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NOVÝ ZÁKON O ZNALCÍCH, ZNALECKÝCH KANCELÁŘÍCH A ZNALECKÝCH
ÚSTAVECH Z POHLEDU ZNALECKÉ PRAXE
NEW ACT ON EXPERTS, EXPERT OFFICES AND EXPERT INSTITUTES FROM
THE POINT OF VIEW OF EXPERT ACTIVITY
Robert Kledus 1), Ph.D., Aleš Vémola 2) Albert Bradáč 3
ABSTRAKT:
Článek se v souvislosti s novým zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech zabývá třemi okruhy problémů, jež mohou ohrozit funkčnost systému, kterým má být
od 1. ledna 2021 zajišťován řádný výkon znalecké činnosti v ČR. Jedná se o problémy
související s povinností znalce vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví a případně
specializaci, pro které je zapsán, s prokazováním kvalifikace u znaleckých kanceláří a
znaleckých ústavů a s nevhodným stanovením závazných náležitostí znaleckého posudku.
Článek analyzuje situaci, kterou lze důvodně očekávat v okamžiku, kdy nový zákon nabude
účinnosti, a navrhuje i některá řešení, jež by mohla zabránit vážným problémů ve výkonu
znalecké činnosti.
ABSTRACT:
In connection with the new act on experts, expert offices and expert institutes, the article deals
with three issues that can endanger a system functionality through which a proper performance
of expert activity in the Czech Republic should be secured since 1st January 2021. It is about
problems connected with the duty of expert to do expert activity only in field, branch and
possibly specialization for which they are registered, with proving a qualification at expert
offices and expert institutes and with the unsuitable assessment of obligatory requirements of
expert opinion. The article analyses the situation which can be reasonably expected in the
moment when the new law comes into effect and it suggests some solutions as well that could
prevent serious problems in the performance of expert activity.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Znalec, znalecká činnost, znalecký posudek, zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a
znaleckých ústavech
KEYWORDS:
Expert, expert activity, expert opinion, act on experts, expert offices and expert institutes

1

ÚVOD

V září 2019 byly v Parlamentu ČR schváleny dva zákony, vztahující se na znaleckou činnost.
Prvním z nich byl zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech (dále v textu jen ZZKÚ), nahrazující ve vztahu ke znalcům stávající zákon č. 36/1967

1)

Kledus Robert, doc., Ing., Ph.D., ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 54114 8910,
robert.kledus@usi.vutbr.cz

2)

Vémola Aleš, doc., Ing., Ph.D., ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 54114 8904,
ales.vemola@usi.vutbr.cz

3)

Bradáč Albert, prof., Ing., DrSc, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, albert@bradac.cz
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Sb., o znalcích a tlumočnících (dále v textu jen ZZT). Druhým je zákon č. 255/2019 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a
znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Oba tyto
zákony nabývají účinnost až dnem 1. ledna 2021.
Podle důvodové zprávy ve sněmovním tisku č. 72 k návrhu ZZKÚ, dále jen (důvodová zpráva)
„stávající právní úprava je v posledních letech své existence velice kritizována za mnohé
nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost a jiné nedostatky, kterými trpí. Především se
jedná o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku znaleckého oprávnění, odměňování,
nedostatečných sankčních mechanismů či absenci kontroly kvality a věcného přezkoumávání
znaleckých posudků. Velice kritizována je i samotná profese jako taková, neboť pohled
veřejnosti je významně ovlivňován negativními mediálními kauzami, kterých neustále přibývá.
Důvěra laické i odborné veřejnosti ve znaleckou činnost je tím silně otřesena.“
Na základě uvedeného by bylo možno očekávat, že nová právní úprava bude výše uvedené
problémy efektivním způsobem řešit. Nelze se však zbavit pocitu, že stávající úprava i přes své
určité nedostatky a zastaralost (jak uvádí důvodová zpráva) umožňovala řádný výkon znalecké
činnosti (dále jen ZČ), zatímco úprava nová přináší problémy, které mohou vést k nefunkčnosti
dané oblasti.
V tomto příspěvku se proto autoři zabývají zejména analýzou vybraných problémů, které lze
důvodně očekávat ve výkonu znalecké činnosti, a to z pohledu jak fyzických, tak právnických
osob, oprávněných k výkonu znalecké činnosti (dále jen znalců, není-li uvedeno jinak) s cílem
upozornit na významná nebezpečí ještě před datem účinnosti zákona a v době, kdy jsou teprve
připravovány navazující prováděcí právní předpisy.

2

PROBLÉM Č. 1: POVINNOST ZNALCE VYKONÁVAT
ZNALECKOU ČINNOST POUZE V OBORU A ODVĚTVÍ A
PŘÍPADNĚ SPECIALIZACI
Nové a zamýšlené členění seznamu pro evidenci subjektů, oprávněných vykonávat
znaleckou činnost

2.1

Právní úprava pro výkon ZČ by měla zajišťovat správné fungování celé soustavy znalectví.
Důležitou zásadou výkonu ZČ je, že posudek vypracuje osoba, která je k tomu oprávněna, není
podjatá a má pro zpracování posudku potřebné odborné kompetence (znalosti a dovednosti).
Podle dosavadního ZZT byli znalci zapisováni do seznamu znalců, primárně členěného na
obory a odvětví. Znalec byl oprávněn podávat ZP v oboru a odvětví, pro které byl jmenován, a
k tomu uváděl specializaci, označující oblast, ve které má nejvíce kompetencí.
Přestože členění znaleckých oborů a odvětví vycházelo spíše z praktických potřeb soudů a jeho
členění nebylo provázáno např. s oblastmi vzdělávání ve vysokém školství či se seznamy
povolání apod., funkčnost byla zajištěna tím, že
•

do oborů se zapisovaly osoby, které prokazovaly znalosti společného teoretického
základu určitého oboru (stavebnictví, strojírenství, doprava, zdravotnictví…),

•

do odvětví se zapisovaly osoby, které prokazovaly znalosti společného profilujícího
základu určitého odvětví (v oboru strojírenství např. strojírenství těžké, strojírenství
všeobecné, v oboru doprava např. doprava městská a silniční, doprava železniční,
doprava letecká, doprava lodní);
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•

uvedením specializace si znalec označil oblast svých speciálních kompetencí, které
získal nejen vzděláním v rámci přípravy na výkon povolání, ale těž např. dlouholetou
praxí, dalším vzděláváním anebo výkonem různých typů tvůrčích a výzkumných
činností.

Uvedení specializace neomezovalo rozsah oprávnění znalce. Nebyl pro to ani důvod, neboť měl
znalosti společného teoretického základu oboru, stejně tak i profilujícího základu daného
odvětví a navíc měl hluboké znalosti teoretické, profilující a speciální v oblasti své specializace.
(Poznámka: vznikaly přitom ovšem problémy, zda specializace znamená, že znalec ovládá jen
specializaci, nebo celou problematiku odvětví, přitom ovšem problematiku specializace
nejlépe.)
Tento systém byl funkční díky tomu, že pro oblast výkonu ZČ vytvářel jasný, dostatečně obecně
vymezený rámec, jehož podstatnou charakteristikou byla jeho otevřenost. Tedy tak, jak
docházelo k rozvoji společnosti, měnily se potřeby ve znaleckém dokazování, nepotřebné
specializace zanikaly, nové vznikaly. Přitom ovšem jejich nedokonalé členění nijak
neomezovalo výkon ZČ.
Z hlediska potřeb řešení problémů interdisciplinárních pak funkčnost systému zajišťovala
možnost zapsat si více oborů a odvětví. V takovém případě mělo uvedení specializace znalce
svoji velkou důležitost, neboť kompetence znalce v oboru resp. odvětví souvisejícím mohly být
do určité míry omezeny jen na danou specializaci. Typicky např. znalci pro odvětví ceny a
odhady se specializací na oceňování nemovitých věcí byli zpravidla znalci v oboru stavebnictví,
měli tak hluboké znalosti stavebních konstrukcí a technologií pro jejich provádění a jejich
kompetence pro oceňování majetku byly zpravidla významně omezeny jen na oceňování
nemovitých věcí, byť jako znalci vykazovali i hluboké znalosti celého teoretického základu
tvořeného teorií oceňování majetku.
Stávající systém nebyl dokonalý, protože nebyl plně úrovňově vyvážen. Jeho základem byla
tříúrovňová hierarchie (obor, odvětví, specializace). Při jejím optimálním nastavení měla pokud
možno co nejlépe respektovat tříúrovňovou logiku z hlediska kompetencí (společný teoretický
základ, společný profilující základ a specializace).
Příkladem nevyváženosti stávajícího systému může být oblast znaleckých činností označená
jako „Tarify dopravní“. Lze předpokládat, že takováto oblast činností nejspíše nemá svůj vlastní
teoretický základ a čerpá jej z ekonomických disciplín. Je tedy zbytečné, aby se jednalo o
samostatný obor. Nový ZZKÚ správně obor Tarify dopravní ruší, v návrhu vyhlášky se pak tato
oblast přičleňuje k oboru Doprava, zřejmě podle slovíčka dopravní, aniž by se zvažovaly
kompetence znalců pro danou oblast.
Zařazení určité oblasti do úrovně vyšší, než by bylo žádoucí (viz výše příklad u oboru „Tarify
dopravní“), praktické problémy ve výkonu ZČ zpravidla nepřinášelo, jen zbytečně navyšovalo
počet oborů v seznamu. Opačný případ, kdy de facto samostatný obor byl zařazen na úroveň
nižší, tedy jako odvětví, byl nežádoucí, protože přinášel i problémy praktické.
Příkladem je oblast znaleckých činností označovaná jako Ceny a odhady. Z hlediska hierarchie
obor, odvětví, specializace byla tato oblast v seznamu vedena jako jedno z deseti odvětví oboru
Ekonomika. Tato oblast je nepochybně významně provázána s ekonomickými disciplínami.
Nepřihlíží se však k tomu, že má svůj vlastní teoretický základ opírající se dnes především o
mezinárodní oceňovací standardy. Zařazení této oblasti jako odvětví tak neumožňovala
rozčlenit znalce podle jejich profilujících znalostí podle typů majetku (např. majetek nemovitý,
movitý, finanční a obchodní závody). Toto mělo již své praktické důsledky. Znalci si rovnou
uváděli svoji specializaci. Většina znalců si tuto nevyváženost uvědomovala, nijak ji
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nezneužívala a oceňování prováděla tak, jak to odpovídalo jejich znalostem de facto, tedy jen
v rámci jejich specializace. Mohlo však docházet i k jevům negativním. Znalec např. se
specializací na oceňování motorových vozidel tím, že měl zapsáno odvětví ceny a odhady, byl
de iure oprávněn ocenit jakýkoliv majetek a pokud se pustil např. do oceňování nemovitých
věcí či dokonce podniků, neměl pro to dostatek kompetencí de facto. V tomto směru pak
přicházely diskrepance.
Tím, že se jednalo o oblast s největší potřebou znaleckých posudků, ve které působily téměř
2/3 znalců, bylo vhodné problém řešit. Pro jeho vyřešení však zcela postačovalo tuto oblast
v rámci hierarchie obor, odvětví, specializace posunout. Tedy oblast cen a odhadů zavést jako
obor, tento vhodně rozdělit jen na několik odvětví podle typů majetku (majetek nemovitý,
movitý, finanční, podniky) a příp. též vyčlenit oblast pro případy speciální, jinde neuvedené a
ponechat znalcům možnost uvést si svoji specializaci.
I přes uvedené nedokonalosti zákonná úprava spolu se seznamem tvořily systém funkční,
flexibilní, otevřený, tedy schopný reagovat na změny vnějších podmínek, což umožnilo, aby
bez větších problémů plnil svoji funkci po dobu více než 50 let a „cestou mírného pokroku“ jej
bylo potřebné vylepšit.
Pokud se seznámíme se zněním nového ZZKÚ (viz ust. § 1, odst. 3), vidíme, že výše popsaný
problém pro oblast Cen a odhadů namísto vyvážení seznamu hodlá zákon vyřešit tím, že
uzákoní povinnost vykonávat ZČ nejen v oboru a odvětví pro které je znalec zapsán, ale též ve
specializaci, pokud si ji znalec uvede. Za porušení této povinnosti (viz ust. § 39, odst. 1, písm.
a) ZZKÚ) mu pak hrozí pokuta až do výše 500 tis. Kč.
Z přílohy č. 1 k ZZKÚ je zřejmé, že z hlediska znaleckých oborů k revoluční změně nedochází.
Původních 50 znaleckých oborů, pro které mohl být (dle příl. č. 1 vyhl. č. 123/2015 Sb.) znalec
jmenován, bylo rozšířeno o 8 oborů, převážně uvedených jen v seznamu znaleckých oborů pro
které mohl být (dle příl. č. 2 vyhl. č. 123/2015 Sb.) zapsán znalecký ústav, 6 oborů bylo
podřazeno pod obory příbuzné a u 18 oborů byl upřesněn nebo pozměněn název. Výsledkem
inovace je tedy 52 znaleckých oborů, které do značné míry korespondují s členěním stávajícím.
Oblast cen a odhadů se však nevyčleňuje jako samostatný obor.
Z návrhu vyhlášky k ZZKÚ pak vidíme záměr navazující právní úpravy. Tato již směřuje
k podstatné změně ve vymezení jednotlivých odvětví v rámci všech oborů. Stávajících 130
odvětví se mění na 738 odvětví. Nová odvětví jsou do značné míry odvozena od stávajících
specializací znalců, takže oblasti se společným profilujícím základem netvoří celky, ale skupiny
odvětví, která danou oblast nepokrývají z hlediska všech možných potřeb znaleckého
dokazování a mezi nimiž neexistují jasné hranice. Jako příklad je uvedeno porovnání
stávajícího a nového (zatím jen zamýšleného) členění pro obor Doprava, viz tab. 1.
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Tab. 1 – Příklad členění oboru Doprava na odvětví současný a předpokládaný nový stav
Tab. 1 – Example of the division of the transport field into branches – present and
presumed new state
Členění stávající
Obory
původní
DOPRAVA

Odvětví původní

Doprava letecká

Členění nové
Odvětví
nová

Obor
nový
DOPRAVA

Provozování obchodní letecké dopravy, leteckých prací a dalších
leteckých činností a letecké záchranné služby
Letadla a ultralehké letouny – konstrukce a provoz, zjišťování příčin
leteckých nehod
Sportovní létající zařízení s výjimkou ultralehkých letounů,
padákových kluzáků, motorových padákových kluzáků, závěsných
kluzáků a sportovních padáků – konstrukce a zhotovování těchto druhů
sportovních létajících zařízení, příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení s výjimkou ultralehkých letounů,
padákových kluzáků, motorových padákových kluzáků, závěsných
kluzáků a sportovních padáků – sportovní činnost provozovaná s
těmito sportovními létajícími zařízeními, výcvik a organizace
provozování začínajících uživatelů, příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení (padákové kluzáky, motorové padákové
kluzáky a závěsné kluzáky – konstrukce a zhotovování těchto druhů
sportovních létajících zařízení, příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení (padákové kluzáky, motorové padákové
kluzáky a závěsné kluzáky – sportovní činnost provozovaná s těmito
sportovními létajícími zařízeními, výcvik a organizace provozování
začínajících uživatelů, příčiny nehod)
Sportovní létající zařízení – parašutismus (konstrukce a zhotovování
padáků, technické parametry padákových kompletů, příčiny
parašutistických nehod v oblasti civilního i vojenského letectví a
výsadková příprava)
Sportovní létající zařízení – parašutismus (sportovní parašutismus,
výcvik a organizace provozování začínajících parašutistů)

Doprava
městská,

Dopravní (silniční) nehody, posuzování technických příčin silničních
nehod

Doprava silniční

Provoz na pozemních komunikacích
Provozování dopravy (vč. pracovních režimů a pracovní doby řidičů)
Doprava v zemědělství

Doprava vodní,

Vnitrozemská a námořní vodní doprava – konstrukce plavidel
vnitrozemské plavby a konstrukce námořních jachet
Vnitrozemská vodní doprava – přeprava nebezpečných věcí po
vnitrozemských vodních cestách
Vnitrozemská vodní doprava – vnitrozemské vodní cesty
Vnitrozemská vodní doprava – šetření plavebních nehod na
vnitrozemských vodních cestách

TARIFY
DOPRAVNÍ

Doprava
železniční

Doprava drážní

Skladiště a
překladiště

Skladiště a překladiště

Tarify dopravní

Dopravní tarify
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Porovnejme níže situaci současnou se situací, která nastane, budou-li znalci zapisováni do
seznamu v obdobném členění, jak toto předpokládá návrh vyhlášky ve sněmovním tisku č. 72.
2.2

Výkon znalecké činnosti podle současných předpisů

Současná situace je schematicky naznačena na obr. 1. Existuje obor ZČ (např. Doprava), v
němž jsou zapsáni znalci, kteří prokazují znalosti společného teoretického základu. Ten je
členěn na několik odvětví. Na obr. 1 jsou schematicky naznačena odvětví tři. Ve skutečnosti se
některé obory dále nečlení, jiné se člení i na více než tři odvětví; například obor Doprava se
podle tab. 1 člení na šest odvětví (Doprava letecká, Doprava městská, Doprava silniční,
zpravidla zapisováno společně jako doprava městská a silniční, Doprava vodní, Doprava
železniční, Skladiště a překladiště). V každém odvětví jsou zapsáni znalci, kteří prokazují
znalosti profilujícího základu daného odvětví. Tito si uvádějí své specializace, které sice
nepokrývají veškeré potřeby znaleckého dokazování, označují však oblasti, ve kterých
konkrétní znalci prokazují jak hluboké znalosti teoretického a profilujícího základu, tak i
zvláštní specializační znalosti. Na obr. 1 jsou schematicky naznačeny čtyři specializace. Nové
specializace vznikají, nepotřebné časem zanikají. Uvedení specializací neomezuje rozsah
oprávnění znalců, neboť by to bránilo funkčnosti systému. Není to ani nutné, neboť znalci mají
znalosti teoretického základu oboru i profilujícího základu odvětví.
Při výkonu ZČ pak nastávají tyto čtyři typy charakteristických situací, schematicky
znázorněných na obr. 1:
Případ A – řešení znaleckého problému spadá do jedné specializace a vyžaduje specializační
znalosti. Z hlediska organizace ZČ se jedná o jednoduchý případ. Odpovídající úroveň
kompetencí pro řešení problému mají všichni znalci se specializací 1. OVM ustanoví některého
z nich. Problém mohou řešit též znalci se specializací 2, 3 a 4, kteří by však nejspíše OVM
navrhli, aby ustanovil znalce se specializací 1 z důvodu, že tento má pro řešení problému
nejvíce speciálních znalostí. Pokud by byl po nich posudek dále požadován, museli by OVM
upozornit, že pro řešení dílčí problematiky vyžadující speciální znalosti ze specializace 1 si
budou muset přibrat konzultanta.
Případ B – řešení znaleckého problému spadá do více specializací. Na obr. 1 je schematicky
naznačeno, že problém spadá do specializace 1 a 2 a jeho řešení vyžaduje specializační znalosti.
Samostatně ho mohou řešit znalci se specializací 1 i 2. Skutečnost, že např. z pohledu znalce 1
jsou pro řešení problému potřebné též kompetence ze specializace 2, znalce de iure neomezuje.
V podání posudku mu to nebrání ani de facto, protože pro řešení dílčí části problému spadající
do oblasti 2 postačují základní teoretické i profilující znalosti daného odvětví, které znalec má,
příp. si je umí v rámci svého odvětví doplnit. De iure mohou též problém řešit znalci se
specializací 3 a 4, kteří by obdobně jako v případu A nejspíše OVM navrhli, aby ustanovil
znalce se specializací 1 nebo 2, pokud by jejich žádosti OVM nevyhověl, řešili by problém
nejspíše s využitím konzultanta.
Případ C – řešení znaleckého problému spadá do specializace, pro kterou není zapsaný znalec,
pro řešení problému postačují základní teoretické a profilující znalosti pro dané odvětví.
Znalecký problém mohou řešit všichni znalci zapsaní pro dané odvětví, vymezení specializace
neomezuje jejich oprávnění podat ZP. Nejlépe mohou problém řešit znalci se specializací 2 a
3, neboť mají specializaci blízkou řešenému problému.
Případ D – řešení znaleckého problému spadá do specializace, pro kterou není zapsaný znalec,
pro řešení problému jsou (oproti případu C) navíc potřebné další specializační znalosti. Podle
stávajících předpisů mohou znalecký problém (de iure) samostatně řešit všichni znalci v daném
odvětví. Obdobně jako v případu C ho nejlépe (de facto) jsou schopni řešit znalci se specializací
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2 a 3. Též tito by si však museli pro řešení dílčí problematiky vyžadující speciální znalosti najít
specialistu a se souhlasem OVM ho přibrat jako konzultanta.

