Kč 

Odpočet 5 % z ceny zastavěného pozemku: - 31 457,- Kč 

Odpočty nákladů procentem ze zjištěného nájemného 

 

350 878,50 * 40 % = 140 351,40 

 

Vypočtené odpočty celkem: - 140 351,40 Kč 
 

Roční nájemné upravené dle § 23 odst. 4: = 179 070,10 Kč 

Míra kapitalizace 6,50 % /  6,50 % 
 

Cena stanovená výnosovým zpŧsobem = 2 754 924,62 Kč 
 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu oceňování: 

Skupina: D) Bez zásadních změn - stabilizovaná 
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oblast, nemovitost nemá rozvojové moţnosti 

Ocenění nákladovým způsobem  CN = 4 645 343,17 

Ocenění výnosovým způsobem  CV = 2 754 924,62 

Rozdíl  R =  1 890 418,55 

 

Výpočet dle přílohy 17 tab. 2, skupiny D):  

 

 CV + 0.10 R  =  2 943 966,48 Kč 
 

Cena stanovená kombinací nákladového a výnosového zpŧsobu = 2 943 966,48 Kč 

d) Pozemky 

d1) Pozemek  - § 27 - § 32 

Pozemky oceněné dle cenové mapy. 

Název Parcelní číslo Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

zastavěná plocha St. 850 759,00 830,00 629 970,- 

zahrada 851/1 57,00 830,00 47 310,- 

Pozemky oceněné dle cenové mapy – celkem  677 280,- 

Pozemek - zjištěná cena = 677 280,- Kč 

  



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 384 

C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Ceny bez odpočtu opotřebení: 

Stavba: 

c) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

c1) Sklad = 2 943 966,48 Kč 

d) Pozemky 

d1) Pozemek = 677 280,- Kč 
 

Stavba - celkem:  3 621 246,48 Kč 
 

Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  3 621 246,48 Kč 

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  3 621 250,- Kč 

Výsledné ceny: 

Stavba: 

c) Ocenění výnosovým zpŧsobem 

c1) Sklad = 2 943 966,48 Kč 

d) Pozemky 

d1) Pozemek = 677 280,- Kč 
 

Stavba - celkem:  3 621 246,48 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  3 621 246,48 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  3 621 250,- Kč 
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VÝŠE ZHODNOCENÍ STAVBY STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI - 

MOŢNÉ ZPŦSOBY VÝPOČTU  

Tomáš Chmelík 
88

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá problematikou znaleckého zjištění zhodnocení stavby, různými 

stavebními úpravami v různém čase, naznačuje moţný postup znalce pro tento případ nejen v 

rovině teoretické, ale i na praktických příkladech.  

 

PROBLEMATIKA ZHODNOCENÍ – ÚVOD 

Problematika zhodnocení nemovitostí různými úpravami se ve znalecké praxi často 

vyskytuje u dříve restituovaných nemovitostí a nemovitostí, které jsou ve společném uţívaní 

více osob, případně v souvislosti s pronájmem nemovitosti, kdy nájemce zhodnotí stavbu 

stavebními úpravami a následně nájemce poţaduje po pronajímateli uhrazení odpovídající 

hodnoty prací, jeţ do objektu vloţil.   

Rozsah práce znalce závisí na zadání posudku zpravidla od soudu. Obvykle je 

vyţadováno posoudit: 

• cenu provedených prací, 

• změnu obvyklé (trţní) ceny stavby provedenými stavebními pracemi. 

Trţní ocenění daného typu nemovitosti (budovy) je teoreticky moţné zpracovat na 

základě věcné, výnosové a srovnávací metody. Trţní hodnota nemovitosti je standardně 

tvořena hodnotou pozemku s příslušenstvím a hodnotou budovy včetně všech součástí a 

příslušenství.  

Věcná hodnota vychází z reprodukční ceny stavby k datu ocenění, která se sniţuje o 

opotřebení. 

Základem výpočtu výnosové hodnoty jsou zisky zjištěné nebo predikované, které v 

budoucnu můţe vlastnictví nemovitosti při jejím pronájmu přinášet. Tyto zisky se 

diskontováním (odúročením) převádějí na současnou hodnotu a sčítají. Tím dochází k 

porovnání zisků z vlastnictví nemovitosti s eventuálními zisky při investování částky ve výši 

ceny věci s úroky. 

Srovnávací hodnota vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při sjednání kupní smlouvy (ve smyslu § 2 odst. 1, 

odst. 3 písm. c/ zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Srovnatelnou cenou tedy 

rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění 

uzavřenými prodeji, na základě řady hledisek. Těmito hledisky jsou hlavně lokace (umístění) 

nemovitosti, její atraktivita a účel uţití.  

Trţní hodnota (cena obvyklá) je v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v § 2 

odst. 1 definována jako cena obvyklá: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí 
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cena, která by byla dosaţena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvaţují 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 sluţbě 

vyplývající z osobního vztahu k nim.“ 

 

PŘÍKLAD Č.1  – RODINNÝ DŦM [1] 

Popis  

Jako první příklad z praxe je dále uveden výpočet zhodnocení rodinného domu. 

Předmětem znaleckého posudku bylo podle ţádosti vlastníka nemovitosti určení zhodnocení 

nemovitosti jednotlivými úpravami provedenými po roce 1995 na předmětném rodinném 

domě. Některé stavební úpravy rodinného domu byly provedené vlastníkem, některé provedl 

syn majitele. Posudek byl zpracován v roku 2007, tedy v době platnosti vyhlášky č. 540/2002 

Sb. Stanovení výše zhodnocení bylo vyţadováno v cenové úrovni 2007. 

Původní dům byl vystavěn v roce 1925 jako částečně podsklepený, s jedním nadzemním 

podlaţím a sedlovou střechou. Ve dvoře byly původně postaveny vedlejší stavby (kotelna, 

prádelna, dílna). 

V roce 1962 byla sejmuta střecha, provedena nástavba 2. nadzemního podlaţí a nová 

sedlová střecha. 

V roce 1998 byla na místě vedlejších staveb ve dvoře (kotelna, prádelna, dílna) 

provedena jednopodlaţní nepodsklepená přístavba, jeţ byla připojena jako součást bytu v 1. 

nadzemním podlaţí. 

V roce 1998 bylo provedeno obezdění a zastřešení terasy na dvorní straně objektu ve 2. 

nadzemním podlaţí.  

V roce 2000 byla v půdním prostoru provedena vestavba obytných prostor 

s hygienickým zázemím. 

Jako podklad pro vypracování posudku byly k dispozici následující podklady: 

 Projektová dokumentace objektu k roku 1995 

 Stavební povolení na přístavbu rodinného domu  

 Projektová dokumentace přístavby 

 Kolaudační rozhodnutí ze dne 10.9.1998 

 Ohlášení stavebních prací ze dne 13. září 1998 

 Projektová dokumentace zastřešení terasy 

 Projektová dokumentace půdní vestavby 

 Doklady o vlastnictví 
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Objednatelem posudku je poţadováno zjištění zhodnocení domu jednotlivými 

úpravami provedenými po roce 1995, tj.: 

1. provedení jednopodlaţní nepodsklepené přístavby v roce 1998 po odstranění 

vedlejších staveb ve dvoře (kotelna, prádelna, dílna);  

2. obezdění a zastřešení terasy na dvorní straně objektu ve 2. nadzemím podlaţí v roce 

1998;  

3. provedení pŧdní vestavby obytných prostor se sociálním zařízením v roce 2000. 

Pro stanovení výše zhodnocení bylo provedeno ocenění staveb k roku 2007 a jejich 

porovnání s původním neupraveným stavem: 

1. zhodnocení dvorní přístavbou: 

a) ocenění domu s přístavbou z roku 1998 (kdyby byl bez obezdění terasy a bez půdní 

vestavby) k roku 2007, bez vedlejších staveb; 

b) ocenění domu bez úprav, s připočtením vedlejších staveb ve dvoře, jeţ byly 

nahrazeny dvorní přístavbou (tedy jakou cenu by měl objekt se dvěma nadzemními 

podlaţími a dvorními stavbami, kdyby se ţádné další úpravy neprováděly); 

c) zhodnocení přístavbou je dáno rozdílem těchto dvou cen. 

2. zhodnocení obezděním a zastřešením terasy: 

a) ocenění domu s obezděnou terasou (kdyby byl bez dvorní přístavby a bez půdní 

vestavby) k roku 2007, s připočtením dvorních vedlejších staveb, 

b) ocenění domu bez úprav, s připočtením vedlejších staveb ve dvoře, jeţ byly 

nahrazeny dvorní přístavbou (tedy jakou cenu by měl objekt se dvěma nadzemními 

podlaţími a dvorními stavbami, kdyby se ţádné další úpravy neprováděly); 

c) zhodnocení obezděním a zastřešením terasy je dáno rozdílem těchto dvou cen. 

3. zhodnocení půdní vestavbou: 

a) ocenění domu s provedenou půdní vestavbou (kdyby byl bez dvorní přístavby a bez 

obezdění a zastřešení terasy) k roku 2007, s připočtením dvorních vedlejších 

staveb, 

b) ocenění domu bez úprav, s připočtením vedlejších staveb ve dvoře, jeţ byly 

nahrazeny dvorní přístavbou (tedy jakou cenu by měl objekt se dvěma nadzemními 

podlaţími a dvorními stavbami, kdyby se ţádné další úpravy neprováděly); 

c) zhodnocení půdní vestavbou je dáno rozdílem těchto dvou cen. 

4. Pro kontrolu je provedeno ocenění stavby v současném stavu, se všemi provedenými 

úpravami (bez vedlejších staveb ve dvoře). 

Pro zjištění jednotlivých cen bylo pouţito ocenění podle § 5 a přílohy č. 6 vyhlášky 

č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. Vyuţito je analytické metody výpočtu opotřebení podle přílohy č. 14 vyhlášky, coţ 

umoţňuje zohlednit různé stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, případně jejich částí 

(např. základy původní části a základy přístavby). Opotřebení je pak vypočteno váţeným 

průměrem opotřebení jednotlivých konstrukcí resp. vybavení, kdyţ vahou jsou tzv. objemové 

podíly, vyjadřující cenový podíl dané konstrukce na ceně celé stavby. Přitom bylo vyuţito 

dělení jednotlivých konstrukcí a vybavení podle stáří, jejich objemové podíly byly děleny na 
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základě poměru obestavěného prostoru, plošné prvky podle zastavěné plochy (základy, 

zastřešení ap.).  

Vzhledem k poţadavku objednatele byly oceněny pouze budovy bez venkovních 

úprav, pozemků a trvalých porostů. 

Zhodnocení nemovitosti nelze zaměňovat s výší nákladů, které byly do úprav 

nemovitosti vloţeny, poněvadţ např. bouracími pracemi a odvozem vybouraného materiálu se 

cena stavby nezvyšuje. Obdobně náhradou stávající funkční konstrukce konstrukcí novou (zde 

např. nová dvorní přístavba na místě původních vedlejších staveb) nedojde ke zvýšení ceny o 

celou cenu nové konstrukce resp. práce na její zabudování, ale jen o rozdíl ceny konstrukce 

původní a konstrukce ji nahrazující. Zapravení pro stavebních pracích rovněţ cenu 

nemovitosti nezvyšuje. 

Dále bylo provedeno paralelně ocenění s koeficientem prodejnosti, které přibliţně 

vyjadřuje zhodnocení z hlediska trţních cen nemovitostí. 

Postup výpočtu 

Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand 
Podíl 

(př.14) 
% Pod.č. 

Koe
f. 

Uprav. podíl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Základy původní betonové pasy s izolací S 0,07100   85 0,06035 1,00 0,06035 

 Základy přístavba betonové pasy s izolací S 0,07100   15 0,01065 1,00 0,01065 

2 Zdivo sklep a 1. NP cihelné tl. 45 cm S 0,22300 41 0,09143 1,00 0,09143 

 Zdivo 2.NP cihelné tl. 45 cm S 0,22300 43 0,09589 1,00 0,09589 

 Zdivo přístavba cihelné tl. 45 cm S 0,22300 14 0,03122 1,00 0,03122 

 Zdivo obezdění terasy cihelné tl. 45 cm S 0,22300 1 0,00223 1,00 0,00223 

 Zdivo příčky půda cihelné  S 0,22300 1 0,00223 1,00 0,00223 

3 Stropy původní stropy rovné S 0,08400 61 0,05124 1,00 0,05124 

 Stropy 2.NP stropy rovné S 0,08400 33 0,02772 1,00 0,02772 

 Stropy přístavba stropy rovné S 0,08400 6 0,00504 1,00 0,00504 

4 Střecha původní dům sedlová střecha S 0,05200 67 0,03484 1,00 0,03484 

 Střecha přístavba pultová S 0,05200 19 0,00988 1,00 0,00988 

 Střecha terasa pultová S 0,05200 14 0,00728 1,00 0,00728 

5 Krytina původní  pálená taška na laťování S 0,03200 40 0,01280 1,00 0,01280 

 Krytina při vestavbě pálená taška na laťování S 0,03200 40 0,01280 1,00 0,01280 

 Krytina přístavba pálená taška na laťování S 0,03200 20 0,00640 1,00 0,00640 

Tabulka č. 1 - Příklad dělení jednotlivých konstrukcí a vybavení (část) 

 

 
S koeficientem 

prodejnosti 
Bez Kp 

Původní stav k roku 1995 - dům 2 175 420,- 1 374 240,- 

Původní stav - kotelna 14 780,- 9 340,- 

Původní stav - prádelna 18 120,- 11 450,- 

Původní stav - dílna 36 720,- 23 200,- 

Celkem původní stav: dům + kotelna + dílna + prádelna 2 245 050,- 1 418 230,- 

Tabulka č.  2 - Ocenění k roku 2007 za předpokladu neprovedení ţádných úprav 
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Provedeno obezdění a zastřešení terasy, bez půdní vestavby a 
bez dvorní přístavby, cena k roku 2007 

S koeficientem 
prodejnosti Kp 

Bez Kp 

Dům 2 319 000,-2 1 464 940,-1 

Kotelna 14 780,-7 9 340,-2 

Prádelna 18 120,-3 11 450,-8 

Dílna 36 720,-0 23 200,-4 

Celkem 2 388 620,-2 1 508 930,-5 

Tabulka č.  3 - Ocenění k roku 2007 za předpokladu dvorní přístavby,  bez obezdění terasy a bez pŧdní 

vestavby 

 

Provedena přístavba, bez obezdění terasy a bez půdní 
vestavby, cena k roku 2007 

S koeficientem 
prodejnosti Kp 

Bez Kp 

Dům 2 760 240,- 1 743 680,- 

Kotelna 0,00 0,00 

Prádelna 0,00 0,00 

Dílna 0,00 0,00 

Celkem 2 760 240,- 1 743 680,- 

Tabulka č.  4 - Ocenění k roku 2007 za předpokladu zastřešení terasy,  bez dvorní přístavby a pŧdní 

vestavby 

 

Provedena půdní vestavba, bez obezdění terasy  
a bez dvorní přístavby, cena k roku 2007 

S koeficientem 
prodejnosti Kp 

Bez Kp 

Dům 2 427 020,- 1 533 180,- 

Kotelna 14 780,- 9 340,- 

Prádelna 18 120,- 11 450,- 

Dílna 36 720,- 23 200,- 

Celkem 2 496 640,- 1 577 170,- 

Tabulka č.  5 Ocenění k roku 2007 za předpokladu pŧdní vestavby, bez dvorní přístavby a zastřešení 

terasy 

 

 

 

 

 

 

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 390 

Stav při provedení všech úprav (současný stav),  
cena k roku 2007 

S koeficientem 
prodejnosti Kp 

Bez Kp 

Dům 3 138 740,- 1 982 780,- 

Kotelna 0,00 0,00 

Prádelna 0,00 0,00 

Dílna 0,00 0,00 

Celkem současná cena budovy 3 138 740,- 1 982 780,- 

Tabulka č.  6 - Ocenění k roku 2007 za předpokladu dvorní přístavby, obezdění terasy a pŧdní vestavby  

(současný stav) 

 

Zhodnocení dvorní přístavbou 
S koeficientem 
prodejnosti Kp 

Bez Kp 

Dům s dvorní přístavbou z r. 1996, bez obezdění terasy a 
půdní vestavby, odstraněny ve dvoře původní vedlejší stavby 

2 760 240,- 1 743 680,- 

Původní stav k roku 1995 - dům 2 175 420,- 1 374 240,- 

Původní stav - kotelna 14 780,- 9 340,- 

Původní stav - prádelna 18 120,- 11 450,- 

Původní stav - dílna 36 720,- 23 200,- 

Celkem původní stav: dům + kotelna + dílna + prádelna 2 245 050,- 1 418 230,- 

Zhodnocení dvorní přístavbou (vč. znehodnocení odstraněním 
vedlejších staveb ve dvoře) 

515 190,- 325 450,- 

Tabulka č.  7 - Výpočet zhodnocení dvorní přístavbou  

 

Zhodnocení obezděním a zastřešením terasy 
S koeficientem 

prodejnosti 
Bez Kp 

Dům původní, jen obezdění terasy 2 319 000,- 1 464 940,- 

Původní stav k roku 1995 - dům 2 175 420,- 1 374 240,- 

Zhodnocení obezděním a zastřešením terasy 143 580,- 90 700,- 

Tabulka č.  8 - Výpočet zhodnocení obezděním a zastřešením terasy 

 

  Pozn.: vedlejší stavby nejsou uváděny, jejich stav je stejný pro oba případy, nemají 

vliv na zhodnocení 

Zhodnocení půdní vestavbou 
S koeficientem 

prodejnosti 
Bez Kp 

Dům původní, jen půdní vestavba 2 427 020,- 1 533 180,- 

Původní stav k roku 1995 - dům 2 175 420,- 1 374 240,- 

Zhodnocení vestavbou bytu do půdy 251 600,- 158 940,- 

Tabulka č.  9 - Výpočet zhodnocení pŧdní vestavbou 
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 Pozn.: vedlejší stavby nejsou uváděny, jejich stav je stejný pro oba případy, nemají 

vliv na zhodnocení. 

 

Zhodnocení všemi provedenými úpravami 
S koeficientem 

prodejnosti 
Bez Kp 

Současný stav - provedeny všechny úpravy 3 138 740,- 1 982 780,- 

Původní stav k roku 1995 vč. vedlejších staveb 2 245 050,- 1 418 230,- 

Celkové zhodnocení všemi úpravami 893 690,- 564 550,- 

Tabulka č.  10 - Výpočet zhodnocení všemi provedenými úpravami 

 

Přehled jednotlivých zhodnocení  
S koeficientem 
prodejnosti Kp  

(odhad v trţní ceně) 

Bez Kp  
(odhad  

v reprodukční ceně) 

Obezděním terasy 143 580,--  Kč 90 700,--  Kč 

Půdní vestavbou 251 600,--  Kč 158 940,--  Kč 

Přístavbou ve dvoře 515 190,--  Kč 325 450,--  Kč 

Celkem 893 690,--  Kč 564 550,--  Kč 

Zhodnocení dle současné ceny celkem 893 690,--  Kč 564 550,--  Kč 

Tabulka č. 11 - Závěrečný přehled jednotlivých zhodnocení 

 

Obrázek č. 1 – Pohled na rodinný dŧm z ulice 
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Obrázek č. 2 – Pohled na rodinný dŧm ze zadní části 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Pohled do podkroví 
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PŘÍKLAD Č. 2 – BUDOVA NÁDRAŢÍ 

Popis 

Jako druhý příklad je níţe popsán postup výpočtu zhodnocení stavebními úpravami 

nebytového prostoru v budově nejmenovaného nádraţí.  

Předmětem znaleckého posudku je určení zhodnocení nebytového prostoru kadeřnictví 

v přízemí budovy nádraţí k datu 31.5.2002, kdy nájemce nebytový prostor opustil.  

V nebytové jednotce v přízemí nádraţní budovy se nachází kadeřnictví. V současné 

době kadeřnictví provozuje jiný nájemce nebytového prostoru. 

Nebytový prostor zahrnuje recepci, místnost kadeřnictví, pedikúru, holičství, šatny 

zaměstnanců, hygienické zařízení, WC pro zaměstnance a skladovací komory. V roce 1992, 

kdy rekonstrukce započala, bylo podle poskytnutých informací na místě současného 

kadeřnictví WC pro veřejnost nádraţí. WC pro veřejnost v části vstupní haly nádraţí 

obsahovala dámské a pánské WC a místnost obsluhy. V pánské části byly kabiny a pisoárová 

stání a v dámské části kabiny. Zdi měly keramický obklad. Ve vstupní části byly zdi opatřeny 

emailovým nátěrem. WC pro veřejnost byla přístupná z haly nádraţí.  

Podle poskytnutých informací při místním šetření nebyly záchody v roce 1992 jiţ 

funkční a pro veřejnost byly jiţ uzavřeny.  

Původní zařízení a dispoziční rozdělení bylo při rekonstrukci vybouráno. Původní 

podlahové souvrství bylo také vybouráno. Proti původní velikosti prostoru byla jednotka 

kadeřnictví zvětšena směrem do haly nádraţí o cca 3,3 m délky. Obezdění prostoru směrem 

do haly bylo provedeno z plynosilikátových tvárnic tloušťky 30 cm. Vybourána byla i část 

obvodové zdi pro zřízení vstupu z ulice. Vstup do nebytového prostoru byl vybudován přímo 

z ulice s obloukovým vstupním portálem. Část obloukového vstupního portálu jiţ současný 

nový nájemce upravil do roviny. Při rekonstrukci bylo vyuţito stávajících hlavních rozvodů 

inţenýrských sítí, na které se připojily nové rozvody v jednotce. Kanalizace a rozvody vody 

jsou podle poskytnutých informací vedeny v plastovém potrubí. Svislé kanalizační potrubí, na 

které je objekt napojen, je z litiny. Pro kadeřnictví a hygienické zařízení byly provedeny nové 

rozvody kanalizace a vody. V místnosti kadeřnictví je kanalizace a voda vedena v podlaze k 

místu, kde jsou osazena křesla pro mytí hlav. Elektroinstalace byla při rekonstrukci 

vybudována nově. Omítky jsou provedeny jako hladké. V hygienických místnostech je 

keramický obklad. Na podlahách je keramická dlaţba. Dveře jsou dřevěné hladké a osazené v 

ocelových zárubních. Dveře do šatny a vstupní dveře jsou kovové s prosklením. V místnosti 

recepce je kazetový podhled, který je lokálně poškozen. V místnosti kadeřnictví, holičství a 

šatny zaměstnanců je dřevěný laťkový podhled. Na WC pro zaměstnance je sníţený 

sádrokartonový podhled. V nebytovém prostoru je základní vzduchotechnika, která 

zabezpečuje pouze výměnu vzduchu a odtah vzduchu do světlíku. Rekonstrukce nebytového 

prostoru byla ukončena v roce 1993.  

Největší vliv na hodnotu nemovitosti v daném místě a čase má však vývoj a situace v 

daném segmentu realitního trhu. Pokud budeme analyzovat jednotlivé segmenty realitního 

trhu, jsou patrné dramatické výkyvy v daných segmentech realitního trhu ve stejném čase, ale 

i v dlouhodobém časové horizontu. Realitní trh se historicky vyvíjel poměrně dramaticky 

(hodnota nemovitostí stoupá a klesá) a má také dlouhodobou závislost na vývoji ekonomiky 

České republiky a v roce 1992 ještě Československé federativní republiky.   

Při výpočtu trţní hodnoty budovy nádraţí ke stanoveným datům a za výše uvedených 

nestandardních předpokladů můţeme teoreticky pouţít metodu věcné hodnoty.  Při provedení 

dílčí stavební úpravy (rekonstrukce bývalého hygienického zařízení) dojde v ocenění k roku 
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1993 k navýšení věcné hodnoty budovy vůči roku 1992, které však bude zkresleno odpočtem 

opotřebení za další rok stáří budovy. Při ocenění k roku 2002 dojde vůči oceněním k letem 

1992 a 1993 k navýšení stavebních nákladů pro hypotetické postavení dané budovy, ale 

zároveň dojde ke zvýšenému odpočtu opotřebení.  

Při výpočtu výnosové metody dojde pravděpodobně k navýšení potenciálního výnosu 

z nájemného z pronajatelných prostor v budově, ale v letech 1992 a 1993 téměř nefungoval 

trh s výnosovými nemovitostmi a z tohoto důvodu nelze určit kapitalizační míru, která je 

zásadní pro kalkulaci výnosové hodnoty. První oficiální investiční nemovitostní prodejní 

transakce, která nastavila úroveň kapitalizační míry, byla dokončena v roce 1998. 

Výpočet srovnávací hodnoty je zaloţen na srovnání realizované nebo nabídkové 

prodejní ceny srovnatelné nemovitosti v daném místě a čase. Podle mých poznatků na 

realitním trhu došlo pouze k několika prodejům srovnatelných nemovitosti, které se odehrály 

v cca posledních 5 letech, a tudíţ je nemůţeme při stanovení srovnávací hodnoty pouţít.   

Dále není vhodné a moţné provést kalkulaci zhodnocení nebo znehodnocení budovy 

určením trţní hodnoty takto velké a takto specifické budovy k daným datům v roce 1992, 

1993 a 2002. Pokud se podaří tyto historické trţní hodnoty nějakým způsobem stanovit, tak 

porovnání výsledků nám nebude ukazovat zhodnocení nebo znehodnocení specifikovaných 

prostor provedenými stavebními úpravami. V této souvislosti je nutné zdůraznit, ţe 

předmětem ocenění je poměrně velmi specifická nádraţní budova. 

Postup výpočtu 

Pro zpracování znaleckého posudku byla zvolena metoda kalkulace zaloţená na 

odsouhlasených podkladech s rozsahem provedených stavebních úprav a zhodnocení  

reálnosti tehdy vynaloţených nákladů a posouzení jejich vlivu na zhodnocení předmětných 

prostor spolu s metodou kalkulace provedené znalcem na základě vlastního šetření na místě a 

vlastního posouzení hodnoty provedených úprav a prací včetně vynaloţeného materiálu. V 

rámci tohoto posudku bude také provedeno posouzení opotřebení stavebních úprav a na 

základě tohoto posouzení bude provedeno stanovení hodnoty provedených stavebních úprav k 

datu 31.5.2002.   

Individuální kalkulací se tvoří cena nově určovaného předmětu na základě kalkulace 

nákladů s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výrobce, výroby, místa, času dodávky a 

dalších faktorů ovlivňujících výši ceny. Pro individuální kalkulaci přímých nákladů se uţívá 

normativních a oceňovacích podkladů, jejichţ soubor můţe tvořit normativní základnu. 

Kalkulace nepřímých nákladů probíhá zpravidla pomocí metody přiráţkové kalkulace, která 

slouţí také ke stanovení zisku. Lze ale podrobně, je-li to ekonomicky a časově únosné, 

kalkulovat i nepřímé náklady a vyčíslit potřebný zisk. V současné době je vhodné preferovat 

individuální kalkulaci ceny všude tam, kde jsou známy konkrétní podmínky a jsou vyjasněny 

poţadavky na dodávku. 

Cena stanovená na základě rozpočtových ukazatelů je výpočet, kde s vyuţitím 

příslušných technických norem jsou stanoveny výměry z projektu (např. obestavěný prostor v 

m
3
 podle ČSN 734055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů z roku 

1963, zastavěná či uţitná plocha v m
2
 ap.) a tyto vynásobeny rozpočtovým ukazatelem (tj. 

údajem např. v Kč/m
3
 obestavěného prostoru či v Kč/m

2
 uţitné plochy). Např. cena objektu v 

Kč = obestavěný prostor v m
3
 x rozpočtový ukazatel v Kč/m

3
. Průměrné rozpočtové ukazatele 

jsou pravidelně publikovány např. společnostmi ÚRS Praha, a.s., RTS Brno, s.r.o. a dalšími 

společnostmi.  

Cena formou poloţkového rozpočtu je nejpodrobnější a současně nejpracnější metodu. 

Nejdůleţitějším podkladem je podrobný výkaz výměr včetně detailní specifikace jednotlivých 
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prvků stavebních konstrukcí a prací. Nejlépe jej můţe zpracovat rozpočtář spolupracující s 

projektantem nebo znalcem. Základní náklady se stanoví pomocí objemů z výkazu výměr, 

které se ocení jednotkovými cenami stavebních konstrukcí a prací. Pokud jednotková cena 

práce nezahrnuje i náklady na hlavní materiál nutný pro provedení příslušné práce, stanoví se 

jeho potřebné mnoţství a ocení se plánovanou pořizovací cenou materiálu. Tato cena zahrnuje 

nákupní cenu a náklady spojené s pořízením materiálu. Jedná se zejména o dopravní náklady. 

Tímto vznikne poloţkový rozpočet, který je zpravidla členěn na část HSV (hlavní stavební 

výroba) a PSV (pomocná stavební výroba - stavební řemesla). Jednotkové ceny stavebních 

prací má buď dodavatel vlastní, které investor odsouhlasí, nebo lze pouţít např. Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací, které vydává firma ÚRS Praha, a.s., nebo ceníky 

vydávané firmou RTS Brno, s.r.o. Posledně jmenovaná firma vydává téţ ceníky 

agregovaných poloţek, které umoţňují rychlejší (ale méně přesné) sestavení rozpočtu. 

Formální uspořádání rozpočtu usnadní pouţití formulářů, které prodává firma ÚRS Praha, a.s. 

Cena stavebního objektu je tak dána součtem cen jednotlivých oceněných konstrukcí a prací.  

Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby je potřeba také přesně specifikovat. 

Jedná se zejména o náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, vlivy místa a klimatu, 

ztíţené dopravní podmínky apod. Jejich výši je moţné odvodit procentní sazbou ze 

základních nákladů. Opět platí zejména pro investora, aby si sám udělal průzkum o jejich 

obvyklé výši. Tyto údaje nejsou systematicky zveřejňovány ţádnou společností.  

V našem případě byla zvolena metoda kalkulace stavebních prací a materiálů. Tato 

metoda byla zvolena z důvodu změny vyuţití původních veřejných toalet na současné 

kadeřnictví. Na základě poskytnuté částečné projektové dokumentace, poskytnutých 

dokumentů a informací získaných na místním šetření byl nově proveden výkaz výměr a 

následně stanoveny jednotkové ceny prací v cenové úrovní roku 2010.  

Pro ocenění byly pouţity ceníky URSu (směrné „orientační ceny“, obvyklé ceny na 

stavebním trhu) a v řadě případů bylo pouţito tzv. „R“-poloţek pro dodávku a montáţ, a dále 

samostatných poloţek dodávek materiálu (tyto poloţky byly naceněny individuální kalkulací 

přímých nákladů - materiál, montáţ, doprava, stroje, nářadí atd).  

Ceníkové poloţky, které dle zkušeností nepokryjí náklady uvedené jako orientační 

směrné nebo naopak jsou výrazně vyšší neţ ceny při realizaci, byly kalkulovány podobně jako 

„R“ poloţky. Jednotlivé poloţky byly rozděleny do příslušných oddílů stavby a jednotlivé 

oddíly byly sestaveny do rekapitulačního listu. Jednotkové ceny z roku 2010 byly převedeny 

pouţitím indexů cen stavebních děl a prací na cenovou úroveň 1992. Podkladem zindexování 

jednotkových cen jsou indexy cen uváděné Českým statistickým úřadem z roku 2010, 2009, 

2005, 1999, 1994 a 1993. 

Pro stanovení jednotkových cen byly pouţity indexy cen stavebních děl podle směrů 

výstavby a to pro stavební dílo – nebytové budovy nevýrobní.  

V průběhu let 1993 aţ 2010 se měnila také základní sazba DPH pro stavební práce 

prováděné na nebytových provozech. V roce 2010 je sazba DPH 20%. V roce 2009 a 2005 

byla sazba ve výši DPH 19%. V roce 2000 byla sazba DPH 22% a v roce 1993 byla sazba 

DPH 23%. 

Ceny prací a materiálů v cenové úrovni roku 1992 jsou stanoveny jako ceny nového 

pořízení těchto stavebních prací (tzn. v cenách není započteno ţádné opotřebení, poškození 

aj.). 
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Výpočet 

Na základě poskytnuté částečné projektové dokumentace, poskytnutých dokumentů a 

informací získaných na místním šetření byl nově proveden výkaz výměr a následně 

poloţkový rozpočet stavebních úprav nebytového prostoru v přízemí objektu nádraţí. 

Vzhledem k tomu, ţe podle poskytnutých informací byla rekonstrukce a rozšíření 

předmětných prostor současného kadeřnictví prováděna v závěru roku 1992 a začátku roku 

1993, kdy 27.1.1993 bylo vydáno povolení k zahájení provozu nebytových prostor jakoţto 

provozovny kadeřnictví, bylo do kalkulace nákladů stavebních prací započteno i DPH pro 

konečného uţivatele. 

Podle dopisu soudu nebyla a není společnost nájemce plátcem DPH, proto by si 

nemohla odečíst DPH z konečné ceny včetně DPH. 