C

Specializace 4

D

Specializace 3

Specializace 1

A

B

Specializace 2

Odvětví 1

Odvětví 2
Znalci prokazují znalosti
profilujícího základu
odvětví 2

Odvětví 3
Znalci prokazují znalosti
profilujícího základu
odvětví 3

Obor
Znalci prokazují znalosti
teoretického základu daného oboru

Obr. 1 – Situace vznikající ve znalecké činnosti – současný stav
Fig. 1 – Situations arising in expert activity – present state
2.3

Výkon znalecké činnosti podle nové právní úpravy

Po 1. 1. 2021 budou znalci postupně zapisováni podle nového členění seznamu znalců.
Ve vztahu ke znalcům předpokládejme, že i nově jmenovaní znalci budou mít kompetence
alespoň na úrovni znalců stávajících. V návaznosti na ustanovení § 1 odst. ZZKÚ bude znalec
povinen vykonávat ZČ pouze v oboru, odvětví případně specializaci, pro které má oprávnění.
Ve vztahu k členění seznamu předpokládejme, že dojde k jeho rozčlenění obdobně, jak to uvádí
návrh vyhlášky, přiložený ke sněmovnímu tisku č. 72, tedy že obory uvedené v příloze č. 1
ZZKÚ budou rozděleny do mnoha odvětví způsobem, který převážně koresponduje se
stávajícími specializacemi znalců.
Obor Doprava bude např. rozčleněn na 19 odvětví podle dle tab. 1, nebude přitom nijak myšleno
na střety doprav, např. silniční a drážní, ke kterému dochází při střetu tramvaje a silničního
vozidla. Navržená odvětví nebudou pokrývat veškeré oblasti možných potřeb znaleckého
dokazování. Pro jednotlivé obory bude nejspíše chybět jejich bližší vymezení, takže hranice
mezi nimi budou neurčité.
V porovnání s obr. 1 je tato nová situace schematicky naznačena na obr. 2. Lze dovozovat, že
v případech A až D uvedených výše bude docházet k těmto situacím:
Případ A – problém spadá do jednoho z nově vymezených odvětví a vyžaduje i znalosti
specializační. Na obr. 2 je schematicky naznačeno, že problém spadá do odvětví 1. Znalecký
problém budou schopni samostatně řešit všichni znalci z odvětví 1. U těchto znalců
předpokládáme, že pro oblast přibližně odpovídající dřívější specializaci, mají též znalosti
specializační. Pro OVM to bude situace přehledná, díky novému podrobnému členění
znaleckých odvětví ustanoví znalce z odvětví 1. Tento znalec podání posudku nesmí odmítnout
a ZP zpracuje. Po znalcích z odvětví 2, 3 a 4 by podání posudku nemělo být vůbec požadováno.
Pokud by taková situace nastala, tito by zpracování posudku, v souladu s ust. § 19, odst.
1 ZZKÚ odmítli.
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V uvedeném případě se naplňuje jeden z cílů nové právní úpravy, zcela v souladu s důvodovou
zprávou. Jinak je tomu ovšem v případech ostatních.
Případ B – problém spadá do více nově vymezených odvětví. Na obr. 2 je schematicky
naznačeno, že problém spadá do odvětví 1 a 2 a jeho řešení vyžaduje specializační znalosti.
OVM se nejspíše pokusí ustanovit znalce např. z odvětví 1. Tento zadání nejspíše příjme, neboť
z formulace otázek se bude domnívat, že celá problematika spadá do odvětví 1, pro které je
zapsán. Po podrobném seznámení se s celou šíří problematiky, však bude muset (v souladu s
ust. § 19, odst. 1 ZZKÚ) provedení dalších znaleckých úkonů odmítnout, protože zjistí, že
řešení problematiky souvisí s problematikou spadající do odvětví 2, pro které není zapsán.
Odvětví 2 si nezapsal, protože pro tuto oblast již nemá znalosti specializační a tady, pokud by
byl přibrán k podání posudku spadajícího do odvětví 2, který by obdobně jako u případu A
vyžadoval specializační znalosti z odvětví 2, by nebyl schopen samostatně podat posudek a
musel by o něm konzultovat. V případě B však pro podání posudku postačuje základní úroveň
teoretických a profilujících znalostí z odvětví 2. Tuto úroveň znalostí znalec de facto má,
de iure však odpovídající znalosti nemá. Využití konzultanta rovněž nepřichází v úvahu.
Odhlédneme-li od skutečnosti, že znalec de facto konzultanta nepotřebuje, de iure jeho přibrání
situaci neřeší, neboť konzultant by byl odborníkem pro oblast spadající do odvětví 2, pro které
znalec není zapsán. Rozpracovaný posudek nedokončí a provedení dalších úkonů v souladu
s ust. § 19, odst. 1 odmítne, neboť by se dopustil přestupku podle § 39, odst. 1, písm. a ZZKÚ,
za který mu hrozí pokuta do 500 tis. Kč.
Obdobně bude situace probíhat při ustanovení znalce z odvětví 2 s tím rozdílem, že tento po
čase zjistí, že řešení problematiky vyžaduje základní úroveň teoretických a profilujících
znalosti z odvětví 1, které sice de facto má, de iure tyto však nemá, protože pro odvětví 1 není
zapsán ze stejných důvodů, pro které znalec z odvětví 1 nemá zapsáno odvětví 2.
Ustanovení znalců z odvětví 3 a 4 nepřichází v úvahu, takže pro řešení posudku bude nutno
ustanovit znalce ad hoc.
Případ C – problém spadá do oblasti, pro kterou není vytvořeno odvětví. Při vytváření
podrobného členění oboru na jednotlivá odvětví se nepředpokládalo, že v dané oblasti bude
potřeba zpracovávat znalecké posudky, případně se to ani předpokládat nedalo, neboť se jedná
o novou oblast. Pro jeho řešení postačují základní teoretické a profilující znalosti. Došlo tak k
situaci, že pro danou oblast problémů není v seznamu vymezeno odpovídající odvětví ZČ a
tudíž pro ni není zapsán ani znalec. Znalci z odvětví 3 a 4 sice de facto dostatek odborných
znalostí mají, neboť si oblasti svého praktického působení průběžně rozšiřují své znalosti na
úrovni základních teoretických a profilujících znalostí, de iure však oprávněni podat posudek
nejsou. Pokud by je OVM k podání posudku ustanovil, budou muset jeho zpracování odmítnout
podle § 19, odst. 1. Pro zpracování posudku opět bude nutno ustanovit znalce ad hoc.
Případ D – je obdobný případu C. Pro danou oblast není vytvořeno odvětví a proto zde nemohou
být zapsáni ani znalci. Rozdíl spočívá v tom, že znalecký problém by stejně jako výše mohli de
facto dobře řešit znalci z odvětví 3 a 4. K řešení by si však museli přibrat konzultanta, protože
oproti případu C je pro vyřešení znaleckého problému potřeba navíc využít i určitých znalostí
speciálních. De iure však všichni znalci daného oboru musí zpracování posudku odmítnout,
protože problematika nespadá do žádného z vymezených odvětví. Pro zpracování posudku bude
rovněž nutno ustanovit znalce ad hoc. OVM bude muset znalci rozsah oprávnění vymezit,
popsat chybějící oblast a zdůvodnění zaslat ministerstvu.
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teoretického základu daného oboru

Obr. 2 – Situace ve znalecké činnosti předpokládané – nová úprava
Fig. 2 – Situations presumed in expert activity – new alteration
2.4

Problémy organizační a nejistota znalce

Porovnáme-li chování současného a již zčásti vytvořeného nového systému z hlediska čtyř
hlavních funkcí, je nutno konstatovat následující:
Stávající úprava umožňuje zajistit funkci pro všechny čtyři varianty podle případů A až D. Nová
právní úprava ze čtyř funkcí umožňuje jednu (podle varianty A), tuto vylepšuje, tři další funkce
(podle variant B, C, D) neumožňuje. Takový výsledek inovace je velmi nepříznivý a v jiných
oblastech těžko akceptovatelný.
Ukazuje se tak, že stávající funkční flexibilní a otevřený systém je nahrazován systémem, který
je funkčním jen omezeně a je málo flexibilní. Navíc je v podstatě uzavřený, neboť beze změny
právní úpravy není schopen se přizpůsobovat měnícím se podmínkám.
Důležitá funkce, která dosud zajišťovala otevřenost systému (tedy možnost znalce zapsat si
svoji specializaci v rámci široce vymezeného odvětví aniž by to mělo vliv na rozsah jeho
oprávnění), v nových podmínkách chování systému nezlepšuje. Uvedením závazné
specializace se znalci rozsah jeho oprávnění ještě zúží, přičemž hranice jeho oprávnění budou
ještě méně určité než hranice mezi novými obory.
Lze též dovozovat, že v praxi budou nastávat situace ještě složitější v případech problémů
mezioborových, vyžadujících, aby znalec byl zapsán pro více oborů a odvětví.
Příklad
Jednoduchým příkladem případu C může být potřeba podání posudku v oboru Ekonomika. Soud
bude požadovat ocenění elektrokola (e-biku). Blízká odvětví podle návrhu vyhlášky jsou
Oceňování movitých věcí – motorová vozidla, nebo Oceňování movitých věcí – nemotorová
vozidla. OVM posudek vyžádá od znalce zapsaného pro první nebo druhé výše uvedené odvětví.
Oprávnění znalců podat posudek je nejasné. Pokud elektrokolo splňuje stanovená omezení a
plní požadavky normy EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles), je na něj z
hlediska Zákona o provozu na pozemních komunikacích nahlíženo jako na jízdní kolo bez
elektrické asistence. Fakticky je však kolo vybaveno vlastním motorem, de facto se tak jedná o
vozidlo motorové. Podle jednoho kritéria na elektrokolo nahlížíme jako na vozidlo de iure
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nemotorové, podle jiného kritéria na něj nahlížíme jako na vozidlo motorové. Odborné
kompetence pro ocenění elektrokola mají nepochybně znalci z obou odvětví, neboť obě odvětví
vycházejí ze stejného teoretického i profilujícího základu. Všichni znalci však musí vypracování
posudku odmítnout.
Mohla by nastat i situace jiná. Znalec pro oceňování motorových vozidel toto elektrokolo ocení,
protože ví, že je vybaveno vlastním motorem a je v dobré víře, že je tak oprávněn podat posudek.
Některá ze sporných stran se s výsledkem správného znaleckého posouzení neztotožní.
Z odborného hlediska nebude možno posudek zpochybnit. Vyvine tedy maximální úsilí pro to,
aby posudek nebylo možno jako důkaz před soudem použít. Prokáže z právního hlediska, že na
kolo mělo být nahlíženo jako na vozidlo nemotorové a tedy, že znalec podal posudek mimo obor
a odvětví, pro které byl zapsán. OVM se s tímto názorem ztotožní. Tento má oznamovací
povinnost, takže to oznámí orgánu dohledu, který se znalcem zahájí správní řízení. Rovněž
v případě, kdy se OVM s názorem sporné strany neztotožní, oznámení orgánu dohledu provede
právní zástupce sporné strany. Pokud by nenastal ani jeden z popsaných případů, posouzení,
že na elektrokolo měl znalec nahlížet jako na nemotorové vozidlo, zaujme orgán dohledu při
kontrole posudků znalce. Znalci, který byl v dobré víře, že je oprávněn podat ZP, zpracoval jej
správně, úplně, pravdivě bude ve všech případech hrozit sankce až 500 tis. Kč, nehledě na
zatěžující správní řízení.
2.5

Povinnost znalce odmítnout zpracování posudku

Podle stávající právní úpravy skutečnost, že znalec byl ustanoven k podání posudku v oboru a
odvětví, pro které nebyl jmenován, nebyla důvodem pro odmítnutí posudku. Pokud měl znalec
pochybnosti o tom, zda problematika spadá do jeho oboru a odvětví, tuto skutečnost oznámil
OVM, který jej ustanovil. Tento orgán celou situaci z právního hlediska posoudil a rozhodl.
Uložil znalci posudek zpracovat, ustanovil jiného znalce, nebo ověřil odborné předpoklady
znalce pro podání posudku a znalci např. ad hoc v potřebném rozsahu oprávnění rozšířil.
Jediným důvodem pro odmítnutí posudku byl případ, kdy by znalec podáním posudku způsobil
nebezpečí trestního stíhání sobě anebo osobě blízké.
Nová právní úprava, zakotvená v § 19, odst. 1 písm. b), vyžaduje po znalci, aby rozsah svého
oprávnění posuzoval sám, a to nejen z hlediska své odbornosti, ale i z hlediska práva. Pro
takové posouzení však znalec, který je právním laikem, nemá potřebné kompetence. Takové
posouzení tak po znalci nelze spravedlivě požadovat a pro nesprávné právní posouzení jej
trestat. V jednoduchém případě, jako například výše v případě ocenění elektrokola, znalec
posudek odmítne. V praxi však budou vznikat situace mnohem složitější, pro znalce zcela
nepředvídatelné,
Je zřejmé, že nová právní úprava z pohledu znalce vytváří nové nebezpečí. I když bude znalec
vykonávat ZČ s veškerou odbornou péčí, může být stíhán za přestupek podle ustanovení
§ 39/1a („v rozporu s § 1 odst. 3 vykoná znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo případně
specializaci, pro které nemá oprávnění vykonávat znaleckou činnost“). Sám, z hledisek
odborných, neumí snížit pravděpodobnost vzniku popsaného jevu. Možné důsledky jsou
vysoké, až 500 tis. Kč a jsou v naprostém nepoměru k tomu, co si podáním posudku pro OVM
může vydělat. Lze tak jen těžko předpokládat, že takovéto podmínky mohou motivovat zejména
mladé odborníky k tomu, aby se stali znalci, neboť, jak uvádí důvodová zpráva na str. 24, „nelze
odhlédnout dle slov Ústavního soudu od obecně známé skutečnosti, tedy od toho, že v praxi je
zcela ojedinělé, aby znalec svou znaleckou činnost vykonával jako svou hlavní a jedinou
podnikatelskou/výdělečnou aktivitu. Většinou se jedná o činnost vedlejší, kdy znalec je zapsán
v seznamu především pro své nepopiratelné zkušenosti a znalosti v daném oboru a odvětví.“
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Situace je nepříznivá též z pohledu OVM. V porovnání se situací současnou, v případech dnes
běžně řešitelných, OVM budou muset ustanovovat znalce ad hoc, čímž se zcela vytrácí účel
zákona, aby znalecké posudky řešily osoby, jejichž kvalifikace pro výkon ZČ jsou ověřeny.
2.6

Výkon znalecké činnosti ústavu

Z ustanovení § 7, odst. 1 písm. c) vyplývá, že znalecký ústav bude svoji ZČ vykonávat
prostřednictvím jednotlivých znalců nebo osob zapojených do vědeckovýzkumné činnosti.
Podle ust. § 16, odst. 1 budou tyto osoby zapsány v seznamu znalců jako osoby, prostřednictvím
kterých znalecký ústav vykonává ZČ.
Podle ust. § 28 odst. 4 pak tyto osoby musí podepsat posudek podaný ústavem a vedle nich pak
budou v posudku uvedeny další osoby, které se podílely na jeho zpracování.
Současně se v ust. § 28, odst. 4 předpokládá, že ústav označí osobu/osoby, které jsou povinny
na žádost OVM znalecký posudek nejen osobně stvrdit a jeho obsah blíže vysvětlit, ale též
doplnit.
Ze znění ZZKÚ není zřejmé, jak se přepokládá, že se na zpracování posudků budou podílet
osoby, prostřednictvím kterých znalecké ústavy svoji činnost vykonávají. Je zřejmé pouze to,
že na rozdíl od kanceláří se jim nestanoví povinnost osobně se na ZČ ústavu podílet. Tím, že
tyto osoby každý posudek podaný ústavem v oblasti jejich působení musí podepsat, bylo by
logické, aby se vždy významně zapojily do řešení každého takového posudku.
Stávající úprava umožňovala ústavům zapsaným v druhém oddíle seznamu vykonávat ZČ
prostřednictví všech svých pracovníků. Znalecký ústav tak vždy mohl vybrat ze svého středu
osoby s nejlepšími předpoklady pro podání posudku, tak aby se jeho zpracování zbytečně
neoddalovalo a byla zajištěna odpovídající kvalita posudku. Nově bude muset znalecký ústav
do řešení každého posudku vždy zapojit tu osobu, která je zapsána v seznamu. Flexibilita
znaleckých ústavu, disponujících zpravidla řadou dalších vhodných odborníků se tím významně
omezuje a činnost ústavů bude de facto obdobná činnosti znalecké kanceláře. Jediným rozdílem
bude, že osoba, prostřednictvím které ústav svoji činnost vykonává, musí též vykonávat
vědeckovýzkumnou činnost a pro výkon znalecké činnosti bude, oproti znalci ve znalecké
kanceláři, časově významně omezena. Smysl této nové zákonné úpravy je nejasný.
Nevhodné je též ustanovení, aby znalecký ústav označil osobu, která bude oprávněna na žádost
OVM znalecký posudek doplnit. Toto právo by měl mít, v souladu s úpravou stávající, pouze
ústav, který především odpovídá za správnost posudku.
Příklad: Případy z praxe ukazují, že nejen v případě doplnění posudku, ale taktéž v případě
rozsáhlého vysvětlení posudku jedním pracovníkem je vhodné, aby se k němu mohli vyjádřit i
další zpracovatelé posudku. Příkladem je případ, kdy pověřený pracovník před soudem I.
stupně pouze stvrdil a vysvětlil posudek znaleckého ústavu. Posudek ústavu zapsaného ve
druhém oddílu seznamu nijak nedoplňoval. Přesto odvolací soud naznal, že jeho vysvětlení bylo
natolik obsáhlé, že je potřebné, aby se k němu vyjádřili i další zpracovatelé. Soudu I. stupně
proto uložil, aby se k vysvětlení pověřeného pracovníka formou doplnění posudku vyjádřili i
ostatní zpracovatelé a společné stanovisko stvrdili svými podpisy. V tomto kontextu je zřejmé,
že možnost doplňovat posudek ústavu jedním pracovníkem nedává dobrý smysl.
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3
3.1

PROBLÉM Č. 2: PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZNALECKÝCH
KANCELÁŘÍ A ZNALECKÝCH ÚSTAVŮ
Znalecké kanceláře

Podle důvodové zprávy by nově „mělo rovněž dojít k zavedení možnosti znalců se spojit a
společně vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím znalecké kanceláře. K tomuto kroku
zřejmě budou znalce vést především ekonomické faktory.“
Ze znění ZZKÚ je zřejmé, že stávající znalecké ústavy, zapisované do prvního oddílu seznamu
znaleckých ústavů, budou z hlediska potřeb zajištění výkonu ZČ nahrazeny znaleckými
kancelářemi.
Podmínkou pro zápis znaleckého ústavu do prvního oddílu seznamu podle § 21b ZZT (stručně
vyjádřeno) bylo, že znalecký ústav bude ZČ vykonávat prostřednictvím alespoň tří znalců
zapsaných pro požadované obory, postačovalo však, aby dvě z těchto osob byli znalci
zapsanými pro příbuzný obor.
Tímto způsobem bylo zajištěno, že znalecké ústavy, specializované na ZČ, budou schopny
zajistit výkon ZČ v případech, které jsou složité a řešené problémy mají mezioborový charakter,
což vyžaduje spolupráci více znalců z oborů příbuzných. Tím, že ústavy prvního oddílu
disponovaly odborníky z příbuzných oborů, mohli se tito z hlediska odbornosti doplňovat a
ústavy mohly mnohem lépe než jednotliví znalci řešit problémy mezioborové.
Porovnáme-li tuto úpravu s podmínkami pro zápis znalecké kanceláře podle nové právní
úpravy, zjistíme, že podle ustanovení § 6 odst. 1, písm. a) ZZKÚ Znaleckou kanceláří může být
obchodní korporace, která bude vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím alespoň 2 znalců
oprávněných k výkonu ZČ ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které si
podala žádost o zápis do seznamu znalců…
Lze si jen těžko představit situaci, že ekonomické důvody by mohly znalce motivovat k tomu,
aby vytvořili znaleckou kancelář, ve které budou mít pro každý obor, odvětví, specializaci
2 znalce s identickým odborným zaměřením, tím méně, pokud obory ZČ budou členěny
způsobem popsaným v kap. 2. Pokud vytvoření znaleckých kanceláří nebude ekonomické, bude
obtížné zajistit zpracování ZP pro problémy široce zaměřené, vyžadující spolupráci znalců
z příbuzných znaleckých oborů.
3.2

Znalecké ústavy a dvojkolejnost seznamů

Podle důvodové zprávy, str. 30 je za negativní stav považována skutečnost, že „Znalci jsou
zapisováni do jednotlivých oborů, odvětví a specializací, znalecké ústavy pak do oborů a
stanoví se jim rozsah znaleckého oprávnění, což je de facto krátký slovní popis jejich oprávnění.
Tento dvojkolejný systém pro znalce a ústavy způsobuje v praxi nemalé problémy a bylo by
zcela logické, aby do budoucna mohly být všechny subjekty oprávněné vykonávat znaleckou
činnost zapisovány do stejných kategorií.“
Pokud se týká oné dvojkolejnosti, pak lze souhlasit, s tím, že by bylo účelné tuto odstranit u
znalců a znaleckých kanceláří, neboť znalecké kanceláře by měly být pracovišti, která se budou
na výkon znalecké činnosti specializovat a jejich kvalifikační předpoklady se odvíjejí od
kvalifikace znalců, zapisovaných podle seznamu. Předpokladem ovšem je, že seznam bude
vytvořen podle zásad vysvětlených v kap. 2 a správně se upraví i právo znalce vykonávat ZČ.
Ve vztahu k ústavům je taková úvaha pochybná, protože seznam pro zápis není nijak provázán
s oblastmi vzdělávání ve vysokém školství ani s oblastmi výzkumu. Přitom schválený ZZKÚ
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provazuje prokazování kvalifikace v podobě vědeckovýzkumné činnosti u znaleckých ústavů
s členěním seznamu.
Jak je uvedeno v důvodové zprávě na str. 54, „jednou z nejdůležitějších podmínek pro vznik
znaleckého oprávnění ústavu je v tomto případě výkon vědeckovýzkumné činnosti v příslušném
oboru, odvětví a případně i specializaci, a to alespoň po dobu 3 let bezprostředně
předcházejících dni podání žádosti.“
Z uvedeného vidíme, že obdobně, jako u stávajících ústavů zapisovaných do druhého oddílu
seznamu ústavů, též nová právní úprava odvíjí kvalifikaci znaleckých ústavů mj. od prokázání
výkonu vědeckovýzkumné činnosti.
Ve stávající právní úpravě bylo prokázání takové kvalifikace opodstatněno. Stávající zákon
(ZZT) předpokládal, že ZČ primárně vykonávají znalecké ústavy zapisované do prvního oddílu
seznamu ústavů, protože se specializují na ZČ, a dále zapsaní znalci. Současně pak v ust. § 21,
odst. 3 ZZT stanovil, že ústavy zapisované do druhého oddílu sezamu (ústavy vědecké) tím, že
plní především úkoly ke kterým byly zřízeny, jsou určeny pro zpracování posudku „ve zvlášť
obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení.“ Tyto ústavy tak měly být
ustanovovány k podávání posudků v případech, které skutečně vyžadovaly, aby do řešení
posudku byli zapojeni pracovníci s vědeckou hodností. Ústavy pak měly i jiný způsob
odměňování tak, aby odměna mohla pokrýt mzdové a další náklady na práci vědeckých
pracovníků, prostřednictvím kterých tyto ústavy znalecké posudky zpracovávaly.
Výše popsaná „dvojkolejnost“ pak měla svoji vnitřní logiku, neboť vědecká pracoviště svoji
vědeckovýzkumnou činnosti vždy vykonávají podle svého odborného zaměření. Bádají tedy
v oblastech svého působení na základě potřeb rozvoje oborů, potřeb praxe, společenské
poptávky v podobě grantů apod. Mohou tedy prokázat, že vykonávají vědeckovýzkumnou
činnost a tuto podřadit pod obor ZČ a označit tím pro OVM oblast, ve které se mohou na tato
pracoviště obracet s žádostmi o zpracování ZP. Uvedením onoho „de facto krátkého slovního
popisu“ pak mohou vymezit oblasti, ve kterých jsou schopny poskytovat odbornou pomoc
v rámci výkonu své ZČ aniž by se předpokládalo, že tyto oblasti budou totožné s oblastmi právě
realizovaných výzkumů.
Nový ZZKÚ však vychází z logiky jiné, která je dosti nejasná.
Nová právní úprava v ust. § 25, odst. 2 ZZKÚ stanoví, že „Orgán veřejné moci ustanoví
znalecký ústav nebo znaleckou kancelář především ke zpracování znaleckých posudků ve
zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení.“
Taková úprava není vhodná ani ve vztahu ke znaleckým kancelářím, ani ve vztahu ke
znaleckým ústavům.
Ve vztahu ke znaleckým kancelářím není žádný důvod, aby znalecké kanceláře, které se na
výkon ZČ specializují, nebyly ustanovovány k podání posudků s běžnou obtížností. Toto je
nepochybně znevýhodňuje, protože pro své pracovníky potřebují odpovídající vytížení a tito
přitom samostatně jako znalci působit nesmějí.
Ve vztahu ke znaleckým ústavům je úprava rovněž nevhodná ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je, že tato vědeckovýzkumná pracoviště plní jiné úkoly a není důvod, aby
byla k podávání posudků ustanovována v případech, které nevyžadují žádného zvláštního
vědeckého posouzení, může je vyřešit znalecká kancelář a není proto důvod zapojovat do jejich
řešení akademické nebo vědeckovýzkumné pracovníky, plnící jiné úkoly.
Pokud postavíme na roveň znalecké kanceláře a znalecké ústavy, je vysoce pravděpodobné, že
OVM se budou na znalecké ústavy obracet i v případech, ve kterých je pro podání posudku
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postačující kvalifikace, kterou běžně disponují znalecké kanceláře (Ing., Mgr.). Znalecký ústav
do řešení znaleckého posudku zapojí převážně pracovníky s vědeckou hodností doktor, docent,
profesor, protože jinými zpravidla nedisponuje. Těmto bude proplácet mzdu odpovídající jejich
kvalifikaci. Po zpracování posudku mu pak OVM s oslnivou logikou, založenou na správné
interpretaci právních norem pro odměňování znalců, poskytne odměnu odpovídající kvalifikaci
Ing., Mgr. s tím, že vyšší kvalifikace nebyla pro podání posudku vlastně potřebná. Tím se
vědeckovýzkumná pracoviště, které jsou často financována z veřejných prostředků, budou
dostávat do situací, kdy činnost pro OVM budou muset dofinancovávat z jiných zdrojů a mohou
se tím dopouštět porušení jiných právních předpisů (zneužití dotace na výuku apod.). Vyúčtujeli ústav své opodstatněné náklady, dopustí se tím vlastně přestupku podle § 39, odst. 1, písm.
o), v rozporu s § 31, 32 nebo 34 a vyúčtuje vyšší znalečné, za což mu může být uložena též
pokuta až 250 000 Kč.
Stavíme-li takto na úroveň znalecké kanceláře a znalecké ústavy, je současně otázkou, proč
vůbec pro znalecké ústavy stanovíme jako kvalifikační předpoklad pro zápis výkon
vědeckovýzkumné činnosti.
Druhým důvodem je skutečnost, že nový ZZKÚ stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon
ZČ těchto ústavů v rozporu se skutečností.
Podle ust. § 7 odst 1 písm b), c) ZZKÚ podmínkou pro výkon ZČ znaleckého ústavu je, že tento
b) vykonává vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru a odvětví a případně
specializaci alespoň po dobu 3 let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o
zápis do seznamu znalců,
c) bude vykonávat znaleckou činnost pomocí alespoň 1 znalce oprávněného k výkonu
znalecké činnosti ve stejném oboru a odvětví a případně specializaci, pro které si podal
žádost o zápis do seznamu znalců, nebo prostřednictvím osob zapojených do
vědeckovýzkumné činnosti v příslušném oboru, odvětví, případně specializaci.
Nový ZZKÚ tedy v ust. § 7, odst. 1 písm. b), dosti nerealisticky předpokládá, že všechna
vědeckovýzkumná pracoviště, včetně vysokých škol, budou v budoucnu bádat v oblastech
podle členění seznamu pro zápis znalců a znaleckých ústavů, tedy v rámci oborů a odvětví,
které ministerstvo vytvoří z hlediska potřeb výkonu ZČ. Taková představa by z pohledu výkonu
ZČ byla optimální, z dnešního pohledu je však značně odtržena od reality.
Pokud by výzkumné instituce měly bádat podle oborů a odvětví podle členění znaleckých oborů
navrženého ministerstvem, musely by pro to ministerstvo, spolu s dalšími orgány, vytvářet
podmínky. S tím do určité míry počítala úprava stávající, která v § 16 ZZT stanovila
ministerstvu též povinnost, prostřednictvím činnosti sborů pro znalecké otázky, „v oborech,
kde to jejich povaha odůvodňovala, pečovat o zdokonalování zvláštní kvalifikace znalců a dávat
podněty pro vědecký výzkum obecných otázek znalecké činnosti“. Pokud je autorům známo, tak
pro takový výzkum ministerstvo vytvořilo naposledy podmínky v 80. letech minulého století;
ani ve státním rozpočtu na rok 2020 není v kapitole Ministerstva spravedlnosti s takovým
výzkumem uvažováno.
S takovou možností však nový ZZKÚ vůbec nepočítá a lze tak jen těžko předpokládat, že výše
popsaná optimální situace nenastane. Vědeckovýzkumná pracoviště tak mohou, v souladu se
stávající praxí, prokázat, že vykonávají vědeckovýzkumnou činnost na úrovni oborů. Nemohou
však prokazovat, že vědeckovýzkumnou činnost vykonávají na úrovni odvětví či dokonce
specializací pro výkon ZČ, tak jak to předpokládá ust. § 7, odst. 1 písm. b) ZZKÚ. Má-li být
zachována dostatečná šíře oprávnění znaleckých ústavů, nemohou tyto ani ve smyslu ust. § 7,
odst. 1 písm. c) prokazovat, že pro každé ministerstvem úzce vymezené odvětví disponují
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znalcem či pracovníkem zapojeným do vědeckovýzkumné činnosti. Vzniká tak nebezpečí, že
tato vědecká pracoviště, namísto plnění zcela nereálných předpokladů pro prokázání
kvalifikace, požádají o ukončení práva vykonávat ZČ.

4
4.1

PROBLÉM Č. 3: POŽADAVKY NA ZNALECKÝ POSUDEK
Náležitosti znaleckého posudku

V důvodové zprávě na str. 35 se mj. uvádí, že „Co se kvality znalecký posudků týče, lze
poznamenat, že jakékoli přínosné opatření je žádoucí, neboť kvalita znaleckých posudků je
dlouhodobě kritizovanou oblastí, která způsobuje pokles důvěry laické i odborné veřejnosti ve
znaleckou profesi. Ke zvýšení kvality znaleckých posudků přispěje i celá řada opatření
uvedených pod dalšími podkapitolami,…“ mj. též „přesnější vymezení náležitostí znaleckého
posudku.“
Zmíněná přesnější vymezení posudku jsou uvedena v § 28, kde se mj. uvádí
§ 28
Náležitosti znaleckého posudku
(1) Podaný znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.
(2) Znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti:
a) titulní stranu,
b) zadání,
c) výčet podkladů,
d) nález,
e) posudek,
f) odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku,
g) závěr,
h) je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku,
i) znaleckou doložku a
j) otisk znalecké pečeti.
(3) V případě, že byl znalecký posudek zpracován znaleckou kanceláří, musí být mezi osobami,
které se podílely na zpracování, uveden a podepsán vždy alespoň jeden znalec, jehož
prostřednictvím znalecká kancelář vykonává znaleckou činnost, z oboru a odvětví, případně
specializace, ve kterých byl znalecký posudek zpracován.
(4) V případě, že byl znalecký posudek zpracován znaleckým ústavem, musí být podepsán
znalcem nebo osobou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) nebo § 7 odst. 2 a dále musí být ve
znaleckém posudku uvedeno, kdo se podílel na jeho zpracování a kdo je povinen znalecký
posudek na žádost orgánu veřejné moci osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže
vysvětlit…
(5) Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně
uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví. V souladu s obecně uznávanými
postupy a standardy obsahuje závěr posudku jednoznačné odpovědi na položené otázky;
pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec
skutečnosti snižující přesnost závěru.
Podle důvodové zprávy lze konstatovat, že přínosná opatření mohou přispět ke kvalitě
znaleckých posudků, nikoliv však opatření jakékoliv; v tom se ovšem důvodová zpráva mýlí.
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Uvádění výčtu podkladů

4.2

Kvalitě posudků nemůže přispět požadavek, aby znalec do posudku uváděl výčet podkladů.
ZZKÚ totiž nestanoví, zda se tím rozumí výčet všech podkladů nebo výčet použitých podkladů.
První požadavek by byl nesmyslný, druhý duplicitní.
Požadavek na uvedení všech podkladů je na stejné úrovni, jako bychom po studentovi
požadovali, aby do diplomové práce uvedl seznam veškeré literatury, kterou pro řešení práce
prostudoval, včetně té, kterou nepoužil, protože neobsahuje informace potřebné pro řešení
práce. Jak by výše uvedené opatření mohlo přispět ke kvalitě posudku, není zřejmé, neboť jen
vlastní spisové podklady obsahují mnoho listin, které ani nemohou sloužit ke zpracování
posudku (např. poučení poškozeného v trestním řízení, záznam o čtení obsahu datové schránky
a mnoho jiných). V řadě případů by tak znalec uváděl výčet obsahující desítky až stovky
položek, v ojedinělých případech ještě více. Smysl není jasný.
Požadavek na výčet použitých podkladů je pak duplicitní, protože kvalitě posudku může přispět
pouze to, co stanoví úprava současná, tedy že znalec v nálezu ZP uvede podklady (které ovšem
použil) a rovněž skutečnosti, ze kterých dále vychází. Toto má svůj účel i pro znalce. Z hlediska
vstupních údajů do algoritmu řešení se může na podklady odkázat. Orgán provádějící řízení pak
může z nálezu ověřit, z jakých skutečností znalec vycházel a posoudit, zda znalec vychází ze
skutečností, které byly v dalším řízení náležitě prokázány. V případě potřeby pak může, na
základě nově zjištěných skutečností, požádat znalce o doplnění posudku.
Uvádění odůvodnění k přezkoumatelnosti posudku

4.3

Zvláštní je též požadavek, aby znalec uváděl odůvodnění v rozsahu umožňujícím
přezkoumatelnost znaleckého posudku.
Přezkoumatelnost posudku nelze zajistit nějakým odůvodněním, ale pouze tím, že posudek
bude obsahovat údaje, potřebné pro jeho přezkoumání. Toho lze dosáhnout jen tím, že znalec
v části posudek uvede metodu, kterou použil pro řešení problému, vstupní údaje pro řešení, tak
aby bylo též zřejmé, z jakých pramenů tyto vycházejí (podklady má uvedeny v nálezu), vlastní
algoritmus řešení a analýzu výsledků shrnutou do odpovědí na položené otázky tak, aby bylo
možno též ověřit, zda závěry, které znalec dovozuje, jsou v souladu s výsledky řešení.
Jakékoliv slovní cvičení v podobě odůvodnění nemůže umožnit přezkoumatelnost posudku.
Uvádění jednoznačných závěrů a skutečností snižujících přesnost závěru

4.4

Nejasný je požadavek ZZKÚ na obsah závěru znaleckého posudku. Požadováno je, aby závěr
posudku obsahoval
•
•

v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy jednoznačné odpovědi na položené
otázky;
pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, uvede
skutečnosti snižující přesnost závěru.

Opomeňme skutečnost, že znalec má povinnost odpovídat na položené otázky, avšak nový
zákon již nestanoví povinnost OVM vymezit znalci úkol formou otázek. Lze však předpokládat,
že OVM, souladu s obvyklou praxí, vymezovat úkol formou otázek budou. V opačném případě
by povinnost nebylo možno vůbec splnit.
První požadavek je logický. Pokud podklady a metoda použitá pro řešení umožňují znalci
odpovědět na položené otázky jednoznačně, je logické, že odpovědi znalce by měly být
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jednoznačné. Jeho odpověď by měla mít jen jeden smysl, jeden význam, tak aby nevznikaly
zbytečné pochybnosti o obsahu sdělení.
Častější však budou opačné. V takovém případě musí znalec (podle ust. § 28, odst. 5) uvést
skutečnosti, snižující přesnost závěru.
Opakem slova jednoznačnost je nejednoznačnost, nikoliv nepřesnost. Z hlediska logiky se proto
znalec může vyjadřovat jen k důvodům, pro které nemůže uvést jednoznačný závěr.
Ke skutečnostem snižujícím přesnost se může znalec vyjadřovat jen v případech, které se týkají
určování hodnot veličin, popisujících konkrétní parametry entit. Typicky, když hodnoty
parametrů zjišťujeme měřením, pojem přesnost je opodstatněný a má svůj jasně oborově
vymezený význam.
Řada otázek, na které je znalec tázán, však nesouvisí s hodnotami parametrů entit, tedy s údaji
kvantitativními. Znalci jsou v řadě případů tázáni na skutečnosti, jež mají charakter kvalitativní
(jaké vlivy mohou způsobit určité chování, zda lze určitou skutečnost vyloučit apod. Pro tyto a
všechny obdobné případy je požadavek zákona zcela nejasný. Naopak neřeší ani problém
s uváděním údajů kvantitativních. Znalec je tázán na hodnotu nějakého parametru. Podklady a
metoda mu neumožňují jeho hodnotu vyjádřit jedním číslem, je potřebné, aby znalec uvedl údaj
intervalový. Tuto žádoucí potřebu však formulace v ust. § 28, odst. 5 stejně neřeší.
Zákon tak stanoví obecnou povinnost, kterou ve velkém množství případů nelze aplikovat a její
dodržení ve všech případech by znamenalo, že v řadě případů bude znalec buď odpovídat na
skutečnosti, které nemají souvislost s položenou otázkou, nebo bude odpovídat podle
souvislostí a vystaví se tím nebezpečí sankce ve výši až 250 tis. za nesplnění náležitostí
znaleckého posudku.
Zákon předjímá potřeby soudů, přitom soud má vždy možnost se zeptat na skutečnosti, které
jsou pro rozhodnutí důležité. Je-li takovou skutečností konkrétní parametr entity a možnosti
přesnosti jeho zjištění, soud se zeptá a znalec mu odpoví.
4.5

Vyúčtování znalečného

Podle ust. § 31, odst. 4 ZZKÚ se odměna za výkon ZČ určí podle množství účelně vynaložené
práce a odborné náročnosti vyžadované k provedení znaleckého úkonu. K tomu nově ZZKÚ
zavádí přestupek podle ust. § 39, odst. 1 o), kterého se znalec dopustí tím, že vyúčtuje vyšší
znalečné (v rozporu s ust. §§ 31, 32 nebo 34).
Vyjdeme-li ze stávající praxe, kterou nový ZZKÚ nemění, tedy že o znalečném rozhodne OVM,
který rozhodl o ustanovení znalce, zjistíme, že zde existuje nové nebezpečí a to, že znalec bude
stíhán za přestupek, který nespáchal.
Znalec vyúčtuje odměnu podle skutečnosti. Množství účelně vynaložené práce bude posuzovat
OVM, který znalce ustanovil. Tento orgán nemá žádné odborné znalosti ani zkušenosti, podle
kterých by mohl posoudit časovou náročnost potřebnou pro řešení daného odborného problému.
Má možnost jen porovnání s úkony, které považuje za srovnatelné. Nezřídka pak z důvodů,
které se pak opírají o názory laické, často nesprávné anebo pochybné, znalci znalečné zkrátí.
Tak, jak vysvětluje důvodová zpráva, str. 35, znalec není účastníkem řízení, ani vedlejším
účastníkem řízení, pouze osobou zúčastněnou na řízení. Nedisponuje tedy právem na podání
odvolání proti rozhodnutí o znalečném a může se pouze vyjádřit ke všem prováděným
důkazům. To však předpokládá, že se také dozví o tom, že vznikly pochybnosti o správnosti
jím provedeného vyúčtování. Takový předpoklad je však často v rozporu se skutečností.
V mnohých případech se znalec takovou skutečnost ani nedozví, tudíž se k ní nemůže ani
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vyjádřit a nově, vedle nespravedlivého postihu v podobě sníženého znalečného, mu hrozí též
sankce až ve výši 75 000 Kč za přestupek, kterého se de facto nedopustil. Znalec vyúčtoval
znalečné správně, podle skutečné časové náročnosti, mnohdy uvedl i počet hodin nižší, než
odpovídalo době, kterou skutečně strávil řešením posudku. De iure se však přestupku dopustil
a mnohdy se nemohl ani vyjádřit k důvodům, které vedly ke snížení znalečného.