 

Výsledná kalkulace na základě poloţkového rozpočtu je následující:  

Rozpočtové náklady celkem      675 858,40 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady        10 916,90 Kč 

Náklady na stavební práce a materiál celkem    686 775,30 Kč 

DPH 23%        157 958,30 Kč 

Cena celkem včetně DPH      844 733,60 Kč 

 

Celková cena zjištěná nezávislou kalkulací nákladů na rekonstrukci a rozšíření prostor 

kadeřnictví v přízemí budovy nádraţí v cenové úrovni roku 1992/1993 činí k datu 27.1.1993 

tj. ke dni vydání povolení k zahájení provozu nebytových prostor jakoţto provozovny 

kadeřnictví celkem 844 734,- Kč včetně DPH. Autor zde neuvádí poloţkový rozpočet, protoţe 

jednotlivé poloţky rozpočtu nejsou rozhodující pro popis metody výpočtu, níţe jsou popsány 

jednotlivé poloţky rozpočtu s výpočtem opotřebení. 

K výsledné ceně za dodávku a montáţ byla přičtena DPH (sazba pro rok 1993 činí 

23%) a následně byla cena sníţena o opotřebení jednotlivých konstrukcí. Opotřebení 

jednotlivých konstrukcí bylo kalkulováno k roku 2002, kdy nájemce nebytový prostor opustil. 

Poloţky kalkulace pro montáţ, práce apod. nejsou opotřebovávány a jsou tak do výpočtu 

zhodnocení započteny nulovou částkou. Výpočet vychází z předpokladu, ţe samotná práce 

nezhodnocuje nemovitost. Jako příklad lze uvést opravu či práci ohledně automobilu. 

Samotná práce souvisící například s výměnou motoru automobil nezhodnotí. K zhodnocení 

dojde právě umístněním a uvedením do provozu nového motoru v automobilu.  

Vzhledem k faktu, ţe stavba (stavební a ostatní úpravy) a její části nebo prvky 

uţíváním a stárnutím postupně degradují a ztrácí hodnotu, bylo vypočteno opotřebení 

jednotlivých stavebních částí, úprav, prvků a konstrukcí, které byly provedeny v rámci 

stavebních úprav nebytového prostoru kadeřnictví v přízemí nádraţní. Výpočet opotřebení 

jednotlivých prvků a konstrukcí byl proveden lineární metodou, kdy byly určeny jednotlivé 

předpokládané ţivotnosti konstrukcí a prvků. Ţivotnosti konstrukcí a prvků byly určeny 

zhotovitelem znaleckého posudku na základě dostupných podkladů a literatury jako např. 

platné vyhlášky o oceňování majetku. Do výpočtu opotřebení nebyly kalkulovány pracovní 

náklady, ale pouze konstrukce, prvky a materiál. 
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Číslo 
poloţky 

Název poloţky 

Cena včetně 
DPH 

Stáří 
konstrukce 

Ţivotnost 
konstru-

kce 

Opotře- 

bení 

Cena po 
odpočtu 

opotřebení 

(Kčs resp. Kč) (let) (let) (%) (Kč) 

1 2 5 6 7 8 9 

3 
SVISLÉ A KOMPLETNÍ 
KONSTRUKCE 

 
        

310201111 
Příplatek za zaoblení zděného zdiva 
o vnitřním poloměru půdorysu do 5 
m 

2 887,89 10 80 
1

2,50 
2 526,90 

311291119 
Zdivo reţné lícované z cihel 
šamotových včetně lícování 

1 213,75 10 80 
1

2,50 
1 062,03 

311272123 
Zdivo nosné z pórobetonových 
přesných tvárnic hladkých 

63 115,25 10 80 
1

2,50 
55 225,85 

9 BOURACÍ PRÁCE          

962031132 

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo 
příčkovek nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy přes 4 m2 z cihel 
pálených, plných nebo dutých na 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou tl. do 100 mm 
včetně omítek, maleb a obkladů 

6 302,25 0 0 
1

00 
0,00 

962031133 

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo 
příčkovek nebo vybourání otvorů 
průřezové plochy přes 4 m2 z cihel 
pálených, plných nebo dutých na 
maltu vápennou nebo 
vápenocementovou tl. do 150 mm 
včetně omítek, maleb a obkladů 

1 586,30 0 0 
1

00 
0,00 

962032231 

Bourání zdiva nadzákladového z 
cihel nebo tvárnic nebo vybourání 
otvorů průřezové plochy přes 4 m2 z 
cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou 

2 311,58 0 0 
1

00 
0,00 

763 
MONTOVANÉ KONSTRUKCE - 
DŘEVOSTAVBY, SÁDROKARTONY 

         

763135010 
Podhledy sádrokartonové kazetové 
600x600 mm 

10 837,80 10 30 
3

3,33 
7 225,20 

763133310 

Dodávka a montáţ podhledu 
sádrokartonová impregnovaná deska 
vhodná do vlhkého prostředí 1x12,5 
mm, zavěšená nosná konstrukce z 
pozinkovaných profilů bez tepelné 
izolace - např. systém Knauf D113 
GKBi 

412,81 10 30 
3

3,33 
275,21 

998763201 
Přesun hmot do 6 m - konstrukce 
sádrokartonové 

227,26 0 0 
1

00,00 
0,00 

Celkem za 763 
MONTOVANÉ KONSTRUKCE - 
DŘEVOSTAVBY, SÁDROKARTONY 

       7 500,41 

Tabulka č. 12 - Příklad výpočtu ceny stavebních úprav po opotřebení 
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Název Cena (Kč) 

Cena za dodávku a montáţ bez odpočtu opotřebení k 27.1.1993 844 734,00 

  

Cena za dodávku a montáţ po odpočtu opotřebení k 31.5.2002 466 353,38 

Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 

Celkem technické zhodnocení rekonstrukcí a rozšířením prostor 466 353,38 

Tabulka č. 13 – Výsledná hodnota technického zhodnocení 

Celková cena zjištěná nezávislou kalkulací nákladů na rekonstrukci a rozšíření prostor 

kadeřnictví v přízemí nádraţí v cenové úrovni roku 1992/1993 po odečtu opotřebení 

stavebních konstrukcí a prvků činí celkem včetně DPH k datu 31.5.2002, tj. ke dni ukončení 

nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, částku 466 353,40 Kč. 

 

 

Obrázek č. 4 – Pohled na předmětnou nemovitost  

 

 

Obrázek č. 5 – Pohled na nebytový prostor kadeřnictví 
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Obrázek č. 6 – Pohled do kadeřnictví 

 

 

Obrázek č. 7 – Pohled do kadeřnictví 

 

ZÁVĚR 

Příspěvek ukazuje dva moţné postupy výpočtu zhodnocení nemovitosti. První příklad 

ukazuje poměrně beţně uţíváný postup výpočtu zhodnocení analytické metody dle cenového 

předpisu. Stejný přístup by byl v druhém příkladu poměrně obtíţně realizovatelný, protoţe by 

bylo prakticky nutné ocenění celého rozsáhlého nádraţí. Příklad ukazuje, ţe pouhá kalkulace 

nákladů na zhodnocení neznázorňuje skutečnou výši zhodnocení nemovitosti.   
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DEREGULACE NÁJEMNÉHO 

Tomáš Chmelík 
89

 

Abstrakt 

Ke konci roku 2010 bude v některých městech ukončena platnost zákona o 

jednostranném zvyšování nájemného. Příspěvek reaguje na mnohé nepřesnosti, které se v 

souvislost s deregulací ve společnosti objevují. Příspěvek rovněţ nabízí zamyšlení nad 

moţným dalším vývojem a srovnává situaci se zahraničními modely regulace nájemného.  

 

ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO 

Zvyšování regulovaného nájemného bylo upraveno s účinností od 31. března 2006 

zákonem č.107/2006 Sb. [5] tak, ţe jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem lze 

uplatnit v období, které začíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a končí dnem 31.12.2010.  

Pronajímatel je oprávněn zvýšit jednostranně nájemné jedenkrát ročně počínaje dnem 

1.1.2007. Jednostranné zvýšení v kaţdém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší neţ 

stanovený maximální přírůstek pro konkrétní hodnotu aktuálního nájemného ve vztahu 

k cílové hodnotě měsíčního nájemného.  

Zákonem č. 150/2009 Sb. [6], kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu byla provedena změna platnosti zákona ve vybraných městech aţ 

do 31. prosince 2012. Autor jiţ v předchozím období upozorňoval na fakt [2], ţe zvolené 

cílové hodnoty nemají vţdy reálný základ a jsou tak pouze politickým kompromisem.  

Tento zákon se vztahuje na asi 730 000 bytů (asi pětina bytového fondu), které 

podléhají regulovanému nájemnému. Jednostranné zvyšování nájemného se netýká všech 

nájemních bytů, ale pouze těch, u nichţ se po ukončení čtyřletého reformního „přechodného 

období“ předpokládá vyuţití smluvního přístupu. Zvyšování tedy nelze uplatnit například u 

bytů  bytových druţstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou 

a jinou pomocí pro druţstevní bytovou výstavbu či bytových druţstev dříve označovaných 

jako lidová bytová druţstva, které jsou v nájmu jejich členů (u výše uvedených bytů se 

uplatňuje tzv. věcně usměrňované nájemné). Dále pak u bytů jejichţ výstavba nebo dostavba 

byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichţ financování byla obcím poskytnuta dotace na 

výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace (poskytnutí 
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dotace do výstavby těchto bytů stát podmiňuje limitovaným „nákladovým“ nájemným, jehoţ 

maximální výše je stanovena jako podmínka pro poskytnutí dotace v jednotlivých dotačních 

titulech upravujících poskytování podpory). 

Ke konci roku 2010 bude v některých městech ukončena platnost zákona o 

jednostranném zvyšování nájemného. V této souvislosti se ve společnosti začalo objevovat 

mnoho nepřesností a dezinformací. Často se mluví o tom, ţe konec regulace je hrozbou pro 

nájemníky. Údajná hrozba má spočívat v tom, ţe nájemnící budou nuceni vlastníky bytů platit 

„horentní“ sumy za nájemné. To, ţe končí (částečně) platnost tohoto zákona neznamená 

automatický nárůst nájemného. Nájemné bude muset být od roku 2011 sjednáno pouze 

dohodou pronajímatele a nájemce. Bez souhlasu nájemce nebude moţné jednostranně 

zvyšovat nájemné tak, jak to umoţňoval zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Pokuď 

se smluvní strany nedomluví na výši nájemného můţou se obrátit na soud, který určí výši 

nájemného. V současné době je v České republice asi 730 tisíc bytů s regulovaným 

nájemným, ke konci roku 2010 končí regulace asi u 400 tisíc těchto bytů. Velká část z těchto 

bytů, cca polovina z uvedeného počtu, je ve vlastnictví obcí a ty jak známo nepůjdou masivně 

proti svým potenciálním voličům a zvyšovat nájemné. Zbylá část těchto bytů je v rukou 

soukromých osob (fyzických či právnických). Ve společnosti se mluví o tom, ţe tito vlastníci 

se budou domáhat zvýšení nájemného u obecných soudů a zaplaví těmito ţalobami soudy. 

Samozřejmě, ţe se vlastníci budou domáhat zvýšení nájemného, ale prvotně se o to pokusí 

dohodou s nájemcem. Autor se domnívá, ţe část nájemců, zejména přiznívců poslance JUDr. 

Křečka, bude tvrdošíjně zvyšování nájemného odmínat a budou se s majitelem raději pěkně 

dlouho soudit o výši nájemného. Další početná skupina nájemců přistoupí aspoň na dílčí 

zvýšení nájemného. Pronajímatelé, v duchu dobrého hospodáře, raději vezmou za vděk 

menšímu zvyšování nájemného neţ zdlouhavému a finančně náročnému domáhání se 

nájemného u obecných soudů. Samozřejmě, ţe se najde i část pronajímatelů, kteří budou 

odmítat cokoliv jiného, neţ nájemné v trţní výši.  

Ať uţ to budou příznivci JUDr. Křečka nebo „nenasytní“ pronajímatelé, 

pravděpodobně se obrátí na soud. Mimochodem JUDr. Křeček pobírá poslanecký plat včetně 

štědrých nezdaněných náhrad, bydlí v bytě s regulovaným nájemným a je navíc nejvíce 

slyšitelným odpůrcem jakékoliv deregulace nájemného. Právě tento příklad, dle názoru autora 

slouţí jako zářný příklad o „sociální funkci“  regulovaného nájemného.  

V souvislosti s budoucím rozhodováním soudů se hodně začalo mluvit o cenových 

mapách, které má v plánu ministerstvo pro místní rozvoj přiravit. Tyto cenové mapy by měly 
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slouţit jako vodítko pro rozhodování o výši nájemného ve sporných případech. Domnívám se, 

ţe odborná veřejnost, ke které tento článek směřuje, má své zkušenosti s jakoukoliv cenovou 

mapou. Dále je na zamyšlení, proč by cenu nějaké sluţby měla určovat jakákoliv mapa.  

Obecně se řeší spor, zda-li je bydlení sluţbou obecně či nikoliv. Bydlení, jeho kvalita a 

dostupnost však patří mezi lidské činnosti, kterým se v průběhu ţivota nelze vyhnout. Odpůrci 

teorie o bydlení jako o sluţbě zastávají názor, ţe bydlení představuje základní lidskou 

potřebu, proto nemůţe být vnímána jako sluţba (na trhu) obecně, protoţe vykazuje oproti 

jiným běţným sluţbám svá specifika. Z těchto a dalších důvodů jsou ve státech vyspělého 

světa zřizovány organizace či přímo ministerstva bydlení (místní rozvoj a bydlení, rozvoje a 

výstavby apod.), které připravují a následně uplatňují nástroje bytové politiky.  

Zde je důleţité poznamenat, ţe dostupnost bydlení musí být prioritou bytové politiky, 

nesmí však slouţit jako základ pro cenovou tvorbu nájemného a cenu bydlení obecně. 

Nájemné a cena bydlení se musí vztahovat ke kvalitě bydlení, jeho velikosti a umístění. Autor 

tudíţ nerozumí snaze ministerstva pro místní rozvoj připravit cenovou mapu nájemného. 

Bude snad ministerstvo příště vydávat cenové mapy benzínu, masa nebo snad toaletního 

papíru? Nájemné jako cena za poskytnutou sluţbu, kterou bezpochyby bydlení je, musí 

vznikat na trhu na základě poptávky a nabídky a nikoliv nějakou směrodatnou cenou ať uţ 

dána zákonem, vyhláškou či cenovou mapou. Autor cenovou mapu povaţuje pouze za jinou 

formu regulace, která bude formou omezení výše nájemného.  

Je jednoznačné, ţe soudy ke svému rozhodování o výši nájemného nepotřebují ţádné 

vodítka. Zákon o cenách jednoznačně říká, ţe cenou je peněţní částka sjednaná při nákupu a 

prodeji zboţí či sluţby. Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného 

nebo z hlediska uţití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboţí, volně sjednávaná 

mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo 

personálně nezávislí na daném trhu, který není ohroţen účinky omezení hospodářské soutěţe. 

Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneuţití 

výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných 

nákladů a přiměřeného zisku.  

V tomto případě mluvíme o úplné deregulaci, kdy při případné ţalobě musí být stanoveno 

nájemné trţní.  

Kdyby nastala rychlá deregulace, autor předpokládá určité krátkodobé rozkmitání cen 

nájemného, ale následně na základě trţních mechanizmů začne vyrovnávaní a narovnávání 

původních rozdílů mezi volně sjednávaným nájemným a původně regulovaným nájemným. 
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Tudíţ pokud bude pronajímatel poţadovat za poskytování sluţby, tj. bydlení příliš vysokou 

cenu, bude jeho nemovitost prázdná a nebude generovat ţádný výnos. Pochopitelně není 

v zájmu pronajímatele udělat z nájemníka neplatiče. V normálním trţním systému nejsou 

majitelé domů a nájemníci nepřátelé. Naopak, potřebují se, mají spolu oboustranně prospěšný 

obchodní vztah. A v případě sporů bude obchodní vztah přezkoumán rozhodcem (kdyţ to 

stanoví smlouva) nebo soudcem. 

DOSTUPNOST BYDLENÍ 

Dostupnost bydlení je důleţitým aspektem a ukazatelem ekonomického a společenského 

vývoje společnosti. Pochopitelně bydlení, jeho kvalita a dostupnost, je a bude součástí ţivota 

a otázku bydlení musí v průběhu svého ţivota řešit kaţdý. Zauţívalo se, ţe bydlení je základní 

lidskou potřebou, s čím autor souhlasí, avšak nutno zdůraznit, ţe nemůţe být nárokovaným 

poţadavkem vůči státu či společnosti. Ač teda bydlení můţeme povaţovat za zboţí či sluţbu 

poskytované na volném trhu, je však tento spotřební statek i v některých vyspělých zemích 

světa povaţován za tzv. obecně prospěšné zboţí (merit good), tj. zboţí, kde by jeho potřeba 

měla být podporována státem, podobně jako vzdělání. Z těchto důvodů vznikaly nejenom v 

České republice, tak téměř ve všech státech specializované sloţky vlády k otázce bydlení 

(ministerstva bydlení, ministerstvo pro místní rozvoj, apod.), které spravují tuto agendu a 

věnují se přípravě bytových politik a nástrojů bytové politiky, pomocí kterých intervenují na 

trhu s bydlením. „Jejich cílem je zpravidla zajistit finační dostupnost bydlení všem skupinám 

obyvatelstva,…“ [7] Vţdy je však nutno dbát na vyváţenost zásahů do trhu s bydlením (ať 

vlastnického nebo nájemného), coţ například v některých případech regulace vlády 

nezabezpečily, o čem svědčí i rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.  

Autor si samozřejmě uvědomuje i sociální aspekt regulace bydlení, který můţe úplná 

deregulace znamenat. V tomto pohledu se samozřejmě jedná o důchodce a nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva, které obývají i byty s regulovaným nájemným. Je však nespravedlivé 

mluvit pouze o tomto sociálním aspektu, kdyţ regulace nesměřuje k jednotlivcům, kteří by 

určitou formu subvence potřebovali, nýbrţ směřuje ke sociologicky různorodé skupině.  

Skutečnost, ţe otázka regulace či deregulace nebyla více neţ 20 let od změny politického 

systému pořád definitivně vyřešena, nemůţe společnost a zákonodárná moc státu nadále 

ignorovat. Jedná se o deformaci, která poškozuje trh a vytváří nerovnosti v trţním systému.  

Pochopitelně, ţe deregulace můţe mít na některé výše uvedené skupiny obyvatelstva 

velice nepříznivý dopad, ale pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva by stát měl mít 
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vytvořenou sociální síť bytů, případně je sanovat příspěvkem na bydlení, coţ je cílená forma 

podpory bydlení a není tak prvkem, který deformuje trh.  

Dobrým příkladem pro ostatní municipality je příklad Městské části Praha 6, která svým 

obyvatelům nabízí pomoc ve formě pomoci stěhování se z původních mnohokrát zbytečně 

velkých bytů do menších. Tím, ţe se ceny regulovaného nájemné postupně zvedají dochází 

k tomu, ţe si někteří nemůţu nebo nebudou moci tento standard udrţet a tak jim městská část 

nabídla menší byty (a to nejenom občanům ţijícím v městských bytech) a umoţnila tak 

efektivnější vyuţití větších a lepších nemovitostí a dosaţení vyššího výnosu. Samotná 

deregulace samozřejmě nemůţe být pouhým gestem ve smyslu „a po mně potopa“, ale musí 

být řešena komplexně spolu se změnou občanského zákoníku, adresnější úpravy sociálních 

příspěvků a případné pomoci potřebným. Zejména změna občanského zákoníku, která měla 

být ke konci deregulace schválená, vázne ve schvalovacím procesu. Systém, resp. zákonnou 

úpravu příspěvků na bydlení povaţuje autor za poměrně dobře nastavenou, otázkou je spíše 

jeho aplikace v praxi.  

NÁJEMNÉ A JEHO VÝVOJ V ZAHRANIČÍ 

Polsko 

V Polsku, stejně jako v ČR, parlament po změně reţimu transformoval existující 

časově neohraničené a „dědičné nájmy“ vzniklé administrativním rozhodnutím na nájmy na 

dobu neurčitou, na které se pohlíţelo, jako kdyby vznikly na základě smlouvy mezi 

pronajímatelem a nájemcem. Tím došlo k přijetí regulace nájemného, přičemţ vláda 

pochopitelně nedostála svým slibům, ţe jde jen o „dočasné“ opatření, které má zamezit 

„prudkým sociálním rozbrojům“ . 

Situace dospěla aţ do stádia, kdy se polská regulace nájemného zdála Evropskému 

soudu pro lidská práva tak nepoddajná, ţe pronajímatelům neumoţňovala pokrýt ani „náklady 

na údrţbu“. Soud jednomyslně prohlásil dlouholetou polskou regulaci nájemného za porušení 

práva stěţovatelky na majetek (kauza Hutten-Czapská vs. Polsko [4]). 

Slovenská republika 

Základní právní rámec pro oblast nájmů v SR je upravený v části 7 – Nájemní 

smlouva zákona č. 40/1964 Sb. – Občanského zákoníku. Kromě obecných ustanovení pro 

různé druhy nájmů a úpravy vtahů obsahuje i samostatné ustanovení o nájmu bytu. Dle těchto 

ustanovení nájem bytu vzniká smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné 
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byt do uţívání, a to na dobu určitou nebo bez omezení doby uţívání na dobu neurčitou. Není-

li doba nájmu v smlouvě uvedená, má se za to, ţe je uzavřena na dobu neurčitou.  

Podle zákona č. 520 z 6. října 2003, kterým se mění a doplňuje zákon Národní rady 

SR č. 18/1996 Sb. o cenách, a kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb. o organizovaní trhu s 

vybranými zemědělskými výrobky, přešla od 1. ledna 2004 působnost v oblasti cen nájmu 

bytu na Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR. Proto Ministerstvo výstavby a 

regionálního rozvoje SR vydalo ve Věstníku Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR 

č. 6/2003 Výnos MVRR SR č. V-1/2003 o regulaci cen nájmu bytů. Tento výnos umoţnil 

zvýšit maximální cenu nájmu bytu o 60%  u té části bytového fondu, na kterou se vztahuje 

regulace nájemného (jedná se o cca 3,0% bytů).  Netýká se převáţné části bytového fondu, 

kde nájemné není regulované a jeho výše se určuje dohodou pronajímatele a nájemce.  

Výnos má podobnou skladbu a strukturu jako opatření Ministerstva financí SR č. R-

1/2003, které bylo opatřením Ministerstva financí SR  č. 01/R/2003 od 1.1.2004 zrušeno. 

Naproti opatření Ministerstva financí č. R-1/2003 výnos neupravuje způsob určování ceny 

sluţeb, protoţe tato problematika není v působnosti Ministerstva výstavby a regionálního 

rozvoje SR.  

Důleţité je v této souvislosti poznamenat, ţe regulace na Slovensku se dotýká pouze 

malého procenta bytového fondu a není tak výrazně deformujícím prvkem trţního nájemného. 

Rakouská republika 

V Rakousku je určování výše nájemného upravené zákonem č. 800/1993 o ohraničení 

výše nájemného v bytech ve znění pozdějších předpisů. Při určování výše nájemného se 

v souladu s ustanoveními zákona vychází z dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Zákon 

mimo jiné definuje pronajímatelný normový byt.  

Měsíční nájemné je určené sazbou za m2 uţitné plochy bytu podle kvalitativní 

kategorie bytu A, B, a C a nesmí překročit přiměřenou sumu, tj. hodnotu nejvyššího 

přípustného nájemného, které vychází z úřední hodnoty a porovnání s obdobnými 

pronajímanými normovanými byty při zohlednění všech příplatků a slev.  

 Úřední hodnotu stanovuje kaţdoročně v termínu k 1.4. pro kaţdou spolkovou 

republiku spolkový ministr spravedlivosti. Na určování úřední hodnoty v kaţdé spolkové 

krajině se podílí i rada, která je sloţená ze zástupců  pronajímatelů, nájemců, spolkové 

pracovní komory a dává odborný posudek k hodnocení.   
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U hodnocení bytu v čase uzavírání nájemní smlouvy musí být zohledněny kritéria jako 

je poschodí bytu, poloha na poschodí, vybavení bytu v porovnaní s okolními byty, např. 

balkóny, terasy, sklepní prostory, resp. prostory pod střechou, zahrady, sklady, ostatní 

vybavení, lepší výbava nebo lepší půdorys vůči normovanému bytu, které byly vykonané na 

náklady pronajímatele. Byty horší kvality můţou být vyhodnoceny maximálně jako průměrné.  

 Nájemní smlouvy se stávají neplatnými, jestliţe domluvené nájemné 

překračuje nejvyšší sumu přípustného nájemného. Neplatnost takovéto smlouvy můţe 

nájemce poţadovat po dobu tří let. U nájemních smluv na dobu určitou je tento termín do šesti 

měsíců po skončení nájemního vztahu. 

Spolková republika Německo 

Základ právní úpravy nájemného se v německé legislativě nachází v občanském 

zákoníku. Část V. tohoto zákoníku obsahuje všeobecné předpisy pro nájemné vztahy, 

upravuje obsah a hlavní náleţitosti nájemní smlouvy, odpovědnost za škodu ze strany 

pronajímatele jako i nájemce, uţívání bytu nájemcem způsobem běţným, začátek a ukončení 

nájemního vztahu apod. 

 Úprava moţností a postup při zvyšování nájemného za byty je kodifikovaná v 

zákoně o regulaci nájemného. Občanský  zákoník i zákon o regulaci nájemného se vztahují na 

celé území Spolkové republiky Německo.  

 Nájemní smlouva by měla být uzavřena písemně na dobu určitou nebo 

neurčitou. Jestli není nájemní vztah uzavřen písemně, povaţuje se za uzavřený na dobu 

neurčitou. Výpověď z bytu je přípustná nejdřív po uplynutí jednoho roku po uzavření 

nájemního vztahu. 

 Smluvní partneři se podle Občanského zákoníku můţou domluvit na způsobu 

rozúčtování provozních nákladů bytu, způsob navyšování nájemného v průběhu nájemního 

vztahu, např. na základě zveřejnění Spolkového statistického úřadu o indexu cen, ţivotních 

nákladů všech domácností v Německu. Smlouvy uzavřené v neprospěch nájemce jsou 

neplatné.  

Pronajímatel můţe ţádat zvýšení nájemného, jestliţe: 

- nájemné nebylo zvýšeno za dobu víc neţ rok,  

- poţadované nájemné nepřesahuje obvyklou výši nájemného v příslušné oblasti, 

- nájemné nebylo zvýšeno za poslední tři roky o více neţ 30%.  
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Návrh na zvýšení nájemného musí být nájemci doručen v písemné podobě a musí být 

zdůvodněný. Zvláštní ohled při určování nájemného se klade na přehled nájemného (zrcadlo 

nájemného) v dané lokalitě, které se aktualizuje kaţdé dva roky. Tvorba a agenda přehledu 

nájemného je dostatečná, pohybuje-li se navrhované zvýšení v rozmezí nájemného v dané 

oblasti.  

Zdůvodňuje-li pronajímatel zvýšení nájemného s odkazem na nájemné v 

porovnatelných bytech, postačuje uvést nájemné v třech takových bytech.  

Nesouhlasí-li nájemce se zvýšením nájemného do konce druhého měsíce od doručení 

návrhu, můţe se pronajímatel do skončení dalších dvou měsíců obrátit na soud o udělení 

souhlasu se zvýšením nájemného.  

Uskutečnil-li pronajímatel v objektu pronájmu stavební úpravy, které zvyšují jeho 

uţivatelskou hodnotu, případně jiným způsobem zmodernizoval bydlení (úspory v spotřebě 

energií), má nárok na zvýšení ročního nájmu o 11% z nákladů, které byly vynaloţeny na 

zlepšení příslušného bytu. 

Holandské království 

Určování výše nájemného za byty v Nizozemí je uplatněno jednotně na celém území 

království. Systém regulace nájemních vztahů byl vytvořen v roce 1979 a je součástí 

komplexního systému, který pozůstává ze tří pilířů: 

• chráněný nájem, tj. systém zvýšené právní ochrany nájemníka, 

• systém regulace výše nájemného za bytové prostory,  

• systém státní podpory nájemníkům. 

Při určování výše nájemného se vychází ze zákonů a podzákonných předpisů, kterými 

jsou vyhlášky o výši nájemného za bytové prostory a rozhodnutí pro ubytování obyvatelstva, 

územní uspořádání a ochrana ţivotního prostředí. Zákonnými  normami jsou zákon o výši 

nájemného za bytové prostory, kterým se reguluje řešení sporů o výši nájemného, zákon o 

komisích pro nájem, který upravuje sloţení, úkoly a způsob práce komisí pro nájem a zákon o 

podpoře v nájmu, kterým se určují podmínky získání nároku a výplaty státní podpory 

nájemcům bytů.  

Podstatnou stránkou systému regulace nájemného je, ţe prvostupňovým orgánem pro 

rozhodování sporů mezi nájemcem a pronajímatelem jsou tzv. komise pro nájem, které jsou 

sloţeny ze zástupců sdruţení nájemců, sdruţení pronajímatelů a exekutivy. Jednání před 
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komisí pro nájem je velmi konkrétní, rychlé a levné a rozhodnutí komise je okamţitě 

vykonatelné. V případě, ţe neúspěšný účastník nesouhlasí s rozhodnutím komise, můţe se do 

dvou měsíců odvolat na příslušný soud.  

Uvedený systém je výrazně orientován v prospěch nájemce a jeho základní myšlenkou 

je, ţe regulované nájemné se má uplatňovat pouze v bytech, které z hlediska své kvality a 

rozlohy patří mezi byty levnější, resp. menší. Na byty, které přesahují určitou cenovou 

hranici, se regulované nájemné nevztahuje a výše nájemného je určována dohodou mezi 

pronajímatelem a nájemcem..  

Pro zjištění kvality bytu se pouţívá bodový systém, jehoţ hlavním znakem je 

jednoduchost a přehlednost. Hlavním kritériem bodového sytému, určujícího kvalitu bytu, je 

jeho rozloha a vybavenost. U bodového systému je bezvýznamná poloha bytového domu i 

věk bytu resp. domu.  

Podmínky chráněného nájmu bytu obsahuje Občanský zákoník, který silně chrání 

nájemníka před výpovědí ze strany pronajímatele. Pronajímatel můţe dát výpověď pouze z 

důvodů taxativně vyjmenovaných v uvedeném zákonu. Nejdůleţitějšímu výpovědními 

důvody jsou: 

 • závaţné porušování povinností nájemce, např. dlouhodobé neplacení 

nájemného, 

• pronajímatel potřebuje byt pro sebe, musí však dodrţet tříletou ohlašovací 

povinnost,  

• uplynutí doby nájmu. 

Pronajímatel můţe zvýšit nájemné pouze jednou za 12 měsíců a to k 1.7. daného roku. 

Nájemné se nesmí zvýšit v případě, ţe překračuje, resp. je na úrovni limitované maximální 

výši nájemného. V zásadě se nájemné zvyšuje na úrovni dosaţené průměrné inflace za 

posledních 5 let. 

Francouzská republika 

Ve Francii jsou dva základní sektory nájemních bytů: 

A. Sektor volného trhu – financovaný bez příspěvků ze státních fondů u nových bytů a 

neobsazených bytů se uplatňuje volné trţní nájemné na základě nabídky a poptávky, 

s výjimkou paříţského regionu, kde je moţné narůst nájemného usměrňovat nařízením 
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prefekta. V ostatních obsazených bytech se výše nájemného v principu odvíjí od pojmu 

„nájemného obvyklého v sousedství“ z porovnatelných referenčních bytů.  

B. Sektor příspěvkového nebo sociálního bydlení, který můţe být: 

- v reţimu smluvního bydlení, kde jsou maximální výše i způsob regulace stanoveny 

v dohodě uzavřené mezi pronajímatelem a státem. Nájemné je moţné zvyšovat v tříletých 

intervalech vţdy k 1.červenci, a to v míře, která odpovídá průměrnému růstu cen 

v stavebnictví za uvedenou dobu, ale pouze do výše ve smlouvě uvedeného maximálního 

přírůstku nájemného.  

- v reţimu sociálního bydlení v bytech s „mírným nájemným“, kde přidělení takovýchto 

bytů není podmíněno pouze nízkým příjmem, ale celkovou sociální situací domácnosti 

(vícedětné rodiny, tělesné postiţení člena domácnosti, špatné podmínky stávajícího 

bydlení apod.) a konzultováním se starostou obce. 

Základní cena nájemného za  m
2
 plochy bytu, stejně jako i minimální a maximální výše 

nájemného pro jednotlivé kategorie bytů je stanovena společnou vyhláškou Ministerstva 

výstavby a Ministerstva financí tak, aby zohledňovala náklady na výstavbu, správu a údrţbu 

těchto bytů. V tomto reţimu nemůţe být nájemné zvýšeno víc, neţ o 100% ročně.  

Maximální výše nájemného je diferencována podle regiónů. Nejvyšší je v Paříţi a 

v přímém okolí, niţší je pak v regiónu Ile de France a v městských aglomeracích nad 100tis. 

obyvatel a nejniţší v ostatních regionech. 

 Při sporech o zvyšování nájemného zasedají tzv. okresní smiřovací komise, sloţené ze 

stejného počtu zástupců sdruţení pronajímatelů a sdruţení nájemců. Ve lhůtě dvou měsíců od 

započetí řízení vydává komise nezávazné stanovisko a snaţí se sporné strany smířit. 

Nepodaří-li se jejich postoje smířit, mohou se obě strany sporu obrátit na soud za účelem 

stanovení výše nájemného. 

 O změně nájemného v tomto reţimu musí být informovaný prefekt departmentu 

v sídle pronajímatele a prefekt regionu, kde jsou pronajímané byty, který v měsíční lhůtě 

můţe poţádat o nové rozhodnutí.  

 

Ostatní evropské státy 

V Dánsku zase není moţné, aby manţelský pár vlastnil dva byty. Pokud se lidé 

vezmou, musí jeden z bytů opustit. Jinak opět platí daň. 
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Pokud majitelé poţadují nájemné, které přesáhne o 25 procent ceny, které jsou v místě 

obvyklé, platí z takto získaného nepřiměřeného zisku daň. 

Ve Švýcarsku institut regulovaného nájemného v zákoně zakotven nemají, ale funguje 

zde mnoţství omezujících opatření, např. majitel bytového domu nemá nárok na 

podnikatelský zisk ale pouze na zhodnocení investice. Toto zhodnocení je definováno jako 

výše úrokové míry hypotéky + 1% jako zisk z investice. Tento způsob dovoluje dosahovat 

výnos na úrovni alespoň úroků z hypotečního úvěru z částky, rovnající se trţní hodnotě 

pronajímané nemovitosti, která je u nás dostatečně přesně známa. Současně tím zamezuje, aby 

někteří pronajímatelé ţádali politicky či ekonomicky neakceptovatelně vysoký výnos. 

 

ZÁVĚR 

Začátkem prosince vydalo Občanské sdruţení majitelů domů, bytů a dalších 

nemovitostí publikace Místně obvyklé nájemné. Tato publikace se snaţí mapovat trţní ceny 

nájemného a čerpá z informací Institutu regionálních informací, který průběţně výši 

nájemného monitoruje a publikuje pravidelné zprávy. Nicméně při soudním sporu o výši 

nájemného bude muset být vypracován znalecký posudek, který stanoví obvyklou výši 

nájemného za daný byt.  

Regulace jednoznačně deformuje trh s nájemním bydlením a je nutné, aby byla co 

nejdříve odstraněna. Podle odhadů různých analýz tratí majitelé bytů (soukromé osoby i obce 

a stát) na regulaci nájemného přibliţně 20 mld Kč ročně. Samozřejmě kaţdý příjem znamená i 

přijem státního rozpočtu na daních, coţ při objemu 20 mld rozhodně není zanedbatelný příjem 

do státního rozpočtu. Nehledě na ţaloby majitelů domů u Evropského soudu pro lidská práva, 

ve kterých ţádají o náhradu škody, která jim regulací vznikla. ESLP [4], [8], [9], [10] jiţ 

několikrát rozhodl ve prospěch stěţovatelů, je tedy jasné, ţe v případě českých stěţovatelů 

není důvod rozhodnout jinak. Částka, kterou poškození ţádají je kaţdý dnem vyšší a není 

důvod regulaci jakkoliv prodluţovat.  
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KONTROLA KOTVENIA VONKAJŠÍCH 

TEPELNOIZOLAČNÝCH PLÁŠŤOV BUDOV  

Milan Nič
90

, Jarmila Nováčiková
 91

  

Abstrakt 

Prieskum fasád pred ich zateplením. Vyuţitie geodetických metód na zistenie odchýliek 

rovinnosti pôvodného obvodového plášťa. Teoretické modelovanie  rozperných kotiev v 

obvodovej stene programom ANSYS. Výsledky experimentálneho zisťovanie únosnosti 

rozperných kotiev. Závery a odporúčania. 

ÚVOD 

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (External Thermal Insulation Composite 

Systems - ETICS) sa pri rekonštrukciách existujúcich budov pouţívajú v štátoch Európskej 

únie (EÚ) od 60 rokov 20. storočia. V Slovenskej republike (SR) sa tepelnoizolačné systémy 

začali realizovať postupne, v priebehu 90 rokov 20. storočia. Viac ako 20 ročné skúsenosti 

z realizácie v SR sú porovnávané s dlhodobejšími skúsenosťami zo zahraničia. Technické 

podmienky pre uvádzanie jednotlivých komponentov ETICS na trh sú vzhľadom na platnosť 

európskych technických špecifikácií (ETAG, ETA, hEN) takmer zhodné vo väčšine štátoch 

EÚ, teda aj v Českej republike (ČR). 

1.  PRIESKUM FASÁD  

Prieskum fyzického stavu fasád je dôleţitým podkladom pre projektanta zateplenia 

obvodového plášťa. Tento prieskum by mal dokumentovať najmä zistené: 

 trhliny, ich šírky a tvar s grafickým vykreslením, 

 miesta zatekaní, 

 výskyty plesní, 

 sily potrebné na vytiahnutie navrhnutej kotvy z fasád, 

 geometrické odchýlky od roviny fasád. 

Jednotlivé zatepľované fasády boli počas svojej ţivotnosti vystavené vzájomne 

odlišným prevádzkovým alebo poveternostným podmienkam, ktoré ovplyvnili aj ich 

fyzikálno-mechanické vlastnosti. Preto dôleţitou súčasťou prieskumu je zistenie sily 

potrebnej na vytiahnutie navrhnutej kotvy z fasád stanovenej skúškami in situ. Pri 

prieskumoch sa v niektorých prípadoch zistilo zdegradovanie povrchovej vrstvy fasády do 

takej miery, ţe bolo nutné túto porušenú vrstvu odstrániť aţ do hĺbky 50 mm a povrch fasády 

upraviť reprofilačnou maltou. 

Rovinnosť povrchu zatepľovaných fasád má vplyv na návrh dĺţky kotviacich prvkov 

pričom meraniu geometrických odchýlok od roviny fasád sa v SR nevenuje potrebná 

pozornosť.  
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1.1  Meranie rovinnosti fasád vykonávané doteraz  

Doteraz sa meranie rovinnosti fasád vykonávalo aţ v štádiu zhotovovania vonkajšieho 

tepelnoizolačného opláštenia a nie v predstihu, v rámci prieskumu fasád. Pri realizácií 

tepelnoizolačného opláštenia sa jeho zvislosť overuje olovnicami a meracími latami [1]. 

Vyuţitie tradičných olovníc je na vonkajšom opláštení sťaţené uţ pri vetre menšej intenzity.  

1.2  Geodetické meranie rovinnosti fasád  

Vzhľadom na zistené kolísanie rovinnosti fasády najmä pri panelových domoch a v 

nadväznosti na predpismi stanovené poţiadavky na rovinnosť líca povrchu obvodového 

plášťa po zateplení, je nutné stanoviť max. a min. odchýlky od roviny preloţenej povrchom 

konštrukcie.  

Zistené nerovnosti fasády je nutné zohľadniť pri návrhu kotviacich prvkov, aby sa 

predišlo kotveniu s minimálnymi hĺbkami rozperných kotiev. 

V rámci práce [5] sa v spolupráci s Ing. Marekom Fraštiom, PhD. [2] z Katedry 

geodézie vykonali geodetické merania: priestorová polárna metóda, laserové skenovanie 

a fotogrametrické meranie fasády bytového domu v Bratislave - Dúbravke. 

 

Obrázok č. 14 – Pohľad na meranú fasádu bytového domu v Dúbravke  

Pri meraní sa posudzovala rovinnosť dvoch častí domu pretínajúca sa v dilatačnej 

škáre oddeľujúcej dva dilatačné úseky bytového domu – prieniku dvoch rovín fasády.  

1.3  Priestorová polárna metóda 

Vychádza z merania horizontálnych a vertikálnych uhlov a šikmých dĺţok na 

pozorované body zo známeho stanoviska, pri známej orientácii. Merané údaje umoţňujú 

vypočítať súradnicové prírastky a prevýšenie ku súradniciam stanoviska.  

Merajú sa body fasády v určenej stanovenej vzdialenosti od seba. Tu platí, ţe čím je 

menšia vzdialenosť, tým sa stanoví viac bodov merania (umocniť na druhú), čím sa predlţuje 

samotné meranie a zvyšujú sa náklady. Pri meraní nie je potrebné prikladať na merané body 

odrazový hranol, pretoţe súčasné prístroje umoţňujú merať dĺţky tzv. pasívnym odrazom 

a celé meranie je tak realizované iba z meračského stanoviska. 

Po meraní a registrácii meraných veličín sa spočítajú priestorové súradnice bodov 

fasády, pričom je moţné určiť regresnú rovinu od ktorej sa budú počítať odchýlky meraných 

bodov v kolmom smere na túto rovinu. Touto metódou je moţné dosiahnuť presnosť 

priestorových súradníc vyššiu ako 5 mm. Okolo meranej budovy sa vytvorí meračská sieť 

zostavená z potrebného počtu stanovísk meračského prístroja.  
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Meračská sieť zostavená zo 6 stanovísk je na obr. 2., kde krúţky predstavujú 

stanoviská meračského prístroja. Po horizontácii, centrácii a orientácii prístroja meriame na 

poţadované body fasády (stena, rohy okien …) uhly a šikmú dĺţku. 

 

Obrázok č. 2 –Meračská sieť pre bytový dom 

1.4  Terestrické laserové skenovanie 

Terestrické laserové skenovanie je zaloţené na rovnakom princípe ako priestorová 

polárna metóda. Výhoda laserového skenovania oproti polárnej metóde s meraním 

univerzálnou meracou stanicou s pasívnym odrazom je vo vysokej rýchlosti automatického 

merania (niekoľko tisíc bodov za sekundu). 

Laserovým skenovaním je moţné za neporovnateľne kratšiu dobu odmerať raster 

bodov ľubovoľnej hustoty aţ 10x10 mm (v závislosti od vzdialenosti prístroja od stavby). 

Hlavnou nevýhodou laserového skenovania je zatiaľ pomerne malý počet týchto 

prístrojov v SR (10), ich nákladnosť (cca 100 000 eur) a vysoká cena za denný prenájom (cca 

500 – 700 eur). Takisto majú kratší dosah a o málo niţšiu presnosť ako univerzálne meracie 

stanice s pasívnym odrazom. 

  

Obrázok č. 3 – Prehľad nameraných nerovnosti na fasáde bytového domu  

 

 dom 
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1.4  Fotogrametrická metóda 

Vychádza z metódy konvergentného snímkovania a jej podrobná aplikácia je popísaná 

v príspevku [4]. Metóda má hlavnú výhodu vo veľkom skrátení terénnych prác (aţ o 2/3). 

Priamo v teréne je potrebné zamerať iba vlícovacie body a vyhotoviť konvergentné snímky 

fasády. Nevýhodou je veľká citlivosť na konfiguráciu stanovísk snímkovania (potrebujeme 3 

snímky identickej fasády z 3 rôznych stanovísk), pričom nie vţdy sa dá dosiahnuť dobrá 

konfigurácia. Ďalšou a hlavnou nevýhodou v prípade merania fasád fotogrametrickou 

metódou je potreba viditeľných meraných bodov na fasáde. Takýmito bodmi sú napr. rohy 

okien, rohy  panelov a pod. Fasádu s nemeniacou sa textúrou nie je moţné merať 

fotogrametricky. Fotogrametrické hodnoty sú zaznamenané z meraní na rohoch okien. 

Skenovanie bolo vykonané v rastri 200 x 200 mm. 

y
 (

m
m

) 

 

 

––– 

fotogrametria 

––– 

skenovanie 

 
                                                                                                                                      x (m) 

Obrázok č. 4 – Porovnanie priebehu meraní fotogrametriou a skenovaním v zvolenej horizontálnej rovine 

2.  TEORETICKÝ MODEL ROZPERNEJ KOTVY V PODKLADE 

Z dostupných výpočtových programov v spolupráci s doc. Ing. J. Králikom, PhD., sa 

v práci 5 vyuţili výsledky výpočtov vykonaných programom ANSYS 3. 

Pred experimentálnym skúmaním únosnosti kotvy pri rôznych kotevných hĺbkach sa 

teoretickou analýzou hľadali odpovede na otázky:  

1.  Či predpísané kocky o hrane 200 mm sa môţu nahradiť kockami o hrane 150 mm?  

2.  Koľko kotiev sa môţe odskúšať v  skúšobnom telese ?  

3. V akej osovej vzdialenosti od kotvy je moţné oprieť skúšobný prípravok ? 

2.1  Teoretické modelovanie únosnosti kotvy programom ANSYS 

Software ANSYS - Academic Teaching Introductory Release verzia Education má na 

základe platnej zmluvy v prenájme Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

Software ANSYS je programový balík zaloţený na metóde konečných prvkov určený 

pre riešenie rozsiahlych lineárnych aj nelineárnych úloh rôznych kategórii 3. 

Úloha je modelovaná priestorovými prvkami. Betónová kocka, rozperná kotva 

a kotviaci tŕň sú modelované 3D prvkami SOLID 45. Pod rozpernou kotvou je voľný priestor 

o hĺbke 10 mm. V hornej úrovni, cca 5 mm do hĺbky od líca betónu je rozperná kotva 

modelovaná pre redukovanú tuhosť cca 1/10 pôvodnej. Modelovali sa kotvy hĺbky 25 mm aţ 

65 mm v 10 mm krokoch.  

Okrem hlavných napätí 1S , 2S , 3S , a šmykových napätí, sa sledovala aj intenzita napätí I  

určená z hlavných napätí  SINT (Obrázok 5) podľa vzorca: 

  ),,max( 133221 SSSSSSSINT      (1) 
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Obrázok č. 5 – Porovnanie priebehu Hlavných napätí SINT pre kotvy hĺbky 25 mm, 45 mm a 65 mm 
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2.2  Vyhodnotenie výsledkov teoretického modelu získaných programom ANSYS 

Na základe vyhodnotenia teoretického modelovania experimentu je moţné na otázky 

zadané v bode 2.1 odpovedať nasledovne: 

Ad 1.  Skúšky kotiev na kockách hrany 150 mm majú rovnaké okrajové podmienky ako na 

kockách hrany 200 mm.  

Ad 2.  V jednej skúšobnej kocke je moţné s rovnakými podmienkami odskúšať 6 kotiev. 

Ad 3. Skúšobný prístroj je moţné oprieť vo vzdialenosti min. 45 mm od osi rozpernej kotvy.  

3.  EXPERIMENTÁLNE ZISTENIE ÚNOSNOSTI KOTIEV 

Únosnosť kotiev sa zisťovala v definovaných podmienkach – v laboratóriu. Podklad 

imitujúci fasádu budov tvorili skúšobné kocky o hrane 150 mm, vyrobené z portlandského 

cement triedy 42,5 MPa a ťaţeného predrveného kameniva s max. zrnom 20 mm. Kocky boli 

vyrobené a ošetrované v súlade s platnými predpismi. Únosnosť kotiev sa skúšala na 

plastových rozperných kotvách s oceľovým tŕňom EJOT typ TID-T 8/60L x 115 5.  
 

 

Obrázok č. 6 – Pohľad na skúšobnú vzorku s kotevnou hĺbkou 30,8 mm bez lepiacej malty  

 

Obrázok č. 7 – Pohľad na skúšobnú vzorku s lepiacou maltou hrúbky 22,5 mm 

Cieľom experimentu bolo zistiť: vplyv hĺbky ukotvenia rozperných kotiev na ich 

únosnosť a vplyv lepiacej malty na únosnosť rozpernej kotvy 
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Na vzorkách kde sa skúšal vplyv lepiacej malty na únosnosť rozpernej kotvy, sa  

lepiaca malta naniesla do rámikov výšky pribliţne 20 mm, pred skúšaním malta tuhla 2 dni (v 

súlade s odporúčaním výrobcu ETICS).  

 

Obrázok č. 8 – Vyťahovací prístroj COMING OP pri skúške únosnosti kotiev  

3.1  Skrátený popis experimentálnych skúšok  

Pri skúškach únosnosti bol pouţitý vyťahovací prístroj COMING OP3 spoločnosti 

COMING PLUS, a. s. Praha. K prístroju bol zhotovený atypický prípravok uspôsobený na 

vyťahovanie kotiev z kociek o hrane 150 mm 5. Skúšobný prístroj bol pred skúškou 

okalibrovaný výrobcom. 

Pri vonkajšom zatepľovaní sa nerovnosť fasád koriguje rôznou hrúbkou lepiacej 

malty, takţe rozperné kotvy sú spravidla osadené v dvoch z hľadiska fyzikálno mechanických 

vlastností rozdielnych vrstvách a to: v betóne ako aj lepiacej malte. Preto sa skúšky pre 

zistenie únosnosti rozperných kotiev vykonali v 2 samostatných blokoch:  

1.  únosnosť rozperných kotiev kotvených iba v betóne pri rôznych kotviacich dĺţkach,  

2.  únosnosť rozperných kotiev kotvených čiastočne v betóne ako aj vyrovnávacej malte. 

Postupy pre návrh kotvení predpokladajú rovnakú únosnosť pre kotvy osadené iba 

v obvodovom plášti a kotvy osadené čiastočne v betóne a vo vyrovnávacej malte. 

Pri laboratórnom osadzovaní kotiev do skúšobných telies sa zistilo, ţe pri zatĺkaní 

kovového tŕňa do plastovej kotvy dochádza (aţ v 40 % prípadov !) k odtrhnutiu lepiacej malty 

od podkladu. Odtrhnutie spôsobuje výrazné rozšírenie priemeru plastovej kotvy po zatlčení 

kovového tŕňa (obrázok č. 6). 

3.2  Výsledky experimentálnych skúšok 

Experimentálne skúšky vykonané v rámci práce 5 jednoznačne preukázali lineárnu 

závislosť medzi hĺbkou kotvenia a únosnosťou rozpernej kotvy. 
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3.2.1  Únosnosť kotiev osadených v betóne   

Skúšky rozperných kotiev osadených iba v betóne – základe vykázali lineárnu 

závislosť medzi ich hĺbkou ukotvenia a únosnosťou pri osovom ťahu (obrázok 9). Pri 

kotviacích hĺbkach od 25 do 55 mm únosnosť kotiev vyhovuje vzťahu: 

   F = 0,0176h + 0,1129 kN    (2) 

Kde :  F únosnosť kotvy v kN 

 h hĺbka ukotvenia v mm 

Vzťah (2) medzi hĺbkou ukotvenia a únosnosťou rozpernej kotvy pri osovom ťahu 

vykazuje veľmi vyskoký stupeň korelácia  a to R = 0,9326  

 

Obrázok č. 9 – Grafické vykreslenie výsledkov skúšok únosnosti kotiev "F" pri hĺbkach ukotvenia "h" 

3.2.2  Únosnosť kotiev osadených čiastočne v betóne a čiastočne v lepiacej malte  

V druhom bloku sa zisťovala únosnosť rozperných kotiev kotvených v dvoch 

materiáloch a to v základnom materiáli - betóne a súčasne aj  vo vrstve lepiacej hmoty.  

 

 

Obrázok č. 10 –Skúšky únosnosti kotiev "F" pri hĺbkach ukotvenia "h" osadených iba v betóne (zelená) a 

čiastočne v betóne a čiastočne v lepiacej malte 
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Na obrázku 10 je zobrazené porovnanie únosnosti kotiev "F" pri hĺbkach ukotvenia 

"h" osadených iba v betóne (zelená) a čiastočne v betóne a čiastočne v lepiacej malte 

(červená). Z obrázku 10 je zrejmé ţe hrúbka lepiacej hmoty, ktorá síce navýšila hĺbku 

kotvenia, nezvýšila únosnosť rozperných kotiev.  

Z toho vyplýva, ţe únosnoť kotiev "F" je závislá iba na hĺbke kotvenia v betóne – 

v základnej vrstve. Pre výpočet únosnosti kotvy na centrický ťah je moţné vyuţiť vzťahy 

platné pre výpočtovú únosnosť plášťa pilóty zo strany 120 publikácie 6. 

4.  ZÁVER 

Príspevok v krátkosti sumarizuje nové poznatky zistené Kontrolou a skúšobnými 

činnosťami pri dodatočnej tepelnej ochrane obvodových plášťov budov uvedené v práci 5, 

kde sa pri geodetickom meraní fasád pred ich zateplením zistili odchýlky v rozsahu od 

+26 mm do – 23 mm. Týmto odchýlkam sa doteraz nevenovala adekvátna pozornosť. 

Teoretickým modelovaním pôsobenia rozpernej kotvy Ø 8 mm namáhanej centrickým 

ťahom programom ANSYS sa zistilo, ţe napätosť v stene podkladu sa prenáša do vzdialenosti 

30 mm od osi kotvy, za touto hranicou je teda moţné pri skúške oprieť skúšobný pristroj. 

Únosnosť rozperných kotiev je priamo úmerná hĺbke ich ukotvenia iba v stene fasády. 

Hrúbka lepiacej hmoty nezvyšuje únosnosť rozperných kotiev.  

Doporučujeme pri kontrole prác na stavbe zaviesť označovanie najväčšej hrúbky 

lepiacej hmoty na tepelnoizolačných doskách v mieste ich výskytu. Následne zabezpečiť 

kontrolu dĺţky pouţitej kotvy v mieste výskytu lepiacej hmoty s najväčšou hrúbkou a kotvu 

o túto zistenú hrúbku malty predĺţiť.  
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PORUCHY JEDNOPLÁŠŤOVÉ OBVODOVÉ STĚNY S 

KONTAKTNÍM PLNOPLOŠNÝM VNĚJŠÍM KERAMICKÝM 

OBKLADEM 

Miloslav Novotný 
92

, Karel Šuhajda 
93

 , David Bečkovský 
94

, 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o posouzení obvodového pláště z novodobých keramických 

tvarovek typu Therm tl. 440 mm s fasádní úpravou kontaktním plnoplošným vnějším obkladem 

ze slinutého keramického materiálu. Obvodový plášť je proveden na administrativně provozní 

budově, která je některých částech vyuţívána tak, ţe některých místnostech se opakovaně 

vyskytují velmi vysoké hodnoty relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí. Po několika 

létech uţívání dochází u obvodového pláště k porušení styčných spár fasádního keramického 

obkladu a postupnému uvolňování jednotlivých prvků obkladu. Současně dochází ke vzniku 

poměrně velkých vlhkostních map na vnitřní povrchové úpravě obvodových stěn. 

 

ÚVOD 

Administrativně provozní objekt je konstrukčně členěn do pěti dilatačních celků. 

Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlaţími, dispozičně jde převáţně o 

dvojtrakt s dalšími dílčími variantami dispozice i konstrukčního uspořádání.  

Svislé nosné zděné konstrukce tvoří příčné a podélné nosné stěny tl. 450 mm 

(obvodové zdivo), tl. 300 mm (vnitřní nosné zdivo) z tvarovek POROTHERM. Vnitřní nosné 

stěny jsou doplněny ţelezobetonovými sloupy 300x300 mm. Atika je řešena jako 

ţelezobetonová stěna tl. 150 mm se zateplením 2x100mm (z vnitřní a vnější strany). Vnější 

povrchová úprava obvodových stěn je provedena jako kontaktní lepený keramický obklad z 

mrazuvzdorných slinutých dlaţdic (standard LASSELSBERGER) v rastru 300/300mm. 

Obklad je nalepen na exteriérovou hladkou omítku provedenou na obvodovém zdivu.  

Stropní konstrukce objektu jsou tvořeny monolitickou ţelezobetonovou deskou tl.250 

mm, v příčných vystupujících traktech monolitickou ţelezobetonovou deskou tl.400 mm. Po 

obvodě jsou stropní desky kotveny  do ţelezobetonového věnce. Stropní desky jsou vţdy 

osazeny v 3% spádu tak, aby tvořily sklon střešních ploch. Ve stropní konstrukci 2.NP jsou 

vynechány otvory pro střešní světlíky. 

Střecha je navrţena a provedena jako plochá jednoplášťová s tepelnou izolací tl. 240 

mm z tvrzených minerálních desek (standard ORSIL). Hydroizolační vrstva je z povlakové 

foliové krytiny chráněné 50 mm násypu tříděného těţeného štěrku (kačírku). 
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V obvodovém plášti jsou osazena plastová okna zasklená izolačním dvojsklem, 

standard VEKRA. V místnostech kancelářských provozů, denních místností, šaten, 

hygienických zařízení a chodeb jsou navrţeny minerální rastrové podhledy. 

V administrativně provozním objektu jsou umístěny dílny, příruční sklady, zkušebny, 

strojovny, rozvodny,  kanceláře, prostory pro výuku, šatny, umývárny, sociální zařízení apod. 

V 1.NP jsou soustředěna pracoviště a těţké provozy, které provozně navazují na opravárenský 

hangár. Jsou zde také prostory pro ošetřování a ukládání padáků. Ve 2.NP jsou umístěny 

denní místnosti, sociální zázemí, šatny a kanceláře. 

 

POPIS VAD A PORUCH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

Na vnější povrchové úpravě obvodového pláště (kontaktním keramickém obkladu) se 

v průběhu provozu objektu projevily následující vady a poruchy: 

 postupná degradace vnějšího kontaktního obkladu spočívající ve vizuálně 

patrných výluzích solí ze spár obkladu (viz Obrázek 1) doplněné postupným 

uvolňováním obkladových prvků od podkladu  - kontrolováno akustickou 

trasovací metodou a následně i destruktivně při odběru vzorků (viz Obrázek 1), 

 rozšiřující se vlhkostní mapy na vnitřních omítkách zejména v místnostech 

s vlhkým provozem (viz Obrázek 2). 

 

 

Obrázek č. 14 – Pohled na výluhy solí ze spár keramického obkladu obvodové stěny s kontrolní sondou 

 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 424 

 

Obrázek č. 2 – Pohled na vlhkostní mapu na vnitřních omítkách obvodové stěny  

V rámci posouzení bylo provedeno odebrání kontrolních vzorků z keramického 

obvodového zdiva typu THERM i z vnitřních vápenných omítek ve vlhkých plochách (viz 

Obrázek 3). Vlhkostní parametry kontrolních vzorků jsou uvedeny v Tabulka 1. 

 

 

Obrázek č. 3 – Pohled kontrolní sondu v obvodové stěny v místě mezi atikou a stěnou   
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Označení vzorku 

Hmotnostní vlhkost [%] 

Sonda 1 
Klasifikace vlhkosti 

dle ČSN 
Sonda 2 

Klasifikace vlhkosti 

dle ČSN 

Tvarovka 

typu 

Therm 

VKT 1 17,3 velmi vysoká 12,3 velmi vysoká 

VKT 2 16,4 velmi vysoká 13,4 velmi vysoká 

VKT 3 18,8 velmi vysoká 11,5 velmi vysoká 

Omítka 

vápenná 

VOV 1 35,7 velmi vysoká 19,6 velmi vysoká 

VOV 2 31,2 velmi vysoká 17,2 velmi vysoká 

VOV 3 34,2 velmi vysoká 17,5 velmi vysoká 

Tabulka č. 15 – Vyhodnocení hmotnostní vlhkosti odebraných vzorkŧ 

 

ROZBOR PŘÍČIN VZNIKU VAD A PORUCH  

Pro stanovení přesnějšího popisu jednotlivých příčin vzniku diagnostikovaných vad 

byl popis rozdělen do dvou částí: 

 interiérové prostory – vlhkostní mapy, 

 exteriérové prostory – výkvěty (výluhy) solí na keramické fasádě. 

Interiérové prostory 

Při návrhu a posouzení obvodového pláště uvaţovat v kontrolních výpočtech 

s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu RHi  35%, coţ naprosto neodpovídá 

standardním poţadavkům ČSN 73 0540. Proto nebyla moţnost vzniku současných vad a 

poruch odhalena jiţ v době realizace projektové dokumentace. Pro skutečný provoz v objektu 

je nezbytné pouţít následující návrhové hodnoty RHi v jednotlivých částech objektu: 

 55% - RHi pro místnosti typu kancelář, 

 70% - RHi pro sprchy, umývárny a převlékárny, 

 60% - RHi pro místnosti typu dílna. 

 

Vlhkostní mapy jsou patrné zejména v prostorách, kde je v rámci provozu zvýšená 

relativní vlhkost vzduchu a to sprchy, šatny, dílny a některé kanceláře (např. zasedací 

místnost). V těchto místnostech se návrhové relativní vlhkosti vzduchu RHi pohybují 

v rozmezí 55-70% relativní vlhkosti. Vodní páry obsaţené ve vzduchu difundují konstrukcí 

obvodové stěny, narazí na nepropustný keramický obklad a v chladných obdobích zde 

kondenzují v materiálu keramických tvarovek THERM, venkovní omítce a kontaktním 

lepidle. Kondenzát postupně zaplňuje póry zdiva, protoţe přes téměř nepropustný fasádní 

keramický obklad se odvětrá pouze zanedbatelné mnoţství vlhkosti, coţ po jisté době projeví 

vlhkostními mapami v interiéru. 

V rámci kontrolních výpočtů s vyuţitím „Software Svoboda“ byly provedeny 

kontrolní výpočty tepelně vlhkostních parametrů obvodové stěny v kritických místnostech a 

byly zjištěny následující skutečnosti: 
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Místnost 

Návrhové parametry Součinitel prostupu tepla U (W.m
-2

.K
-1

) 

Návrhová 
teplota 

interiéru 
Tai (°C) 

Návrhová 
teplota 

interiéru 
Tae (°C) 

Vlhkost 
interiéru 
Rhi (%) 

Poţadovaná 
hodnota 

Vypočtená 
hodnota 

Poţadavek 

Kancelář 21 -15 55 0,38 0,36 SPLNĚN 

Umývárna 25 -15 70 0,28 0,36 NESPLNĚN 

Tabulka č. 2 – Hodnoty součinitelŧ prostupu tepla 

Z hlediska posouzení obalových konstrukcí na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 

0540 je zřejmé, ţe pro prostory kanceláří jsou obvodové stěny vyhovující. V zásadě ale pro 

konstrukce s vyšší vlhkostí je konstrukce navrţena nesprávně.  

 

Místnost 

Návrhové parametry Kondenzace vodní páry  (kg.m
-2

.rok
-1

) 

Návrhová 
teplota 

interiéru 
Tai (°C) 

Návrhová 
teplota 

interiéru 
Tae (°C) 

Vlhkost 
interiéru 
Rhi (%) 

Zkondenzované 
mnoţství vodní 

páry Mca 

Odpařitelné 
mnoţství 

vodní páry 
Meva  

Poţadavek 

Kancelář 21 -15 55 0,3134 1,5673 SPLNĚN 

Umývárna 25 -15 70 1,1488 0,8586 NESPLNĚN 

Tabulka č. 3 – Hodnoty kondenzace vodní páry 

Z hlediska posouzení obalových konstrukcí na roční bilanci vlhkosti dle ČSN 73 0540 

je zřejmé, ţe pro prostory kanceláří jsou obvodové stěny vyhovující. V zásadě ale pro 

prostory s vyšší vlhkostí je konstrukce navrţena nesprávně. Toto je zřejmé také 

z následujících grafů, kde je jasně patrná kondenzační rovina. 

 

 

Obrázek č. 4 – Kondenzační rovina je v obou případech u strany exteriéru v tvarovkách Therm 
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Je nezbytné připomenout, ţe dané návrhové hodnoty jsou stanoveny dle příslušných 

norem a předpokládá se dodrţování běţných hygienických předpisů. Z praxe je však obecně 

známo, ţe dané hygienické předpisy dodrţovány velmi často nejsou. Jedná se zejména o 

přetápění prostor a nedostatečné větrání interiérových prostor. Do výpočtu je dále nezbytné 

uvaţovat také vloţenou vlhkost, která je ve zdivu obsaţena v průběhu výstavby. Výpočty jsou 

pak zpravidla přesně nepostihují skutečné podmínky. 

Exteriérové prostory 

Maximální mnoţství kondenzátu se nachází v obvodové stěně během modelového 

roku v měsících únor a březen, kdy budou negativně působit na přídrţnost vnějšího 

kontaktního keramického obkladu k obvodové stěně zejména mrazové cykly. V jarních 

měsících nastává enormní nárůst objemu odparu vodních par z konstrukce obvodové stěny. 

V tomto období začíná distribuce vlhkosti z míst keramického bloku, vápenné omítky a 

lepidla do exteriéru.  S tím souvisí i skutečnost, ţe při průchodu vodní páry obvodovou stěnou 

dochází k reakci vody s chemicky méně stabilními sloţkami spojovací malty a kontaktního 

lepidla (zejména uhličitan vápenatý CaCO3) a vznikají soli, které následně v exteriéru po 

odpaření vody krystalizují a vytvářejí výkvěty solí (bílé povlaky). 