5

ZÁVĚR

Jak je uvedeno v úvodu, cílem tohoto příspěvku není uvést úplný výčet problémů, které mohou
vzniknout v souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti. Autoři chtějí upozornit
pouze na tři okruhy vybraných problémů, které podle jejich názoru mohou vážně ohrozit
možnosti řádného výkonu znalecké činnosti, a to ještě před datem účinnosti zákona a v době,
kdy jsou připravovány navazující prováděcí právní předpisy a urychlené změny nového zákona,
slibované v Poslanecké sněmovně při posledním přehlasování veta Senátu.
S nefunkčními systémy ve znalecké činnosti má naše republika již zkušenost z let 1959 až 1967
v souvislosti s přijetím zákona č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků,
spolu s prováděcí vyhláškou č. 193 Ú.l. Podle důvodové zprávy mělo být hlavním cílem této
změny „vymýcení soukromopodnikatelských způsobů při provádění znaleckých a
tlumočnických úkonů“. Bez spolupráce se znalci tato úprava nahradila systém do té doby
fungující úpravou novou. Bylo stanoveno, že posudky budou vypracovávat orgány státní správy
a organizace socialistického sektoru, příp. státní ústavy nebo státní orgány. Státní orgány měly
požadovat posudky od těchto organizací. Výběr osoby znalce pak spočíval na dožádaném
orgánu, resp. organizaci. Znalci posudky zpracovávali v rámci svého pracovního poměru u
zaměstnavatele, za obsah posudku však nesli odpovědnost osobní (přitom vyúčtování prováděl
zaměstnavatel). Úprava měla za následek prodloužení lhůt na zpracování posudků a pokles
jejich kvality. Organizace nebyly na vypracování posudků zainteresovány, znalci se střídali a
nenabývali potřebných zkušeností.
Tato úprava vydržela sice jen do roku 1967, i tak se jednalo o více než 7 let, než se prokázala
nefunkčnost zásadně pozměněného systému výkonu ZČ. Byl pak vydán v té době nový zákon
č. 36/1967 Sb. (ZZT), který přestože vzniknul v období socialistického režimu, na dlouhou
dobu stabilizoval tuto oblast. Na svoji dobu se jednalo o velmi progresivní úpravu, obsahující
prvky soukromopodnikatelské. Znalci prováděli znaleckou činnost osobně, sami přijímali
objednávky na znalecké posudky, prováděli evidenci posudků i vyúčtování za znaleckou
činnost. To umožnilo trvání této zákonné úpravy do dnes. Zákon též zakotvil důležité zásady,
jako je specializační vzdělávání znalců, povinnost poradních sborů stanovovat odborné
předpoklady nutné pro jmenování znalcem, pečovat o zdokonalování zvláštní kvalifikace
znalců, dávat podněty pro vědecký výzkum obecných otázek znalecké činnosti a vyjadřovat se
k takovým otázkám z hlediska oboru, pro který jsou zřízeny. Současně vytvářel i jednoduché
mechanizmy, jak zrušit oprávnění znalců, kteří znaleckou činnost nevykonávají řádně. Lze
dovozovat, že důvodem, proč je dnes znalecká činnost kritizována, není ani tak v zákonu, ale
v tom, že znalci přestali být za svoji činnost spravedlivě odměňováni a orgány provádějící
dohled rezignovaly na plnění úkolů, které mají ze zákona plnit; sazby znaleckých odměn se
nezměnily během posledních 18 let!
Lze jen těžko očekávat, že právní úprava, která znalce staví do situací, kdy řada znalců si nebude
moci být jista svým oprávněním de iure by mohla přispět ke kvalitě znalecké činnosti; před
datem účinnosti zákona by bylo vhodné nastavená pravidla změnit tak, aby mohla být skutečně
funkční.
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POZNANIE Z 15 ROKOV ÚČINNOSTI SLOVENSKÉHO ZÁKONA O ZNALCOCH
(382/2004 Z.Z) PRE TVORBU NOVEJ REGULÁCIE V ČR POČAS ROKU 2020
LEARNINGS FROM 15 YEARS OF VALIDITY OF SLOVAK ACT ON EXPERTS
(382/2004 COLL.) FOR THE CREATION OF NEW REGULATION IN THE CZECH
REPUBLIC DURING YEAR 2020
Ladislav Križan 4)
ABSTRAKT:
V Slovenskej republike sa mala kvalitatívna úroveň znaleckej činnosti spolu s účinnosťou
nového zákona o znalcoch (440/2015 Z.z.) a s ním súvisiacich noriem po 1. septembri 2004
postupne pozitívne meniť. Udialo sa to? Čo ukázala implementácia novej komplexnej regulácie
vrátane jej zmien do praxe za 15 rokov od jej prvej účinnosti? Ktoré mechanizmy sa ukázali
ako efektívne, a ktoré naopak nie? Existujú inštitúty v právnej úprave v SR, ktoré môžu byť
inšpirujúce, ale i varujúce pre ČR? Ako ešte zvýšiť vplyv možných pozitívnych efektov, ale i
neopakovať v SR urobené chyby pri tvorbe detailov novej regulácie znaleckej činnosti v ČR v
priebehu roku 2020? Kľúčový bude najmä obsah vyhlášok, ktoré majú platiť spolu s 3 novými
zákonmi č. 254/2019 Sb, č.255/2019 Sb., ale i 354/2019 Sb. od 1.1.2021. Kalibrácia v nich
uvedených subtílnych a navzájom súvisiacich detailov môže byť pre budúcnosť znalcov a ich
činnosti v ČR rozhodujúca.
ABSTRACT:
The new Act on Experts (382/2004 Coll.) with related regulation should gradually positively
change the quality level of expert activity in the Slovak Republic after 1. September 2004. Did
it happen? What has the implementation of the new complex regulation including its
amendments shown after more than 15 years after its first entry into force? Which mechanisms
have proven to be effective and which have not? Are there legal institutes in the legal regulation
in the Slovak Republic that can be inspiring but also warning for the Czech Republic? How to
boost the possible positive effects and not to repeat in the Slovak Republic made mistakes during
the creation of details of new regulation in the Czech Republic in period of year 2020? Key will
be especially content of Decrees which should be valid all together with 3 new Acts (254/2019
Coll., 255/2019 Coll. and also 354/2019 Coll.) since 1.1.2021. The calibration of subtle and
related details given in them may be decisive for the future of experts and their activities in the
Czech Republic.
KLÍČOVÁ SLOVA:
znalec, znalecká činnosť, znalecké dokazovanie, regulácia znaleckej činnosti, znalecké právo,
legislatíva, tvorba legislatívy, participácia

4
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obhajovať dizertačnú prácu s názvom „Znalec a znalecká činnosť v Slovenskej republike“, z ktorej pochádzajú
i mnohé myšlienky uvedené v tejto štúdii.
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1

ÚVOD

Zz19675 na územiach dnešnej SR i ČR dlhé roky definoval znaleckú činnosť znalcov.
V ČR je tomu dokonca stále až do dnešných dní, čo sa má s účinnosťou komplexnej novej
regulácie (zákony č. 254/2019 Sb., 255/2019 Sb., no i 354/2019 Sb.) od 1.1.2021 zmeniť. Viac
ako ročná legisvakačná doba ako obdobie medzi platnosťou a účinnosťou týchto právnych
predpisov má slúžiť na nielen oboznámenie sa s novou právnou úpravou, no najmä na
vytvorenie podzákonných predpisov- vyhlášok, ktorých prijatie tieto právne predpisy
predpokladajú.
Na území dnešnej SR sa podobný proces udial už pred viac ako 15 rokmi, a to s prijatím
Zz2004 6. Po viac ako 37 rokoch od momentu nadobudnutia účinnosti Zz1967 dňa 1.7.1967 bol
tento predpis v roku 2004 v jeho novelizovanej podobe ako Zz2003 7 zrušený. Rovnako boli
zrušené aj jeho v tom čase platné a účinné vykonávacie predpisy. 8 Zz2004 zároveň zmenil i
ďalších 9 iných zákonov.
Prijatie Zz2004 vrátane jeho 3 nových podzákonných predpisov- VVz2004 9, VoOdm2004 10
i VoSVHM2004 11, všetkých účinných od 1.9.2004- takto znamenalo zásadnú až revolučnú
zmenu právnej úpravy znaleckej činnosti znalcov v SR. 12
K Zz2004 existuje v mnohom stále veľmi aktuálny a prínosný komentár. 13 Je to prvé dielo
svojho druhu k Zz2004 dlhoročného pracovníka a aktuálneho riaditeľa odboru znaleckej,
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR Jána Dankovčika, ktoré publikovali spolu s
ďalšou bývalou riadiacou pracovníčkou MS SR v oblasti znaleckej činnosti znalcov v rokoch

5

Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

6

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z. a zákona 554/2003 Z.z.- i po
vzniku SR dňa 1.1.1993, rovnako jako v ČR, až do prijatia Zz2004 to bol pomerne stabilný právny predpis. Boli
prijaté iba 2 jeho vyššie identifikované novely.
7

Išlo o vyhlášku MS SR č. 263/1996 Z. z. v znení vyhlášky č.294/2000 a vyhlášku MS SR č. 86/2002 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 576/2003 (jej predchodkyne boli vyhláška MS SR č.
86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a vyhláška MS SR č. 255/2000 Z. z.o stanovení hodnoty
podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.

8

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9

Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov.

10

11

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Porovnaj s v ČR tieto zmeny predstavujúcou dobovou prácou Gustáva Kasanického, ktorý sa príprave tejto
novej právnej úpravy v roku 2004 zásadne spolupodieľal- KASANICKÝ, Gustáv: Zákon č. 382/2004 Z.z. o
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (Slovenská republika), Vyhláška č. 490 Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky. In: Soudní inženýrství, Roč. 15, 2004, č. 5, s. 268-294.
12

DANKOVČIK, Ján- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra: Zákon o o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014.

13
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2010 až 2012 Alexandrou Rajničovou Knapíkovou. Tento komentár publikovaný s ich
predhovorom k júlu 2014 reflektuje najmä v tom čase platný a účinný právny stav vrátane
prvých 6 noviel Zz2004.
Komentár advokáta Petra Strapáča k dvom z troch podzákonných predpisov existujúcim v roku
2016 na základe splnomocňovacích ustanovení Zz2004- konkrétne komentár k VVz2004 a k
VoOdm2004- je takisto veľmi zaujímavým zdrojom poznania. 14 Je však paragrafovo aktuálny
(ideovo v mnohom stále) už len vo vzťahu k odmeňovaniu v SR. Neobsahuje stanoviská/
pripomienky k zmenám prijatým v roku 2018, pretože pôvodnú VVz2004 nahradila s
účinnosťou od 1. augusta 2018 úplne nová VVz2018 15.
Tretí podzákonný predpis- VoSVHM2004 - pre svoj skôr mimoprávny a viac ekonomicko a
technický charakter stále platí vo viac- menej pôvodnom znení aj po jeho 7. novelizácií. 16
Okolnosti, za ktorých táto nová právna úprava v SR vznikala, princípy a hodnoty, na ktorých
mala byť postavená a najmä deklarované ciele Zz2004, ktoré chcela dosiahnuť, by mali byť s
odstupom 15 rokov v roku 2020 podrobené kritickej reflexii vo vzťahu i k reálnym, nie vždy
zamýšľaným dôsledkom.
Táto kritická (nie iba v zmysle negatívnom) reflexia by mohla byť i cenným zdrojom poznania
pre nadchádzajúce procesy tvorby detailov novej regulácie znaleckej činnosti v ČR v
priebehu roku 2020. Jej výsledky by totiž mali v ČR platiť spolu s 3 novými zákonmi (č.
254/2019 Sb, č. 255/2019 Sb., ale i č. 354/2019 Sb.) od 1.1.2021. Ide najmä o prípravu
vykonávacích vyhlášok, ktoré najmä sám Zz2019ČR 17 opakovane v svojom texte predpokladá.
Kalibrácia v nich uvedených subtílnych a navzájom súvisiacich detailov môže byť či skôr
i bude pre budúcnosť znaleckej činnosti v ČR rozhodujúca.

2

REFLEXIE SLOVENSKEJ REGULÁCIE Z OBDOBIA 2004-2019

2.1

Často kľúčové detaily sa nachádzali desiatky rokov nie v zákonoch ani vyhláškach,
ale časovo oneskorene a veľmi sporne len v inštrukciách ako iba interných
predpisoch MS SR

Z časového hľadiska bol Zz2004 výsledkom úspešného splnenia úlohy, ktorá bola uložená MS
SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003. Tento “Plán” bol s

STRAPÁČ, Peter: Vyhlášky č. 490/2004 Z.z. a č. 491/2004 Z.z.- komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o.,
2016.
14

Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zrušila vyhlášku MS SR
č. 490//2004 Z. z.).
15

Pozri komplexne k téme dizertačnú prácu z SR- KUBICA, Milan: Problémy ohodnocovania majetku v
podmienkach SR a potreby zdokonaľovania znalectva. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009 alebo
ďalšie práce tohto autora- napr. KUBICA, Milan- ET AL.: Znalectvo. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters
Kluwer, 2016. Pre ešte novšie práce zo SR pozri napr. komplexné diela HARUMOVÁ, Anna: Stanovenie hodnoty
I : stanovenie hodnoty podniku. Lewes : Ecoletra.com, 2016, HARUMOVÁ, Anna: Stanovenie hodnoty II :
stanovenie hodnoty pohľadávok. Lewes : Ecoletra.com, 2016, HARUMOVÁ, Anna: Stanovenie hodnoty III :
stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku. Lewes : Ecoletra.com, 2017, HARUMOVÁ, Anna: Stanovenie hodnoty
IV : stanovenie hodnoty synergických efektov. Lewes : Ecoletra.com, 2017 alebo zborník ILAVSKÝ, MiloslavKAČÚR, Marián- VYPARINA, Marián- PETRÁKOVÁ, Zora (eds.) : Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v
Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Bratislava: MIpress, 2018.
16

17

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
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pripomienkami schválený na návrh 5. ministra spravodlivosti SR Daniela Lipšica na rokovaní
vlády SR dňa 12. decembra 2003 ako jej až 50. bod. Samotný názov vyššie spomínanej úlohy
znel “Návrh zákona o znalcoch a tlmočníkoch”. Za splnenie tejto úlohy malo byť zodpovedné
výlučne iba MS SR bez (spolu)zodpovednosti napr. Ministerstva vnútra SR či Ministerstva
financií SR i z dôvodu, že princíp “iba jeden zodpovedá” platil rovnako pre všetky ostatné úlohy
v celom Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003- prosto za každú jednu konkrétnu
úlohu bol zodpovedný vždy iba jeden subjekt. Deklarovaným dôvodom vzniku úlohy bolo opäť
v celom dokumente veľmi často uvádzaný dôvod “Harmonizovať s právom EÚ".
Už len z vyššie napísaného je zrejmé, že prvotnej príprave nového návrhu zákona v SR
nepredchádzal jeho legislatívny zámer. 18 Systematicky sa ani neplánovalo do názvu návrhu
zákona k dlhodobo zaužívaným a už tradičným termínom znalec a tlmočník pridať i termín
prekladateľ a oddeliť takto nielen symbolicky tlmočníkov od prekladateľov ako termíny, čo
napokon schválené znenie Zz2004 pozitívne urobilo. Zároveň treba podotknúť inú dôležitú
skutočnosť, a to, že príprava návrhu celej novej právnej úpravy mala prebiehať paralelne spolu
so zásadnou reformou celého trestného práva, keďže MS SR malo ako svoje kľúčové úlohy s
poradovým číslami 12 a 13 iba o mesiac neskôr- v decembri 2003- predložiť na rokovanie vlády
SR i úplne nové návrhy znení nového slovenského Trestného zákona a Trestného poriadku,
ktoré sa napokon stali účinnými od 1. januára 2006.
Zz1967 i jeho hlavný podzákonný predpis VVz1967 boli prijaté s následným číslom hneď za
sebou (36/1967 Sb.- zákon zo dňa 6.4.1967 a 37/1967 Sb.- vyhláška už o 11 dní neskôr zo dňa
17.4.1967).
Príprava Zz2004 a jeho podzákonných predpisov prebehla úplne odlišne. Hoci nová právna
úprava bola účinná od 1. septembra 2004, medzi Zz2004 z 26. mája 2004 a jeho 3 úplne novými
vykonávacími predpismi, konkrétne VVz2004, VoOdm2004 i VoSVHM2004 (všetky sú z 23.
augusta 2004) ubehlo až 120 dní. Tieto vykonávacie predpisy k Zz2004 sú zároveň z obdobia
iba 10! dní pred plánovanou účinnosťou spolu s Zz2004 od 1.9.2004.
Na ne nadviazala o 11! mesiacov neskôr i nová Iz2005SR 19 s účinnosťou od 1.8.2005, ktorá
zrušila desaťročia platnú Iz1974SR 20 i Smernicu ministra spravodlivosti SR zo dňa 1.11.2003
č.5771/03-51 o postupe v konaní o vymenovaní za znalca alebo tlmočníka. Iz2005SR pritom
obsahovala niektoré úplne kľúčové ustanovenia. V jej prílohe č. 3 to bol napr. zoznam
znaleckých odborov a odvetví, v prílohe č. 5 presuny v rámci ich nového členenia oproti
Iz1974SR a v prílohe č. 6 obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví. Všetky tieto

Vecný zámer nového zákona bol naopak v ČR schválený vládou ČR už pred skoro 10 rokmi dňa 16.11.2011
ako uvádza Petr Šefčík. Či bol tento následne zrušený alebo nie a ako tesný je jeho vzťah k schválenému zneniu
Zz2019ČR je vskutku nad rámec tejto práce. Pozri viac v ŠEVČÍK, Petr: Aktuální problémy v oblasti řízení a
organizace znalecké činnosti. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014. Brno: USI
VUT v Brne, 2014. s. 365-368 [online], leden 2014 [citované 8.1.2020] Dostupné na internete : http://exfos.cz/wpcontent/uploads/2018/12/ExFoS_2014.pdf.
18

Inštrukcia 12/2005 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. júla 2005 č. 19292/2004-53
o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole.
19

20

Inštrukcia ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 23. Septembra 1974 o organizácii,
riadení a o kontrole znaleckej a tlmočníckej činnosti- bola de facto doslovným (občas i nepresným) prekladom
z českého jazyka do jazyka slovenského Smernice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15.2.1973, čj. 10/73kontr. Odb. o organizaci, riadení a kontrole znaleckej a tlmočníckej činnosti. MS SSR ju vydalo až dňa 28.
decembra 1974 v rámci svojej Zbierky inštrukcii a oznámení v príslušnej čiastke 3 a bola účinná od 1.1.1975.