Výkvěty solí se na vnějším kontaktním keramickém obkladu objevují vţdy v místě 

nejmenším difúzním odporem a to jsou jednoznačně spáry. Uvolňování nadbytečné vodní 

páry z obvodové stěny je prakticky moţné pouze spárami keramického obkladu, u kterých 

pak postupně dochází vlivem opakující se kombinací mrazových i letních cyklů ke vzniku 

trhlin. Trhliny potom umoţňují v deštivých obdobích vnikání sráţkové vody do obvodové 

stěny a tím další zvýšení mnoţství vlhkosti a další rozvoj negativního působení vlhkosti na 

obvodovou stěnu. 

 

ZÁVĚRY 

Na základě provedených šetření a tepelně technických výpočtů je moţno objektivně 

konstatovat, ţe vznik výkvětů solí ze spár exteriérového keramického obkladu i vlhkostní 

problémy interiérových prostor jsou způsobeny zejména kondenzací vodní páry 

v konstrukcích obvodového zdiva. 

Při tvorbě projektové dokumentace objektu nebylo správně provedeno posouzení 

tepelně vlhkostního chování obvodové stěny. Projektant nesprávně zavedl do posouzení 

okrajové podmínky vyplývající z předpokládaného provozu objektu. Toto opomenutí se 

posléze stalo příčinou vzniku váţných vad a poruch na obvodovém plášti objektu, který má 

v současné době za následek nutnost zásadní rekonstrukce obvodového pláště spočívající 

v odstranění plnoplošného keramického obkladu včetně nezbytného zateplení obvodového 

pláště v kritických provozech.  
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PORUCHY ZPŦSOBENÉ TEPELNÝMI MOSTY 

Miloš Lavický
95

 

Abstrakt 

Tématem příspěvku jsou znalecké posudky zaměřené na posuzování vad a poruch 

způsobených tepelnými mosty v místnostech nově postavených bytových domů. Tepelné mosty 

v uvedených případech se projevují poklesem povrchových teplot zejména v koutech stěn a 

stropů. Zde dochází ke kondenzaci vodních par a tak ke zvýšení vlhkosti stavebních 

konstrukcí, která umoţňuje výskyt plísní, které představují zdravotní riziko pro uţivatele 

těchto bytů.  

 

VŠEOBECNĚ 

Velmi častým aktuálním tématem znaleckých posudků v pozemním stavitelství 

v zimním období jsou různé nepříznivé projevy tepelných mostů v obalových konstrukcích 

stavby. Následující příklady ukazují, jakým způsobem mohou tepelné mosty značně 

znehodnotit obytné místnosti bytů v novostavbách.  

 

TEPELNÉ MOSTY V POKOJÍCH NEJVYŠŠÍHO PODLAŢÍ DOMU 

Znalecký posudek byl zadán vlastníky bytové jednotky, kterou tvoří mezonetový 

pětipokojový byt s kuchyňským koutem nacházející se v 3. a 4. NP bytového domu v Brně 

dokončeného před dvěma roky. V niţším podlaţí bytu je umístěna předsíň se schodištěm do 

horní části bytu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, dva pokoje, koupelna a WC. Ve 

vyšším podlaţí je hala se schodištěm z niţšího podlaţí, loţnice, pokoj a koupelna s WC.  

Dům je zděný z cihelných bloků. Stropní konstrukce nad 3. NP je ţelezobetonová 

spřaţená z filigránových desek a monolitické dobetonávky. Nad 4. NP je sádrokartonový 

podhled z desek Knauf GKF 2*12,5 na systémovém kovovém roštu z profilů Knauf 

s parozábranou z PE fólie JUTAFOL N 140. Tepelnou izolaci tvoří tepelně izolační desky tl. 

40+100+40 mm z kamenné vlny Rockwool. Nosnou střešní konstrukci tvoří příhradové 

dřevěné vazníky se styčníkovými deskami, uloţené na podélných obvodových stěnách. 

Střešní krytina je z vláknocementových vlnitých desek VLTAVA na dřevěných vazničkách, 

které jsou na kontralatích a pojistné hydroizolaci z PE fólie JUTAFOL D 140.  

Závadou, která nejvíce znehodnocovala kvalitu bydlení, bylo to, ţe se ve dvou 

pokojích ve 4. NP, které jsou umístěny u jiţního štítu domu, v koutech pod sádrokartonovým 

podhledem zejména na okrajích stěn vytvářela plíseň (Obrázek č. 2 a č. 3), která se po 

odstranění chemickými přípravky po krátké době znovu objevila. Navrţený detail napojení 

pohledu místností a štítové stěny (Obrázek č. 1) je moţno povaţovat za správně řešený v 

souladu s konstrukčními zásadami na zamezení tepelných mostů v kritických místech, proto 

skutečnost, ţe prokazatelně vznikají, ukazovalo na pochybení při provádění.  

                                                 
95

 Lavický, Miloš, Ing., Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 541 147 406, lavicky.m@fce.vutbr.cz  
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Obrázek č. 15 – Detail napojení podhledu a štítové stěny 

Dodavatel s tímto hodnocením nesouhlasil a zastával názor, ţe příčinou výskytu plísní 

je chybné uţívání bytu. Pro podporu svého tvrzení předloţil výsledky měření teploty a 

vlhkosti v loţnici uţivatelů, místnosti s větším výskytem plísní, kterými dokládal, ţe 

v místnosti je nadměrná vlhkost, která podle jeho výkladu měla vznikat v důsledku 

nevhodného uţívání bytu (špatného větrání, nadměrného mnoţství květin apod.). S tímto 

závěrem nebylo moţno souhlasit. Měřením provedeným v rámci znaleckého posudku byly 

sice zjištěny v zásadě stejné časové snímky průběhů teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

(Tabulka č. 1), avšak interpretace výsledků měření dodavatelem nedávala odpověď na rychlý 

vzestup vlhkosti od ranního vyvětrání během dne, kdy loţnice nebyla obývána, ani 

neposkytovala vysvětlení, proč je v koutech podhledu a obvodové stěny tak nízká povrchová 

teplota. Ta byla měřena termokamerou FLIR B360 Western a byly zjištěny značné nízké 

povrchové teploty v koutech pohledu zejména na okrajích stěn, kde v loţnici byla naměřena 

teplota 10,6ºC (Obrázek č. 2) a ve vedlejším pokoji 12ºC. K zjištěným hodnotám nutno 

poznamenat, ţe měření bylo provedeno, kdy venkovní teplota byla 2ºC, tedy v mnohem 

příznivějších podmínkách, neţ jaké jsou podle ČSN 73 0540-3 [3] stanoveny jako návrhové. 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období je stanovena pro teplotní oblast 2, 

kde se místo stavby nachází, hodnotou -15ºC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16 – Prŧběh relativní vlhkosti vnitřního vzduchu  
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Obrázek č. 2 – Foto a termosnímek koutu v loţnici v rohu obvodových stěn 

 

Obrázek č. 3 – Foto a termosnímek koutu v loţnici v rohu obvodové stěny a příčky 

Zjištěné výsledky měření ukazovaly, ţe příčinou zavlhání obvodového zdiva a 

sádrokartonových podhledů byly značné tepelné mosty, přičemţ teploty povrchu byly natolik 

nízké, ţe dosahovaly hodnot kritické vnitřní povrchové teploty. V místech tepelných mostů 

docházelo ke kondenzaci vodních par, k orosování povrchů stěn a podhledů, k zavlhání do 

konstrukcí a vzniku vhodného prostředí pro výskyt plísní a jejich růst. Odparem 

zkondenzované vody se sekundárně zvyšovala vlhkost v místnostech, čímţ se zvětšovaly 

vlhkostí způsobené závady, coţ nepříznivě ovlivňovalo nadměrné orosování rámů a 

skleněných výplní a kondenzaci vodních par ve funkčních spárách balkonových dveří.  

Z charakteristik tepelných mostů a konstrukčních souvislostí sice vyplývalo, ţe 

příčinou je lokální sníţení účinnosti tepelné izolace nad kouty obou místností, avšak bez 

odkrytí zkoumané části konstrukce nebylo moţno jednoznačně určit konkrétní primární 

příčinu této závady; zda jí je chybné provedení připojení parozábrány pohledu ke stěně, kdy 

spárou uniká do podstřeší vodní pára z místnosti, která zde kondenzuje a zavlhčuje tepelnou 

izolaci, která pak ztrácí své tepelně izolační vlastnosti, nebo zda příčinou je nepečlivé osazení 

tepelně izolačních rohoţí (s mezerami, s dutinami apod.).  

Po provedení sond bylo zjištěno, ţe tepelné mosty byly způsobeny chybou provedení 

tepelné izolace podhledu, která spočívala v tom, ţe u spodního pásu vazníku nebyla z boční a 

spodní strany vloţena tepelná izolace. 
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TEPELNÉ MOSTY V BYTĚ V PŘÍZEMÍ 

Znalecký posudek byl poţadován společenstvím vlastníků bytových jednotek, protoţe 

se v některých bytech projevovaly závady zjevně způsobené tepelně technickými vlastnostmi 

obálky budovy.  

Jednalo se o zděný bytový dům v Brně, který má jedno podzemní podlaţí, tři 

nadzemní podlaţí a podkroví. Obvodové zdi jsou z cihelných bloků tl. 400 mm, vnitřní nosné 

zdi z cihelných bloků tl. 250 mm. V podzemním podlaţí v prostoru garáţí tvoří nosnou 

konstrukci ţelezobetonové rámy sestávající z monolitických sloupů, průvlaku a desky. Nad 

zbývající části podzemního podlaţí a nad nadzemními podlaţími včetně podkrovních 

místností jsou navrţeny ţelezobetonové stropní desky.  

Měření termokamerou FLIR B360 Western ukázalo značné tepelné mosty na jiţní 

štítové stěně domu (Obrázek č. 4). Nejhorší situace byla zjištěna v 1. nadzemním podlaţí u 

podlahy v rohu loţnice v jihozápadním rohu budovy. Zde byla naměřena velice nízká 

povrchová teplota v koutu obvodových stěn a podlahy místnosti a to pouhých 5ºC při 

odraţené teplotě 21ºC a venkovní teplotě 0ºC.  

 

 

Obrázek č. 4 – Termosnímky jiţní štítové stěny  

 

 

Obrázek č. 5 – Foto a termosnímek koutu v loţnici v rohu obvodových stěn 
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Obrázek č. 6 – Foto a termosnímek rohu domu u kritického koutu v loţnici  

Povrch stěn koutu vykazoval velmi vysokou vlhkost a projevovala se zde plíseň, která 

byla jak v omítce stěn, tak v konstrukčních prvcích lehké plovoucí podlahy (Obrázek č. 5), 

přičemţ bylo moţno předpokládat, ţe kromě viditelných projevů plísně na povrchu jsou jí 

rovněţ poškozeny i další vrstvy podlahy. Ve stejném bytě se tepelné mosty vyskytovaly 

rovněţ v koutech u stropu loţnice a v přilehlé šatně. 

Z konstrukčního uspořádání objektu bylo zřejmé, ţe velice nízká povrchová teplota 

koutu u podlahy v rohu loţnice je nejen ovlivněna nedostatečně izolovanou štítovou stěnou, 

ale zejména tepelným mostem zprostředkovaným neizolovaným sloupem suterénu (obrázek č. 

6 a č. 7 - vlevo), přičemţ jako další nepříznivý faktor se jevilo umístění vodiče hromosvodu a 

jeho průchodky z ohebné hadice.  

Za příčinu nízké povrchové teploty v šatně bylo moţno označit tepelný most, který 

vzniká v místě napojení betonové stěny průjezdu na stropní ţelezobetonovou konstrukci a 

příčnou stěnu (obrázek č. 7 - vpravo), přičemţ tento most se vyskytuje i u přilehlých místností 

v 2. NP. 

 

Obrázek č. 7 – Neizolovaný ŢB sloup (vlevo), tepelný most v prŧjezdu (vpravo) 
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ZÁVĚR 

Závady byly u obou případů ve znaleckých posudcích hodnoceny jako velmi závaţné, 

protoţe výskyt plísní v obytných místnostech ohroţuje zdraví osob zde pobývajících, a jako 

nutné bylo označeno provedení sanačních zásahů k jejich odstranění. 

V prvním případě dodavatel uznal podanou reklamaci na zavlhání koutu podhledu a 

provedl opravu. V druhém případě byl proveden pouze dílčí sanační zásah, který byl zaměřen 

na vytvoření dodatečné izolace sloupu.  

 

Příspěvek vznikl s pomocí výzkumného záměru MSM0021630511 na Fakultě stavební 

Vysokého učení technického v Brně. 
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KOEFICIENT REDUKCE NA ZDROJ CENY 

V KOMPARATIVNÍ METODĚ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Martin Cupal
96

 

Abstrakt 

Pro porovnávací (komparativní) metodiku při oceňování nemovitostí důleţité trţní 

ceny jsou obtíţně dostupné na rozdíl od cen nabídkových. Mnoho subjektů realitního trhu 

však potřebuje tyto údaje znát, zejména pro oceňovací účely. Často jsou tedy uţívány ceny 

nabídkové, je však třeba tyto konvertovat na ceny trţní. 

Určitý přístup řešení nabízí tento příspěvek. Poměr těchto cen je modelován 

mnohorozměrnou lineární regresí a jednoduchou regresí s pokročilými nelineárními odhady a 

statistickým vyhodnocením v jednotlivých kategoriích. Výstupy pak mohou slouţit k lepší 

aproximaci trţních cen z cen nabídkových. 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Problematika řešená v příspěvku spadá do oboru oceňování nemovitostí. Jedná se o 

stanovování či odhadování trţních cen nemovitostí pomocí porovnávacích metodik. Princip 

cenového porovnání je obsaţen v mezinárodních i evropských oceňovacích standardech. Při 

pouţití metodiky je třeba vyčíslit hodnoty koeficientů, jejichţ funkce spočívá v úpravě 

zdrojových cen srovnatelných nemovitostí tak, aby výstupem z nich byly poţadované trţní 

ceny. Jedním z koeficientů, který je v porovnávací metodice téměř vţdy pouţit, je poměr cen, 

jejichţ zdroje jsou vzájemně odlišné, tzv. koeficient redukce na zdroj ceny (kZC). Jednou z cen 

je vţdy trţní cena, kterou poţadujeme jako výstup. Protoţe jsou však trţní ceny pro 

srovnávací nemovitosti na vstupu téměř nedostupné, zavádí se koeficient, který umoţní 

pouţití vstupních cen i z jiných zdrojů, nejčastěji z nabídek realitních inzercí. Tento koeficient 

je však třeba statisticky vyhodnotit, aby bylo moţné jej běţně pouţívat v oceňovací praxi. 

SPECIFIKACE POSTUPŦ A METOD, DATA A ZPRACOVÁNÍ  

Vymezení koeficientu redukce na zdroj ceny kZC 

 

Zaměření tohoto příspěvku směřuje především k multiplikativním koeficientům pro 

porovnávací metodiku trţního oceňování, a to koeficientům souvisejících s trhem 

nemovitostí. Koeficient, který je klíčový pro určení trţní ceny z nabídkových podkladů, je jiţ 

zmiňovaný koeficient redukce na zdroj ceny kZC, který vyjadřuje změnu ceny v průběhu trvání 

nabídky, resp. odhad poměru trţní cena-nabídková cena. 

 

price) (bidcena Nabídková 

price) (marketcena  Tržní
k ZC

  (1) 

                                                 
96

 Cupal, Martin, Ing. et Ing., Ph.D. – 1. autor, Ústav soudního inţenýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 

martin.cupal@usi.vutbr.cz 
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V současném stavu se hodnota koeficientu redukce na zdroj ceny kZC při oceňování 

nemovitosti porovnávací metodikou bere většinou paušálně jako 0,85. Tento údaj pochází 

z odborné literatury, je to však velmi nepřesné a především se tak nerozlišují různé typy 

nemovitostí a různé polohy nemovitostí. Na tuto skutečnost bychom zde navázali a pokusíme 

se více zpřesnit tento koeficient pro výše uvedená kritéria. 

Souvislost koeficientu redukce na zdroj ceny kZC s dalšími veličinami 

 

Za indikátor prodejnosti lze, kromě tohoto koeficientu, povaţovat i dobu trvání 

nabídky s určitou nemovitostí T. Opět platí, ţe závisí na typu nemovitosti a na poloze. 

Tato veličina vlastně udává likvidnost nemovitého majetku, tedy jako dobu potřebnou 

k jeho překlopení na peníze. Je zřejmé, ţe z hlediska prodejnosti má smysl zkoumat a 

sledovat jak koeficient redukce na zdroj ceny, tak dobu trvání nabídky. Obě veličiny o 

ní mohou vypovídat samostatně, ale zároveň mezi nimi mŧţe existovat určitý stupeň 

závislosti, jejíţ odhad lze rovněţ analyticky i graficky vyjádřit.  

V poslední době se při trţním oceňování nemovitostí stále více uplatňuje 

určování prodejnosti vyjádřené právě pomocí moţné doby trvání prodeje nemovitosti. 

Jedná se zejména o posudky formulářového typu rŧzných finančních institucí, kde tento 

údaj představuje jistou relevanci. Proto i tato veličina má svŧj význam při určování 

relace nabídkové a trţní ceny nemovitostí. 

V rámci porovnávací metodiky je potřeba zpravidla více neţ jeden multiplikativní 

koeficient. Koeficient kZC lze však povaţovat za separovaný kvůli svému obsahu. Nepatří 

mezi koeficienty, které udávají dílčí odlišnosti srovnávacích nemovitostí od oceňované. Měl 

by však být uveden pro kaţdou srovnávací nemovitost a nikoliv aţ pro výslednou hodnotu 

(např. průměr hodnot). Srovnávací nemovitost můţe být i v jiné kategorii (např. jiný kraj) a 

potom by hodnota kZC nebyla nejpřesnější moţná. Koeficient redukce na zdroj ceny tedy 

obsahově nesouvisí s ostatními koeficienty, formálně se však podílí stejnou multiplikační 

operací jako tyto. Výhodou výše uvedeného je zejména to, ţe kZC není fakticky simultánní 

s ostatními koeficienty v rámci indexu odlišnosti (součinu dílčích koeficientů odlišnosti). To 

znamená, ţe nemusíme jeho hodnotu nijak korigovat vzhledem k hodnotám (rozpětím hodnot) 

ostatních multiplikativních koeficientů. 

Charakteristika a volba metod pouţitých ke sběru, sledování a zpracování dat 

Mikroanalýza 

 

Jednou z hlavních metod sběru dat, měření dat a jejich vyhodnocení je tzv. 

mikroanalýza, která by měla vést k výsledným hodnotám zkoumaných veličin. 

Tato metoda je zaloţena na zkoumání kaţdé nabízené nemovitosti zvlášť. Údaje o 

kaţdé nemovitosti jsou aktualizovány zpravidla v jednotýdenním intervalu od vkladu 

nemovitosti do realitní nabídky aţ do úplného odstranění z nabídky, kdy nemovitost jiţ není 

nabízena ţádnou realitní kanceláří. Tato metoda je časově a administrativně velmi náročná a 

tedy není moţné zpracovávat přílišné mnoţství nemovitostí. Je alespoň moţné postupně 

některé nemovitosti, které přestanou být v nabídce, vyloučit (zpracovat) a místo nich doplnit 

další. Přirozeně to záleţí na tom, po jak dlouhou dobu jsou právě tyto nemovitosti nabízeny a 

kolik dalších nemovitostí dle kategorií je k dispozici. 

Poté, co je shromáţděn dostatek konečných dat, následuje vyhodnocení a statistická 

zpracování. Konečná data jsou brána jako odhady trţních cen pro jednotlivé nemovitosti. 
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Statistická zpracování nám umoţní objektivně porovnat a odhadnout hodnoty zkoumaných 

veličin pro jednotlivá zatřídění, která byla navrţena a jsou popsána dále v textu. 

Metodou mikroanalýzy byla sestavena, sledována a vyhodnocena databáze, o níţ bude 

podrobně pojednáno dále. Jedná se o tzv. komplexní databázi. Důraz zde byl kladen 

především na identifikaci konkurenčních nabídek a přesouvání či změny inzercí. Pracnost 

sledování se tím sice zvýšila, ale výsledky jsou věrohodnější a přesnější.  

Souhrnem lze říci, ţe v mikroanalýze se koeficient redukce na zdroj ceny vyčíslí podle 

vztahu (1), nicméně trţní cenu zde neznáme a místo ní dosazujeme odhad trţní ceny z limitní 

hodnoty nabídkové ceny v čase nabídky. Zdrojem pro mikroanalýzu jsou tedy realitní inzerce.  

Makroanalýza 

 

Způsob přístupu k datům v makroanalýze a jejich zpracování je velmi odlišný od 

mikroanalýzy. Přesto nakonec budou data kategorizována tak, aby se obě metody daly 

porovnat. Odlišnost však spočívá v jiné věci. Makroanalýza pojímá data jako výsledky 

datových bloků, které se vytvořily z velkého sběru dat. Dále se orientuje jen na jednorázové 

zpracování. Neřeší jednotlivé nemovitosti, ale průměrnou cenu daného typu nemovitosti 

v určité lokalitě, která je obvykle vztaţena na nějakou jednotku výměry. Jedná se o cenu 

nabídkovou a cenu trţní, z nichţ je pak snadné vypočítat kZC ze vztahu (1). Na rozdíl od 

mikroanalýzy zde pracujeme se skutečně dosahovanou trţní cenou, coţ ale ještě nemusí nutně 

znamenat rovnováţnou cenu na trhu. O zdrojích dat pro makroanalýzu bude podrobně 

pojednáno v části o datech.  

Jednotlivé ceny u jednotlivých typů nemovitostí lze porovnat a znázornit přes celé 

spektrum obcí dle kvantifikačního měřítka. Pak můţeme trţní cenu a nabídkovou cenu 

porovnávat ve spojitém vyjádření pro libovolnou obec, které získáme pomocí sestavení 

vhodného statistického modelu. 

Tato metoda nevyţaduje zdaleka takovou časovou náročnost a zdlouhavý proces jako 

mikroanalýza, vyţaduje však významnou časovou korespondenci při srovnávání dat. To 

znamená, ţe je třeba ověřit, zda porovnáváme nabídkovou a trţní cenu ve stejném čase na 

trhu. Další podmínkou je konzistence cen (stejné cenové vyjádření pro porovnávání). 

Zdroje pro zpracování makroanalýzy jsou realitní inzerce (pro sběr prvotních nabídek 

nemovitostí) a statistická data zveřejněná Českým statistickým úřadem o prodejních cenách 

nemovitostí, která ČSÚ získává ze smluv od finančních úřadů. 

Sběr dat realitních kanceláří 

 

Pro nejlepší a nejjistější odhad hodnot sledovaných veličin by bylo zřejmě nejlepší 

čerpat data přímo od realitních kanceláří. Tato moţnost spojuje výhody mikroanalýzy 

(simultánnost, identifikace) a makroanalýzy (skutečná data obou cen). To znamená, ţe pro 

kaţdou nemovitost bychom mohli zjistit přesnou dobu nabídky a hlavně rozdíl (pokud 

existoval) mezi nabízenou cenou a cenou trţní. Otázkou je, zda realitní kanceláře budou mít 

zájem na této spolupráci a zda budou ochotny data poskytnout. Pokud by se tak stalo a 

velikost dat byla statisticky významná, pak by tato metoda dávala zcela nejpřesnější výsledky. 

Moţný problém spočívá v tom, ţe realitní kancelář musí být dostatečně „velká“, tj. musí mít 

větší spektrum nabídek a navíc je třeba shromáţdit data z realit celé republiky a tím některé 

realitní kanceláře budou vyloučeny nebo se jich bude muset pro sledování získat více.  
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Tyto všechny aspekty a podmínky však najednou z této teoreticky nejlepší metody 

dělají poněkud nereálnou záleţitost. K dalším problémům bezesporu patří i to, ţe realitní 

kanceláře nejsou uzpůsobeny ke sběru dat a tudíţ s daty příliš neumějí zacházet, coţ 

transparentně dokazují na svých internetových nabídkách. Jedná se i o záměnu a nesrovnalost 

různých parametrů nemovitostí atd.  

V této metodě by byl asi nejlepší výzkum dotazníkového typu, kde by se udělalo 

plošné šetření. Opět zde vystupuje otázka zájmu resp. motivace, coţ by se mohlo řešit 

finanční odměnou či zasláním výsledků této analýzy.  

Pro zpracování této problematiky v příspěvku z výše uvedených důvodů, tedy 

především pracnosti a zvolení jiné obecné metodiky sběru dat, tato třetí uvaţovaná metoda 

nebyla pouţita. Má však smysl pouţít ji například v jiné práci a udělat srovnávací analýzy.  

Plánovaný rozsah a struktura databází 

 

V předchozích kapitolách byly uvedeny a obecně popsány metodiky, které umoţní 

získat určitým způsobem data v určitém rozsahu. Je zřejmé, ţe rozsah dle jednotlivých 

metodik bude různý. Přesto se podařilo sjednotit strukturu databází tak, aby databáze z kaţdé 

metodiky byla identitou nebo explicitní podmnoţinou nejobecnějšího moţného rozsahu dat a 

byla takto prezentována i ve výstupech. Nejobecnější rozsah dat ilustruje následující matice. 

 

 

Tabulka č. 17 – Návrh obecné struktury databáze maticového typu 

Nemovitosti jsou maticově rozčleněny dle krajů a typů nemovitosti. Kraje se dále člení 

na „město“ a „obec“. Městem je vţdy myšleno krajské město daného kraje a obce je libovolná 

obce daného kraje, která splňuje tu podmínku, ţe její počet obyvatel není vyšší jak 10 000. 

Záměrně byly vybrány takto rozdílná sídla, aby mohl být pozorován rozdíl mezi vesnicí či 

malým městem a největším městem tohoto kraje. Výjimku tvoří kraj Praha, jehoţ části jsou 

tvořeny pouze městskými částmi Hlavního města Prahy. V takto vytvořené matici je tedy 27 x 

8 polí, která obsahují informaci o počtu nemovitostí n v konkrétním poli a pak odhad 

zkoumaných veličin kZC a T. Informace o počtu nemovitostí v jednotlivých polích je potřebná 

Praha
                            KRAJ                                                                                                                   
TYP NEM.

Garáţe

Rekr. a zahr. chaty

Byty

Rodinné domy

Stavební pozemky

Administrativa a obchod

Skladování a výroba

Stravování a ubytování

Jihomoravský Vysočina

město obec město obec

a3,1 

(n ;k ZC ;T )

město

a1,1 

(n ;k ZC ;T )

a2,1 

(n ;k ZC ;T )

a1,2 

(n ;k ZC ;T )

a2,2 

(n ;k ZC ;T )

a1,3 

(n ;k ZC ;T )

a1,27 

(n ;k ZC ;T )

a8,1 

(n ;k ZC ;T )

a8,27 

(n ;k ZC ;T )
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zejména pro účely statistického zpracování a také pro znázornění vypovídací (nevypovídací) 

schopnosti daného pole. Pro některé kombinace totiţ nemusí být disponibilní nabídky; 

například se můţe jednat o byty či garáţe v malých obcích některých krajů nebo spíše 

administrativních budov v malých obcích apod. 

Komplexní databáze jiţ podle názvu není podmnoţinou, nýbrţ identickou mnoţinou 

s nejobecnějším rozsahem dat (viz Tabulka č. 1). Obsahuje všechny typy nemovitostí ve 

všech krajích a sídlech. 

Databáze v makroanalýze bude podmnoţinou, avšak vzniklou pouze redukcí 

některých typů nemovitostí a tím, ţe neobsahuje měřenou veličinu T. 

Sběr, aktualizace, zpracování a úprava dat pro výpočtové modely 

Mikroanalýza 

 

Struktura komplexní databáze v rámci metody mikroanalýza jiţ byla popsána i 

zobrazena v jednom z předešlých oddílů. Komplexní databáze postihuje co nejvíce celou 

oblast ČR reprezentativním způsobem. To znamená, ţe zahrnuje nejen všechny oblasti, ale i 

výběr jednotlivých nemovitostí tenduje ke kvalitativnímu průměru. Další rozdíl je v kvalitě 

sledovaných informací. Tato databáze byla sledována přibliţně dva roky a za tu dobu 

nemohly být všechny typy nemovitostí realizovány. Tato skutečnost by mohla být zřejmě 

modelována časovými řadami či analýzou přeţívání. K tomu je však třeba větší rozsah celé 

analýzy a transparentnější data. V komplexní databázi se podařilo vyřešit problematické 

dohledávání a identifikace nabídek. Výrazně se identifikuje fotografiemi a je vytvořen systém 

postupných odhadů. Databáze je jednou za čtvrtletí kompletně identifikována (výjmou vzorků 

ve 3. stádiu) z aktuální nabídkou a v případě absence je konkrétní nemovitost barevně 

odstupňována do 3 stádií (zelené…3 měsíce absence, oranţové…6 měsíců absence, 

červené…9 měsíců absence, modré…aktuální). Ve třetím stádium je odhad uzavřen, ale 

existuje ještě roční kontrolní aktualizace, kde se kontrolují znovu i vzorky 3. stádia.  

Pro mikroanalýzu obecně platí předpoklady, ţe ze současné prezentace trhu 

nemovitostí (zejména realitní inzerce) lze určit více či méně přesně zejména typ a cenu 

nabízené nemovitosti, s horší kvalitou i některé parametry těchto nemovitostí a také jak 

dlouho se daná nemovitost nabízí a zda se cena po dobu trvání nabídky změní či nikoliv. 

Doba trvání nabídky a změna ceny v jejím průběhu je mnohem obtíţněji zjistitelná, neţ by se 

zdálo. Jednu nemovitost totiţ zpravidla nenabízí pouze jeden realitní inzerent, ale je jich více. 

Navíc si konkurují a vytvářejí zdánlivě odlišné nabídky. I přes tyto bariéry je však alespoň 

přibliţně moţné tyto údaje sledovat a vyhodnocovat. 

Protoţe komplexní databáze z těchto předpokladů od počátku vycházela, dají se její 

výstupy povaţovat ne za ideální, ale za pravděpodobně nejlepší dosaţitelné v tomto typu 

analýzy. 

Makroanalýza 

 

Makroanalýza, podle výše uvedeného popisu analýzy, musela být sestavena v určitém 

časovém intervalu, aby byla alespoň přibliţně zaručena korespondence dat. Na straně trţních 

cen se vycházelo z úhrnných cen za rok 2008, na straně nabídky z nabídkových cen na 

realitních serverech po dobu tohoto období. Aby mohly být obě strany souměřitelné, musely 

se alespoň řádově rovnat jejich datové rozsahy. Rozsah trţních cen byl dán celkovým 
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moţným sběrem dle statistických sluţeb, rozsah nabídkových cen byl tedy uzpůsoben tak, aby 

poskytl téměř všechny disponibilní data za vymezené období. 

Po datovém sběru ještě následovaly dvě důleţité konverze dat. Trţní ceny garáţí 

musely být přepočteny na jinou jednotku výměry (z kubických metrů obestavěného prostoru 

na čtvereční metry zastavěné plochy garáţí) a ceny stavebních pozemků se musely 

rekategorizovat tak, aby byly vhodné pro další analýzy. Takto upravené ceny jiţ byly 

souměřitelné a akceptovatelné pro sestavení výpočtů a analýz. 

Shrnutí problematických aspektŧ dat 

 

Doposud bylo zmíněno několik úprav dat a z toho vyplývajících moţných odchylek od 

„skutečných-ideálních dat“. Aby bylo moţno se v hlavních příčinách problémů s těmito daty 

lépe zorientovat, byly tyto shrnuty do tří hlavních bodů. 

 

 Kvalita důleţitých informací nabídky je výhradně v rukou samotného vlastníka, 

v lepším případě, ne však o mnoho lepším, zastoupeného realitní kanceláří a 

uváděná data jsou někdy zmatečná, neodpovídající či chybějící; jasnou ilustraci by 

velmi dobře poskytla analýza citlivosti. 

 

 Data, která jsou nějak kvantitativně, nejčastěji statisticky, zpracovávána, by měla 

splňovat určité předpoklady nebo se k nim alespoň blíţit. V tomto případě testy 

provedeny byly a výsledky, vzhledem k faktům uvedeným o bod výše, nedopadly 

nejhůře, ale je zjevné, ţe data v tomto oboru nejsou zdaleka tak vhodná jako 

v exaktních oborech. 

 

 Mnoţina způsobů, jak sledované veličiny měřit, data zpravidla určitým způsobem 

deformuje. 

 

Zpracování a úprava dat pro výpočtové modely 

Mikroanalýza 

 

V komplexní databázi bylo provedeno pouze jedno závěrečné vyhodnocení a daty byla 

sestavena zdrojová matice X. Tím však proces s konečnými daty v této databázi prakticky 

začíná. Některé analýzy byly provedeny přímo z původní matice zdrojových dat, pro jiné, 

zejména pro mnohorozměrné lineární regresní modely, bylo nutné provést transformace dat a 

přidání proměnných. Prvně bylo nutné transformovat rozloţení četností proměnné T. Vhodně 

se jevila logaritmická transformace. Dále bylo nutné zkoumat vliv semikategorických 

proměnných, protoţe samotné kategorie nemohly vystupovat v modelech jako proměnné. 

Proto došlo k rozšíření matice X o další proměnné tak, ţe dostáváme datovou transformaci 

T3. Proměnné byly také přidány pro jejich potenciální vysvětlující schopnost v modelech.  
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Makroanalýza 

 

Po sestavení odpovídajících dat ve smyslu hlavních proměnných (nabídková a trţní 

cena) bylo nutno data seskupovat dle poţadovaných výstupů a analýz. První datové 

uspořádání U1 bylo určeno k rychlé a přehledné orientaci ve výsledcích dle jednotlivých 

kategorií. Datové uspořádání U2 bylo stěţejní pro tvorbu regresních modelů. Bylo 

konstruováno jako přiřazování středního počtu obyvatel jednotlivých intervalů sběru 

sledovaným veličinám. Kvůli některým výstupům bylo ještě uvedeno uspořádání U3, které 

obsahuje explicitně klíčovou veličinu kZC. 

 

VÝPOČET NAVRŢENÝCH MODELŦ, ANALYTICKÉ A GRAFICKÉ 

VÝSTUPY 

Mikroanalýza 

 

Po vyhodnocení konečných dat byly provedeny s důleţitými proměnnými různé 

výstupy, sestaveny různé modely, které vyţadovaly jistou transformaci původních 

proměnných a v závěru jsou opět výsledná data hlavních veličin uspořádána do tabulek pro 

všechny kategorie a k tomu z nich byly provedeny ilustrativní výstupy. 

Pro výstupy konečných dat bylo nutné opět sestavit výčet všech proměnných databáze. 

Tyto proměnné jsou původní, dále byly některé z nich transformovány a nové zařazeny do 

výzkumu. 

 

 

Tabulka č. 2 – Seznam proměnných komplexní databáze 

Pro rychlý přehled o stěţejních veličinách byly vypočteny vybrané číselné 

charakteristiky v rámci popisné statistiky přes všechny případy (nemovitosti) v databázi       

(N = 500). 

 

Proměnná Název Popis

x1 T Doba trvání nabídky (dny)

x2 kZC Koeficient redukce na zdroj ceny (poměrné číslo)

x3 Prodejnost Uskutečnění prodeje (binární veličina)

x4 NC Nabídková cena (Kč)

x5 Sídlo Kategorie velikosti sídla (kategorická proměnná)

x6 Kraj Kraje ČR (kategorická proměnná)

x7 Typ nemovitosti Kategorie typů nemovitostí (kategorická proměnná)

Seznam proměnných (Komplexní databáze)
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Tabulka č. 3 – Popisné statistiky konečných dat komplexní databáze 

Závislost proměnných kZC a T  lze pozorovat v následujícím grafu. 

 

 

Graf č. 1 – Popisné statistiky konečných dat komplexní databáze 

 

Interpretovat tento výstup lze následovně: zřejmě lze nahradit 100 dní doby trvání 

nabídky nemovitostí sníţením nabídkové ceny o 2 % (rozdíl kZC = 0,02). Tyto hodnoty pak 

opět udávají samotnou míru substituce obou proměnných. Lineární závislost dle směrnice 

regresní přímky je negativní, téměř středně silná. 

Pro další výpočty je nutné některé proměnné dále transformovat na uskupení T3     

(viz tabulka č. 4). 

 

Popisné statistiky (Finální data_komplexní dB)

Proměnná

N

platných

Průměr Int. spol.

-0,95

Int. spol.

0,95

Minimum Maximum

T

kZC

Prodejnost

500 235,96 218,34 253,59 4,000000 779,0000

500 0,9321 0,9212 0,9430 0,340611 1,3201

500 0,7180 0,6784 0,7576 0,000000 1,0000

Regresní přímka určuj ící záv islost koeficientu redukce na zdroj  ceny kZC na době trv ání nabídky T 

Model kZC: y=0,97912 - 0 ,0002 * x; 0 ,95 Int.spol.

-100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00

T (dny)

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

k
Z

C

r = -,3228
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Tabulka č. 4 – Seznam proměnných transformované komplexní databáze T3 

 

Nyní lze přistoupit k regresní analýze v rámci mikroanalýzy komplexní databáze. 

Protoţe lze k vysvětlení koeficientu redukce na zdroj ceny pouţít další sledované proměnné, 

můţeme vyuţít mnohonásobnou lineární regresi, kde další sledované proměnné budou v roli 

vysvětlujících proměnných. Mnohonásobná lineární regrese by v případě dobrých 

předpokladů a nalezení adekvátních modelů mohla vést k dobrému odhadu (předpovědi) 

klíčové veličiny pomocí dostupných hodnot jiných veličin. Výpočet je zaloţen na tom, ţe jak 

hodnoty těchto „jiných“ veličin, tak hodnoty hledané veličiny známe (viz výstup pozorované 

vs. předpovězené hodnoty). Poté, co je model vypočten a ověřen, ho můţeme pouţívat 

způsobem, zobrazeným v následujícím schématu. 

 

Proměnná Název Popis

x1 ln(T) Logaritmus doby trvání nabídky ve dnech

x2 kZC Koeficient redukce na zdroj ceny (poměrné číslo)

x3 Prodejnost Uskutečnění prodeje (binární veličina)

x4 NC Nabídková cena (Kč)

x5 Sídlo Kategorie velikosti sídla (kategorická proměnná)

x6 Kraj Kraje ČR (kategorická proměnná)

x7 Typ nemovitosti Kategorie typů nemovitostí (kategorická proměnná)

x8 TC Trţní cena (Kč)

x9 Cenová úroveň kraje TC
Úroveň trţních cen nemovitostí v krajích (poměrné 

číslo)

x10
Cenová úroveň typu 

nemovitosti TC

Úroveň trţních cen nemovitostí dle typů (poměrné 

číslo)

x11
Počet nabízených 

nemovitostí

Počet nabízených nemovitostí na trhu dle segmentů 

(typů nemovitostí)

x12
Jednotková cena JC UP 

(kč/m
2
)

Jednotková cena vztaţená k 1 m
2
 uţitné plochy  

(Kč/m
2
)

x13 Cenová úroveň kraje JC
Úroveň jednotkových cen nemovitostí v krajích 

(poměrné číslo)

x14
Cenová úroveň typu 

nemovitosti JC

Úroveň jednotkových cen nemovitostí dle typů 

(poměrné číslo)

Seznam proměnných (Komplexní databáze T3)



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 443 

 

Graf č. 2 – Schéma procesu regresních modelŧ v mikroanalýze 

 

Parametry vyznačené šedě pouze kategorizují odvozené regresní modely na vybraný 

model, zatímco černě vyznačené parametry, resp. jejich hodnoty, se skutečně zadávají do 

modelu nebo jsou přímým výstupem modelu. Záleţí však na konkrétním modelu dle 

kategorií, které z uvedených vstupů je třeba zadávat. 

Příklad výstupu z mnohonásobné lineární regrese lze ilustrovat na typu nemovitosti 

garáţ, v následující tabulce je analytický výstup, dále v grafu je moţné vidět předpovězené 

hodnoty vůči naměřeným. 

 

  

Tabulka č. 5 – Odhady regresních parametrŧ a jejich statistická významnost 

 

 Nejlepšími vysvětlujícími proměnnými u modelu garáţí se zdají být nabídková cena 

NC a Jednotková cena JC UP, protoţe se značně podílejí na vysvětlení modelu a jejich 

parametry jsou statisticky významné.  

 

REGRESNÍ 

MODEL

VSTUP MODELU

Vstupní parametry:

typ nemovitosti 

 

- ln(T)

- NC

- Jednotková cena JC 

UP 

- Cenová úroveň   

kraje JC

- Cenová úroveň   

kraje TC

- Cenová úroveň   typu 

nemovitosti JC

VÝSTUP MODELU

Výstupní parametry:

 k ZC

Proces regresních modelů v mikroanalýze

Odhady param etrů (Finální data_komplexní dB_T 3_garaz)

Sigma-omezená parametrizace

Efekt

kZC

Param.

kZC

t

kZC

p

kZC

Beta (ß)

Abs.č len

ln(T)

NC

Jednotková cena JC UP (kč/m2)

Cenová úroveň kraje JC

0,99968560715638518,10914 0,000000

-0,010566928305514-1,24627 0,216494 -0,11308

-0,000002390612841-6,41212 0,000000 -1,30365

0,0000482352595396,99854 0,000000 1,37622

0,0006310769431000,02838 0,977434 0,00288
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Mnohonásobná lineární regrese pro závislou proměnnou kZC

Pozorované vs. předpovězené hodnoty
Typ nemovitosti: garáže

Model kZC: y=b4*x13 + b3*x12 + b2*x4 + b1*x1 + b0

Model kZC: y=0,6311e-3*x13 + 0,4824e-4*x12 + (-0,2391e-5)*x4 + (-0,0106)*x1 + 0,9997

0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10
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Graf č. 3 – Mnohonásobná lineání regrese pro kZC – pozorování a předpovědi 

 

V závěrečné části výpočtů a vyhodnocení v komplexní databázi se dostáváme 

k výsledným hodnotám sledovaných veličin rozdělených do jednotlivých kategorií. Pro 

všechny tyto veličiny platí, ţe rozsah výsledků plně koresponduje s rozsahem původní 

navrţené komplexní matice struktury dat, tedy s rozsahem maximálním. V následující tabulce 

jsou uvedeny hodnoty nejdůleţitější veličiny, tedy kZC dle jednotlivých kategorií. 
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Tabulka č. 6 – Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

 

Makroanalýza 

 

Makroanalýza v rámci výpočtů a výstupů byla postupně uspořádána do 3 datových 

schémat, U1, U2 a U3. Datové schéma U1 bylo pouţito jako prvotní pro rychlé a přehledné 

kategorizované hodnoty sledovaných veličin, nabídkové ceny (NC), trţní ceny (TC) a jejich 

transformovaných veličin (rozdílu a podílu). Podíl samozřejmě vyjadřuje klíčovou veličinu 

kZC. 

Následující graf přehledně zobrazuje hodnoty kZC dle kategorií. 

 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo

Hlavní město Praha město 0,8240 0,9375 0,8718 0,8727 0,8483 1,0000 1,1601 0,8845 0,9249 0,9249

obec 0,9728 1,0000 1,0243 0,9165 1,0022 1,0000 1,0291 1,0343 0,9974

město 1,0000 0,9286 0,9525 0,8784 1,0166 0,8728 0,9585 0,9499 0,9447

obec 0,9440 0,8555 0,9582 0,8710 0,8712 0,8545 0,8499 0,6574 0,8577

město 0,8636 1,0000 0,9550 0,9853 1,0078 0,7871 0,9049 0,9045 0,9260

obec 0,9372 0,9336 0,8713 0,9901 0,9488 0,9470 0,9247 1,0545 0,9509

město 0,9524 0,9861 1,0104 0,9860 0,7428 0,9952 0,8284 0,9177 0,9274

obec 0,9524 0,9806 0,9434 0,9902 0,8915 0,9624 1,0000 0,8177 0,9423

město 0,9451 0,8029 1,0000 0,9426 0,9970 0,8800 0,8710 1,0000 0,9298

obec 0,8588 0,9517 0,9556 0,9916 0,8250 0,6900 0,9039 0,8377 0,8768

město 0,8990 0,9872 0,8168 0,9587 1,0000 1,0000 0,9582 0,8487 0,9336

obec 1,0000 0,8636 0,9195 1,0000 0,8501 1,0000 1,0000 0,9745 0,9510

město 0,8219 1,0000 0,9179 0,9497 1,0000 0,9412 0,9333 0,8633 0,9284

obec 0,9722 0,8426 0,9796 0,9810 0,7942 0,8817 0,9878 0,9348 0,9217

město 1,0000 0,8169 0,9595 0,7923 1,0149 1,0000 0,8378 1,0000 0,9277

obec 0,8135 0,7193 0,9749 1,0768 0,7338 1,0000 0,9320 0,9300 0,8975

město 1,0000 0,7603 0,9544 0,9727 0,9131 0,7556 1,0000 0,7759 0,8915

obec 0,9624 0,9053 0,8028 1,0000 1,0000 0,9636 1,0000 0,6366 0,9088

město 0,8640 1,0221 1,0000 0,9342 0,9167 1,0000 1,0000 1,0000 0,9671

obec 1,0000 0,9235 0,9340 0,8743 0,9826 1,0000 0,9412 1,0000 0,9570

město 1,0000 1,0000 0,9743 1,0161 1,0400 0,8727 0,7313 0,9259 0,9450

obec 0,8933 1,0000 0,9734 1,0230 1,0000 0,9492 0,8077 0,6703 0,9146

město 0,9744 0,9851 0,9437 0,9700 0,9944 1,0000 1,0000 1,0000 0,9835

obec 1,0000 0,9200 0,9455 1,0000 1,0000 0,8442 0,9472 0,8646 0,9402

město 1,0000 0,9884 1,0000 0,8202 0,9277 0,9647 0,8142 0,9439 0,9324

obec 0,9416 0,8172 0,9905 0,9431 0,9258 1,0000 0,7730 1,0000 0,9239

město 0,8229 0,8258 1,0307 0,9924 1,0106 0,8522 0,8876 0,8906 0,9141
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3D Wafer plot pro závislou proměnnou kZC  dle kraje a typu nemovitosti

kZC = Wafer
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Graf č. 4 – 3D Wafer graf pro kZC dle vybraných kategorií 

 

Pro pokročilejší analýzy bylo sestaveno datové schéma U2, které umoţňuje pro 

sledované veličiny sestavovat jednoduché regresní modely s obecně nelineárními průběhy 

regresní funkce. 

Obsah makroanalýzy sestává ze sběru hlavních proměnných, nabídkové a trţní ceny. 

Protoţe obě jsou známé pro průměr počtu obyvatel v jednotlivých intervalech, lze konstruovat 

odhady průběhů regresních funkcí obou veličin a rozdílem jejich funkčních hodnot pro 

libovolný počet obyvatel lze dostat přímo hodnotu koeficientu redukce na zdroj ceny kZC. 
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Graf č. 5 – Modelové schéma ilustrující význam regresní analýzy 

 

Proces zadávání hodnot vstupních parametrů a obdrţení výstupu modelu názorně 

ilustruje následující schéma. 

 

 

Graf č. 6 – Schéma procesu regresních modelŧ v makroanalýze 

 

Obecné modelov é schéma zobrazuj ící v ýznam regresní analýzy s pokročilými nelineárními odhady pro

jednotkov é ceny nabídkov é a trţní (NC a TC) podle počtu obyv atel a typu nemov itosti
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Parametry vyznačené šedě pouze kategorizují odvozené regresní modely na vybraný 

model, zatímco černě vyznačené parametry, resp. jejich hodnoty, se skutečně zadávají do 

modelu nebo jsou přímým výstupem modelu. 

Následně lze odvodit regresní modely pro jednotlivé typy nemovitostí, resp. dokonce 

typy i kraje. Potom se odhad kZC ještě zpřesní. Graficky lze uvést příklad pro Jihočeský kraj a 

typ nemovitosti byty, kde je odhad nelineárního průběhu dosti přesný. 

 

Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely pro jednotkové ceny nabídkové a trţní (NC 2008 a TC

2008) podle počtu obyvatel dle typu nemovitosti a krajů

Typ nemovitosti: byty
Kraj: Jihočeský

Model NC 2008: y=log(x)*(2412,96)+x^(,730229)+(-4332,4)
Model TC 2008: y=log(x)*(2394,1)+x^(,720355)+(-9203,)
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Graf č. 7 – Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely (byty) – kraj Jihočeský 

 

Analytické vyjádření lze nalézt v souhrnných tabulkách pro jednotlivé typy 

nemovitostí a různé kraje. Tabulka č. 7 udává odhady pro byty ve všech krajích. 
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Tabulka č. 7 – Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely dle krajŧ (byty) 

 

Modely v makroanalýze v souhrnu vykazovaly velmi dobré schopnosti vysvětlení dat. 

Ve většině případů se potvrdil logaritmický, nejčastěji však logaritmicko-mocninný průběh 

regresní funkce, někdy byla pouţita i lineární regresní funkce. Cílem bylo stanovit především 

takové regresní funkce, které by určovaly trend, proto zde nebyly pouţity ještě sloţitější 

průběhy, jako spektrální analýzy apod. 

Za zmínku jistě stojí zvláštnost u regresní analýzy stavebních pozemků. Dochází zde 

často k „efektu kříţení“ regresních funkcí TC a NC. Důvodem  se zdá být fakt, ţe přímo ve 

městech se stavební pozemky často nenabízejí nebo nabízejí krátce, a proto můţe platit TC ≥ 

NC. Druhým důvodem mohou být nabídky, kdy pozemek je ještě ve stavu nestavebního 

pozemku, a tedy levnějšího a má pouze potenciál stavebního pozemku. Tyto nabídky jsou 

právě typické pro blízká okolí větších měst a velkoměst. 

 Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely pro jednotkové ceny nabídkové a trţní (NC 2008 a TC 

2008) podle počtu obyvatel dle typu nemovitosti a krajů: byty 

Kraj Model TC 2008; NC 2008 Model kZC R2 

Středočes
-ký 

y = 2846,59 . log(x) - 4231,5; 
y = 2930,21 . log(x) + 1169,6 1169,6  log(x) . 2930,21

4231,5 - log(x) . ,592
ZC

k
846


  

0,87
0,96 

Jihočeský 
y = 2394,1 . log(x) + x0,720355 - 9203;  

y = 2412,96 . log(x) + x0,730229 - 4332,4 4332,4 -  x log(x) . 2412,96

9203 -  x log(x) . 2394,1

ZC
k

0,730229

0,720355




  

1,00 

1,00 

Plzeňský 
y = 1766,03 . log(x) + x0,748077 - 1976,7;  
y = 2579,31 . log(x) + x0,709557 - 3286,2 3286,2 -  x log(x) . 2579,31

1976,7 -  x log(x) . 1766,03

ZC
k

0,709557

0,748077




  

0,95
0,97 

Karlovar-
ský 

y = 0,303803 . x + 7237,17; 
y = 0,417058 . x + 9299,36 9299,36  x . 0 ,417058

7237,17  x . 0 ,303803

ZC
k




  

0,96
0,91 

Ústecký 
y = 1000,54 . log(x) + 171,037; 
y = 1208,88 . log(x) + 950,574 950,574  log(x) . 1208,88

171,037  log(x) . 1000,54

ZC
k




  

0,73
0,94 

Liberecký 
y = 0,121847 . x + 12466,1; 
y = 147,826 . log(x) + x0,829953 + 12470,9 12470,9   x log(x) . 147,826

12466,1  x . 0 ,121847

ZC
k

0,829953



  

0,99
0,99 

Králove-

hradecký 

y = 900,336 . log(x) + x0,82669 + 4569,64;    

y = 1549,93 . log(x) + x0,799856 + 5611,8 5611,8   x log(x) . 1549,93

4569,64   x log(x) . 900,336

ZC
k

0,799856

0,82669




  

0,98

0,99 

Pardubic-
ký 

y = 1651,35 . log(x) + x0,792059 - 889,34;    
y = 2833,93 . log(x) + x0,67581 - 3832,5 3832,5 -  x log(x) . 2833,93

889,34 -  x log(x) . 1651,35

ZC
k

0,67581

0,792059




  

0,96
0,94 

Vysočina 
y = 1179,34 . log(x) + x0,828256 + 1350,49;    
y = 2132,09 . log(x) + x0,746184 - 653,52 653,52 -  x log(x) . 2132,09

1350,49   x log(x) . 1179,34

ZC
k

0,746184

0,828256




  

1,00 
1,00 

Jihomo-
ravský 

y = 2174 . log(x) + x0,698015 - 2446,9;    
y = 1847,34 . log(x) + x0,70966 + 4785,26 4785,26   x log(x) . 1847,34

2446,9 -  x log(x) . 2174

ZC
k

0,70966

0,698015




  

0,98
0,97 

Olomouc-

ký 

y = 1978,5 . log(x) + x0,77924 - 5194,7;    
y = 2323,76 . log(x) + x0,773801 - 4005,9 4005,9 -  x log(x) . 2323,76

5194,7 -  x log(x) . 1978,5

ZC
k

0,773801

0,77924




  

1,00 
1,00 

Zlínský 
y = 538,479 . log(x) + x0,801981 + 11244,1;    

y = 3100,51 . log(x) + x-0,00154 - 5567,5 5567,5 -  x log(x) . 3100,51

11244,1   x log(x) . 538,479

ZC
k

0,00154-

0,801981




  

0,99

0,98 

Moravsko
-slezský 

y = 2078,71 . log(x) + x0,630857 - 6536,4;    
y = 1554,59 . log(x) + x0,645193 + 2281,41 2281,41   x log(x) . 1554,59

6536,4 -  x log(x) . 2078,71

ZC
k

0,645193

0,630857




  

1,00 
0,96 

Hlavní 
město 
Praha 

y = 52795; 
y = 79280 

0,6659
79280

52795

ZC
k    
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V závěrečné části výpočtů a vyhodnocení v makroanalýze se dostáváme k výsledným 

hodnotám hlavní sledované veličiny, koeficientu redukce na zdroj ceny, rozdělené do 

jednotlivých kategorií. Platí, ţe rozsah výsledků plně koresponduje s rozsahem původní 

navrţené komplexní matice struktury dat, s výjimkou toho, ţe data jsou uvedena pouze u tří 

typů nemovitostí. 

 

 

Tabulka č. 8 – Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

 

SOUHRN VÝSTUPŦ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŦ 

Celkový přehled výstupŧ 

 

V zásadě máme z obou typů analýz dva druhy výstupů. Jsou to výsledné 

kategorizované hodnoty a vypočtené obecné regresní modely, pod coţ lze zahrnout obě 

analýzy. Při speciálnějším pohledu mají však oba typy analýz výstupy nějak odlišné. 

První druh výstupu (konečné kategorizované hodnoty) je u mikroanalýzy vyčerpána 

původní mnoţina dat dle kategorií. U makroanalýzy sice byly také vyuţity všechny kategorie, 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo

Hlavní město Praha město 0,7286 0,6659 0,5959 0,6635 0,6635

obec 0,8186 0,7547 0,5727 0,7153

město 0,5721 0,7932 1,1422 0,8358

obec 0,6641 0,6477 0,3160 0,5426

město 0,6024 0,7878 1,4432 0,9445

obec 0,6764 0,7191 0,3872 0,5942

město 0,6717 0,7773 1,2101 0,8864

obec 0,8105 0,7487 0,6000 0,7197

město 0,5658 0,7767 1,5040 0,9488

obec 0,7873 0,8063 0,4425 0,6787

město 0,5773 0,7475 1,2069 0,8439

obec 0,4493 0,8809 0,6891 0,6731

město 0,5856 0,8717 1,0781 0,8451

obec 0,7341 0,6843 0,6158 0,6781

město 0,6449 0,7876 1,4801 0,9709

obec 0,8006 0,6836 0,5879 0,6907

město 0,6501 0,7959 1,8010 1,0823

obec 0,5447 0,6951 0,4661 0,5686

město 0,5552 0,8214 1,5524 0,9763

obec 0,6930 0,7510 0,2866 0,5769

město 0,6625 0,8673 1,0609 0,8636

obec 0,6093 0,7386 0,3941 0,5807

město 0,5841 0,8174 1,0989 0,8335

obec 0,7099 0,8826 0,4267 0,6731

město 0,5936 0,8288 1,4010 0,9411

obec 0,6059 0,6568 0,5773 0,6133

město 0,6227 0,8543 1,3724 0,9498

0,8071

0,7816

0,8865
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0,7202

0,7071
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ale u kategorie typu nemovitosti byly vyuţity pouze 3 z celkových 8. Dále v textu budou 

chybějící data makroanalýzy odhadnuty a konečné kategorizované hodnoty sjednoceny dle 

kvalitativní analýzy a závěrečného kvantitativního převodu.   

Druhý druh výstupu zahrnuje vypočtené regresní modely, u mikroanalýzy se jedná o 

modely mnohonásobné lineární regrese, u makroanalýzy o modely prosté regrese 

s nelineárními průběhy regresních funkcí. 

Kvalitativní porovnání mikroanalýzy a makroanalýzy 

 

Sjednocení obou analýz by bylo přínosné z hlediska jednoznačnosti výsledků pro 

pouţití, nicméně je vhodné dodat, ţe se jedná uţ o transformované výsledky na zakladě 

nějakých kritérií. Obě metody jsou totiţ značně odlišné, jak jiţ bylo v průběhu ozřejmeno. 

Pokud se je však pokusíme porovnat, bylo by tak vhodné učinit pomocí kvalitativní analýzy. 

Ta umoţní kvantitativní ohodnocení věrohodnosti odhadu kZC dle které pouţité metody. Popis 

a vyhodnocení jednotlivých kritérií kvalitativní analýzy obsahuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka č. 9 – Kvalitativní porovnání metod mikroanalýzy a makroanalýzy 

Sjednocené hodnoty mikroanalýzy a makroanalýzy 

 

Pomocí relací mezi oběmi metodami určených kvalitativní analýzou je moţné vytvořit 

sjednocení hodnot těchto metod. O odlišnosti obou metod svědčil i fakt, ţe při pokusu o 

dopočítání chybějících dat regresními modely, nebylo, z důvodu nevhodných korelací 

jednotlivých vektorů dat, toto řešení moţné. Chybějící hodnoty tedy byly odhadnuty 

jednoduchými numerickými postupy. 

Číslo 

kritéria Interpretace Body Interpretace Body Kritérium Váhy

1.
Rozsah byl stanoven na 

výběrové reprezentativní vzorky 

a kvůli zpracování omezen

0
Rozsah byl vytvořen sběrem celé 

nabídky v daném období a 

globálními daty z ČSÚ

1
Rozsah 

datového 

souboru

25

2.

Rozsah byl stanoven tak, ţe 

zahrnuje v kategoriích všechny 

významné typy nemovitostí na 

trhu

1
Rozsah byl determinován 

sledováním vybraných typů 

nemovitostí dle ČSÚ

0
Rozsah typů 

nemovitostí

20

3.
Trţní a nabídková cena jsou 

vztaţena ke stejnému objektu
1

Trţní a nabídková cena nejsou 

vztaţena ke stejnému objektu
0 Simultánnost 

dat
15

4. Sběr NC s odhadem TC 0 Sběr dat obou typů 1 Odhady cen 35

5.
Maximální část období, pro 

které jsou výsledky platné
1

Pouze omezená část období, pro 

které jsou výsledky platné
0 Sledované 

období
5

Součet 3 2 100

Celkové 

ohodnocení 40 60

MIKROANALÝZA MAKROANALÝZA

KVALITATIVNÍ POROVNÁNÍ METOD MIKROANALÝZY A MAKROANALÝZY 
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Následující tabulka jiţ poskytuje sjednocená kategorizované data pro pouţití 

v praktických situacích. 

 

 

Tabulka č. 10 – Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

 

Pro větší přehlednost vývoje jednotlivých hodnot v kategoriích lze zobrazit 3D 

sekvenční graf. 

 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo

Hlavní město Praha město 0,7668 0,8157 0,7483 0,7594 0,6969 0,8701 1,0094 0,7696 0,8045 0,8045

obec 0,8803 0,8300 0,8625 0,7606 0,7445 0,8299 0,8541 0,8584 0,8275

město 0,7433 0,8410 0,8569 0,7956 1,0920 0,7905 0,8681 0,8603 0,8559

obec 0,7761 0,6403 0,7719 0,6519 0,5381 0,6395 0,6361 0,4920 0,6432

město 0,7069 0,9909 0,8547 0,9763 1,2690 0,7799 0,8967 0,8963 0,9213

obec 0,7807 0,7385 0,7800 0,7832 0,6118 0,7491 0,7315 0,8341 0,7511

město 0,7840 1,0065 0,8705 1,0064 1,0232 1,0158 0,8456 0,9367 0,9361

obec 0,8673 0,8468 0,8266 0,8551 0,7166 0,8311 0,8635 0,7061 0,8141

město 0,7175 0,7843 0,8660 0,9207 1,3012 0,8596 0,8508 0,9768 0,9096

obec 0,8159 0,8179 0,8660 0,8522 0,5955 0,5930 0,7768 0,7199 0,7546

město 0,7060 0,9406 0,7752 0,9135 1,1241 0,9528 0,9130 0,8087 0,8918

obec 0,6696 0,7285 0,8963 0,8436 0,7535 0,8436 0,8436 0,8221 0,8001

město 0,6801 0,9481 0,8902 0,9004 1,0469 0,8923 0,8848 0,8185 0,8826

obec 0,8293 0,7127 0,8024 0,8297 0,6872 0,7457 0,8355 0,7907 0,7792

město 0,7869 0,8045 0,8564 0,7803 1,2940 0,9848 0,8251 0,9848 0,9146

obec 0,8058 0,6454 0,8001 0,9662 0,6463 0,8973 0,8363 0,8345 0,8040

město 0,7901 0,8297 0,8593 1,0615 1,4458 0,8246 1,0913 0,8467 0,9686

obec 0,7118 0,7058 0,7382 0,7796 0,6797 0,7512 0,7796 0,4963 0,7053

město 0,6787 1,0543 0,8928 0,9636 1,2981 1,0315 1,0315 1,0315 0,9978

obec 0,8158 0,6998 0,8242 0,6625 0,5650 0,7577 0,7132 0,7577 0,7245

město 0,7975 0,9146 0,9101 0,9293 1,0525 0,7981 0,6688 0,8468 0,8647

obec 0,7229 0,7670 0,8325 0,7846 0,6365 0,7280 0,6195 0,5141 0,7006

město 0,7402 0,9005 0,8679 0,8867 1,0571 0,9141 0,9141 0,9141 0,8994

obec 0,8259 0,7489 0,9078 0,8140 0,6560 0,6872 0,7710 0,7038 0,7643

město 0,7562 0,9751 0,8973 0,8091 1,2117 0,9517 0,8032 0,9312 0,9169

obec 0,7402 0,6423 0,7903 0,7413 0,7167 0,7860 0,6076 0,7860 0,7263

město 0,7028 0,8165 0,9249 0,9812 1,2277 0,8426 0,8776 0,8805 0,9067

0,8081 0,83210,8522 0,9144 0,8277 0,8277Průměr 0,7629 0,8202 0,8433

Zlínský 0,8406

Moravskoslezský 0,8165

Jihomoravský 0,7946

Olomoucký 0,8000

Pardubický 0,8863

Vysočina 0,8515

Liberecký 0,8414

Královéhradecký 0,8469

Karlovarský 0,8619

Ústecký 0,8232

Jihočeský 0,7823

Plzeňský 0,8436
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3D Sekvenční graf pro závislou proměnnou kZC  

 > 1,4 

 < 1,4 

 < 1,2 

 < 1 

 < 0,8 

 < 0,6 

 < 0,4 

 < 0,2 
 

Graf č. 8 – 3D Sekvenční graf pro výsledné sjednocené hodnoty kZC dle kategorií 

 

Z grafu je vidět, ţe většina hodnot bude leţet v intervalu (0,6; 1,0). 

Teorie výpočtu jednotlivých modelŧ 

Mikroanalýza 

 

K výpočtu jednotlivých modelů lze říci, ţe při výpočtu byl vyuţit modul Obecných 

regresních modelů GRM v programu Statistica 9.0. Obecně bychom modely mohli zapsat 

v následujícím tvaru: 

Klasický lineární regresní model lze zapsat ve tvaru: 

 

yi = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βk xik + εi, 

maticově vyjádřeno: y = Xβ + ε        (2) 

 

βj … regresní parametry (j = 0, 1, 2, …, k) 

xij … j-tá vysvětlující proměnná v i-tém pozorování 

i = 1, 2, …, n (i-tá regresní rovnice pro i-té pozorování z celkového počtu n) 

k … počet vysvětlujících proměnných 

εi … i-tá sloţka náhodných vlivů v modelu  
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Tento model aplikujeme na celou databázi T3 s proměnnými X1 aţ X14, které budou 

tvořit regresní matici X. Při výpočtu a odhadu GRM však zjistíme, ţe všechny regresní 

parametry nejspíš nebudou statisticky významné nebo se nebudou příliš podílet na vysvětlení 

modelu. Proto některé ze všech 14 proměnných do modelu nezahrneme. Pak však dostáváme 

jinou regresní matici.  

Pokud existuje regresní matice X (nebudeme přihlíţet k tomu, ţe matice nemusí být 

dobře podmíněna, tj. det |X| je blízký 0), nechť k ní existuje libovolná podmatice XC, která 

vznikne vypuštěním sloupců (určitých proměnných) dle konkrétního GRM. Tedy 
C

X  X  . 

Počet proměnných bude odpovídat matici XC a bude roven číslu m = k – l, kde l je počet 

vypuštěných proměnných z původní databáze T3. 