29
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fakty svedčia o miere (ne)zvládnutia časových súvislostí tvorby a najmä implementácie novej
právnej úpravy do praxe v SR pred viac ako 15 rokmi.
Toto všetko síce sčasti môže ospravedlňovať veľmi veľký rozsah matérie, no o prijatých
riešeniach z pohľadu ich detailnej kalibrácie nie priamo v Zz2004, ale veľmi sporne normami
nižšej právnej sily ako boli dokonca všeobecne záväzné právne predpisy, je možné oprávnene
vysloviť zásadnú pochybnosť. Detailná analýza splnomocňovacích ustanovení uvedených v §
33 Zz2004 a ich zmien až do roku 2019 iba potvrdzuje úplne zásadné nasledujúce tvrdenie.
Čím bol problém, nejasnosť termínov, medzera v právnej úprave či výzva na ich riešenie
väčšia, komplikovanejšia či aktuálnejšia, tým bola ich právna úprava nielen v Zz2004 a jej
novelách v nasledujúcich 15 rokoch alebo dlhodobo vôbec neexistujúca alebo
nekonkrétna/ neúčinná alebo uvedená až dodatočne v normách nižšej právnej sily ako
boli často všeobecne záväzné právne predpisy.
Túto prax je pritom možno považovať za veľmi, veľmi spornú nielen z legislatívnotechnického hľadiska. Dlhodobo išlo najmä o prax v podobe tzv. inštrukcii MS SR (najmä
Iz2005SR a jej zmenu z 2006 či novú Iz2009SR 21, ktorá ju nahradila a jej zmeny v 2011 a
2016). Keď VVz2004 nahradila s účinnosťou od 1. augusta 2018 úplne nová VVz2018, prišlo
konečne k zrušeniu praxe inštrukcii bez náhrady, a to Iz2018SR. 22
Všetky verzie inštrukcii MS SR po prijatí Zz2004 boli pritom v mnohom najmä prepisom
Iz1974SR, ktorá svojim obsahom zase iba kopírovala a prekladala z českého jazyka do jazyka
slovenského (niekedy veľmi otrocky doslovne a terminologicky preto nepresne 23)
Smernicu1973ČR 24. Obe pritom nadobudli účinnosť za normalizácie počas pôsobení ministrov
spravodlivosti ČSR Jana Němca (1969-1981) a SSR Pavla Királyho (1970-1982). Účinnosť
Smernice1973ČR bola od 1.4.1973 až do jej zrušenia na konci roka 2017, keď od 1.1.2018
nadobudla účinnosť Iz2017ČR. 25 Účinnosť slovenskej Iz1974SR oproti českej
Smernice1973ČR nastala až o 8 mesiacov neskôr od 1.1.1975 do 31.7.2005, lebo smutne
konštatujúc by sme mohli povedať, že „opisovanie“ a preklad z českého jazyka do jazyka
slovenského niekoľko desiatok strán textu sa neurobil skôr. Nie všeobecne záväzné právne
predpisy, ale iba interné predpisy dokonca normalizačných ministrov spravodlivosti,

Inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o
organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (zrušila Iz2005).

21

Inštrukcia 13/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. októbra 2018 č. 45477/2018/110,
ktorou sa zrušuje inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č.
23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení neskorších
predpisov (zrušila Iz2009zSR).

22

Dôkaz, že išlo o otrocký doslovný, ba občas až terminologický nesprávny preklad z českého jazyka do
slovenského jazyka po najskôr vydaní Smernice1973ČR a až potom Iz1974SR je možné preukázať napr. na odbore
Šport (česky Sport). V českom jazyku v Smernici1973ČR uvádzaný názov jedného jeho odvetvia pomocou
termínu “Sport - provozování” bol nesprávne preložený do slovenského jazyka v Iz1974SR ako odvetvie “Športprevádzanie”, pričom mal byť správnejšie preložený ako “Šport- vykonávanie” alebo prípadne obsahovo
vhodnejšie možno “Športový tréning a súťaženie”, čo napokon zmenila až Iz2005SR, ktorá ho zmenila opäť na
skôr odborne nešťastný a nekonkrétny termín “Športové odvetvia (špecifikácia) 40 02 00”.

23

Smernica Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15.2.1973, čj. 10/73- kontr. Odb. o organizaci, riadení a
kontrole znaleckej a tlmočníckej činnosti.

24

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017 o správním řízení ve věcech znalců a
tlumočníků a o některých dalších otázkách (zrušila Smernicu z1973), ale aj Iz2012ČR- Instrukci Ministerstva
spravedlnosti ČR ze dne 30. 4. 2012, č. j. 90/2012-OSD-ZN, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků, a
o některých dalších otázkách.
25
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ktorí vydali : „ ...dále uvedené pokyny pro organizaci, řízení a kontrolu znalecké
a tlumočnícké činnosti.../ ...inštrukciu na organizáciu, riadenie a kontrolu znaleckej
i tlmočníckej činnosti...“, tak desiatky rokov i po novembri 1989 determinovali de facto
reálnu reguláciu znaleckej činnosti znalcov u nás. Keďže v čase bez internetu boli navyše
obe publikované iba pre vnútornú potrebu justície, ich neverejnosť resp. ťažkú
dostupnosť úplne oprávnene už kritizoval v minulosti Ivo Telec 26 a iné aspekty vrátane či
vôbec sú prameňom práva Jakub Hanák.27
Hoci tento negatívny jav nie je nový a je možné ho pozorovať v regulácii znaleckej činnosti
v SR i ČR kontinuálne už desiatky rokov najmä od 60. rokov 20. storočia, bolo by veľmi
vhodné s ním konečne v roku 2020 i v ČR po prijatí Zz2019ČR skoncovať. V SR to trvalo
skoro až 15 rokov od prijatia Zz2004.
2.2

Prechodné ustanovenia v Zz2004 vs. reálny život v rokoch nasledujúcich

Je až zarážajúco negatívne z hľadiska nielen teórie práva, ale aj teórie i praxe tvorby legislatívy,
ako málo pozornosti sa venuje často kľúčovým ustanoveniam novej právnej regulácie, ktorými
sú vždy okrem iného i prechodné ustanovenia. 28 Práve prechodné ustanovenia majú vytvoriť
veľmi zjednodušene plán transformácie. Plán v podobe realizovateľných predpokladov pre
zmenu zo stavu A (v zmysle pôvodnej právnej úpravy pri detailnom poznaní i reálneho
skutkového stavu) do podľa novej právnej úpravy želaného stavu B vrátane jej reálnych
dopadov na pôvodný skutkový stav, a to všetko v tomu primerane dlhom časovom období T.
Pre prechodné ustanovenia uvedené v § 45 až 48 Zz2019ČR je vhodné sa oboznámiť s asi
nezamýšľanými a/alebo do detailov nedomyslenými dôsledkami účelových ľudských konaní
nachádzajúcich sa v slovenskej znaleckej legislatíve z roku 2004. Najlepšie o nich vypovedá
prvá nevyhnutná novela Zz2004, konkrétne Zz2006 29 a druhý z jej celkovo iba 2 novelizačných
bodov.
2.2.1

2. novelizačný bod Zz2006- “Lex KEÚ PZ 30”

Zz2006 by sme pre jeho druhý novelizačný bod mohli pokojne označiť i ako “Lex KEÚ PZ”.
Zz2006 vznikol ako poslanecký návrh zákona poslanca Ladislava Polku, člena Výboru NR SR
pre obranu a bezpečnosť a bývalého štátneho tajomníka MV SR v rokoch 1994-1998, ktorý
predtým roky pôsobil v polícii v SR. Keďže medzi jeho do NR SR doručeným poslaneckým
návrhom a schváleným znením Zz2006 je priepastný rozdiel, je dôležité analyzovať i samotný
priebeh legislatívneho procesu v NR SR.

Pozri podrobnejšie v TELEC, Ivo: Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině. In: XX. mezinárodní vědecká
konference soudního inženýrství. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické, 2011, s 27-35.

26

Pozri podrobnejšie v HANÁK, Jakub: Organizační pokyn jako bič na znalecké ústavy. In: Právní rádce, Roč.
19, 2011, č. 4, s. 10-11.
27

Porovnaj s napr. novším veľmi zaujímavým dielom v SR- FÁBRY, Branislav: Teoretické problémy tvorby
práva. Bratislava: A-medi management, 2018, ktoré sa im takisto bohužiaľ systematicky nevenuje. Zaujímavé
myšlienky prečo možno sú temer vždy nielen prechodné ustanovenia tvorené pod časovým tlakom je však možné
nájsť na str. 127- 128 v časti 7.6.2 s názvom Časový tlak v legislatívnom procese
28

29

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení zákonov č. 570/2005, č.93/2006 Z.z.

30

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (obdoba Kriminalistický ústav Praha v SR).

31
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Poslanecký návrh zákona bol doručený do NR SR dňa 11. októbra 2005, t.j. 406 dní po
účinnosti Zz2004. Jeho podstatou s navrhovanou účinnosťou dňom vyhlásenia sa mal Zz2004
doplniť o nový § 35a s nasledovným znením: “Ministerstvo zapíše útvar kriminalistickoexpertíznych činností Policajného Zboru17/ 32 bez splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 6
písm. b) bod 3 a 6, v § 6 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 4 a v § 19 ods. 3 písm. c) do zoznamu ako
znalecký ústav, ak o to požiada do 28. februára 2006.“
31

Dôvodová správa k poslaneckému návrhu zákona Ladislava Polku bola vo vzťahu k
schválenému zneniu Zz2004 veľmi, až neúprosne kritická, lebo: “... znevýhodňuje štátom
zriadený KEÚ PZ… …(KEÚ PZ- poznámka autor práce LK) bol zriadený hlavne z dôvodu
efektívneho vynakladania štátnych finančných prostriedkov a zabezpečenia vysokej odbornej
úrovne znaleckého dokazovania v trestnom konaní. Podobný trend je vo všetkých krajinách
Európy, kde štát zriaďuje takéto ústavy v štruktúrach ministerstiev vnútra alebo spravodlivosti
a stavia ich do „prioritného“ postavenia v znaleckom dokazovaní trestných činov… ...KEÚ
PZ v tomto chápaní ročne vypracuje 40 tisíc úkonov znaleckej činnosti pre orgány činné v
trestnom konaní… ….Súčasný stav, kde v zozname znaleckých organizácií je podľa
prechodných ustanovení predmetného zákona zapísaný Kriminalistický a expertízny ústav
PZ a nie sú zapísaní menovite jeho pracovníci, zmenilo platné znenie zákona o znalcoch a
tlmočníkov zásadným spôsobom a vyžaduje zapísanie konkrétnych osôb ako znalcov do
zoznamu znalcov... …(Zz2004- poznámka autor práce LK) neberie do úvahy zatiaľ podľa
prechodných ustanovení pretrvávajúci stav v oblasti zabezpečenia znaleckej činnosti pre
potreby orgánov činných v trestnom konaní, ale uprednostňuje budúce plnenie ich potrieb
výlučne na základe obchodných vzťahov. ...Zákon nevystihuje ani európske trendy v
odbornej kontrole kvality výkonu znaleckej činnosti.
Na základe viacerých poslaneckých pozmeňujúcich návrhov, konkrétne Jozefa Šimka 33, ktorý
mal byť pripravovaný podľa jeho dôvodovej správy v spolupráci i s MS SR 34 ako de facto návrh
MS SR, i 2 alternatívnych návrhov Gábora Gála 35, ktorý neskôr od marca 2018 až doteraz
pôsobí i ako minister spravodlivosti SR, prišlo k úprave textácie Polkom navrhovaných zmien
v Zz2004. Druhý novelizačný bod bol v napokon v NR SR schválenom znení zákona č. 93/2006

31

POLKA, Ladislav: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Polku na vydanie zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. [online], 11.10. 2005 [citované 20.2.2019] Dostupné na internete :
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1362
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 17 znela: „17/ § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“
32

ŠIMKO, Jozef- ET AL: Pozmeňovací návrh (2. BOD) k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Ladislava Polku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online], 1.2.2006 [citované 20.2.2019] Dostupné na
internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=180859.

33

Bolo tomu počas éry ministra Daniela Lipšic (október 2002 – február 2006), ktorého nahradila jeho štátna
tajomníčka Lucia Žitňanská (február 2006 – júl 2006).
34

GÁL, Gábor- ET AL: Pozmeňovací návrh (2. BOD) k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Ladislava Polku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online], 1.2.2006 [citované 20.2.2019] Dostupné na
internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=180859.
35
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Z.z. podľa návrhu Jozefa Šimka, a teda MS SR, a uvádzame ho v jeho úplnom znení:” Za § 35
sa vkladá § 35a, ktorý znie: „§ 35a
(1) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodne minister o zápise iného subjektu17) 36 bez
splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 6 písm. b) bodoch 3 a 6, v § 6 ods. 1 písm. b) a c) a
ods. 4 do zoznamu ako znaleckú organizáciu alebo znalecký ústav, ak o to požiada do 30. apríla
2006; v takom prípade ministerstvo zapíše takýto subjekt do zoznamu na základe rozhodnutia
ministra.
(2) Ak bol subjekt podľa odseku 1 zapísaný do zoznamu ako znalecký ústav, je povinný
preukázať, že splnil podmienku uvedenú v § 19 ods. 3 písm. c) v lehote určenej
ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden rok odo dňa zápisu do zoznamu; ak
splnenie podmienky v stanovenej lehote nepreukáže, ministerstvo rozhodne o jeho
vyčiarknutí zo zoznamu.“.
Vzhľadom na všetko horeuvedené, je dôležité najprv konštatovať, že KEÚ PZ bol do zoznamov
ZT podľa Zz1967 37 zapísaný najmä podľa § 6 VVz1967, a to do prvého oddielu, v ktorom sa
viedli ústavy a iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť na MS SR ako znalecký ústav
v odbore Kriminalistika až 22. októbra 1996.
Zz2006 o 10 rokov neskôr ustanovil pre KEÚ PZ oproti iným právnickým osobám rozsiahle
výnimky pre zápis do zoznamu znalcov 38. Konkrétne KEÚ PZ nebol povinný:
•

•

oznámiť MS SR meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo
a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer znalcov a osoby zodpovednej za výkon
znaleckej činnosti, lebo KEÚ PZ nemuselo mať s takýmito osobami Zz2004
požadovaný právny vzťah (§ 6, ods. 1, písm. b) a c), čím následne MS SR ani nemalo
zapísať do zoznamu znalcov ako fyzické osoby so vzťahom k KEÚ PZ aké konkrétne
fyzické osoby (§ 4, ods. 6, písm. b), bod 3) a zverejniť hore uvedené údaje o nich
spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,
oznámiť MS SR platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v
súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, a obchodné meno poisťovne, čím tieto
skutočnosti MS SR nemohlo zapísať do zoznamu znalcov (§ 4, ods. 6, písm. b), bod 6)
a zverejniť ich spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,

Zz2004 v svojom § 6, ods. 4 zároveň ustanovoval: “Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu
len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci [ods. 1 písm. b)]. “, čím nastala logicky
nevyhnutná otázka, v akých odboroch a odvetviach má byť a bude zapísaný KEÚ PZ. Zz2004
totiž zároveň predpokladal, že znalecký ústav bude zapisovaný do odborov, nie odvetví, čím
podľa Dankovčika a Rajničovej-Knapíkovej a pravidiel formálnej logiky nemožno prísť k
inému záveru než k tomu, že znalecké ústavy sú oprávnené vykonávať znalecké úkony vo
všetkých odvetviach patriacich pod odbor, v ktorom sú zapísané. 39 Tento záver a z neho plynúca
dlhodobá prax najmä vo veľmi čo sa týka odvetví početných a rozmanitých odboroch ako je
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znela: „17) Napríklad § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
36

37

Zoznamy znalcov a tlmočníkov v zmysle Zz1967.

38

Oddiel na zápis znalcov v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie MS SR v zmysle Zz2004.

DANKOVČIK, Ján- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra:
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s.148.
39
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napr. Kriminalistika, ale i Zdravotníctvo a farmácia, je v rozpore so zdravým rozumom i pri
akýchkoľvek nedostatkoch zabezpečovania kvality znaleckej činnosti cez osobu zodpovednú
za výkon znaleckej činnosti a jej formálny titul docent alebo profesor. Ako môže byť lekárnapr. profesor telovýchovného lekárstva- nie de iure, ale de facto skutočne osobou
zodpovednou za výkon znaleckej činnosti napr. v právnickej osobe, ktorá by bola zapísaná napr.
iba v jednom jedinom odbore- napr. Zdravotníctvo a farmácia- a byť takto garantom kvality
znaleckej činnosti znalcov v zároveň v SR 44 tak rozdielnych odvetviach odboru Zdravotníctvo
a farmácia súčasne ako sú napr. Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctva, Interná medicína,
Dermatológia či celá Farmácia atď.? Ešte lepší príklad nezmyselnosti stále do súčasnosti v SR
platnej a účinnej právnej úpravy by bol príklad, ak táto istá fyzická osoba má byť garantom
kvality znaleckej činnosti znalcov v právnickej osobe, ktorá by bola zapísaná vo viacerých
odboroch súčasne- napr. okrem Zdravotníctva a farmácie i v Stavebníctve či Ekonómii a
manažmente, čo nie je od Zz2004 do dnes vôbec neobvyklé, práve naopak.
I na základe hore uvedených slov je vecne nepochopiteľné, prečo pri vzniku Zz2004 ten
obsahoval ako novú podmienku pre trvalý zápis právnickej osoby ako znaleckého ústavu do
zoznamu znalcov to, aby zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti získala v príslušnom
odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul docent alebo profesor
v zmysle § 76 ZoVŠ 40 a Zz2006 to nielenže nezmenil, ale naďalej trval na splnení tejto
nezmyselnej podmienky i pre zápis KEÚ PZ ako znaleckého ústavu.
O tom, ako boli vopred detailne premyslené a najmä zvládnuté tieto procesy v praxi už od
momentu prípravy a tvorby Zz2004 v roku 2004, najlepšie vypovedá asi aplikácia týchto
dlhodobo v legislatívnom procese obsiahnutých ustanovení (i po prijatí Zz2004) na situáciu v
KEÚ PZ. 41 Už v čase tvorby a prijímania Zz2004 ani neskôr žiadna fyzická osoba na území
SR s titulom docent alebo profesor vo odbore Kriminalistike nebola a príslušný titul v
takomto odbore pre jeho neexistenciu v ZoVaT 42 z 2002, neskôr v ZoOŠPVaV 43 z 2005 a
v SmerniciSOVaT 44 z 2006 ani v jej predchodcoch, nebolo možné získať. Ak napriek
tomuto všetkému táto pre KEÚ PZ nesplniteľná podmienka bola v Zz2004 zavedená, a to
zároveň bez osobitných ustanovení či výnimky vo vzťahu ku KEÚ PZ, a to až do prijatia
Zz2006, nič lepšie no i smutnejšie nedokazuje dobový stupeň participácie pri príprave a tvorbe
novej právnej úpravy. Je zjavné, že nielen s KEÚ PZ = MV SR!, ale so všetkými novou právnou
úpravou dotknutými, okrem otázne ako “veľkého okruhu a ako a z akých dôvodov vybraných
osôb”, bolo komunikované a boli v spoločnej diskusii hľadané riešenia alebo sa tak dialo skôr
v obmedzenej miere, ak vôbec.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
40

V rámci KEÚ PZ bol ako osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v zmysle Zz2004 určený Václav
Krajník ako vedúci katedry kriminalistiky a forenzných disciplín a neskôr prorektor a rektor APZ, ktorý bol aj
odborným garantom ďalšieho vzdelávania na KEÚ PZ akreditovaného MŠVVaŠ SR, hoci získal vedeckopedagogický titul profesor v odbore Bezpečnostné služby, keď ho prezident SR vymenoval profesorom dňa 5.
decembra 2000. Pre jeho habilitačnú prácu pozri KRAJNÍK Václav: Kriminalistická identifikácia: Habilitačná
práca. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 1997.
41

42

Zákon č.132/2002 Z.z. o vede a technike.

43

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov.

44
Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra
2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky v znení neskorších predpisov.

34

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Celá situácia so zápisom KEÚ PZ, ktorý bol zapísaný do prvého oddielu zoznamov ZT podľa
Zz1967 a najmä § 6 VVz1967, v ktorom sa viedli ústavy a iné pracoviská špecializované na
znaleckú činnosť na MS SR ako znalecký ústav v odbore Kriminalistika až dňa
22.10.1996, mala súčasne svoju dobovú dimenziu i v legislatíve, za ktorú bolo zodpovedné
MV SR.
To, že KEÚ PZ: “vykonáva kriminalisticko-expertíznu činnosť” sa dostalo do právnej úpravydo ZoPZ 45 z 1993- v zmysle jeho § 2, ods. 1 cez novo doplnené písmeno n) až o 7 rokov neskôr
a 5 rokov po jeho zápise do zoznamu ZaT podľa Zz1967 s účinnosťou od 1. decembra 2001
(490/2001 Z.z.).
S účinnosťou až od 1. októbra 2002 sa v zmysle § 4, ods. 4 ZoPZ neskôr novo ustanovilo, že:”
Samostatnou organizačnou súčasťou Policajného zboru sú úrady justičnej polície a útvar
kriminalisticko-expertíznych činností. Úrady justičnej polície sú organizované spravidla
podľa organizácie súdov.6)”.
Znenie § 4 vrátane nadpisu nad paragrafom Organizácia Policajného zboru sa od 1. júla 2003
(155/2003 Z.z.) opäť menilo do nasledovného znenia odseku 1: “ „Policajný zbor sa člení na
službu justičnej polície, službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej
polície, službu dopravnej polície, službu ochrany objektov, službu cudzineckej polície, službu
hraničnej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu;
organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych
činností.
Nie priamo novým Zz2004, ktorý pritom okrem zrušenia Zz1967 novelizoval i 9 iných zákonov
vrátane zákona o štátnej službe príslušníkov PZ (73/1998 Z.z.), ale až 9 mesiacov po účinnosti
Zz2004 sa zmenilo pôvodné znenie ZoPZ s účinnosťou od 1. mája 2005 (69/2005 Z.z.).
Pôvodné znenie, že KEÚ PZ v zmysle § 2, ods. 1, písm. n) ZoPZ: “vykonáva kriminalistickoexpertíznu činnosť” a zároveň v zmysle § 4, ods. 1, text uvedený za bodkočiarkou: ”
...organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych činností.”
sa zmenilo. Nový text účinný ešte stále i v roku 2019 znie: “vykonáva kriminalistickoexpertíznu a znaleckú činnosť” a “organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar
kriminalisticko-expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť
podľa osobitných predpisov.4a) 46
Vo vzťahu ku KEÚ PZ sa v roku 2006 následne situácia s oneskoreným zápisom do zoznamu
ústavov v zmysle legislatívy z roku 2004 opakovala, a to vo výsledku podobne smutne ako v
zmysle legislatívy z roku 1967.
7 dní predtým!, ako by MS SR muselo vyčiarknuť KEÚ PZ zo zoznamu znalcov, v ktorej
figuroval ako znalecká organizácia, hoci ten bol okrem iného už v SR národným kontaktným
bodom a v rámci medzinárodnej spolupráce zabezpečoval výmenu dát z národných databáz
odtlačkov prstov a DNA profilov, sa stal Zz2006 z 2. februára 2006 účinným. Jeho zrýchlená
účinnosť bola (i pre riešenie na poslednú chvíľu) stanovená už dňom vyhlásenia, konkrétne od
21. februára 2006.

45

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Odkaz bol na § 105 až 111 TPz1961, po účinnosti nového TPz2005 od 1. januára 2006 sa odkaz mení v Slovlexe na jeho § 141 až 152 až pri verzii ZoPZ po novele 491/2008 Z.z. v zmysle jeho čl. 1, novelizačný bod 2.
46
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KEÚ PZ bol následne zapísaný MS SR do zoznamu znalcov ako znalecký ústav v odbore 49
00 00 Kriminalistika pod ev. č. 900013 47 dňa 6. júna 2006 rozhodnutím nástupkyne Daniela
Lipšica, 6. ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej (február 2006- júl 2006), konkrétne
rozhodnutím č. 1200/5 48 bez toho, aby mal vlastnú právnu subjektivitu ako súčasť Policajného
zboru, lebo touto nedisponuje ani len samotný Policajný zbor v SR v zmysle § 3 ZoPZ od jeho
vyhláseného znenia v roku 1993 až do roku 2019.
2.2.2

Splnenie 4 podmienok na zotrvanie v zozname znalcov do 6 mesiacov od účinnosti
Zz2004 fyzickými osobami

Zz2004 vo svojom vyhlásenom znení v § 34, ods.1 ako axiómu ustanovoval: “Znalci a
tlmočníci, ktorí sú vymenovaní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ústavy a iné
pracoviská zapísané v zozname podľa doterajších predpisov, sa považujú za znalcov-fyzické
osoby, znalecké organizácie alebo tlmočníkov podľa tohto zákona.” Zo znenia i vyššie
napísaného je zrejmý zámer zachovať kontinuitu zápisov tak, aby fyzické osoby, právnické
osoby a iné entity zapísané v zoznamoch znalcov a tlmočníkov podľa Zz1967 sa nachádzali v
zozname znalcov podľa Zz2004 i po 1.9.2004.
Kontinuita zápisu v zozname znalcov však bola iba podmienečná a dočasná. Čo a dokedy bolo
potrebné vykonať, aby zotrvanie v zozname znalcov v zmysle Zz2004 bolo trvalé, deklarovali
nasledujúce ustanovenia z legislatívy z roku 2004.
Do 6 mesiacov od účinnosti Zz2004 (do 28.2.2005) boli všetci, ktorí boli zaradení do zoznamu
znalcov vytvoreného a vedeného už iba MS SR, povinní pre ich trvalý zápis urobiť viacero
úkonov.
Prvým z nich bolo preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti. Tú definoval vo vyhlásenom
znení vtedajší § 5, ods. 7 Zz2004. Bola ním stanovená iba ako obmedzená trestná bezúhonnosť
a netýkala sa zároveň právnických osôb, keďže trestná zodpovednosť právnických osôb v SR
v roku 2004 neexistovala a bola zavedená až v roku 2016.
Druhým z nich bola platba správneho poplatku za zápis do zoznamu znalcov a povinnosť ju
preukázať MS SR predložením dokladu o jeho zaplatení. Aj z tohto dôvodu bolo v DS k Zz2004
na záver jej všeobecnej časti uvedené nasledovné: “Návrh zákona nemá priame negatívne
dôsledky na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, naopak
očakáva sa príjem do štátneho rozpočtu vo výške minimálne 12 mil. korún zo správnych
poplatkov, čo svojím listom č. 24865/2003-81z 13. 01. 2004 potvrdilo aj Ministerstvo financií
SR.” Na aký účel a či v súvislosti s lepšou správou znaleckej činnosti znalcov boli tieto zdroje
následne štátom ako napr. investície do ľudských zdrojov použité, nie je známe, no dá sa o tom
oprávnene pochybovať.
Zz2004 totiž vo svojom čl. 2 a čl. 3 menil ZoSúdP 49 i ZoSpP 50. Najprv v sadzobníku ZoSúdP
v položke 29 vypustil písmeno a). To od vyhláseného znenia v roku 1992 z 20 Kčs- “Za
oznámenie mena znalca alebo tlmočníka zo zoznamu znalcov a tlmočníkov” najprv narástlo na

Pozri viac napr. v texte História kriminalistickej a expertíznej činnosti na území Slovenska vo farebnej
dvojjazyčnej (Sj a Aj) oficiálnej publikácii KEÚ PZ bez uvedenia jej autorov, roku vydania, vydavateľa i ISBN.

47

DANKOVČIK, Ján- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra:
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s.234.
48

Zákon

o znalcoch,

tlmočníkoch

49

Zákon č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

50

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov- ďalej len “ZoSpP”.
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50 Sk a zároveň vznikol nový poplatok- “Za nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov”
v sume 50 Sk (150/1993 Z.z.). Neskôr novozavedené písmená c)- týkajúce sa znalcov a
tlmočníkov a d)- týkajúce sa správcov konkurznej podstaty (457/2000 Z.z.) stanovovali sumu
až 500 Sk, konkrétny názov položky bol “Z návrhu na vymenovanie za znalca alebo tlmočníka”.
Rok 2004 priniesol veľmi razantné zvýšenie súm, keď najprv od 1. januára 2004 suma za
“Z návrhu na vymenovanie za znalca alebo tlmočníka” z 500 Sk narástla 4x! až na 2000 Sk
(513/2003 Z.z.). O 9 mesiacov neskôr účinnosťou Zz2004 bol tento súdny poplatok úplne
vypustený zo ZoSúdP, no keďže zápisy začali byť subsidiárne regulované i SpP 51, tak v ZoSpP
sa v sadzobníku položka 5 doplnila písmenami f) a g). V ich zmysle zápis do zoznamu ZTP
podľa Zz2004 bol vo výške 5000! Sk a výpis zoznamu ZTP podľa Zz2004 50 Sk za každú
stranu. V priebehu jedného roka 2004 tak táto suma narástala až 10-násobne!, pričom
sumu 5000 Sk museli zaplatiť všetci, ktorí chceli byť v zozname ZTP podľa Zz2004, ako
aj tí, ktorí sa už v zoznamoch ZT podľa Zz1967 nachádzali. Vplyvom zavedenia meny euro
v SR, ktorá nahradila Sk, boli sumy 5000 Sk a 50 Sk zmenené od 1.1.2009 na 165,50 euro a
1,50 euro, čo trvá pre ZoSpP až doteraz. Je veľmi citlivou otázkou (nielen z hľadiska
finančného), či požadovanie platby od už v zozname znalcov raz zapísanej osoby za jej zápis v
novom odbore a/alebo odvetví, t.j. zjednodušene a nesprávne za tzv. “rozširujúci” zápis, je dnes
motivujúco nastavené vzhľadom k vôbec filozofii existencie a vedenia zoznamu znalcov.
Tretím z úkonov, ktorý boli všetci z kontinuálneho vytvoreného zoznamu znalcov vedeného
už MS SR povinní pre ich trvalý zápis urobiť do 28.2.2005, bola povinnosť MS SR predložiť
úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla
vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti. Išlo o úplne novú povinnosť, lebo
Zz1967 ani vo verzii Zz2003 žiadnu takúto povinnosť nevyžadoval, hoci napr. znalecká činnosť
znalcov v súvislosti s činnosťou poisťovní bola už vtedy nie neobvyklá. 52 Zz2004 zároveň vo
vyhlásenom znení v § 9, ods. 3 stanovil limit poistného plnenia u znalca za jednu poistnú
udalosť najmenej vo výške 1 000 000 Sk (neskôr bola prevedená na sumu 33 193 euro).
Zodpovednosť v práve je večná, rozsahom obrovská i interkultúrna téma 53, čo platí i pre
zodpovednosť znalcov pri znaleckej činnosti 54, z ktorej iba časť sa týka zodpovednosti za
škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti. Tu preto iba

51

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Pozri napr. dobovú prácu ILAVSKÝ, Miloslav: Znalecká činnosť pre poisťovne. Bratislava: STU v Bratislave
SvF ÚSZ, 2003.
52

53
Pozri pre jej základné kultúrne východiská u nás a v USA pútavé dielo PROCHÁZKA, Radoslav: Mak proti
Gatsbymu. Osud, vina a zodpovednosť za škodu. Trnava, Edition Ryba, 2009

Pozri viac i v SR najmä v prácach Kristiána Csácha- CSÁCH, Kristian: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom
a kolíznoprávnom kontexte (Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou). Košice: UPJŠ,
2009.
[online],
2009
[citované
20.2.2018]
Dostupné
na
internete
:
https://www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_8.pdf, CSACH, K., DOLEŽAL, T., HUSÁR, J., SUCHOŽA, J.,
ŠIRICOVÁ, Ľ.: Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s
akcentom na europeiz|ciu deliktuálneho práva. Košice : UPJŠ, 2011 [online], 2011 [citované 20.2.2018] Dostupné
na internete : https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_27.pdf, CSÁCH, Kristian: Imunita súdom
ustanovených znalcov voči nárokom na náhradu škody. In: Európske a národné rozmery civilného práva, etický
rozmer a zodpovednosť právnických profesií“. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2011, s. 331336 či advokátov Petra Strapáča a Mariána Ďuranu- STRAPÁČ, Peter- ĎURANA, Marián: Postavenie a
zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, najmä str.
54

149 až 2009 či STRAPÁČ, Peter - ĎURANA, Marián: Zodpovednosť za škodu spôsobenú osobami nezapísanými
v zozname znalcov pri výkone znaleckej činnosti. In: Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 20, 2014, č. 7-8, s. 2939.

37

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

veľmi stručne k vyššie spomínanému ako 3. povinnému úkonu. Tým, že Zz2004 nerozoznával
rozdiely medzi znalcami z radov fyzických osôb resp. právnických osôb, ani medzi odbormi či
odvetviami a stanovil iba jednu hore už uvedenú podmienku tohto nie dobrovoľného, ale zo
Zz2004 povinného zmluvného poistenia, je možné veľmi dôvodne pochybovať, či cieľ právnej
úpravy bol dosiahnutý a v zmysle slov DS k Zz2004 “druhá strana” začala byť týmto poistením
i reálne chránená. Ak sa diabol skrýva v detailoch, tak v poistení to platí obzvlášť, najmä ak
znenie Zz2004 a na základe neho osobami zo zoznamu znalcov reálne v zmysle Zz2004
uzatvárané poistné zmluvy nemali okrem limitu poistného plnenia u znalca za jednu poistnú
udalosť najmenej vo výške 1 000 000 Sk definovaný ani len minimálny rozsah zodpovednosti
ako je to napr. pri povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (381/2001 Z.z.). 55 Úplne nadbytočný zápis údajov o
obchodnom mene poisťovne a platnosti poistenia do zoznamu znalcov vrátane možného
následku vyčiarknutia zo zoznamu znalcov, ak poistenie do 3 mesiacov od jeho zániku nebolo
znovu obnovené v zmysle § 8, ods. 1, písm. b), iba podčiarkli pre MS SR obrovskú
administratívnu záťaž spolu s celkovou nepremyslenosťou až nezmyselnosť tohto Zz2004 v
danej podobe novozavedeného inštitútu. Toto kritické tvrdenie platí i pri priznaní skutočnosti,
že otázky možných výluk v rámci minimálneho štandardu jednotlivých poistných zmlúv boli,
sú a asi i budú vždy večnou témou, čo platí i pre znaleckú činnosť znalcov nie vo vzťahu
k bežným rizikám existujúcim pri znaleckej činnosti znalca, ale najmä ich oddeleniu od tzv. ich
spornej šedej zóny, ako je tomu analogicky napr. pri zodpovednosti športovcov za športovcov
úrazy. 56
Štvrtým z úkonov, ktorý boli všetci z kontinuálneho vytvoreného zoznamu znalcov vedeného
už MS SR povinní pre ich trvalý zápis urobiť do 28.2.2005, bolo nahlásenie údajov MS SR,
ktoré sa zapisovali do zoznamu znalcov, lebo rozsah týchto údajov bol pre účely zoznamu
ZTP podľa Zz2004 väčší ako rozsah údajov vedený v zoznamoch ZT podľa 1967. V tomto
kontexte treba pripomenúť, že rozsah údajov, ktoré sa zapisovali do zoznamov ZT v zmysle
Zz1967 neboli stanovené ani v ňom, ani vo VVz1967, ale určovalo ho až konkrétne znenie
tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 na základe nich vydanej Smernice1973ČR na jej strane č. 26,
resp. na strane 31 v Iz1974SR. Boli to v prvom stĺpci meno a priezvisko, v druhom bydlisko, v
treťom organizácia, v ktorej je znalec v pracovnom pomere, v štvrtom osobitná špecializácia,
v piatom dátum a č. dekrétu a v šiestom poznámky. O údajoch vedených o ústavoch sa však
Smernica1973ČR ani Iz1974SR vôbec nezmieňujú. VVz1996 57, ktorá v zmysle § 5, ods.1,
3. veta priniesla vedenie zoznamov ZT podľa Zz1967 v “jednotnej elektronicky spracovanej
forme” zároveň ustanovovala vo svojom § 2, že k návrhu na vymenovanie za znalca bolo
potrebné priložiť množstvo nových listín navyše. Táto, často veľmi rozsiahla dokumentácia o
desiatkach strán, bola po vymenovaní za znalca vedená s ďalšími podkladmi o ňom na
krajských súdoch v tzv. osobnom spise znalca. VVz2004 i preto v § 2, ods. 3 ustanovovala:

55

Pre porovnanie napr. s Francúzskom pozri LITTVOVÁ, Veronika: Poistenie zodpovednosti v rámci
francúzskeho systému znaleckej činnosti. In: Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 : recenzovaný vedecký zborník
vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor
poisťovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 139-147.
Tu odkazujem na úplne fenomenálne dielo sudcu NS ČR Michala Králíka z roku 2016 o zodpovednosti v športe
na skoro 1500 stranách, ktoré považujem za veľmi inšpirujúce z hľadiska štruktúry i obsahu i pre oblasť znaleckej
činnosti znalcov- KRÁLÍK, Michal: Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Praha: Leges,
2016.
56

Vyhláška MS SR č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (zrušila
VVz1967).
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“Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi, tlmočníkovi alebo
prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajú listiny, ktoré sa týkajú osoby
znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho činnosti a profesijného rastu.” Prijatie
Zz2004 a vedenie zoznamu ZTP podľa 2004 už iba na MS SR preto znamenal i logický
fyzický presun predchodcov týchto osobných spisov znalcov a nich obsiahnutej
dokumentácie (v niektorých prípadoch i za desaťročia) ich postupnými prevozom autami
z 8 krajských súdov do sídla MS SR v tom čase na Župnom námestí v Bratislave. 58 DS k
Zz2004 uvádza ako zásadné pozitíva vedenia jediného zoznamu ZTP podľa Zz2004 najmä jeho
ľahšiu prístupnosť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup cez internet, lebo roky dovtedy
boli zoznamy na 8 krajských súdoch dostupné najmä iba osobne, v stránkové dni a úradné
hodiny v miestnostiach na to určených, ktoré museli byť zreteľne označené a uvedené na
orientačnej tabuli súdu. “Za nahliadnutie do zoznamu znalcov a tlmočníkov”, čo v sebe
obsahovalo “možnosť nahliadať a vyhotovovať z nich odpisy a výpisy” sa platilo najprv 20 Sk,
neskôr 50 Sk, pričom pokojne mohla nastať situácia, že na krajskom súde v Bratislave nebol
zapísaný žiadny znalec v potrebnom odbore/ odvetví, no o pár desiatok kilometrov na krajskom
súde v Trnave či Nitre už áno.
Zlacnenie a lepšie sprístupnenie zoznamu ZTP pomocou IKT preto treba jednoznačne privítať,
keďže bolo súčasťou začínajúcej informatizácie celej justície. 59 Tej dominoval projekt Súdny
manažment 60, ktorého imanentnou súčasťou bol i zoznam ZTP podľa Zz2004 dostupný pre
verejnosť prostredníctvom JASPI. 61 Zoznam ZTP podľa Zz2004 nebol v zmysle ani Zz2004
ani VVz2004 informačným systémom verejnej správy v dnešnom zmysle slova. 62 Zoznam

Podľa výpovedí dobových svedkov sa tak dialo postupne v priebehu roku 2004, pričom faktické prevzatie obsahu
spisov vrátane kontroly obsahu toho, čo sa v nich (ne)nachádzalo v momente zmeny ich držiteľa z krajského súdu
na MS SR nielen pre ich celkové množstvo v rozsahu niekoľko tisíc nebolo nikdy vykonávané a nezachoval sa o
tom žiadny relevantný záznam.