Dále musíme uvaţovat případy, které nezahrnují všechna pozorování (pouze dle typů 

nemovitostí). Pak ale z původní matice X nestačí dostat regresní matici XC, ale bude třeba 

najít podmatici XCR, která vzniká nejen vypuštěním některých sloupců, ale i řádků, původní 

regresní matice X dle konkrétního GRM. Tedy 
CR

X  X  . Počet proměnných bude 

odpovídat matici XC resp. XCR a bude roven číslu m = k – l, kde l je počet vypuštěných 

proměnných z původní databáze T3. Počet pozorování bude odpovídat matici XCR a bude 

roven číslu u = n – t, kde t je počet vypuštěných pozorování z původní databáze T3. 

Nyní uveďme, ţe kaţdá takto obecně definovaná matice XCR bude mít konkrétní 

podobu dle s-tého vypočteného modelu GRM, kde s je počet vypočtených modelů. Počet 

regresních parametrů v kaţdém modelu závisí na jejich významnosti a je různý. 

Byly vypočteny tyto mnohonásobné lineární regresní modely: 

 

 GRM všech dat,  

obecně maticově vyjádřeno: yC = XC βC + εC       (3) 

 GRM dle typů nemovitostí (8 modelů) 

obecně maticově vyjádřeno: yCRS = XCRS βCRS + εCRS, kde s = 1, 2, …, 8.   (4) 

 

GRM podle typů nemovitostí pak vykazovaly lepší výsledky, protoţe význam 

jednotlivých faktorů je různý pro různé typy nemovitostí. Přesto však determinace dat vede 

k tomu, ţe modely mohou generovat dosti odlišné výstupy při menších změnách vstupů 

(analýza citlivosti). V mikroanalýze se však příliš kvalitních modelů pro odhady dočkat 

nemůţeme. 

Makroanalýza 

 

Při výpočtu byl vyuţit modul Nelineárních odhadů v programu Statistica 9.0. V něm 

lze editovat vlastní regresní funkce. Byly vypočteny tyto prosté nelineární regresní modely: 

 

 Nelineární regresní modely všech typů nemovitostí (3 modely),  

 Nelineární regresní modely všech typů nemovitostí podle krajů (42 modelů), 
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obecně maticově vyjádřeno: y = f(X, β) + ε, kde všechny parametry a proměnné jsou 

jiné pro kaţdý odhadnutý model ze všech 45 modelů. 

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

 

V příspěvku se podařilo ukázat, jak lze zjistit trţní cenu nemovitosti z ceny nabídkové 

pomocí koeficientu redukce na zdroj ceny kZC. Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé 

metody, byla provedena kvalitativní analýza, která shrnuje všechny kladné a záporné  stránky 

obou metod. Na jejím základě bylo provedeno i sjednocení výsledných hodnot obou metod. 

Zároveň pomohla při samotném hodnocení obou metod, výsledek dopadl v poměru 3:2 pro 

makroanalýzu. 

Existují zde moţnosti pracovat s oběma metodami, s jedním nebo druhým výstupem. 

Je zde však upozorněno na některé aspekty či problémy spojené s pouţitím té či oné metody 

(resp. jejími výstupy), rozhodnutí pro aplikaci je na konkrétním znalci či odhadci.  
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PROBLÉMY A SOUČASNÁ SITUACE HURDISKOVÝCH 

STROPŦ 

Petr Šimŧnek
97

, Petr Štěpánek
98

, Ivana Laníková
99

, František Girgle
100

 

Abstrakt 

Hurdiskové stropní systémy jsou v České republice všeobecně známé a po desetiletí 

byly hojně pouţívané. Jejich obliba byla zejména díky jednoduché montáţi, kterou bylo moţno 

provádět bez mechanizace, bednění či podpůrných konstrukcí. 

Koncem minulého a začátkem tohoto století výrazně narostlo mnoţství závaţných 

poruch a také havárií hurdiskových konstrukcí. Článek nahlíţí na poruchy z praktického 

hlediska a přináší informace pro odbornou i neodbornou veřejnost, vzhledem k častým 

soudním sporům ohledně provedení těchto konstrukcím jsou tyto informace účelné i pro 

soudně znaleckou praxi.  

 

ÚVOD 

Během posledních 10 roků se autoři zabývali analýzou příčin poruch, způsobem 

provádění stavebního průzkumu, hodnocením stavu hurdiskových konstrukcí a v řadě případů 

také návrhem sanačních opatření.  

VÝROBA HURDISEK V SOUČASNOSTI A NEDÁVNÉ MINULOSTI 

V posledních letech ovlivnilo výstavbu hurdiskových konstrukcí ukončení výroby 

hurdisek jediným velkým producentem (FLACHS a.s.) v české republice (únor 2007). Ještě 

několik měsíců byly hurdisky doprodávány ze skladových zásob a následně nebyly na trhu 

k dispozici.  V současné době je výroba obnovena opět v Hodoníně (KM Beta a.s.), kde se 

vyrábí hurdisky s kolmým čelem. Dle sdělení výrobce se připravuje obnovení výroby také 

hurdisek s čelem šikmým, které jsou ukládány do keramických, tzv. patek. Hurdisky, tak jak 

je známe, lze najít ještě na německém a italském trhu pod názvem hourdis platten, resp. 

tavelloni. 

Vlivem početných havárií došlo v letech 2001-2002 k dílčí změně ve výrobě hurdisek 

(zejména v geometrii příčného průřezu – došlo k odstranění podélných dráţek a celkovému 

zesílení částí průřezu a ke kontrole a sníţení modulu pruţnosti). Významné změny byly také 

provedeny v technologických postupech a změněny byly také některé související české 

technické normy.  
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98
 Petr Štěpánek, Prof. RNDr. Ing. CSc. – FAST VUT v Brně, Veveří 95, Brno a BESTEX, spol. s r.o., 

Bezručova 17a, Brno, tel.:+420541147848, e-mail: stepanek.p@fce.vutbr.cz, petr.stepanek@bestex.cz 

99
 Ivana Laníková, Ing. Ph.D. – FAST VUT v Brně, Veveří 95, Brno, tel.:+420541147847, 

   e-mail: lanikova.i@fce.vutbr.cz 

100
 František Girgle, Ing. – FAST VUT v Brně, Veveří 95, Brno, tel.:+420541147871, email: 

girgle.f@fce.vutbr.cz 

mailto:simunek.p@fce.vutbr.cz
mailto:stepanek.p@fce.vutbr.cz
mailto:petr.stepanek@bestex.cz
mailto:girgle.f@fce.vutbr.cz


XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 457 

Spolu s ukončením výroby (ve firmě Flachs, a.s.) v roce 2007 byly zrušeny také 

webové stránky tohoto výrobce, kde byly veškeré potřebné technické podklady pro správnou 

montáţ stropní konstrukce; nyní jsou informace dostupné na stránkách současného výrobce. 

V současné době jsou k dispozici informační zdroje: 

 ČSN 72 2642 - Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky, 

 ČSN 73 1105 - Navrhování a provádění hurdiskových stropů, 

 informace výrobce na jeho internetových stránkách, 

 www.tirelia.sweb.cz/index.htm 

 desítky článků, které jsou k dispozici v rámci internetové sítě, odborných 

časopisů, konferencí apod. 

Protoţe v průběhu posledních dvou desetiletí došlo k výrazným změnám v doporučovaných 

technologických postupech a také v normativních předpisech (aktuální jsou uvedeny výše), je 

nutné pouţití dostupných technických podkladů pečlivě zváţil a porovnat je s posledními 

vydanými předpisy a současně platnými normami.  

POPIS PORUCH A HAVÁRIÍ, SANACE  

Některé poznatky z havárií 

 

V rámci mnoţství zmapovaných poruch (60 případů) byly sledovány společné jevy a 

další okolnosti. Zaznamenaných případů je ještě více, ale u některých případů nebyly zpětně 

zjištěny potřebné sledované parametry. Byla provedena analýza získaných dat. Vzhledem 

k neznámému celkovému počtu poruch a neznámému odpovídajícímu mnoţství neporušených 

konstrukcí nebylo moţné provést vzájemné porovnání (kolik procent stropních konstrukcí se 

porušilo apod.).  

U havárií bylo sledováno 38 aspektů. Některé zajímavé z nich jsou uvedeny v grafech na 

obrázcích 1 aţ 6. Z grafu na obrázku 4 je patrné, ţe porušené hurdisky bez vyplněných 

loţných a styčných spár se porušují nejčastěji v prvních dvou letech a potom četnost poruch 

klesá, u konstrukcí s vyplněnými spárami lze sledovat odlišnou tendenci. Byla vyvrácena 

domněnka, ţe dochází k poruchám pouze u nových konstrukcí – viz obrázek 1.  

 

Zjištěné nejvýznamnější příčiny poruch a havárií: 

 spojením různorodých materiálů – keramiky a materiálů na bázi betonu 

(objemové změny obou materiálů jsou v čase výrazně jiné – smršťování betonu, 

vlhkostní roztaţnost keramiky, …), jsou-li oba materiály spojeny, navzájem 

ovlivňují napjatostní stav a můţe dojít aţ k porušení konstrukce, 

 nekvalitně provedená práce – ukládání keramických prvků bez pouţití malty ve 

styčných a loţných spárách (tzv. „na sucho“), pouţití poškozených prvků nebo 

poškození prvků při montáţi, nedodrţení dalších technologických postupů,… 

 deformace podpor (absence ŢB věnců), přetíţení a řada dalších rizikových 

faktorů, 

 zatékání do hurdiskové konstrukce a následné cykly zmrznutí a rozmrznutí, 

 přetíţení konstrukce spolu s dalšími rizikovými faktory. 

 

Počty poruch lze četněji zaznamenat v chladnějších fázích roku viz obrázek 6, kdy jiţ 

porušená konstrukce je velmi citlivá na nerovnoměrné změny teplot (začátek topné sezóny, 

větrání apod.), kdy smrštění spodní části porušené hurdiskové konstrukce můţe mít za 

následek urychlení rozvoje trhlin a následný pád části hurdiskové konstrukce.  

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000JEV1OEK1FFZBPFC0JJ2AIEQ:-1?action=prodDetail&id=18513
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000JEV1OEK1FFZBPFC0JJ2AIEQ:-1?action=prodDetail&id=18512
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Projevy poruch 

 

Poruchy hurdiskových stropů jsou pro uţivatele objektů rozpoznatelné ve formě trhlin, 

které se vyskytují nejčastěji podél I nosníků v místě uloţení patek (někdy i betonových 

nosníků bez patek), dále pak kolmo na směr I nosníků mezi jednotlivými hurdiskami 

  

Obrázek č. 16 – Závislost počtu poruch na stáří 

konstrukce. 

Obrázek č. 17 – Závislost tloušťky nadbetonované vrstvy a 

četnosti poruch. 

  

Obrázek č. 18 – Materiál první vrstvy na hurdisce (ve 

skladbě porušených stropních konstrukcí). 

Obrázek č. 19 – Závislost počtu poruch na promaltovaných 

a nepromaltovaných spárách a na stáří stropní konstrukce 

v době havárie (poruchy). 

  

Obrázek č. 20 – Počty poruchy zaznamenaných a 

vyhodnocených autory příspěvku. 

Obrázek č. 21 – Závislost počtu poruch na ročním období. 
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(v pokročilejší fázi poruchy). V případech, kdy jsou okraje trhliny jiţ vzájemně svisle 

posunuty, jde často uţ o závěrečnou fázi před vlastní havárií, která můţe následovat okamţitě, 

ale také i v řádu měsíců. V četných případech vlastníci zaznamenávají zvukové projevy 

praskání keramických prvků. Zvuk bývá obvykle přirovnáván ke střelbě a je nejčastěji 

zaznamenán v nočních hodinách, kdy je hladina okolního hluku nízká a lidé jsou přítomni 

v objektech. 

Příklady porušení konstrukcí 

 

Na obrázcích 7 a 8 jsou patrné charakteristické trhliny na líci stropní konstrukce, v obou 

případech je vidět trhliny rovnoběţné i kolmé ke směru uloţení ocelových I nosníků. Případ 

na obrázku 7 je z rodinného domu v Brně (tři otvory jsou průměru 14 mm a slouţily pro 

kontrolu dutin hurdisek endoskopem), poškozený strop na obrázku 8 je v objektu výměníkové 

stanice (také v Brně), poškození byla jiţ v konečné fázi (v jiné části objektu došlo k havárii).  

 

  

Obrázek č. 22 – Charakteristické trhliny na líci 

stropu porušené konstrukce. 

Obrázek č. 23 – Charakteristické trhliny na líci 

stropu porušené konstrukce. 

  

Obrázek č. 24 – Detail havarované stropní 

konstrukce – objekt ZŠ. 

Obrázek č. 25 – Detail havarované stropní 

konstrukce v rodinném domě. 
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Hurdisky nejen ve stropních konstrukcích 

 

V oblasti cihlářských výrobků má hurdiska specifický tvar – poměrně velkou délku a 

únosnost. Tato její vlastnost (mimo jiné) předurčuje hurdisku vyuţívat (často nevhodně) 

nejenom ve stropních konstrukcích, lze je najít jako překlady (na obrázku 11), věncovky, 

dokonce i jako obvodové zdivo. Nestandardní pouţití hurdisek je nutné konzultovat se 

stavebním odborníkem, můţe docházet k výraznému sníţení únosnosti zdiva, při pouţití jako 

nosný překlad je nutné provést posouzení únosnosti atd. 

 

 

Obrázek č. 26 – Nestandardní vyuţití hurdisek 

jako výplňové i nosné prvky zděných konstrukcí. 

Postup sanace konstrukce 

 

Provádění průzkumu se soustředí na projevy poruch a zjištění přítomnosti rizikových 

faktorů a zjištění, jsou-li v době provádění průzkumu hurdisky poškozeny trhlinami. Pouţívají 

se zejména praktické optické metody – vrtané sondy různých průměrů, endoskopické kontroly 

apod. Vzhledem k nákladům sanací hurdiskových stropů se nepouţívají časově a finančně 

náročné metody při průzkumu, protoţe je (z finančního hlediska) výhodnější provést přímo 

vlastní sanaci. Postup při průzkumu je uveden na obrázku 12. 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 461 

 

Závěr 

 

Poruchy i havárie se vyskytují i v současné době, v letech 2009 a 2010 byly řešeny 3 

případy poruch a jeden případ posudku, kdy byla stropní konstrukce bez závad. Vzhledem 

k dlouhodobému charakteru vzniku a rozvoji trhlin, velkému mnoţství (milióny m
2
 

provedených stropních konstrukcí) a omezené moţnosti plošně identifikovat rizikové 

konstrukce se budou poruchy vyskytovat ještě řadu let. Přitom porucha stropní konstrukce 

vykazuje velké společenské nebezpečí – vznik váţného zranění, k čemuţ dosud naštěstí 

nedošlo (pokud je autorům známo). 

 

Hurdiskové stropy, které jsou provedené v souladu s platnými technologickými postupy a 

normami, jsou spolehlivé a lze je doporučit jako vhodnou variantu montované stropní 

konstrukce. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27 – Postup provedení prŧzkumu a následného posouzení spolehlivosti hurdiskové stropní 

konstrukce. 

  

Obrázek č. 28 – Jedna z mnoha moţností sanace porušené konstrukci (návrh a provedení) 
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POSTAVENÍ ZNALCE PŘI POSUZOVÁNÍ PRO OBECNÉ 

SOUDY, PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A PŘI MEDIACI. 

Richard  Motyčka
101

 

 

Abstrakt :  

Příspěvek se zabývá  srovnáním činnosti znalce v důkazním řízení pro obecné soudy 

(v procesu víceinstančním), dále srovnáním  činnosti znalce při rozhodčím řízení  a 

srovnáním činnosti znalce – mediátora (v pozici obecně uznávaného nezávislého odborníka), 

který se stává aktivním účastníkem v procesu nalézání smírného řešení sporných otázek  

(organizátorem kompromisních řešení).  

Příspěvek  se zabývá výhodami a nevýhodami jednotlivých forem se základní analýzou  

perspektiv a rizik.  

V praktické části jsou uvedeny některé zobecněné modelové případy  (ve vztahu 

k znaleckým principům, systémům,  mechanismům a postupům)  při posuzování  s porovnáním 

společných znaků a odlišností … s cílem  přispívat k co největší rychlosti, efektivnosti a co 

nejméněnákladovosti  při řešení sporů.  

 

Klíčová slova :  

posuzovací standardy, objektivní nález, nestrannost, odbornost, rychlost, efektivnost. 

1. ÚVODEM  

Příspěvek má za cíl  přispět do diskuse o postavení znalce při zpracovávání  posudků, 

případně, přispět do diskuse o profesním zapojení znalce  na trhu práce zejména pak přispět 

do diskuse o profesním růstu znalce jako nezbytném předpokladu pro vlastní znaleckou 

činnost :   

 Primárně  - pro soudy všech stupňů.   

 Sekundárně - pro vyšetřovatele, státní orgány, orgány samosprávy, dále pro rozhodce, 

exekutory, likvidátory, správce konkurzní podstaty či draţebníky. 

 Terciálně - pro organizace a občany. 

 

Praxe nám ukazuje, ţe ve zpracování znaleckých posudků jsou větší rozdíly 

v postavení znalce neţ by se dalo očekávat.  

1.1. Primární sféra  

Znalecké posudky jsou zpravidla podrobnější, jsou zadávány konkrétně  - většinou 

formou otázek či podotázek, ale i velmi obecně (např. doplňující otázkou  soudu „chce-li 

znalec k případu něco uvést nechť tak učiní“). Často se stává, ţe teprve po přečtení spisu 

můţe znalec iniciovat upřesnění otázky či otázek soudu. Nezřídka  se stává, ţe upřesňující 

otázky či další podotázky vyplynou aţ z jednání soudu, (z iniciativy advokáta či advokátů 

účastníků sporu) ve fázi tzv. ústního dodatku (coţ je zpravidla nejnáročnější, 

nejproblémovější a nejrizikovější část znalcova posouzení). Občas dochází i k tomu, ţe soud 

se i po podání posudku není schopen dopracovat k rozhodnutí a vyzve znalce, aby poučil soud 

jak má formulovat otázku. Platí však obecná shoda na tom, ţe posuzování v primární sféře je 
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nejpracnější, nejnáročnější na obhajobu, často také s nejvzdálenější vidinou odměny a 

náhrady nákladů, mnohdy doprovázeného aţ nedůstojným krácením hodinových sazeb znalce, 

nebo krácením znalcem jiţ vynaloţených nákladů aţ po nesmyslné odpírání úhrady DPH. 

Autor příspěvku zaznamenává v uplynulém roce značné  rozdíly v přístupu jednotlivých 

soudů, a to od zřejmé snahy soudu dostat znalce do  postavení  „vazala“ aţ po plnohodnotné 

vyváţené postavení znalce (počínaje předběţnou komunikací soudu o vymezení úkolu znalci, 

přes projednání znalcových kapacitních, materiálních a časových moţností zpracování 

posudku aţ po úhradu znalečného a náhrad takřka v běţných lhůtách splatnosti).   

Často kritizované postavení znalce při zpracování posudků pro soudy ( zejména pak 

pro prvoinstanční soudy) není podle mého názoru systémový problém, ale problém 

jednotlivých soudů či spíše konkrétních soudců. Autor příspěvku má za 25 let činnosti pro 

soudy vypracovány vlastní posuzovací standardy, administrativní, právní i materiální podporu  

včetně vlastní databáze soudců, kteří ctí postavení znalce a těch, kteří význam činnosti znalce 

v justici zřejmě ještě nechápou.  

Zásadní nevýhodou činnosti znalce v této sféře není ani tak pracnost (ta  je svým 

způsobem kořením práce znalce), ale riziko značně opoţděné platby odměny a nebezpečí 

zkrácení odměny a zejména náhrady reţijních nákladů znalce.   

1.2.  Sekundární sféra  

Znalecké posudky jsou zpravidla se znalcem konzultovány předem (např. z hlediska 

úplnosti podkladů či způsobů jejich zajištění, podrobnosti zpracování, pouţití konkrétních 

posuzovacích standardů, modifikace výstupů pro stanovené účely posouzení apod.). Jejich 

podrobnost je moţno zvolit mimo jiné úměrně úplnosti, přesnosti, správnosti a tedy celkové 

vypovídací hodnotě poskytnutých podkladů. Od zadání, přes přípravná šetření, vlastní 

zpracování aţ po vypořádání odměn a náhrad je znalec nepochybně v plnohodnotném 

postavení, kde mohou být zcela naplněny všechny znaky nabídko-poptávkového řízení. Je 

věcí znalce, jakou formou zpracovává své posudky, jaké pouţívá způsoby a metody 

posouzení a jakým způsobem má řešeno věcné   a časové vymezení posudku, např. ve formě 

doloţky pouţitelnosti posudku.   

Jednou z jistě důleţitých kvalifikací znalce je schopnost předjímat  konečné uplatnění 

posudku, jeho pouţití v dalším řízení či jednání objednatele ( počínaje zaloţením posudku u 

finančního úřadu, přes pouţití posudku  likvidátora, správce konkurzní podstaty či 

draţebníka), kde posudek můţe být v budoucnu podkladem pro řízení státního orgánu, aţ po 

jeho pouţití v později vzniklém soudním sporu. V takových případech se osvědčuje v závěru 

posudku znovu vymezit jeho pouţití. Znalci mají zkušenost, ţe často příjemce posudku čte 

resp. studuje především jeho závěr, méně často zadání a zpravidla nejmenší pozornost věnuje 

nálezu a vlastnímu posouzení.    

Postavení znalce v sekundární sféře je plnohodnotné, vychází z dobré výchozí pozice 

znalce v nabídko-poptávkovém řízení. Nepochybně je zájmem znalce, aby měl jasně zadaný 

úkol, identifikovaný předmět a podrobně ( případně variantně ) specifikovaný účel posouzení. 

Nezřídka kdy znalec uzavírá k takovému posouzení smlouvu s podrobnou  specifikací 

základních náleţitostí,  tj.  vedle označení účastníků smlouvy také specifikované určení úkolu, 

předmětu a účelu posouzení, dále určení času, ceny a zejména podstatných a kvalitativních 

podmínek zpracování posudku. Zde v drtivé většině případů lze zajistit zcela suverénní 

postavení znalce jak v procesu zadání, přípravy, zpracování posudku, jeho následné 

připomínkování, projednání i finanční vypořádání.  
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1.3. Terciální sféra  

Znalecké posudky jsou zpravidla výsledkem komerčních aktivit znalce, který touto 

formou především realizuje svoji nezbytnou znaleckou praxi, sbírá zkušenosti pro svoji 

znaleckou činnost, zajišťuje si  materiální zabezpečení, zakládá organizační a kapacitní 

moţnosti pro svojí primární a sekundární činnost rozvíjí svojí odbornou a profesní schopnost 

plnit znalecké poslání.  

Postavení znalce v terciární sféře je zcela plnohodnotné, vychází ze suverénní  výchozí 

pozice znalce na trhu, kde  exkluzivní postavení znaleckého stavu nepřipouštělo vnější 

konkurenci ( a to prakticky ani vnitrostátní ani zahraniční).  Celkem logicky v posledních asi 

deseti letech enormně narostl počet znalců zejména v oboru ekonomika – oceňování  

nemovitostí, posléze majetku, včetně podniků a jejich součástí.  V nabídko-poptávkovém 

řízení se nesporně krizové faktory projevily dokonce násobně více neţ v jiných odvětvích 

hospodářství.  Zejména v zmiňované oblasti ekonomika - oceňování narostla obrovská 

konkurence v podobě certifikovaných odhadců a také v podobě vytvořených internetových 

interaktivních roboticky zpracovaných nabídek sofistikovaného oceňování nemovitostí či 

nemovitého majetku v termínech počítaných na hodiny a v cenách pohybujících se v úrovni 

stovek či dokonce pouze desítek korun. Tyto produkty jsou zpravidla velmi rychlé, laciné a 

zejména uţivatelsky přívětivé, neboť výsledek je značně závislý na subjektivním vnímání 

klienta zejména takových skutečností, které jsou ve znaleckých posudcích  součástí nálezu 

stavu předmětu,  posouzení provozuschopnosti, funkčnosti, kvality provedení včetně 

hodnotových a cenových analýz. Přesto, ţe takové produkty nemají a ani nemohou mít 

náleţitosti znaleckého posouzení si rychle vytváří své místo na trhu. Já tyto produkty sleduji 

dlouhodobě a shledávám na nich mnohá pozitiva pro svoji znaleckou činnost. Zároveň si však 

uvědomuji mnohá úskalí při špatné aplikaci jak zadání tak výsledného produktu.  

Co se pak týká postavení znalců – jednotlivců - při jejich omezených moţnostech 

shromaţďování informací o trhu, jejich třídění, zpracování, vyhodnocování, přes schopnost 

vedení statistik aţ po schopnost robotnického zpracovávání podobných zakázek, tak tyto 

aktivity přirozeně odebírají znalcovi moţnost generovat potřebné materiální hodnoty a 

finanční prostředky  pro činnost v primární sféře.  Zde je sice postavení znalce jako experta 

zcela suverénní, avšak je  v drtivé konkurenci dalších různě certifikovaných či autorizovaných  

osob.   

1.3.1. Stavovské aktivity 

Za stávajících legislativních podmínek (pouze v rámci terciární sféry) můţe znalec 

rozvíjet svoji činnost stavovskou, tj. podílet se na rozvoji stavu sdruţováním v komoře, 

profesně zaměřených asociacích, regionálních sdruţeních, uniích apod. Znalecký stav nemá 

obdobné výchozí podmínky existence jako ostatní stavovské tzv. komory ze zákona ( např.  

ČKAIT, ČKA, KDPCR, ČAK, KAČR, EKČR, NKČR a zejména pak HKČR a AKČR). 

Současné uspořádání znaleckého stavu v porovnání s uvedenými komorami je zřejmě 

nejméně výhodné právě pro znalecký stav, neboť  institucionální funkce ( jmenování, sankce, 

odvolání apod.)  jsou v gesci MSČR, konstitutivní funkce ( zakládání komory, vznik jejích 

sloţek, struktura, organizační, jednací a ostatní řády či statuty)  jsou na vůli znalecké 

samosprávy, ale s velmi malými nástroji na rozvoj profesní podpory, informatiky a servisních 

sluţeb. Bohuţel nejvíce v  oblasti samosprávného rozvoje zaostává právě KSZ ČR. V dnešní 

době celosvětové recese přerůstající v mnohých zemích včetně profesních stavů v turbulentní 

či erupční krizové stavy je stále naléhavější potřeba se spojit napříč všemi stávajícími 

uskupeními alespoň v otázkách primární sféry činnosti znaleckého stavu.  To je však  námět 

na řadu jiných příspěvků.    
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2. POSTAVENÍ  ZNALCE  PŘI  POSUZOVÁNÍ   

Příspěvek si neklade za cíl absolutně postihnout danou problematiku, spíše naznačit 

určitá srovnání, popsat některé souvislosti a zároveň odlišnosti práce znalce při zpracovávání 

posudků pro : 

 Obecné soudy ( kde je kladen důraz na důkazní formy posuzování) 

 Rozhodčí řízení ( kde  rozhodce nejprve rozhodne, zda bude rozhodovat podle principu 

práva nebo spravedlnosti) 

 Mediační řízení  

Logickou snahou v tomto článku je odhadnout alespoň zhruba  a obecně, jaké 

perspektivy má znalec při své činnosti v nadcházejících letech.  

2.1. Posuzování pro obecné soudy  

Podle poznatků autora příspěvku z posledních let práce pro soudy vyplývá, ţe vysoká 

podrobnost zpracování se nemusí nutně projevit v prvním podání posudku, nýbrţ v dostatečně 

podrobné přípravě (tj. maximální výtěţnost podkladů, vyţadování odpovídající součinnosti 

účastníků), dále v dostatečně podrobném nálezu a zejména v dostatečně propracovaných 

způsobech posouzení se zvolenými metodami přesně odpovídajícími úkolu a účelům 

posouzení. Autor příspěvku vychází ze zkušenosti, ţe posuzovací problematiku je třeba 

dostatečně myšlenkově obsáhnout,  důleţitá je volba způsobů posouzení a pouţití správně 

zvolených metod posouzení. Ve vlastním posouzení autor pouţívá i několikrát konstatování, 

ţe podrobnější zpracování je zaloţeno v pracovním archivu znalce.  Důleţitým momentem je 

to, aby posudek jako celek nebylo moţné zpochybnit jako důkaz.  Je tedy třeba, aby závěry 

posudku byly náleţitě odůvodněny, podloţeny obsahem nálezu, aby bylo přihlédnuto ke všem 

skutečnostem, s nimiţ  bylo třeba se vypořádat. Dále je důleţité aby závěry posudku nebyly 

v rozporu s jinými důkazy. V mnoha případech jsou při jmenování znalce soudem jiţ 

zpracovány jeden, dva i více znaleckých posudků objednaných souběţně či postupně různými 

účastníky sporu. Často jednotliví znalci spolu nekomunikovali, resp. nebylo jim umoţněno 

spolu komunikovat, případně kooperovat při nálezu, či oponovat jeden druhému v rámci 

konciliárního šetření. Je důleţité, aby posudek byl zpracován podle zásad logického myšlení, 

včetně logického vysvětlení a odůvodnění odlišností v předcházejících posudcích. I přesto, ţe 

soud není odborníkem v oboru, nelze mu upírat právo na logické myšlení. Aby soud mohl 

znalecký posudek (či znalecké posudky) odpovědně hodnotit, nesmí se znalec omezit ve svém 

posudku na podání odborného závěru, nýbrţ z jeho posudku musí soud seznat, z kterých 

zjištění  v posudku znalec vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých 

úvah došel ke svému závěru [1].  Podstatné je však, aby to podrobnější zpracování znalce 

skutečně v pracovním archivu zaloţeno bylo. Konec konců taková konstatování znalce bývají 

impulzem pro otázky  na znalce při ústních dodatcích, a to  nejen soudu, ale i advokátů 

zastupujících strany, zejména těch, kteří pečlivě posudek přečetli a prostudovali, aby 

vyzkoušeli znalcovu připravenost svůj posudek obhájit. V tomto momentu nastává celkem 

často zvrat v nahlíţení na posudek, neboť pokud je znalec připraven a ze svých pracovních 

pomůcek je schopen na místě otázky zodpovědět, má to zpravidla vedle uspokojivého 

výsledku pro účastníky sporu i zřetelný psychologický efekt. Pokud pak znalec zaznamená 

v dohledné době (rozuměj v horizontu 2-3 měsíců) usnesení soudu o přiznání znalečného, 

následně  znalcova administrativa si vyţádá potvrzení o nabytí právní moci tohoto usnesení a 

následuje úhrada odměny a nákladů posouzení (během dalších  cca  4- 8 týdnů) ve výši 

několika aţ  mnoha desítek tisíc Kč, pak autorovi nezbude, neţ konstatovat, ţe za určitých 

okolností není  znalecká činnost pro soudy v jeho přímém existenčním  ohroţení.  
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V souvislosti s lhůtami vyplácení odměn jsem si vybavil jako kuriozitu dnes jiţ dávno 

odloţený případ posudku zadaného v roce 1989 Státní arbitráţí, který při pozdějším přechodu 

na Obchodní soud se kamsi vytratil a do dnešního dne nebylo rozhodnuto o znalečném. 

Vzhledem k částce tehdejšího vyúčtování ( cca  3 500,- Kčs) jiţ ani pro znalce není efektivní 

tuto částku z prostředí justice vylamovat. Stávají se  i případy, kdy soud zašle znalci velmi 

kuriózní soubor otázek, zda byl v roce 2005 zadán k posouzení, pokud ano, zda posudek 

vypracoval, pokud ano zda ho soudu doručil, pokud ano, zda zaslal vyúčtování. Vzhledem 

k tomu, ţe soud rekonstruuje ztracený spis, ţádá znalce aby posudek s vyúčtováním doručil 

znovu. Během dalších cca 4 týdnů je znalec nemile překvapen doručeným usnesením, kde 

soud redukuje znalci odměnu na dvě třetiny ( s vágním odůvodněním, ţe tolik hodin nemohl 

znalec na případ vynaloţit) a zejména v plném rozsahu neuznává reţijní náklady znalecké 

kanceláře, v které je znalec v pracovním poměru. Ve skutečnosti tak soud redukuje znalci 

odměnu včetně nákladů zpravidla na méně neţ polovinu.  Jedná se o znaleckou inţenýrskou a 

projektovou kancelář, která je znalcovou personální společností s ručením omezeným, vede 

podvojné účetnictví (s průběţným dohledem auditorky) a velmi podrobnou zakázkovou 

činnost se schopností zaznamenávat kaţdou čtvrthodinu, resp. aţ do podrobnosti záznamu 

jednoho kaţdého telefonátu. V letech  cca 2003 – 2008 se pohybovaly  znalcovy pohledávky 

(resp. Znalecké kanceláře jíţ je znalec jednatelem) za různými soudy kumulovaně  ve výši cca 

250 – 300 tis. Kč. Kdyby znalecká kancelář nevykonávala činnost v sekundární a zejména 

v terciární sféře, její činnost by musela být jiţ dávno ukončena.   