58

59

Pozri viac o jej vývoji v rokoch 1999-2005 vo vystúpení v rokoch 1998-2002 najprv vedúceho služobného úradu
MS SR, neskôr ministra spravodlivosti (2002-2006) na Medzinárodnom kongrese ITAPA, čo je najväčšie IT
podujatie na Slovensku- viac v LIPŠIC, Daniel: Informatizácia justície. Vystúpenie na ITAPA 2005. [online], 2005
[citované 22.2.2018] Dostupné na internete: https://www.itapa.sk/data/att/112.pdf.
60

Pozri viac pre jeho vývoj DUBOVCOVÁ, Jana: Švajčiarsko-slovenský projekt Súdna správa na Slovensku. In:
Justin: časopis Združenia sudcov Slovenska, Roč. 4, 1999, č. 5, s. 51 – 52, MIŠOVIČOVÁ, Mária: Výrazné
skrátenie súdneho konania – Projekt Súdny manažment predstavuje nový prvok v práci justície. In: Verejná správa,
2002, č. 2, či STAROŇOVÁ, Katarína: Projekt "Súdny manažment" ako protikorupčný nástroj. In: BEBLAVÁ
SIČÁKOVÁ, Emília- BEBLAVÝ, Miroslav (eds.): Jedenásť statočných: Prípadové štúdie protikorupčných
nástrojov na Slovensku. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2008, s. 215- 230.

61
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky- ďalej
len “JASPI” Vypracovaním jeho návrhu bolo vládou SR v júli roku 1995 poverené MS SR v spolupráci s úradom
vlády SR. Po schválení návrhu vo februári 1996 bol implementácia JASPI realizovaná po krokoch (pozri materiály
schválené uzneseniami vlády SR č.527/1995, č.653/1996, č.286/1998, č.451/1998, č.74/1999, č.853/2000,
č.727/2001, č. 1154/2001, č. 137/2002, č. 528/2002, č. 529/2002, č. 11/2003 a č. 325/2006).Pozri o ňom viac vo
vzťahu k znaleckej činnosti znalcov napr. v diele HOCHMANN, Ján: Jednotný automatizovaný systém právnych
informácii – JASPI ako efektívny nástroj v súdnoznaleckej činnosti. In: Almanach znalca, Roč. 1, 2003, č. 2-3.

Prvý zákon o informačných systémoch verejnej správy bol v SR prijatý až v roku 2006 (275/2006 Z.z.), predtým
existoval tzv. zákon o štátnom informačnom systéme (261/1995 Z.z.). Inštaláciu a prevádzku aplikácie na PC
pracovníkov v čase rôzne nazývaného útvaru zodpovedného za znaleckú činnosť MS SR vrátane importu a
aktualizácie dát z nej do zoznamu ZTP podľa Zz2004 na JASPI zväčša raz týždenne títo spolu zabezpečovali v
spolupráci so sekciou informatiky MS SR a obchodnou spoločnosťou JuSoft, s.r.o. Michala Husára, ktorá dodávala
MS SR i služby vo vzťahu k údržbe a rozvoju aplikácie.
62
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ZTP podľa Zz2004 (ako tvrdia i Dankovčik a Rajničová Knapíková63) zároveň nemal,
rovnako ako cez internet dostupný Obchodný register (530/2003 Z.z.), materiálnu
publicitu 64 a rozhodujúce pre zistenie skutočného stavu veci boli informácie uvedené
najmä v osobných spisoch znalcov.
Rozsah údajov v zozname ZTP podľa Zz2004 nadväzoval predovšetkým na 6 stĺpcov údajov
zbieraných podľa Iz1974SR.
Vo vzťahu k prvému stĺpcu bol k menu a priezvisku doplnený akademický titul a dátum
narodenia. Najmä akademický titul mal smerom navonok signalizovať formálnu odbornú
erudíciu znalca v zmysle ZoVŠ resp. jeho predchodcov, čo so sebou pri získaní nového resp.
ďalšieho titulu prinášalo i administratívnu záťaž v podobe vydávania nových identifikačných
znakov znalca, na ktorých sa uvádzali tiež. 65 Hoci VVz1996 vo svojej prílohe č. 1 v bode III.
uvádzala, že Poradný zbor ministra spravodlivosti SR pre znalecké otázky odporučil medzi
všeobecnými podmienkami na vymenovanie za znalca za hornú vekovú hranicu na
vymenovanie za znalca spravidla 60 rokov a na samotný výkon znaleckej činnosti spravidla 70
rokov, Zz2004 na ňu nenadviazal a zbierané údaje o dátumoch narodení znalcov neboli
využívané ani pri analýzach vekového priemeru znalcov v konkrétnom odbore či odvetví s
cieľom prijatia prípadných opatrení na zabezpečenie kontinuity a dostupnosti znaleckej činnosti
v nich.
Vo vzťahu k druhému stĺpcu bolo bydlisko zmenené na trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a
doplnené o miesto výkonu činnosti.
Vo vzťahu k tretiemu stĺpcu s názvom “organizácia, v ktorej je v pracovnom pomere”, bol
tento nezmyselne zachovaný ako “identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná”,
pričom o (ne)užitočnosti zbierania tohto typu čiastkového údaju podliehajúceho navyše
možným častým zmenám sa dalo už vtedy veľmi dôvodne pochybovať.
Vo vzťahu k piatemu stĺpcu “dátum a č. dekrétu” bol do zoznamu znalcov zapisovaný “deň
zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu”. Vzhľadom na možnosť zápisu vo
viacerých odboroch a odvetviach, ktoré súčasne mohli byť v úplne rôznych dátumoch, bola
fyzická možnosť zápisu iba jedného dátumu zápisu/ vyčiarknutia na znalca do Súdneho
manažmentu prenášaná v takejto forme do JASPI najskôr viac ako nedostatočná a iba zbytočne
mätúca (paradoxne šiesty stĺpec “Poznámky” nebol v zmysle Zz2004 zachovaný, no v aplikácii
bol prístupný). Prvá zmena VVz2004 na VVz2005 66 síce priniesla zmenu, ktorou sa
zverejňovali na webovom sídle MS SR trvalo znalci aj po ich vyčiarknutí zo zoznamu znalcov,

63
DANKOVČIK, Ján- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra:
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 53-54.

Zákon

o znalcoch,

tlmočníkoch

64

Porovnaj s dielom CSÁCH, Kristian: Materiálnoprávne účinky chýbajúcich, správnych a nesprávnych zápisov
v obchodnom registri (Materiálna publicita registra). In: Sborníky 32 : Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy
a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem : sborník ze setkání kateder
obchodního práva právnických fakult České a Slovenské republiky ve dnech 6. až 7.února 2007 v Průhonicích u
Prahy. Praha : Universitas Carolina Facultas Iuridica, 2007, s.26-51.

Zo svojej praxe na MS SR si pamätám veľmi smutný prípad, kedy “iba” hosťujúci profesor v zmysle § 79 ZoVŠ
po zapísaní vedecko- pedagogického titulu profesor resp. jeho skratky “prof.” v zmysle § 76 ZoVŠ na svojich
identifikačných znakoch chybou MS SR bez toho, že by ho skutočne a v zmysle akademickej etiky i pravidiel i
získal, na to neupozornil a tieto potom roky pri svojej znaleckej činnosti používal.
65

66

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z. v znení vyhlášky č.500/2005 Z. Z.
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no problém so zverejňovaním viacerých dátumov pri väčšom počte odborovú odvetví ako iba
1 sa pozitívne zmenil až neskôr po rokoch- hlavne vplyvom projektov RESS 67 a ESS 68.
Vytvorenie na základe Zz2004 tzv. evidenčného čísla v rozsahu nového šesťmiestneho čísla
prideľovaného znalcom z radov fyzických i právnických osôb MS SR namiesto ich iného, už
všeobecne používaného a jednoznačného identifikátora, je možné hodnotiť za jedno z veľkých
negatív praktickej aplikácie novej právnej úpravy. Toto tvrdenie podporuje i fakt, že sa do
zoznamu znalcov malo zapisovať popri tomto evidenčnom čísle IČO 69 podľa ZoŠŠ 70, no iba u
právnických osôb. V zmysle § 27, ods.1 ZoŠŠ sa vždy jedinečné a iba raz pridelené IČO už v
roku 2004 používalo na jednoznačnú identifikáciu nielen právnickej osoby, ale i podnikateľa a
malo podľa ZoŠŠ i evidenčný význam, pričom v zmysle § 21 odsek 1 tohto zákona bola pre
jeho účely za podnikateľa považovaná i fyzická osoba, ktorá vykonáva inú zárobkovú činnosť
podľa osobitných predpisov, a teda i fyzické osoby zapisované do zoznamu ZTP podľa Zz2004
vrátane znalcov. V zmysle tohto ustanovenia a § 27 odsek 5 písmeno e) ZoŠŠ vo vyhlásenom
znení s účinnosťou od 1. januára 2002, boli pritom i tieto fyzické osoby (zapisované do
zoznamov ZT najprv podľa Zz1967 a neskôr i zoznamu ZTP podľa 2004) povinné požiadať ŠÚ
SR 71 o pridelenie IČO najneskôr do 10 dní od ich zápisu, ak im už predtým nebolo pridelené z
iného dôvodu (napr. dotknutá fyzická osoba bol súčasne fyzickou osobou- podnikateľom a IČO
mu bolo pridelené ešte pred jeho zápisom ako znalca už z tohto iného dôvodu).
Keďže MS SR údaje o IČO pri fyzických osobách v zozname ZTP podľa Zz2004 neevidovalo,
ZoŠŠ zároveň pri nepožiadaní o IČO nestanovoval žiadnu sankciu a mnohí znalci o tejto
povinnosti zároveň prosto nevedeli, tak si ju ani pri zápise do zoznamu znalcov v roku 2004 ani
neskôr nesplnili (najmä znalci- lekári). Veľkosť problému sa ukázala až neskôr, kedy bez
prideleného IČO nebolo možné znalcovi vôbec vytvoriť a ani ním dobrovoľne si následne
aktivovať elektronickú schránku v zmysle ZoE-Governmente 72. IČO začalo zároveň neskôr
slúžiť aj pre účely identifikácie z dôvodu potreby výmeny informácii medzi MS SR a SP 73 pre
účely sociálneho poistenia. Ak fyzickej osobe zapísanej v zozname ZTP podľa Zz2004 vznikne,
resp. zanikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie po 31. decembri
2014, vznik, resp. zánik tohto poistenia im oznamuje v zmysle zmeny zákona už SP, ktorá pre
tento účel potrebuje aktuálne informácie o ich zápise alebo vyčiarknutí do/zo zoznamu ZTP
podľa Zz2004, keďže im oznamuje aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti
poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného.
Naopak ako úplne zásadné a prínosné sa prijatím legislatívy z roku 200 ukázalo zbieranie a
zverejňovanie nového typu údaju zapisovaného do zoznamu ZTP podľa Zz2004. Boli to
kontaktné údaje v zmysle § 1, ods. 6 VVz2004 slúžiace na okamžité zastihnutie znalcov,

67

Rozvoj elektronických služieb súdnictva.

Elektronický súdny spis ako komplexný informačný systém na správu a vedenie civilnej, obchodnej, správnej
a trestnej agendy pre súdy Slovenskej republiky.
68

69

Identifikačné číslo organizácie.

70

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

71

Štatistický úrad Slovenskej republiky.

72
Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
73

Sociálna poisťovňa.
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tlmočníkov a prekladateľov v rozsahu telefónne číslo (stále častejšie dobrovoľne poskytované
najmä na mobilný telefón namiesto pevnej linky i pre potreby nočného tlmočenia či dopravnej
nehody, ale i pre tlak trhu) a/alebo adresa elektronickej pošty.
Hoci § 4, ods. 8 Zz2004 ustanovuje bez zmeny až dodnes, že: „Znalec, tlmočník alebo
prekladateľ zapísaný v zozname je povinný ministerstvu oznámiť a písomne preukázať všetky
zmeny údajov zapísaných v zozname a zmenu podmienok pre zápis do zoznamu najneskôr do
30 dní od tejto zmeny.“, je to veľmi ťažko vynútiteľné ustanovenie, hoci má správny zmysel a
účel. Je preto dnes spoločným záujmom MS SR i osôb zapísaných v zozname ZTP podľa
Zz2004 overiť resp. aktualizovať s aktuálnym skutkovým a právnym stavom u cca 4000 stále
aktívne v zozname ZTP podľa Zz2004 zapísaných subjektov práva niekoľko desiatok tisíc
údajov. Cieľom je dať do súladu aktuálny skutkový a právny stav, obsah osobného spisu znalca
a údaje z neho publikované dnes už nie na JASPI, keďže ich inovované zobrazovanie bolo
zmigrované z JASPI na webové sídlo MS SR najneskôr do 31.12.2015 a tam zobrazované
postupne v inovovanej podobe najmä po 1.1.2016. Sobáš a zmena priezviska, zisk titulu či
zmena miesta výkonu činnosti resp. kontaktných údajov sú zmeny, o ktorých sa MS SR bez
aktívneho prispenia pomocou podania znalca vo vzťahu k MS SR nemá dnes ako dozvedieť.
Aspoň časť problémov s aktualizáciou resp. s problémom pravdivosti údajov by mohla
odpadnúť, ak by sa optimálne využila pokračujúca elektronizácia verejnej správy a prepojením
zoznamu ZTP podľa Zz2004 napr. na register obyvateľov vedený MV SR podľa
ZoHPOSR 74 resp. register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedený
ŠÚ SR podľa ZoRPO75 či dokonca register trestov vedený GP SR 76 podľa ZoRT 77.
2.2.3

Splnenie 4 podmienok na zotrvanie v zozname znalcov do 6 mesiacov od účinnosti
Zz2004 nie fyzickými osobami

Zápis údajov týkajúcich sa právnických osôb do zoznamu ZTP podľa Zz2004 bol temer
rovnaký oproti už horeuvedenému o fyzických osobách, no mal zároveň i svoje niektoré úplne
zásadné špecifiká.
Za prvé platilo, že v zmysle Zz1967 a najmä § 6 VVz1967 nadväzujúc na prax počas Zz1959
MS začalo viesť i zoznam ústavov skladajúci sa z 2 oddielov, od ktorých možno žiadať
posudky. V prvom oddiele sa viedli ústavy a iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť;
v druhom oddiele vedecké ústavy, vysoké školy a organizácie, od ktorých mohli štátne orgány
vo zvlášť ťažkých prípadoch žiadať znalecké posudky. Zz1967 ani po Uznesení vlády č.
404/1991, ktorým vznikol znalecký odbor podnikové hospodárstvo a ani vo verzii Zz2000 78,
ktorý po dlhých 37 rokoch zaviedol novým znením § 21, ods. 3 tzv. zákaz podať znalecký
posudok o hodnote podniku v znaleckom odbore podnikové hospodárstvo v SR znalcovi, ktorý
bol “iba” jednou fyzickou osobou, stále nepoznal termín znalecká organizácia, čo v ČR
pretrvával až do prijatia Zz2019ČR, ktorý predpokladá vznik tzv. znaleckých kancelárii.

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

74

zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

75

76

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

77

zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

78

Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z.
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Termín znalecká organizácia ako právny inštitút zaviedol v SR až Zz2004, ktorý zároveň v
prechodných ustanoveniach v § 34, ods.1 ustanovil, že všetky v 2 oddieloch zoznamu vedeného
MS SR ešte v zmysle Zz1967 zapísané entity, ostávajú podmienečne kontinuálne zapísané v
zozname znalcov ako znalecké organizácie a majú taktiež 6 mesiacov do 28.2.2005, aby splnili
podmienky uvedené v § 35. Ak sa niektorá z nich chcela zapísať ako znalecký ústav, musela
splniť okrem toho i podmienky uvedené v § 6 i § 19 Zz2004. VVz2004 vo svojom § 3
obsahovala okrem tohto ešte osobitné ustanovenia o zápise do zoznamu a výkone znaleckej
činnosti pri stanovovaní hodnoty majetku podniku, ktoré nadväzovali na znenie Zz2000.
Tu je dôležité podotknúť dôležitý fakt, ktorý predchádzal tomuto procesu a v mnohých
prípadoch ho úplne determinoval. Najmä v hore spomínanom druhom oddiele zoznamu
vedeného MS SR v zmysle Zz1967 a najmä § 6 VVz1967 boli dlhodobo vedené i vysoké školy
resp. ich fakulty alebo iné súčasti VŠ nesúce názov (znalecký) ústav. Nový ZoVŠ s účinnosťou
od 1. apríla 2002 odňal vlastnú právnu subjektivitu fakultám, keď ustanovoval: “Práva a
záväzky fakúlt, ktoré sú k 1. aprílu 2002 súčasťou vysokých škôl uvedených v prílohe č. 1,
prechádzajú na príslušnú vysokú školu.”
Aj z tohto hľadiska malo MS SR najneskôr s prijatím ZoVŠ už v roku 2002, úplne najneskôr
však s prijatím Zz2004 v roku 2004 vzhľadom na jeho prechodné ustanovenia v § 35
“stotožniť” každú entitu inú ako fyzickú osobu zapísanú v zozname znalcov po 1. septembri
2004 s právnickou osobou na základe jej názvu, sídla a IČO, lebo Zz2004 ustanovoval s
účinnosťou od 1. septembra 2004 v § 8, ods. 1, pís. d) po bodkočiarku nasledovné:
“Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, kto nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu”,
pričom znalecká organizácia i znalecký ústav museli byť v prvom rade vždy právnickými
osobami.
To, že sa tak nestalo v žiadnom prípade, asi okrem dlhodobo v rozsahu názov, sídlo a IČO v
zozname znalcov jedine správne zapísanej EUBA 79, bolo jedným z najväčších negatív pri
implementácii princípov dobrej správy v znaleckej činnosti znalcov zo strany za vedenie
zoznamu ústavov dlhodobo ešte v zmysle v zmysle Zz1967 a najmä § 6 VVz1967
zodpovedného MS SR, na ktorý zoznam znalcov v zmysle Zz2004 iba kontinuálne nadviazal.
Vplyvom prechodných ustanovení Zz2004 totiž platilo, že všetky entity zapísané v zoznamoch
ZaT podľa Zz1967, konkrétne v zozname ústavov vedenom centrálne na MS SR v zmysle § 6
VVz1967 skladajúcom sa z 2 oddielov, boli od 1. septembra 2004 kontinuálne podmienečne
zapísané v zozname znalcov ako znalecké organizácie s osobitnými ustanoveniami v § 3
Vvz2004 pre znalecké organizácie stanovujúce hodnotu majetku podniku. Ak by ktorákoľvek
z nich ašpirovala na zápis do zoznamu znalcov i ako znalecký ústav v zmysle Zz2004, musela
by splniť podmienky ako každá iná právnická osoba uvedené nielen v prechodných
ustanoveniach, ktoré sme už vyššie analyzovali, ale i v § 6, ods. 1 a zároveň i § 19, ods. 3
Zz2004.