Příkladů tohoto typu by bylo moţno uvést desítky. Zejména v současné době si 

uvědomuji filozofii, ţe znaleckou činnost za těchto podmínek stojí za to vykonávat, neboť 

mnohé ústrky soudů jsou konec konců pro znalce mocným impulzem, aby se zdokonaloval 

mimo jiné i v odvoláních proti zjevně nespravedlivým usnesením a přispěl tak k vyjasňování 

vztahů mezi soudy a znalci.  

2.1.1. Problematika práce znalce pro soudy 

Co však povaţuje autor příspěvku za závaţné jsou problémy na straně samotných 

znalců.  

 Problém první – kvalita znaleckých posudků.   

Kvalita mnohých znaleckých posudků, zadávaných zpravidla účastníky sporů 

jednostranně v rámci přípravy na soudní spor, nebo dokonce zadaných jednostranně jako 

oponentní posudky k posudku znalce jmenovaného soudem, je mnohdy odborně velmi nízká, 

věcně i obsahově  nedostatečná a zjevně takové posudky nemají náleţitosti znaleckého 

důkazu. Zpracovatel příspěvku má ve svém pracovním archívu ( za období od roku 1986) jiţ 

více neţ 550 kopií znaleckých posudků, zpravidla nalezených v soudních spisech, které 

vypovídají o mnohých problémech na straně znalců. V těchto případech je nezbytné, aby MS 

ČR skutečně zpřísnilo pravidla pro práci znalců. Logickou otázkou je, kdo bude posuzovat 

kvalitu znaleckých posudků. Logickou odpovědí (alespoň pro autora příspěvku - taktéţ člena 

ČKAIT) je  „Stavovský soud“, pokud takový vznikne ( případně jeho odborná sloţka).     

Alespoň jeden zobecněný příklad, který se týká jak činnosti znalce jednotlivce, tak i 

činnosti znaleckých ústavů :  Soud zadá znalce v oboru stavebnictví k posouzení odborných 

otázek v případu vyhořelé haly, kde pojišťovna odmítá plnění majiteli vyhořelého objektu. 

Podstata problému spočívá v posouzení, zda stavba je stavbou samostatnou, tj. nezávislou na 

sousedních stavbách.  Vzhledem k tomu, ţe se jedná o stavbu haly dodatečně vestavěnou jako 

další modul mezi dvě stejné haly stávající, je třeba zodpovědět několik otázek, a to zda stavba 

je nezávislá konstrukčně, dispozičně, staticky, provozně či funkčně. Znalec se vypořádává 

s problematikou podrobně, analyticky a k dispozici má expertízu specialisty (neznalce) a 
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jeden znalecký ( jednostranně zadaný ) posudek pojišťovnou. Závěry všech posudků 

(objednaných stranou ţalovanou) jsou v rozporu se závěry znalce jmenovaného soudem. Do 

tohoto okamţiku však vše probíhá legitimně. Znalec jmenovaný soudem se drţí zadání a 

odpovídá explicitně na otázky dané soudem. Znalci oponenti jsou především vázáni zadáním 

svého objednatele – strany ţalované. Soud není schopen dospět k rozhodnutí ve věci, neboť 

posudky jsou argumentačně vyváţené, avšak s rozdílnými závěry. Proto soudu nezbude neţ 

zadat posudek revizní. Protoţe jeden z oponentních posudků je vyhotoven znaleckým 

ústavem, zadá soud revizní posudek rovněţ u znaleckého ústavu. Problém pak nastává 

v situaci, kdy ZÚ posudek podá zpracován více neţ formálním způsobem, aby se v závěru 

přikloní k závěrům  oponentních znaleckých posudků. Další problém nastává, kdyţ se ZÚ 

dvakrát nedostaví k nařízenému jednání (z toho jednou bez omluvy) a na třetím jednání se 

zástupce ZÚ  místo odpovědí na konfrontační otázky (znalci v tomto případě byli předvoláni 

současně ke konfrontačnímu podání ústních dodatků) uchyluje k řešení problematiky 

nedoplacené odměny a náhrad nákladů. Pokud je výsledkem jednání před soudem udělení 

pokuty znaleckému ústavu ve výši 10 000,- Kč a uloţeno ZÚ, aby ve lhůtě doplnil svůj 

znalecký posudek dle dikce citované konstantní judikatury [1], dochází k neţádoucím 

průtahům při vypracování znaleckého posudku, a to z důvodů zcela na straně znalce.           

                                   

 Problém druhý – prodlení znalce při podání znaleckého posudku. 

V návaznosti na shora uvedené lze důvody prodlení znalce při podání posudku  obecně 

rozdělit na objektivní,  subjektivní a formálně procesní.  

K objektivním důvodům prodlení  patří nesoučinnost účastníků sporu zejména při 

včasném a úplném poskytování podkladů. Znalec tomu můţe čelit jen důsledným písemným 

poţadováním podkladů, včetně podrobné evidence, kdo z účastníků kdy co dodal. V takovém 

případě je však nutné, aby znalec v pracovním pořádku informoval soud o průtazích  spolu 

s ţádostí o přiměřené prodlouţení lhůty a uměl se rozhodnout o okamţiku, kdy jiţ ţádné další 

doklady nelze vytěţit a přistoupí k posouzení s pomocí takových pomůcek, které si je schopen 

zajistit nezávisle. Znalci často praktikované  vracení zadání (odůvodňované nedostatkem 

podkladů) povaţuji za zcela nekonstruktivní, potřebu soudu neřešící, směřující k nutnosti 

soudu vyţádat si spis zpět, zadat jiného znalce a tím dochází opět k neţádoucím průtahům při 

řízení.  

Subjektivní prodlení znalce je dáno zpravidla jeho nedostatkem času, případně 

materiálních podmínek a zejména finančních moţností  zejména důsledku toho, ţe znalec 

nepoţádá o poskytnutí zálohy. Souvisejícím problémem je mnohdy nemoţnost odhadnout 

předem náročnost znaleckých úkonů zejména, pokud dosud nemá znalec k dispozici spis. 

Tyto subjektivní faktory se dají eliminovat jen částečně a je třeba tuto problematiku řešit 

systémově, a to na vrcholové vyjednávací úrovni s co největší podporou stavovské základny.  

Formálně procesním problémem můţe být, kdyţ znalci není včas doručen spis 

zejména tehdy, kdyţ  lhůta podání posudku není vázána na jeho zaslání. Znalci nezbývá, neţ 

stále sledovat tyto dílčí souvislosti včas urgovat potřebné, případně opakovaně ţádat o 

přiměřené prodlouţení lhůty podání posudku.   

Ke shora uvedenému lze obecně konstatovat, ţe prodlení znalce, pokud nastane, není 

zpravidla znalcovým úmyslem, ale důsledkem souběhu okolností a událostí. Proto řešení 

dohlíţecího orgánu s heslem „třikrát a dost“ zřejmě nebude dostatečným řešením.  Autor 

příspěvku nerad vzpomíná na období, kdy byl nucen uvádět jako součást odůvodnění svého 

prodlení s podáním posudku seznam  rozpracovaných posudků (některé právě v důsledku   

čekání na doručení spisu, čekání na podklady a čekání na potřebnou součinnost účastníků 
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sporu), a dále uvádět ještě delší seznam jiţ odevzdaných posouzení, která nejsou dosud 

uhrazena  ( a to například několik let nazpět). Zavedená praxe některých kolegů – nepřijmout 

další posudek dokud není jeden posudek odevzdán, vydáno usnesení a zaplaceno – by také 

mohla znamenat zřejmě omezení počtu zpracování  jednoho posudku znalcem za dva aţ tři i 

více let.         

Při své kritice by si měli mnozí znalci zamést především před vlastním prahem.   

 

 Problém třetí – chování soudců ke znalcům. 

Podle názoru autora je chování soudců ke znalcům důsledek fungování spojitých 

nádob shora uvedených problémů.   

Mnohdy nízká odborná úroveň znaleckých posudků je dnes bohuţel tvrdou realitou. 

Stoupající počet vypracovaných posudků postupně či dokonce souběţně k jednomu soudnímu 

případu je rovněţ negativním jevem jiţ minimálně deset let. Počet podaných posudků 

k jednomu případu se zcela opačnými závěry je v posledních letech také na denním pořádku. 

Částečně je to jistě vlivem aktivit advokátů, kteří zcela účelově nezastupují své klienty ve 

stylu „Fair Play“, ale kalkulují na čí straně sporu je výhoda  (výhoda ve sporu je zpravidla 

tam, na čí straně jsou zadrţovány  peníze ) a prodluţují spor často aţ nesmyslnými výhradami 

k formální, obsahové či věcné stránce znaleckého posudku. Slabší soudci pak těmto manýrám 

často podléhají a směřují vedení sporu v konvenci s agresivní argumentací advokáta toho 

z účastníků sporu, který si svoje poslání zaměňuje za funkci zvanou  „advocatus diaboli“ – 

ďáblův advokát. Mnohdy jsme svědky, jak v prvním jednání soudu po podání posudku 

advokát teatrálně navrhuje odloţení posudku znalce pro zmatečnost, nesrozumitelnost, 

neodbornost, avšak bez jediného logického odůvodnění.  Reakce soudců na takovéto výlevy 

je velmi rozdílná. Často však je znalec kritizován advokáty i soudem právem, neboť jeho 

posudek neobsahuje ani vymezení úkolu, nýbrţ pouze účelu,  případně úkol neobsahuje citaci 

otázek, nález je vágní - začínající  konstatováním, ţe znalec se seznámil se spisem, avšak není 

uvedeno, co v něm nalezl a co ne. Často se znalec neobtěţuje specifikací poskytnutých 

podkladů, ani citací obsahu klíčových dokumentů ( stává se pak, ţe kolaudace přípojky plynu 

mnohem mladšího data je snadno zaměněna za kolaudaci celého objektu, včetně fatálního 

dopadu na výpočet opotřebení stavby).  Často vůbec není posouzena úplnost, přesnost, 

správnost, a tedy celková vypovídací hodnota poskytnutých podkladů. Mnohdy se nelze divit 

soudům, ţe se nezastanou nejistých znalců dezorientovaných ve vlastním posudku, posléze 

rozčilených znalců, kteří místo aby odpovídali na konkrétní dotazy, se uchylují k neurčitým 

odpovědím obsahujícím slova nevím, neznám, neumím, neposkytli mi,  kdy následně vyjde 

najevo, ţe ani strukturovanou dokumentaci nepoţadoval. Nejhorším signálem o špatných 

vztazích mezi soudy je znalcovo otevírání „pandořiny skříňky“ řka, ţe soudy neplatí, kdyţ 

ano, tak málo a pozdě. Tuto problematiku je třeba řešit jinak a jinde. Zde je potřeba v pravém 

slova smyslu zatnout zuby a neuchylovat se k zástupnostem.  

Pokud má znalec slabé zastání  soudu, pak je to mimo jiné o odvaze znalce podat 

stíţnost na soudce, který např. znalci uloţí 10 000,- Kč pokutu za pozdní podání posudku i 

přesto, ţe znalec prokázal více neţ tříměsíční pracovní neschopnost. Soudce, neţ udělí znalci 

pokutu, by měl mít schopnost přirozené lidské komunikace. Pokud je znalec více neţ tři 

měsíce v pracovní neschopnosti (uţ to má značný vliv na jeho ekonomickou situaci) je zřejmě 

něco v nepořádku. Řešit to pokutou místo úhrady znalečného, to je pro znalce důkaz o 

naprosté bezcitnosti některých soudů. Soudci, ale ani znalci, nejsou stroje na výrobu usnesení 

a posudků. Podle mého názoru by měla být v tomto smyslu i odpovídající komunikace mezi 

soudcovskou unií a znaleckou samosprávou. Z pohledu  znalců je otázkou, jak fungují poradní 

sbory, či jakou mají mít a mají náplň práce. Z pohledu soudů je otázkou, zda by určitá 
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profesionalizace alespoň některých činností, kterých by se měli zúčastňovat zástupci 

znaleckého stavu, nepřinesla justici mnohonásobný efekt.        

2.1.2. Moţná řešení vztahů soudu a znalců  

K uvedenému problému lze navrhnout, ţe znalci či jejich profesní, lokální či 

regionální samosprávy by si mohly vytvářet pro primární znaleckou činnost alespoň základní 

administrativní zázemí (např. formou informačního místa, kontaktního místa či servisního 

místa), které by zajišťovalo sběr, uspořádání, vyhodnocení, distribuci a přenos  potřebných 

informací mezi justicí a znalci-jednotlivci či mezi neformálně vytvořenými skupinami 

specializačně orientovaných znalců tak, aby obecná poptávka soudů mohla být směřována 

např. na tato kontaktní místa, aby soudy měly rychlejší, zaručenější a odborně odpovídající 

moţnost najít vhodného zpracovatele posudku. Související aktivitou by mohl být registr jiţ 

zpracovaných typových posudků (včetně informace o konečném rozhodnutí ve věci), které by 

byly zpracovávány alespoň v anotačním rozsahu obdobně jako např. Sbírka soudních 

rozhodnutí a stanovisek, či rejstřík rozhodnutí Rozhodčího soudu. Tyto dokumenty spolu 

např. s registrem řešených případů u stavovských soudů různých profesních komor, cechů a 

řemeslných společenství (případně ve vazbě na zpracovatele norem či pracovníky Úřadu pro 

technickou normalizaci) by mohly být ku prospěchu jak znalců pro potřebu jejich znalecké 

činnosti, tak  i soudů pro potřebu ustanovení znalců.       

Tento námět není pouhým pokusem vyrobit nějaký planý teoretický pokus o řešení 

současného stavu v justici, ale výsledkem zkušenosti, kdy stále přibývají znalci (členové 

sekcí, diskusních skupin i členové výborů sekcí), kteří oslovují své zkušenější kolegy, aby 

buďto své případy konzultovali, či dokonce ( po dohodě nebo i bez ní) zkušenějšího kolegu 

„práskli soudu“, který pak znalce svým usnesením jmenuje. Podle mého názoru tyto činnosti 

by mohly garantovat např. stávající členové poradních sborů (případně s administrativní 

podporou kontaktního místa). Podle mého názoru  i zde platí pravidlo, ţe lepší mít dobrou 

aplikaci horšího zákona neţ špatnou aplikaci lepšího. Pochopitelně nejhorší je špatná aplikace 

špatného zákona.  

2.2. Posuzování pro rozhodčí řízení 

Úvodem povaţuji za zásadní odlišit institucionálně Rozhodčí soud při HK ČR a AK 

ČR  vzniklý dle § 19 zák. 301/1992 Sb. [3] od ostatních sice více či méně renomovaných  

Rozhodčích soudů, společností či rozhodců pracujících dle zák. 216/1994 Sb. o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů [4].  Popis činnosti tzv. „divokých rozhodců“ by jiţ dnes 

stačil na hodně obsáhlou publikaci. V tomto příspěvku bude proto řeč pouze o Rozhodčím 

soudu při HK ČR a AK ČR.  

Posuzování pro rozhodčí soudy má svoji prenatální formu jiţ před rokem 1990, a to   

ve znalecké činnosti pro tzv. Státní arbitřáţ. Proces s přibráním znalce byl téměř identický, 

kdyţ pomineme klauzule, typu : „ tomu, kdo nesplní povinnost uloţenou mu podle § 127 odst. 

3 o.s.ř., můţe soud uloţit pořádkovou pokutu aţ do výše 50 000,- Kč.“. Na druhou stranu,  

také v textu přibrání znalce nebyla ţádná sloţitá poučení, kdy a jak je moţno se odvolávat, ale 

ani podmínky vyloučení znalce z výkonu funkce, a uţ vůbec ne upozornění o moţných 

nárocích na náhradu hotových výdajů a lhůt nároků  na uplatnění. Faktem je, ţe v těch dobách 

byli všichni zaměstnáni a vše se řídilo různými výnosy ministra spravedlnosti. Jen pro 

osvěţení paměti výše odměny pro vysokoškolsky vzdělaného znalce byla 25,- Kč/hod a pro 

znalce s vědeckou hodností 35,- Kč/hod. Faktická odlišnost byla v poskytování pomůcek 

znalci podle ( ještě dnes platného ) § 14 zák. č. 36/1967 Sb.[6], tj.  oprávnění pouţívat 

přístrojů, materiálů a jiných zařízení  organizace u níţ znalec pracuje. Tenkrát Stavební 

fakulta ČVUT v Praze disponovala zcela unikátními přístroji a pomůckami a její podpora byla 
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pro znalce velmi důleţitá. Zásadní odlišnost  však byla ve fázi podání posudku. Tento znalec 

zasílal v prvním vyhotovení na St. arbitráţ, druhé vyhotovení rovnou navrhovateli a třetí 

vyhotovení odpůrci s přípisem, ţe znalec si znamená lhůtu 14 dní na prostudování posudku 

stranami a očekává písemné doplňující dotazy tak, aby se mohl s připomínkami vypořádat do 

termínu nařízeného jednání.  Při nařízeném jednání bylo jedno z prvních konstatování arbitra, 

ţe  posudek zaslán dne …. , doručení stranám vykázáno,  písemné připomínky – ţádné a 

následoval dotaz, zda strany mají nějaké drobné připomínky. Pokud ne,  směřoval arbitr 

k formulaci rozhodnutí na místě. Součástí rozhodnutí bylo vzdání se práva odvolání. Vše na 

místě podepsáno právními zástupci podniků a skončeno při prvním jednání.  Samozřejmě jiţ 

tenkrát byly snahy znalce dostat na nakloněnou rovinu nečekanými dotazy, ale znalec 

zpravidla zkonstatoval, ţe dotaz je takového charakteru, ţe na jeho odpověď je nutná příprava 

( výpočet či šetření) a na to arbitr konstatoval, protoţe výzva k připomínkám byla znalcem 

zaslána, lhůta vypršela, námitka se zamítá.   Účastník pak měl samozřejmě právo na odvolání. 

Je ale faktem, ţe v tehdejším podnikovém uspořádání ( VHJ, GŘ, podniky) se odvolávání 

příliš nepěstovalo.  

Podání důkazu provedením znaleckého posudku  ( viz  § 31  Důkazy) [5],  

v rozhodčím řízení rovněţ není procesně upraveno a hodnocení důkazu ( viz § 32 ) [5]  

provádí rozhodce podle vlastního uváţení.  To je klíčová odlišnost, která je podle mého 

názoru  procesně u soudu ( při deklarované nezávislosti soudu jako nezávislého třetího 

hlavního pilíře demokracie) moţná. Podle mého soudu  i soudce - laik  můţe  podle pravidel 

logického  myšlení  seznat, z kterých zjištění znalec  v posudku vychází a jakou cestou 

k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke svému závěru  [1].      

Dnešní práce znalce pro rozhodčí řízení  je zahájena oslovením znalce rozhodcem 

(případně tajemníkem  RS)  s poptávkou  obsahující základní informace o sporu, ţádostí o 

předběţný odhad časových moţností znalce a základní kalkulace předpokládaných nákladů na 

znalecký úkon. Odlišností od obecných soudů je to, ţe rozhodce či rozhodčí senát nemusí 

znalce přibírat a můţe podat rozhodčí nález bez znaleckého posudku. Také je moţné znalce 

zadat a posléze vydat rozhodčí nález pouze  s přihlédnutím k dosavadním výsledkům 

rozpracovaného znaleckého posudku.  Odlišnost při přibrání znalce a odlišnosti jeho činnosti 

jsou dány zejména § 8  Řádu RS [5], kde Rozhodčí soud řeší spory podle norem  pouţitelného 

hmotného práva  a v jeho rámci se řídí smlouvou uzavřenou mezi stranami s přihlédnutím 

k obchodním zvyklostem. Spor můţe být téţ  rozhodnut podle zásad spravedlnosti, avšak jen 

tehdy, jestliţe k tomu strany rozhodce výslovně pověřily. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud 

strany zmocní rozhodce rozhodnout podle zásad spravedlnosti, dochází k praktické aplikaci 

jednoinstančního rozhodování.  

Postup rozhodce v přípravném řízení obsahující  zjednodušování procesních předpisů, 

koncentraci řízení,  pouţívání prvků mediace s moţností smíru ( dle § 29 Řádu RS) [5] je 

velmi podobný postupům např. v britském konzervativním arbitráţním systému a umoţňuje 

znalci se zúčastnit tzv. ústního jednání  (o kterém se vede zápis) a vyjadřovat se 

k problematice svým názorem a tím celkově přispět k rozhodnutí nebo případně  k smírnému 

ukončení sporu.  

Velmi inspirativní bylo pro mne vystoupení jednoho z členů RICS ( Britská královská 

společnost expertů) v rámci jednání  Euro  Experts pana Richarda Anderssona, který uvedl, ţe 

přípravné řízení arbitra - experta po zadání včetně místního šetření trvá jeden týden a 

zpracování případu pak další max. tři týdny. Na dotaz jak je moţné dosáhnout takového 

časového limitu u velmi sloţitých případů odpověděl, ţe  posouzení musí být provedeno 

v takovém stupni zjednodušení problematiky, aby bylo moţno dodrţet vymezený čas. Na můj 

dotaz – jak lze dosáhnout potřebné bezchybnosti zpracování a preciznosti posouzení – 

odpověděl, ţe  chybovat je lidské, ale ţe chyby nesmí být zásadního charakteru.       
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Rekapitulovaně by se  dalo konstatovat, ţe jednotlivé odlišnosti mezi procesním 

řízením obecného soudu a rozhodčím řízením nejsou zásadního charakteru.  Zásadní však je 

rozdíl ve výsledku. Lidově řečeno, o co je poplatkově rozhodčí řízení lacinější  (viz obecné 

soudy  4% poplatku a rozhodčí řízení  3% s moţností  2,25% ), o to je rozhodčí řízení v praxi 

rychlejší  (viz  § § 26 a 27 zjednodušené a urychlené řízení), neboť je moţné dosáhnout 

rozhodčího nálezu  do tří měsíců a v urychleném řízení do jednoho měsíce.  Co je pro znalce  

(zejména v oboru stavebnictví) přínosné, ţe se očekává jeho účast při řešení nejen otázek 

odborných, ale i přiměřená účast při řešení otázek právního charakteru, např. posuzování 

náleţitostí smluvního  vztahu, výklad ustanovení stavebního zákona, případně dalších 

vyhlášek a předpisů souvisejících.  

2.2.1. Aplikace konkrétního případu pro zobecnění  

Jeden modelový případ účasti znalce, stavebního experta a mediátora, který osciluje 

mezi uvedenými třemi formami řešení sporů.   Jedná se o běţný spor vedený  mezi  

objednateli rekonstrukce rodinného domu a jejich zhotovitelem. Manţelé V+V ( česko-

švýcarští reemigranti) od začátku roku 2004 směřovali se zhotovitelem J.Z. do uzavření 

smlouvy o dílo, jejíţ předmětem byla rekonstrukce rod. domu spojená s vestavbou podkroví a 

přístavbou. Součástí díla zhotovitele bylo  vypracování projektu pro stavební povolení, 

zajištění územního a stavebního řízení, dále vlastní zhotovení díla, včetně výkonu technického 

dozoru. Po určitých časových prodleních s vypracováním projektu a zajištěním stavebního 

povolení, vykazovalo dílo i laickým pohledem řemeslné  nedostatky a zřejmé vady provedení. 

Objednatel po zjištění, ţe technický dozor neplní svoji funkci  (dohled na soulad provedení 

stavby dle projektu, kvalitu práce, kontrola a přejímky konstrukcí atd.) si zadal znalce. Znalec 

po seznámení se s problematikou vykonal v únoru 2005 předběţné místní šetření a po 

vizuálním zjištění fyzického stavu objektu a dokumentace navrhl v rámci přípravného šetření 

jednání se zástupcem zhotovitele. Znalec vyzval zhotovitele k doloţení projektu se stavebním 

povolením a vyznačenou doloţkou nabytí právní moci, dokumentaci skutečného provedení a 

dokumentaci výrobkovovu.  Vzhledem k značné nedostatečnosti uvedené dokumentace nabídl 

znalec nejprve přípravné řízení za účelem shromáţdění existující dokumentace. V této fázi 

nabídl zpracování expertní  zprávy  Autorizovaného inţenýra. Po předběţném zjištění 

kvalifikace zhotovitele ( zhotovitel neměl oprávnění k projektové činnosti, ţivnostenské 

oprávnění pouze na zednické a lešenářské práce), zejména jeho praktické nezpůsobilosti splnit 

poţadavky znalce, vyzval zhotovitele, aby se jako zhotovitel rovněţ nechal zastupovat 

autorizovaným inţenýrem a zároveň znalcem v oboru stavebnictví. Zhotovitel si zvolil osobu 

dle svého výběru. V rámci toho proběhlo přípravné jednání, kde oba Zástupci vyhodnotili 

daný stav věci. Vzhledem k dosud nepodepsané smlouvě o dílo Zástupci navrhli uzavřít 

rozhodčí doloţku. Dále se Zástupci obou stran sjednotili na vypracování společné expertní 

zprávy, která by byla podkladem pro rozhodčí nález.   Součástí společného  postupu bylo 

dokumentování fyzického stavu. Zástupci se mimo jiné dohodli, ţe je třeba zajistit odbytový 

rozpočet (tj. rozpočet na základě skutečně provedených a prokazatelných prací), jehoţ 

součástí musí být tzv. výkaz výměr, dále rozbor skutečně provedených činností. V rámci 

koncentrace šetření se Zástupci  dohodli, ţe jeden z nich provede  tento  výkaz výměr 

s rozborem skutečně provedených činností, dále provede agregaci činností přiměřeně velikosti 

díla, rozsahu a struktuře provedených prací tak, aby Zástupce protistrany mohl takovou 

dokumentaci přezkoumat. V té souvislosti bylo oběma Zástupci navrţeno, aby   odměnu za 

tyto činnosti uhradil zhotovitel. Smlouva o dílo ( i přes vysoký stupeň rozestavěnosti ) nebyla 

dosud podepsána a proto Zástupci směřovali do formy spravedlivého posouzení, mimo jiné 

vyčíslením zhodnocení věci ve smyslu § 667 Obč. zák. [7] a zároveň posouzením obvyklých 

stavebních nákladů na dílo. Dále se experti dohodli na společném ( konciliárním)  posouzení 

nedodělků a samostatně vad  díla s výstupem pomocí hodnotové analýzy.  
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Zhotovitel (strana ţalovaná) tento společný návrh však neakceptoval, zastoupení 

svému Zástupci  vypověděl a straně objednatele nezbylo neţ podat ţalobu u obecného soudu. 

V roce 2005 byla dána ţaloba a k  obecnému soudu byl tedy podán expertní posudek 

(s doloţkou autorizované osoby)  vyhotovený pouze Zástupcem ţalobce – objednatele díla. 

Soudce, který nařídil první jednání v roce 2007 a v červenci 2008 předvolal Zástupce ţalobce 

jako svědka.  Procesně  tedy soud přistoupil k tomuto posudku jako k výpovědi svědka a 

nepřikládal posudku váhu důkazu.  Při nařízeném jednání v listopadu 2008 však soud 

povaţoval vypracovaný rozpočet o celkem 111 poloţkách a dalších 12-ti stranách rozborů 

včetně výkazu výměr pouze za podklad pro přezkoumávání kaţdé z uvedených poloţek. Po 

informaci zástupce ţalobce - objednatele díla, ţe k takovému dokazování je třeba rozloţit 

veškerou výkresovou dokumentaci, kterou  zástupce ţalobce neměl s sebou, a ţe přezkoumání 

111 poloţek se odhaduje  na cca 6 – 8 hodin práce rozhodl soud o odročení na jiný termín. 

Kuriózně případ je poznamenán tím, ţe zhotovitel zemřel a věc přešla do reţimu dědického 

řízení. Ke dnešnímu dni nedošlo k ţádnému dalšímu úkonu. Jediné co se ţalobci dozvěděli od 

notáře – soudního komisaře, ţe jsou třetí v pořadí v uplatnění pohledávky ţalobou. Konečný 

výsledek je ten, ţe dva švýcarští občané – reemigranti, zatím sice ponechávají ţalobu 

podanou, jiţ připravují svůj návrat do Švýcarska. Zpětvzetím ţaloby jim hrozí úhrada nákladů 

řízení protistrany. Výsledek je tedy jejich škoda ve výši téměř 1 200 000,- Kč viz posouzení 

znalce, 48 000,- Kč na uhrazených poplatcích soudu, cca 100 000,- Kč vynaloţených na 

advokáta a posudky + dalších mnoho desítek tisíc Kč úhrady nákladů řízení protistrany. Jejich 

poznatky o vymahatelnosti českého práva nelze publikovat slušnými slovy.            

2.2.2. dílčí závěry  

Na popisu jednoho případu jsem se pokusil naznačit  pozitiva a negativa ( resp. 

výhody či nevýhody ) posuzování před obecným  soudem. Za  okolností, kdy  důkazní 

břemeno je vţdy na straně ţalobce a kdy soudy ( sice v gesci ministerstva spravedlnosti) se 

v časovém horizontu 6-ti a více let nedopracují k ţádnému rozhodnutí ve věci, je tato 

zkušenost švýcarských občanů s českou vymahatelností  práva natoţ pak spravedlnosti velmi 

alarmující. Tento případ působí zvláště depresivně, protoţe znalec je si jistý svým 

posouzením a dokonce přesně ví jakým způsobem by se dopracoval ke spravedlivému 

rozhodnutí. Vhodnými legislativními úpravami by bylo moţno v takových případech 

dosáhnout řešení mnohem rychleji, laciněji a  tedy mnohonásobně efektivněji     

2.3. Posuzování v rámci mediačního řízení 

Posuzování s pouţitím prvků mediace v současné době úspěšně probíhá nejčastěji na 

tzv. cechovní  úrovni. Subjekty, které jsou členy Hospodářské komory ČR, resp. některého ze 

začleněných ţivnostenských společenstev mají v rámci svých profesních unií více či méně 

vytvořeny  předpoklady a nástroje  pro rozhodování svých buďto vnitrocechovních, nebo i 

mezicechovních sporů.  Jsou to většinou spory mezi  zhotovitelem díla a jeho 

poddodavatelem v rámci jedné profese, nebo mezi vyšším dodavatelem  (např. zhotovitele 

investičního celku ) a  poddodavateli v různých kompletačních profesích.  Hospodářská 

komora ČR má např. ve své Strategii pro roky 2011 – 2013 v  Prvním Strategickém pilíři   

„Spoluvytváření kvalitního podnikatelského prostředí“ a ve vyplývajících strategických 

aktivitách „Podporovat efektivní řešení mimosoudních sporů“ [8]. 

Zde posuzování spojuje všechny výhody shora uvedených forem, zejména pak  formy 

rozhodčí s tím, ţe spory probíhají mimosoudně, podle vnitřních komorových řádů a  zpravidla 

jsou předem určeni komisaři (mnohdy předem zakotveni ve smlouvách o dílo), kteří v případě 

sporu ve věci zpracují posouzení. Nepochybnou výhodou této  formy řešení sporů je 

příslušnost účastníků sporu k jedné autoritě (Hospodářské komoře), dále existence vnitřních 

řádů Hospodářské komory,  podle kterých se přiměřeně řídí spory.   
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Další nespornou výhodou této formy je schopnost plnit spojenou výchovně, 

preventivně represivní funkci příslušného cechu (začleněného do komory s podporou 

Etického kodexu) ve vztahu k členovi cechu. Cech na rozdíl od soudu je schopen průběţně 

sledovat aktivity svých členů, shromaţďovat informace o činnostech včetně evidence sporů, 

vyhodnocovat průběţně mimosoudní ( taktéţ i soudní ) spory  svých členů a to pak vyuţít pro 

rozvoj a kultivaci podnikatelského prostředí. Stávající vztahy mezi příslušným cechem 

(případně společenstvím, svazem, asociací, unií apod.) a jejím členem jsou  mnohem uţší, 

zřetelnější, konkrétnější neţ vztah účastníka sporu a obecného soudu a proto dopady do 

dalšího ţivota subjektu ( jeho kariéry) jsou citelnější. Uvedená výchovně-preventivně-represní 

funkce cechu je pro účastníka  alespoň ve formě referencí o daném subjektu,  případně 

poskytovat určité záruky u těch členů, kteří prošli některou z forem profesního vzdělávání, 

získaly příslušné certifikáty.  V oboru stavebnictví  jsou tyto funkce posíleny i dalšími 

moţnostmi jako je vyuţívání Českých a Evropských technických norem.  

Postavení znalce (rozuměj jmenovaného soudem), který je zároveň např. 

autorizovaným inţenýrem, zároveň prostřednictvím struktury HK ČR rozhodcem a konečně i 

technickým komisařem některého či některých cechů je při řešení sporů tak významné, ţe za 

určitých okolností můţe v jedné osobě zahrnovat hned několik ( případně i všechny) 

potřebných funkcí pro plnohodnotnou přípravnou ( mediační), posuzovací ( znaleckou) i 

rozhodovací činnost. V jedné z posledních novel Obchodního zákoníku je  nový institut 

„Obecně uznávaného nezávislého odborníka“ ( viz téţ analogie s § 59a Obch. zák. ). 

3. ZÁVĚR 

Závěrem nezbývá neţ konstatovat to, co autor příspěvku jiţ dlouho vnímá. Diskuse o 

této problematice je velmi ţádoucí, protoţe téma bylo, je a bude aktuální zejména 

v podmínkách hospodářské recese, ekonomické a politické krize.  

Je nepochybné, ţe tuto problematiku nelze vtěsnat do rozsahu jednoho příspěvku 

(autorovi tohoto příspěvku se to opakovaně nepodařilo), je však nezbytné věnovat této 

problematice náleţitou pozornost, neboť problémy shora naznačené by se mohly pro mnohé 

znalce stát problémy existenčními.  

Aktuální související otázkou je : Zda znalec např. v oboru ekonomika – oceňování je 

automaticky  „Obecně uznávaným nezávislým odborníkem“? Podle mého názoru a podle mé 

zkušenosti s kvalitou mnohých znaleckých posudků – bohuţel  NE. 
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VÝZNAM DATABÁZE REALIZOVANÝCH CEN KE 

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI  

Josef Štola
102

  

Abstrakt 

Význam znalcem vedené a pouţívané databáze realizovaných cen prodejů a pronájmů 

nemovitostí ke stanovení obvyklé ceny prodeje či pronájmu nemovitostí porovnávacím 

způsobem. Prameny pouţitých podkladů, jejich správné zatřídění, pouţívání a potřeba jejich 

aktualizace. 

 

 

Ve svém příspěvku bych chtěl popsat význam tvorby a používání databáze 
realizovaných cen prodejů a pronájmů nemovitostí ke stanovení obvyklé ceny prodeje či 
pronájmu nemovitostí. V následujících kapitolách tak bude popsáno použití porovnávací 
metody ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí, cíl, způsob a prameny tvorby databáze, 
zpracování a aktualizace databáze, používání databáze při porovnání a nejčastější chyby, 
které se při používání databáze v praxi vyskytují.  

Pouţití porovnávací metody ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí 

     Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997Sb. 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.  
Úkolem znalce či odhadce je stanovit cenu nemovitosti či výši nájemného takovým 
způsobem a tak přesně, aby se od budoucí možné dosažené ceny či výše nájemného co 
nejméně lišila. K tomu musí využít všech dostupných, pro daný účel ocenění přiměřených 
metod.  Stanovení obvyklé ceny neboli tržní ceny nemovitosti se nejčastěji provádí 
porovnávacím oceněním (cenovou komparací) mimo cenový předpis. Stanovení obvyklé ceny 
nemovitosti porovnávacím způsobem vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným 

nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji je jím též ocenění věci 
odvozením z ceny jiné funkčně související věci.  
Tzv. nevyhlášková porovnávací metoda patří mezi nejpřesnější metody stanovení obvyklé 
ceny nemovitostí, protože vychází z trhu a informace čerpá z realizovaných nákupů a 
prodejů, u nichž byla známa skutečně realizovaná cena. Tento způsob výpočtu může být 
použit pouze u nemovitostí, u nichž je dobře rozvinutý trh, který je především stálý (byty a 
RD). Princip této porovnávací metody spočívá v tom, že se opírá o porovnání s jinými objekty, 
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které by měly být stejné nebo velmi podobné. Zohledněny jsou rozdíly mezi oceňovanou 
nemovitostí a nemovitostí, sloužící k porovnání, u níž známe její cenu. Zohlednění je možné 
vyjádřit tzv. koeficientem odlišnosti. Nejčastěji jsou zohledňovány: poloha, velikost 
nemovitosti, její vybavení, v jakém stavebně technickém stavu se nachází nemovitost,  zda-li 
má garáž, velikost pozemku atd. Pokud pro porovnání zvolíme jednotky využívající závislosti 
ceny na některém z kvantitativních znaků, musíme ceny nemovitostí používaných pro 
porovnání na tuto jednotku přepočítat. Porovnání se pak provádí prostřednictvím této 
jednotky. V závěru jsou ceny za jednotku přepočteny zpět na posuzovanou nemovitost jako 
celek. Při použití této metody se jedná o tzv. přímé porovnání. 

Cíl, zpŧsob a prameny tvorby databáze 

     Pro použití metody přímého porovnání je nezbytné mít databázi vhodných typů 
nemovitostí, které lze objektivně k porovnání použít. Cílem takovéto databáze je zajistit 
dostatečně velký soubor srovnatelných nemovitostí, jež byly v poslední době prodány či 
pronajaty a u nichž je známa skutečná prodejní cena či výše nájemného. Přitom by se 
nemělo jednat o prodeje nebo pronájmy mezi příbuznými, prodeje spekulativní apod. To 
však u zhotovitele takovéto databáze předpokládá dobrou informovanost z oblasti 
realizovaných prodejů a nájmů 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.  
V případech, kdy znalec nemá k porovnání potřebné množství vhodných nemovitostí nebo 
nemá dostatek informací k vytvoření databáze nemovitostí, jež byly v poslední době prodány 
či pronajaty a u nichž je známa skutečná prodejní cena či výše nájemného, bývá nejčastěji 
databáze sestavena z realitní inzerce. Zde jsou v zásadě možné dva způsoby tvorby databáze: 

 První možností je, že znalec použije soubor aktuálně nabízených nemovitostí 
z realitní inzerce a to jak z tištěné inzerce, tak i z inzerce na internetových stránkách 
nebo z nabídky realitních kanceláří. Je však důležité si uvědomit, že ceny inzerované 
jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než které budou nakonec dosaženy a 
uvedená cena bývá ve většině případů navýšena o provizi realitní kanceláře.  

 Druhou možností bude dlouhodobější sledování nabídky nemovitostí a postupným 
podrobným sledováním a porovnáváním je možno si ověřit, jak cena určité 
nemovitosti postupně v čase klesá, až z inzerce zmizí.  Pak lze předpokládat, že se 
nemovitost zřejmě prodala za cenu blízkou ceně naposledy požadované.   

Při sestavování databáze z realitní inzerce je vždy třeba vzít v úvahu co nejvíce dostupných 
informací, u co největšího počtu objektů. To v praxi znamená také mnoho problémů. 
Zásadním problémem je požadovaná cena nemovitosti. Makléři 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 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.  
Pro znalce je pak důležité si tuto skutečnost uvědomit, cenu přiměřeně redukovat a extrémy 
vždy vyloučit.  
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Dalším problémem je relevantnost údajů o nemovitosti, které jsou v inzerci uvedeny. 
Musíme si uvědomit, že realitní činnost je dle zákona o živnostenském podnikání živností 
volnou, nejsou na její provozovatele kladeny žádné požadavky na odbornou kvalifikaci či 
praxi a může ji tak vykonávat prakticky kdokoliv. Zadání inzerce tedy většinou provádí 
makléři nebo administrativní pracovníci realitních kanceláří bez odpovídající odbornosti a 
bez elementárních znalostí z oblasti oceňování nemovitostí.  Tak se tedy stává, že v popisu 
nabízené nemovitosti je uváděna užitná plocha stejná s podlahovou plochou i se zastavěnou 
plochou a někdy i s plochou pozemku. Mnohdy není uvedeno z jakého materiálu je ta která 
nemovitost postavena, chybí údaje o ostatních konstrukčních prvcích, zaměňují se podzemní 
a nadzemní podlaží apod. Často jsou některé vlastnosti snižující cenu nabízené nemovitosti 
z hlediska strategie prodeje záměrně zamlčovány a naopak jsou zdůrazňovány vlastnosti 
naprosto nevýznamné. 
Alternativní možností k tvorbě vlastní databáze prodejů a pronájmů nemovitostí je využití 
databáze specializované firmy, jejímž posláním je provozování informačního systému 
zaměřeného na shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování informací o 
uskutečněných obchodech s nemovitostmi v České republice. Shromážděné informace jsou 
ve formě expertních záznamů a umožňují porovnání uskutečněných obchodů s nemovitostmi 
s jinými obchody s nemovitostmi. Na současném trhu je nabízena celá řada společností 
nabízející tento produkt (např. IS MOISES, Registr porovnávacích nemovitostí České 
republiky nebo databáze cen a nájmů bytů IRI). Informace z těchto informačních systémů 
jsou poskytovány zpravidla za úplatu. Ne vždy však tyto databáze obsahují dostatečný počet 
porovnatelných objektů všech typů nemovitostí z každého regionu České republiky. Jsou 
proto vhodnější pro větší města a nemovitosti typu byt nebo rodinný dům. Zde je třeba si 
uvědomit, že nejde o databázi, kterou znalec sám vytvořil, většinou nemá možnost si 
relevantnost uvedených údajů ověřit, ale za použití jejího obsahu ve svém posudku 
odpovídá.  
Zcela nevhodné při tvorbě databáze cen nemovitostí je pak použití realizovaných prodejů 
nemovitostí při nedobrovolných dražbách. Prodej dražbou je realizován za zvláštních 
okolností, má svá specifika a nelze jej srovnávat se standardním prodejem v tržním prostředí. 

Zpracování a aktualizace databáze 

Při zpracování databází cen nemovitostí je důleţité správné zatřídění dané nemovitosti 

a získání co moţná největšího mnoţství informací o nemovitosti. Kaţdý záznam by měl 

obsahovat tyto údaje o nemovitosti: 

 Typ dané nemovitosti (byt 3+1, byt 2+1, rodinný dům, garáž, administrativní 
budova apod.) 

 Velikost nemovitosti (zastavěná plocha, užitná plocha, podlahová plocha) 

 Lokalitu, ve které se nemovitost nachází 

 Stav, stáří, vybavení a typ konstrukce nemovitosti (včetně napojení na IS) 
                        Zejména u bytů bude z hlediska trţního ocenění důleţitý údaj o bytovém  

                        domě, konkrétně zda jde o dům panelový nebo o dům z cihelného zdiva. 

 Příslušenství nemovitosti (bazén, garáž, sklep, zahradní altán apod.) 

 Velikost pozemku  

 Cenu nemovitosti 

 Datum realizace prodeje, nájmu popř. datum inzerce 

 Fotografie nemovitosti (doplňuje výše uvedené údaje a poskytuje celkový 
obraz nemovitosti) 



XX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství  

21. - 22. 1. 2011 v Brně  

 478 

U nájemného je pak nezbytné uvádět výši nájemného oddělené od částky za poskytované 
služby. Při zpracování údajů o stavebních pozemcích neuvedených v cenové mapě stavebních 
pozemků je nutné odlišit to, zda jsou tyto pozemky napojeny na inženýrské sítě či nikoliv.  
Kromě vložení shora uvedených údajů je při zpracování databází cen nemovitostí nutné 
provést vyloučení extrémních hodnot datového souboru (při tvorbě databází cen často 
dochází k situaci, že nejmenší resp. největší hodnoty jsou odlehlé nebo extrémní. Jsme-li 
omezení počtem nemovitostí, mohou tyto hodnoty sehrát velkou negativní roli. Značně totiž 
vychýlí odhad nejpravděpodobnější hodnoty. Je proto žádoucí tyto extrémní hodnoty 
objektivně eliminovat. Pro tento účel byly vytvořeny statistické testy, kterými je možno 
extrémní hodnoty vyloučit (např. tzv. Grubbsův test). 
Ačkoliv se trh s nemovitostmi zdá být relativně stálý, přesto se mění a vyvíjí. Je to dáno tím, 

ţe na trh působí mnoho vlivů a tak jsou ceny na volném trhu určovány především podle 

aktuální nabídky a poptávky, ale i zásahy státu či státních regulací, sociálně - demografickým 

vývojem, ekonomickými vlivy nebo také vlivem trţní psychologie. Takţe i ceny nemovitostí 

se v návaznosti na situaci trhu s nemovitostmi mění. Tím je dána nutnost aktualizace databáze 

realizovaných cen prodejů a pronájmů nemovitostí. Aktualizaci tvůrce databáze provádí 

jednak tím, ţe vkládá do databáze nemovitosti, jeţ byly nově prodány či pronajaty a jednak 

tím, ţe provádí výmaz těch nemovitostí od jejichţ prodeje uběhl zpravidla více neţ jeden rok. 

Údaje o nemovitostech, které nejsou často předmětem prodeje a jejichţ cena je dlouhodobě 

stálá (nap. skladovací prostory), je však moţné pouţívat i déle. 

 

Pouţívání databáze při porovnání a nejčastější chyby 

     Stanovit cenu nemovitosti či výši nájemného porovnávacím způsobem předpokládá i 

správné uţití údajů databáze, zejména správné pouţití porovnávacích objektů, objektivní 

zhodnocení odlišností porovnávané a porovnávací nemovitosti a následné vyjádření těchto 

odlišností s promítnutím v ceně či výši nájemného. Při pouţívání databáze realizovaných cen 

prodejů a pronájmů nemovitostí ke stanovení obvyklé ceny prodeje či pronájmu nemovitostí 

metodou přímého porovnání se v praxi znalci a odhadci dopouštějí některých chyb. Mezi 

nejčastější patří pouţívání nevhodných srovnávacích objektů oproti nemovitosti porovnávané 

(porovnávanou nemovitostí je samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou a mezi 

porovnávacími nemovitostmi jsou řadové rodinné domy s plochou střechou, cihlový byt se 

porovnává s panelovým apod.). Porovnání by v zásadě mělo být prováděno se stejnými 

nemovitostmi, coţ by při dnešním rozvinutém trhu s nemovitostmi neměl být problém. Další 

chybou je pouţívání porovnávacích nemovitostí, jejichţ prodeje či pronájmy byly realizované 

před několika lety (v roce 2009 pouţil znalec jako porovnávací bytové domy, k jejichţ prodeji 

došlo v roce 2004 a 2005). Chybou je také nezohledňování lokality, ve které se nemovitost 

nachází (odhadce při ocenění bytu nacházejícího se v předměstské čtvrti s horší dopravní 

dostupností a občanskou vybaveností pouţil k porovnání sice stejné byty, ale z centra města). 

Lokalita je totiţ jedním z faktorů, který podstatně ovlivňuje cenu nemovitosti. Často se také  

chybuje při oceňování stavebních pozemků a to tak, ţe není zohledněna jejich stavební 

připravenost a jsou porovnávány bez rozdílu pozemky nezasíťované s pozemky napojenými 

na inţenýrské sítě. 
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Smyslem tohoto článku nebylo stanovení dogmatického postupu tvorby a pouţívání 

databáze realizovaných cen prodejů a pronájmů nemovitostí. Je na kaţdém odhadci a znalci, 

jaký způsob tvorby a pouţívání databáze cen prodejů a pronájmů nemovitostí ke stanovení 

obvyklé ceny prodeje či pronájmu nemovitostí pouţije.  Účelem bylo ukázat odborné 

veřejnosti moţné postupy a způsoby zpracování takovéto databáze, význam pouţívání 

správně vedené a aktualizované databáze při stanovení obvyklé ceny prodeje či pronájmu 

nemovitostí porovnávací metodou a ukázat jakých omylů a chyb se vyvarovat. Pevně věřím, 

ţe to bude i takto přijato.  
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1. ÚVOD  

 

Na základě dlouhodobých rešerší vycházejících ze znalecké praxe je zřejmé, 
ţe při posuzování kontaminace stavebních materiálů či jednotlivých částí stavebních 
konstrukcí neţádoucími látkami přináší nenahraditelné výsledky metody fyzikálně 
chemických analýz. Tyto metody, spolu s komplexem dalších soudně inţenýrských 
metod, umoţňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru 
kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku neţádoucích látek do stavebního 
materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běţné 
stavební materiály na silikátové bázi tedy betony, malty, cihly apod. 

Výše uvedená tvrzení jsou v následujícím příspěvku prezentována na 
konkrétním příkladu, jenţ byl předmětem znaleckého posouzení. Jedná se o případ 
posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlaţního objektu, ve 
kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Řešený případ 
patří mezi typické příklady ze znalecké praxe, jenţ nelze bez vyuţití fyzikálně 
chemických analýz relevantním způsobem řešit. Pro uváděný konkrétní případ bylo 
nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a mnoţství olejů, 
obsah uhlovodíků C10 aţ C40 a mnoţství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných 
olejích.  

 

2. POSUZOVANÁ KONSTRUKCE 

 

Předmětem posouzení byl bývalý průmyslový objekt, jenţ měl být rekonstruován 
pro účel bytové výstavby. Konkrétně byly posuzovány stropní konstrukce v 1., 2., a 
3.NP a zdivo obvodových stěn ve 2. a 3.NP objektu, kde docházelo k dlouhodobému 
úniku mazacích olejů pouţitých v pletacích strojích. Stropní konstrukce jiţ na základě 
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vizuální prohlídky vykazovala značnou míru kontaminace ropnými látkami. Na 
několika místech u stropních konstrukcí došlo evidentně k průsaku zcela skrze celou 
stropní konstrukci. Průsaky byly identifikovány nejen skrze celou stropní desku, ale 
na několika místech i zcela skrze nosné prvky stropní konstrukce.  

U obvodových konstrukcí z cihelného zdiva nebyla vizuální prohlídkou zjištěna 
kontaminace ropnými produkty. Přesto byly z obvodového zdiva odebrány vzorky pro 
stanovení přítomnosti ropných produktů. 

 

3. VÝBĚR FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ 

 

Matrice stavebních silikátových materiálů (beton, malty, cihly apod.) jsou jak 
z hlediska chemického, tak mineralogického sloţení sloţitým komplexem. Rovněţ tak 
procesy, ke kterým dochází jsou-li tyto materiály vystaveny působení chemicky 
agresivních látek, mohou být poměrně sloţité.  

Pro korektní posouzení stavu materiálů, míry jejich kontaminace cizorodými 
látkami či stanovení dalších specifik je nezbytné realizovat komplex takových 
fyzikálně chemických stanovení, jejichţ výsledky se vzájemně doplňují a tak výrazně 
rozšiřují informace o posuzovaném materiálu. V případě posouzení kontaminace 
stavebních materiálů ropnými produkty (oleji) byl proveden následující komplex 
fyzikálně chemických analýz: 

 

 Stanovení přítomnosti olejů infračervenou spektroskopií 

 Stanovení mnoţství olejů diferenční termickou analýzou DTA 

 Stanovení obsahu uhlovodíků C10 aţ C40 plynovou chromatografií 

 Stanovení mnoţství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích 
analytickou metodou EPA Method 8080  

 
Obecně platný postup a rozsah fyzikálně chemických analýz pro hodnocení 

kontaminace stavebních materiálů nelze v ţádném případě zcela striktně formulovat. 
Metodiku a rozsah provedených analýz je třeba vţdy relevantním způsobem 
modifikovat s ohledem na charakter hodnocené konstrukce a druhu látek 
způsobujících posuzovanou kontaminaci.  

V některých případech je třeba soubor výše uvedených stanovení rozšířit o 
další analýzy mezi něţ můţe patřit: chemický rozbor matrice materiálu, rentgenová 
difrakční analýza, stanovení pH betonu ve výluhu apod.  

 

 

4. ODBĚR VZORKŦ PRO FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ ANALÝZY 

 

4.1. Obecné zásady odběru vzorků 

Obecně se způsob odběru vzorků pro další soudně inţenýrské zkoumání řídí 
druhem expertízy pro kterou je prováděn. Individuální zásady odběru budou v 
kaţdém případě dominovat, přitom je potřeba upozornit na moţnost existence 
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předpisů pro odběr vzorků v dané specializaci (například v technické normě). Z 
obecných zásad je nutno dbát na následující: 

 

 místa a způsob odběru vzorků musí být jednotlivě perfektně dokumentovány 
písemně, příp. graficky a fotografií, 

 odběr neprovádí znalec sám, ale po vyzvání všech zainteresovaných stran 
k účasti; vlastní odběr provádí zkušená osoba (pokud znalec není v tomto 
specialistou) a znalec pořizuje dokumentaci, nebo – v trestním řízení – při 
pořizování dokumentace spolupracuje, 

 kaţdý vzorek musí být nezaměnitelné označen; na štítku by měli být podepsáni i 
zúčastnění, aby byla zaručena autentičnost vzorku, 

 pokud se týká počtu odebíraných vzorků, pak odebírají-li se vzorky materiálu ke 
zkouškám, je potřeba odebrat nejméně vzorky pro základní analýzu, vzorky pro 
případnou analýzu kontrolní a konečně vzorky pro třetí analýzu pro případ, ţe by 
se prvé dvě neshodovaly. 

Pro dokončení prací na znaleckém posudku je nutno řádně uváţit, způsob uloţení 
všech pouţitých a zbývajících vzorků. V trestním řízení je na místě předat vzorky s 
posudkem objednateli posudku. V ostatních druzích řízení je vhodné počkat na 
právoplatnost příslušného rozhodnutí v řízení, v němţ byl posudek podán, a po 
uplynutí určité doby oficiálně vrátit vzorky majiteli. V ţádném případě však není 
vhodné vzorky zničit. 

 

4.2. Odběry vzorků na posuzované konstrukci 

V rámci prohlídky „in situ“ předmětného objektu byly z hodnocených konstrukcí 
odebraný vzorky betonu (označení – B), malty (označení – M) a cihel (označení – C), 
které byly později podrobeny fyzikálně chemickým stanovením umoţňujícím posoudit 
míru jejich kontaminace. V konkrétním řešeném případě byly odebrány vzorky jejichţ 
specifikace je uvedená níţe v tabulce č. 1 a schématech č. 1 aţ 3.  

 
Tabulka č. 1: Specifikace odběrů vzorků: 

Označení 
vzorku 

Místo 
odběru 

Materiál 
Označení 

vzorku 
Místo 

odběru 
Materiál 

B1 Trám 1.NP Beton M2 Zdivo Malta 

B2 Deska 1.NP Beton M3 Zdivo Malta 

B3 Trám 2.NP Beton M4 Zdivo Malta 

B4 Trám 3.NP Beton C1 Zdivo Cihla 

B5 Deska 2.NP Beton C2 Zdivo Cihla 

B6 Deska 3.NP Beton C3 Zdivo Cihla 

M1 Zdivo Malta C4 Zdivo Cihla 

 
Kontaminované části stropních konstrukcí (červeně označené) a místa odběrů 

jednotlivých vzorků jsou znázorněny na schématech č. 1 aţ 3 . 
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Schéma č.1: Půdorysné schéma stropní konstrukce nad 1.NP 

 Schéma č.2: Půdorysné schéma stropní konstrukce nad 2.NP 

 
Schéma č.3: Půdorysné schéma stropní konstrukce nad 3.NP 

 

Dle obecných poţadavků na odběr vzorků byla z míst odběrů dále pořízena i 
nezbytně nutná fotodokumentace. Příklady pořízené fotodokumentace jsou uvedeny 
na následujících snímcích č. 1 aţ 4. 

 
 

  
Foto č.1.: Průsaky stropu v 1.NP – místo 

odběru vzorku B1. 
Foto č.2.: Detail místa odběru vzorků B1. 
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Foto č.3.: Průsaky ve stropní konstrukci 

v 3.NP – místo odběru vzorku B4. 
Foto č.4.: Místo odběru vzorku B6. 

 
Vzorky pro účely fyzikálně chemických analýz bylo nutné připravit tak, aby bylo 

moţno posoudit nejen míru kontaminace povrchových vrstev, ale stanovit téţ 
hloubku průniku ropných látek do posuzovaných materiálů. Přehledně je výčet 
vzorků, na kterých bylo stanovení obsahu ropných látek realizováno, uveden 
v tabulce č. 2. 

 
 Tabulka č. 2: Označení vzorků pro stanovení obsahu ropných látek 

Označení 
vzorku 

Místo odběru Upřesnění 

B1A 
Trám 1.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B1B Beton z hloubky 20-40mm 

B2A 
Deska 1.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B2B Beton z hloubky 20-40mm 

B3A 
Trám 2.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B3B Beton z hloubky 20-40mm 

B4A 
Trám 3.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B4B Beton z hloubky 20-40mm 

B5A 
Deska 2.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B5B Beton z hloubky 20-40mm 

B6A 
Deska 3.NP 

Beton do hloubky 10mm 

B6B Beton z hloubky 20-40mm 

M1 Zdivo Malta – povrchové vrstvy 

M2 Zdivo Malta– povrchové vrstvy 

M3 Zdivo Malta– povrchové vrstvy 

M4 Zdivo Malta– povrchové vrstvy 

C1 Zdivo Cihla– povrchové vrstvy 

C2 Zdivo Cihla– povrchové vrstvy 

C3 Zdivo Cihla– povrchové vrstvy 

C4 Zdivo Cihla– povrchové vrstvy 

  
 Takto připravené vzorky byly podrobeny infračervené spektroskopii pro zjištění 
přítomnosti ropných látek (olejů) a diferenční termické analýze, jejíţ výsledky 
umoţňují exaktně stanovit obsah ropných látek (tzn. látek na bázi organických 
sloučenin) v betonu.  

U konstrukcí, kde byla jednoznačně prokázána přítomnost olejů, bylo provedeno 
stanovení uhlovodíků C10-C40 dle ČSN EN 14039 pro určení obsahu škodlivých 
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látek. Pro určení obsahu ţivotu nebezpečných látek bylo provedeno stanovení 
obsahu PCB (Polychlorovaný bifenyl) pomocí analytické metody EPA Method 8080. 

 

5. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ANALÝZ 

 

5.1. Stanovení přítomnosti olejů infračervenou spektroskopií 

Výsledky stanovení přítomnosti ropných látek (olejů) v betonu infračervenou 
spektroskopií jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Přítomnost 
olejů 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Přítomnost 
olejů 

B1A Kontaminován B6A Kontaminován 

B1B Kontaminován B6B Kontaminován 

B2A Kontaminován M1 Bez kontaminace 

B2B Kontaminován M2 Bez kontaminace 

B3A Kontaminován M3 Bez kontaminace 

B3B Kontaminován M4 Bez kontaminace 

B4A Kontaminován C1 Bez kontaminace 

B4B Kontaminován C2 Bez kontaminace 

B5A Kontaminován C3 Bez kontaminace 

B5B Kontaminován C4 Bez kontaminace 

5.2. Stanovení mnoţství olejů v betonu DTA analýzou 

Stanovení mnoţství ropných látek (olejů) bylo provedeno pouze na vzorcích 
s pozitivním výsledkem infračervené spektroskopie na přítomnost olejů. Výsledky 
stanovení mnoţství ropných látek (olejů) v betonu DTA analýzou jsou uvedeny 
v tabulce  č. 4. 
 

Tabulka č. 4: 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  
ropných 

látek 

[ % hmotnostní] 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  
ropných 

látek 

[ % hmotnostní] 

B1A 8,5 B4A 2,0 

B1B 7,4 B4B 1,4 

B2A 7,1 B5A 3,6 

B2B 7,6 B5B 2,8 

B3A 2,2 B6A 2,5 

B3B 1,2 B6B 1,5 
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5.3. Stanovení obsahu uhlovodíků C10 aţ C40 plynovou chromatografií  

Výsledky stanovení mnoţství uhlovodíků C10 aţ C40 plynovou chromatografií 
jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

 
Tabulka č. 5: 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  C10 až 
C40 

[ mg/kg suš] 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  C10 až 
C40 

[ mg/kg suš] 

B1A 80400 B4A 13400 

B2A 76600 B5A 6360 

B3A 12800 B6A 16900 

 

5.4. Stanovení obsahu PCB (Polychlorovaný bifenyl) analytickou 
metodou EPA Method 8080 

Výsledky stanovení mnoţství PCB (polychlorovaný bifenyl) analytickou 
metodou EPA Method 8080 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

 
Tabulka č. 5: 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  PCB 

[ mg/kg suš] 

Ozna
čení  

vzor
ku  

Množství  PCB 

[ mg/kg suš] 

B1A 0,08 B4A pod 0,05 

B2A 0,09 B5A 0,08 

B3A 0,05 B6A pod 0,05 

 

6. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ANALÝZ 

 

Posouzení míry kontaminace konstrukcí stropu a materiálu zdiva v uváděném 
konkrétním případě bylo provedeno na základě šetření na místě samém a 
laboratorních rozborů provedených na vzorcích odebraných při šetření na místě 
samém. Cílem bylo posouzení míry kontaminace konstrukcí stropu a materiálu zdiva 
související s dalším moţným vyuţitím objektu jako bytového domu. 

Při šetření na místě samém byly zjištěny následující skutečnosti: 

 Stropní konstrukce jiţ na základě vizuální prohlídky vykazují značnou aţ 
extrémní míru kontaminace. Na značném mnoţství míst u stropních konstrukcí 
docházelo evidentně k průsaku zcela skrze celou stropní konstrukci. Průsaky 
byly identifikovány nejen skrze celou stropní desku ale na několika místech i 
zcela skrze nosné prvky trámové stropní konstrukce (schéma č. 1 aţ 3).  

 U obvodových konstrukcí z cihelného zdiva nebyla vizuální prohlídkou zjištěna 
kontaminace ropnými produkty. 
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Po provedení laboratorních analýz byly zjištěny následující skutečnosti: 

 U obvodových konstrukcí z cihelného zdiva nebyla zjištěna kontaminace 
ropnými produkty (oleji). 

 U vzorků odebraných ze stropních konstrukcí byla potvrzena kontaminace 
ropnými produkty (oleji). Obsah ropných produktů (olejů) v zasaţených částech 
konstrukce byla stanovena v rozsahu od 1,4 – 8,5 % přičemţ mnoţství ropných 
produktu v konstrukci mělo tendenci klesat u vzorků odebraných ve vyšších 
patrech objektu. Přesto lze hodnotit obsah ropnými produktů ve všech 
analyzovaných vzorcích jako velmi silně kontaminované. Skutečnost, ţe obsah 
ropných produktů neklesal rapidně ani u vzorků odebraných aţ 40 mm od 
povrchu konstrukce svědčí o faktu, ţe stropní konstrukce jsou přes celý svůj 
profil kontaminované ropnými produkty. U prvků stropů, jenţ jsou tak silně 
kontaminovány ropnými produkty (oleji), jiţ není zaručena spolupráce betonu a 
konstrukční ocelové výztuţe, prvky tedy ztrácí svoji původní únosnost.  

 Obsah škodlivých látek, jenţ byly sledovány stanovením uhlovodíků C10-C40 
byl na odebraných vzorcích stanoven v intervalu 6 360 – 80 400 mg/kg sušiny. 
Vyhláška č. 294/2005, která limituje obsah škodlivin v odpadech vyuţívaných 
na povrch terénu, uvádí limitní hodnoty pro uhlovodíky C10-C40 300mg/kg 
sušiny. Hodnoty zjištěné na vzorcích odebraných z předmětné konstrukce tedy 
enormně překračují limitní hodnoty pro skladování odpadů a lze tedy 
přepokládat, ţe nevyhovují poţadavkům pro obsah těchto látek v stavebních 
materiálech pouţitých v objektu určeném pro bydlení osob. 

 Obsah látek ţivotu nebezpečných, jeţ reprezentovaly látky PCB 
(polychlorovaný bifenyl) byl zjištěn v odebraných vzorků jen ve stopovém 
mnoţství do 0,09 mg/kg sušiny. 

 

Uvedené skutečnosti lze shrnout do následujících faktů: 

 U obvodových konstrukcí z cihelného zdiva nebyla zjištěna 
kontaminace ropnými produkty (oleji). 

 Stropní konstrukce je lokálně velice silně aţ enormně kontaminovány 
ropnými produkty (oleji) přes celý svůj profil. 

 U prvků stropů, jenţ jsou tak silně kontaminovány ropnými produkty 
(oleji), jiţ není zaručena spolupráce betonu a konstrukční ocelové 
výztuţe, prvky tedy ztrácí svoji původní únosnost.  

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se jako nejefektivnější řešení jak 
po stránce statické, technické i hygienické jeví odstranění (vybourání) 
ropnými produkty zasaţených částí (viz. schéma č. 1, 2 a 3) stropních 
konstrukcí objektu. 
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7. ZÁVĚR 

 

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou praktického vyuţití fyzikálně 
chemických metod ve znalecké praxi, konkrétně moţností posouzení kontaminace 
konstrukcí a stavebních materiálů ropnými produkty. Na konkrétním případu byl 
jednoznačně prokázán význam a nezastupitelná role těchto analýz, kdy při 
posuzování moţnosti rekonstrukce bývalého průmyslového objektu pro bytovou 
výstavbu byla jednoznačně prokázána a lokalizována přítomnost škodlivých látek 
v předmětné konstrukci. Fyzikálně chemické analýzy mají význam nejen při 
posuzování reálného stavu konstrukcí, ale téţ při predikci jejich ţivotnosti, a to 
zejména u konstrukcí, které jsou exploatovány v prostředí, kde lze očekávat 
dlouhodobé působení chemických činitelů. 

 

Práce byla řešena s podporou VVZ MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s využitím 
druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ a GAČR 103/09/1935 „Studium dlouhodobé 
stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné úložiště jaderného odpadu“. 
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