Ekonomická univerzita v Bratislave- ďalej len “EUBA”. Pre viac o jej Inštitúte ekonomického
znalectva a expertíz pri Centre ďalšieho vzdelávania EUBA ako jej výkonným pracoviskom
pre znaleckú znalcov pozri napr. informácie na stranách 9 a 10 v diele SEDLÁKOVÁ, Iveta.
(zost.): Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s
dôrazom na právny úkon squeeze - out a fúzie : 2. medzinárodná vedecká konferencia : 10.
september 2008, Bratislava : vedecký zborník prednášok z odborných školení znalcov. Žilina:
Žilinská univerzita, 2008
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Podmienky uvedené v § 19, ods. 3 Zz2004 boli uvedené v písmenách a) až d) a boli 4.
Prvou podmienkou pre trvalý zápis právnickej osoby ako znaleckého ústavu/znaleckej
organizácie do zoznamu znalcov bola tá, že právnická osoba spĺňa 5 predpokladov uvedených
v § 6 ods. 1, konkrétne uvedených v písmenách a) až e). Prvou bola otázka špecializácie, ktorá
bola pri časovej následnosti pri procesoch založenia, vzniku a zápisu právnickej osoby- napr.
obchodnej spoločnosti založenej podľa ObZ- do zoznamu znalcov posudzovaná MS SR
dlhodobo najmä formalisticky vzhľadom na znenie zakladajúceho dokument podľa typu tejktorej právnickej osoby. Problém, ktorý vznikal napr. pri s.r.o. , bol ten, čo bolo pri špecializácii
skôr - pomyselná sliepka (zápis do ORSR) alebo pomyselné vajce (zápis do zoznamu
znalcov) 80. Druhou bola opäť v praxi často iba veľmi, veľmi formálne plnená podmienka
existencie definovaných typov právnych vzťahov právnickej osoby k 3 znalcom zapísaným v
príslušnom odbore, čo viedlo v nemalej miere nie k reálnej spolupráci znalcov v listinou
deklarovanom kolektíve, ale iba k formálnym vzťahom na papieri bez reálnej pridanej hodnoty
a často i “lietajúcim znalcom” po vzore lietajúcich učiteľov na VŠ “garantujúcim” zápis raz u
tej, raz u inej právnickej osoby. Treťou podmienkou bol nový inštitút tzv. osoby zodpovednej
za výkon znaleckej činnosti, ktorej reálna (ne)zodpovednosť vzhľadom k rôznorodosti jej
možných vzťahov k právnickej osobe a práv, povinností a zodpovednosti štatutárneho orgánu
je dodnes predmetom polemík spochybňujúcich jej pridanú hodnotu. Štvrtou bolo materiálne
vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti, ktoré v niektorých odboroch/ odvetviach
znaleckej činnosti je úplne limitujúcim faktorom (napr. geodézia a kartografia). Piatou
podmienkou bola povinnosť nebyť vyčiarknutá (právnická osoba) v posledných troch rokoch
zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) Zz2004.
Druhou podmienkou pre trvalý zápis právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu
znalcov bolo, aby vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným
predpisom bol do 30. júna 2005 ZoVaT. Od 1. júla 2005 bol tento nahradený až dodnes platným
a účinným ZoOŠPVaV.
Treťou podmienkou pre trvalý zápis právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu
znalcov bolo, aby zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti získala v príslušnom odbore
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul docent alebo profesor. Obidve
tieto podmienky v Zz2004 boli v mnohom opäť veľmi formálne, pretože ani prípadná listina od
slovenského štátneho úradu o vykonávaní výskumu a vývoja a už vôbec spomínaný titul osoby
v zmysle ZoVŠ nemali žiadnu koreláciu ani kauzalitu vo vzťahu k odbornej kontrole kvality
znaleckej činnosti v konkrétnych odboroch a odvetviach (najmä ak bol znalecký ústav zapísaný
vo viac ako jednom odbore resp. i odvetví ako bol získaný titul docent alebo profesor) už v
zmysle už v roku 2004 existujúcich trendov v EÚ po vzniku ENFSI 81 už v roku 1995. Dôvodová
správa k poslaneckému návrhu zákona Ladislava Polku v tejto veci veľmi kriticky v roku 2006
uvádzala: “V znaleckom odbore kriminalistika nadnárodná organizácia „Európska sieť
ústavov forenzných vied“ s postavením poradného orgánu EU dáva dôraz na kontrolu kvality
práce znalcov formou konkrétneho preverenia presnosti a správnosti výsledkov ich znaleckej
činnosti a organizuje medzinárodné previerky kvality práce znalcov alebo znaleckých pracovísk
Pozri v tejto súvislosti § 64 ObZ s názvom Konanie v mene obchodnej spoločnosti pred jej
vznikom a komentár k nemu napr. v diele OVEČKOVÁ, Oľga - ET AL: Obchodný zákonník.
Komentár. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 298 až
301.
80

The European Network of Forensic Science Institutes (anglicky), Európska sieť ústavov forenzných vied
(slovensky).
81
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formou tzv. kruhových testov, ktorých sa KEÚ PZ pravidelne zúčastňuje a pri tomto preverovaní
je úspešný. Rovnako zákon ani nenaznačuje potrebu certifikácie činnosti znalcov podľa
technických noriem, napr. medzinárodnej normy ISO 9000 alebo akreditácie nimi používaných
metód podľa normy STN EN ISO 17025. Európskym trendom je riadenie kvality práce znalcov
podľa predmetných noriem. Z uvedených dôvodov sa v KEÚ PZ v roku 2002 uskutočnil
certifikačný audit a ústav získal od nezávislej certifikačnej organizácie certifikát potvrdzujúci,
že má vybudovaný a udržiavaný funkčný systém manažérstva kvality v súlade s modelom
medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Vedecko-pedagogická hodnosť, vedecká alebo
výskumná činnosť je síce významným predpokladom, ale bez aplikácie uvedených technických
noriem a medzinárodného testovania na proces riadenia kvality práce nemôže byť
dostačujúcou zárukou kvalitného výkonu znaleckej činnosti.
Štvrtou podmienkou pre trvalý zápis právnickej osoby ako znaleckého ústavu do zoznamu
znalcov bola jej akreditácia na poskytovanie ďalšieho vzdelávania podľa ZoĎVzdel 82 z roku
1996, ktorý v 2009 nahradil ZoCeložVzdel. 83
2.2.4

Plusy a limity odborného minima a špecializovaného vzdelávania podľa Zz2004

Vyššie uvedená, štvrtá podmienka pre zápis znaleckých ústavov súvisela s už na základe
VVz1996 uskutočňovanou úlohou znaleckých ústavov pri vzdelávaní uchádzačov o zápis do
zoznamu ZT podľa Zz1967. Tú Zz2004 ďalej zásadne rozšíril v zmysle § 34 ods. 3 písmeno b):
”do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima, odbornej skúšky a
špecializovaného vzdelávania podľa tohto zákona.”
Znamenalo to teda, že všetky v zozname znalcov podmienečne kontinuálne zapísané fyzické
osoby museli do 3 rokov od účinnosti Zz2004 úspešne absolvovať tzv. osobitné vzdelávanie o
spôsobe výkonu činnosti podľa nového Zz2004 (§ 5, ods.1, písm. d))- tzv. odborné minimum.
To isté platilo pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov. Odborné minimum poskytovali
nielen znalecké, ale i tlmočnícke ústavy v rozsahu najmenej 30 hodín a jeho obsahom mali byť
v zmysle § 9 VVz2004: ”...najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej
činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie
denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského
úkonu.” Ako i Dankovčik a Rajničová-Knapíková 84 správne tvrdia, vhodnejší názov namiesto
odborné minimum by bolo právne minimum, lebo poskytovalo najmä veľmi všeobecný prehľad
o predmetnej právnej úprave. Od uzákonenia Zz2004 bola veľmi slabou stránkou jeho
praktickej realizácie v nasledujúcich 15 rokov veľmi často práve chýbajúca individualizácia
tohto odborného minima. Je veľkou škodou, že často veľmi heterogénne kolektívy
vzdelávajúcich sa z radov nielen (budúcich) znalcov, ale i tlmočníkov a prekladateľov súčasne
s veľmi rôznou motiváciou dostávali vo veľmi limitovanom čase ich jediného (napr. znalcilekári!) vzdelávania vo vzťahu k znaleckej činnosti znalcov informácie, ktoré im okrem

Zákon o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o
zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.- ďalej len “ZoĎVzdel”.

82

Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov- ďalej len
“ZoCeložVzdel”.

83

84
DANKOVČIK, Ján- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra:
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s.218.
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úspešného zloženia časti odbornej skúšky týkajúcej sa právnych predpisov boli ihneď po zápise
do zoznamu znalcov často veľmi, veľmi málo užitočné.
Do 3 rokov popri odbornom minime museli zároveň, no nie už všetky v zozname znalcov
podmienečne kontinuálne zapísané fyzické osoby, ale iba časť z nich, úspešne absolvovať
navyše i tzv. špecializované vzdelávanie podľa nového Zz2004 (§ 5, ods.1, písm. g)). Platilo to
samozrejme aj pre uchádzačov o zápis a konkrétne išlo o znalcov z týchto 10 odborov: Doprava
cestná, Elektronické komunikácie, Elektrotechnika, Ekonomika a podnikanie, Elektronické
komunikácie, Lesné hospodárstvo, Podnikové hospodárstvo,
Poľnohospodárstvo,
85
Stavebníctvo, Strojárstvo.
Je z neho zrejmé, že za obdobie zhruba 23 rokov od roku 1996 sa na základe i legislatívy z roku
2004 vrátane novej Iz2005SR, ktorá nadobudla účinnosť 11 mesiacov po účinnosti Zz2004 a
zrušila pôvodnú Iz1974SR, nielen menili názvy z niektorých dotknutých odborov (Ekonomika
a podnikanie na Ekonómia a manažment resp. Lesné hospodárstvo na Lesníctvo atď.), ale
zároveň
•
•
•

niektoré odbory boli úplne vypustené zo zoznamu (Psychológia a Zdravotníctvo),
niektoré odbory boli najprv pridané do zoznamu a neskôr vypustené zo zoznamu
(pridané Lesné hospodárstvo a vypustené Lesníctvo, Poľnohospodárstvo, Elektronické
komunikácie)
niektoré odbory boli do zoznamu pridané a zotrvali v ňom doteraz (Kriminalistika).

Vo vzťahu k poskytovaniu tohto typu ďalšieho vzdelávania treba podotknúť, že ho prvýkrát
zaviedla ako povinnosť už VVz1996, hoci v zmysle čl. 13 Ústavy SR (460/1992 Zb.) povinnosti
možno ukladať iba zákonom! Išlo konkrétne o 6 odborov- Doprava cestná, Elektrotechnika
silnoprúdová, Elektrotechnika slaboprúdová, Psychológia, Stavebníctvo, Strojárstvo (všetky
ukončené záverečnou skúškou) a Zdravotníctvo (ukončené atestačnou skúškou). Cca 8 rokov
neskôr, Zz2004 zaviedol ako podmienku zotrvania v zozname znalcov po podmienečnom
kontinuálnom zapísaní na dobu určitú povinnosť úspešne skončiť špecializované vzdelávanie
až v 10 odboroch (§ 5, ods. 1, písm.g)), keď k pôvodným 6 odborom pridal ďalšie 4 - Lesné
hospodárstvo, Ekonomiku a podnikanie, Podnikové hospodárstvo a Poľnohospodárstvo.
Od 1. septembra 2004 tak vypadli z režimu špecializovaného vzdelávania Psychológia a
Zdravotníctvo.
Tzv. zavedenie povinnosti absolvovať špecializované vzdelávania ukončené atestačnou
skúškou v znaleckom odbore Zdravotníctvo vo VVz1996 a o 8 rokov neskôr jeho vypustenie v
Zz2004 je potrebné vnímať v širšom kontexte, lebo nešlo o zavedenie a neskôr odpustenie
povinnosti absolvovať nové osobitné vzdelávanie najmä početnej skupiny lekárovznalcov, ale iba de facto o konštatovanie ich povinností plynúcich im i z predpisov
zdravotníckeho práva v podobe už dlhodobej existencie nie tzv. špecializovaného
(nesprávny termín vo VVz1996), ale špecializačného štúdia pracovníkov v zdravotníctve.
Vo vzťahu k zavedeniu povinnosti absolvovať špecializované vzdelávania ukončené nie
atestačnou skúškou, ale záverečnou skúškou v znaleckom odbore Psychológia vo VVz1996 a
o 8 rokov neskôr jeho vypustenie v Zz2004 bola situácia ešte komplikovanejšia. Dôvody boli
viaceré. Dlhodobo, snáď celú existenciu SR, bol veľmi komplikovaný vývoj predmetnej

Keďže od VVz1996 až do roku 2019 sa dynamicky menili touto základnou ideou dotknuté odbory i ich názvy,
stručný prehľad vrátane používaného názvoslovia je v mojej dizertačnej práci s názvom „Znalec a znalecká
činnosť v Slovenskej republike“, ktorá by mala byť obhajovaná na PF UK v Bratislave v 1. polroku 2020.
85
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právnej úpravy týkajúcej sa ďalšieho vzdelávania psychológov. Výsledkom tohto
turbulentného vývoja bolo aj zrušenie Slovenskej komory psychológov. 86
2.2.5

1. novelizačný bod Zz2006- odpustenie povinnosti úspešne absolvovať špecializované
vzdelávanie podľa Zz2004 podmienečne kontinuálne zapísaným znalcom 539 dní po
účinnosti Zz2004 a 557 dní pred uplynutím termínu na splnenie tejto povinnosti

Hoci v pôvodnom poslaneckom návrhu zákona Ladislava Polku zmena vo vzťahu k
špecializovanému vzdelávaniu nebola, na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa
Šimka zo dňa 1.2.2006, bola napokon prvým novelizačným bodom Zz2006 zmena pôvodného
textu § 34 ods. 3 písmeno b) zo: ”do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky
odborného minima, odbornej skúšky a špecializovaného vzdelávania podľa tohto zákona.” na
nové znenie, ktoré vypustilo poslednú z 3 podmienok: “do 31. augusta 2007 preukázať splnenie
podmienky odborného minima a odbornej skúšky podľa tohto zákona.” Táto rozsahom kratučká
zmena mala ďalekosiahle následky.
Zdôvodnenie vypustenia podmienky špecializovaného vzdelávania podľa Zz2004, hoci
myšlienka takéhoto typu vzdelania nebola nová a objavila sa prvýkrát už VVz1996 v § 2, ods.
1, písm. f), na základe ktorého sa mal pripájať k návrhu alebo žiadosti o vymenovanie za znalca
“doklad o absolvovaní špeciálnej výučby, ak ide o vymenovanie pre odbor alebo pre jazyk, v
ktorom je taká výučba zavedená,“, bolo podľa poslanca Jozefa Šimka 87 nasledovné:”... pri už
zapísaných znalcoch, ktorí v rôznych formách a rozsahu absolvovali obmenu teraz zákonne
upraveného špecializovaného vzdelávania sa ovládanie matérie, ktoré je predmetom
špecializovaného vzdelávania, dostatočne preverí pri vykonaní odbornej skúšky, ktorú musia
absolvovať všetci znalci.”
Všeobecne nie je možné vôbec hodnotiť pozitívne, ak 539 dní potom, ako bola zavedená
povinnosť preukázať splnenie podmienky špecializovaného vzdelávania podľa Zz2004 88 v
zozname znalcov i pre tento dôvod iba podmienečne kontinuálne zapísaných znalcov a 557 dní
pred uplynutím termínu na splnenie tejto neodpustiteľnej podmienky, t.j. zhruba v polovici
danej doby, bola táto z právnej úpravy bez náhrady či posunutia termínu vypustená. Navyše, ak
so sebou spájala i nemalé časové a finančné náklady. Tieto predstavovali i niekoľko tisíc euro,
ktoré časť z podmienečne zapísaných znalcov znášala a vzdelávala sa najmä na USI ŽU 89 v 7
z 10 odboroch podľa Zz2004. Tieto fakty museli narušiť manažment logických očakávaní
všetkých dotknutých a otvoriť veľmi komplikované otázky z hľadiska princípu rovnosti a
nediskriminácie vo vzťahu k tým, čo tak neurobili resp. ešte iba uchádzačom o zápis.

Pre viac pozri zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov a najmä §
10, § 27, ods. 2, § 47g, § 68, § 102g, § 103 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zrušili § 4 a nasl. zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej
činnosti upravujúcich existenciu a činnosť Slovenskej komory psychológov,
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ŠIMKO, Jozef- ET AL: Pozmeňovací návrh (1. BOD) k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Ladislava Polku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online], 1.2.2006 [citované 20.2.2019] Dostupné na
internete : https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=180856
87

Zz2004 ani VVz2004 veľmi nešťastne žiadnym spôsobom neupravovali vzťah k špecializovanému vzdelávaniu
získanému v zmysle VVz1996- či má alebo nemá byť uznávané akoby bolo získané v zmysle predpisov z 2004.
88

89

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
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Špecializované vzdelávanie je veľmi kontroverzný inštitút pri znaleckej činnosti znalcov, ktorý
za 23 rokov svojej existencie v SR má svojich zástancov i odporcov, no v každom prípade stále
i veľmi veľa otvorených, veľmi odborných, ale i banálne praktických otázok. Prečo absolventi
špecializovaného vzdelávania v SR neboli nikdy za viac ako 15 rokov zbavení povinnosti
absolvovať odborné minimum, ak boli vždy jeho témy jeho imanentnou súčasťou? Nemalo byť
špecializované vzdelávanie pre svoj rozsah (dĺžku), konkrétny obsah i poskytovateľov, skôr
vzdelávaním poskytovaným nie v zmysle ZoĎVzdel z roku 1996, ktorý v 2009 nahradil
ZoCeložVzdel, ale vzdelávaním poskytovaným v zmysle ZoVŠ ako jeho tzv. 2. stupeň v
externej platenej forme? Aká bola skutočná úloha a vplyv MS SR vzhľadom na jeho
navrhovaný obsah? Bol tento niekedy na jeho návrh i poopravený alebo doplnený? Ak mal
človek záujem o zápis iba v jednom odvetví odboru, prečo musel absolvovať špecializované
vzdelávanie obsahujúce informácie k všetkým odvetviam daného odboru? Aká bola nadväznosť
obsahu špecializovaného vzdelávanie na obsah iných študijných programov existujúcich a
poskytovaných najmä na ŽU, EUBA, STUBA 90 v zmysle 1. a 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania podľa ZoVŠ či 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania najmä v odbore súdne
inžinierstvo na ŽU či STUBA? Koľko bolo v rámci špecializované vzdelávania obsahových
duplicít, koľko unikátnej pridanej hodnoty a za akú cenu štúdia z hľadiska času i financií?
Existoval v niektorých odboroch okrem Stavebníctva (USI ŽU, STUBA, neskôr i TUKE 91) a
Ekonómie a manažmentu (USI ŽU, EUBA, neskôr i PEVŠ 92) monopol najmä iba jedného
znaleckého ústavu ako vzdelávacej inštitúcie (napr. USI ŽU či SPU 93) - a ak áno, ako často
tieto za 23 rokov otvorili a organizovali vzdelávanie, kedy a pri akom počte záujemcov? Ak sa
rozhodli ho prosto neotvoriť, nezabránila tým de facto zápisu konkurencie (napr. i docentom či
profesorom v zmysle ZoVŠ v daných alebo príbuzných (študijných) odboroch resp. odboroch
vedy a techniky) a ich prístupu na trh v oblasti znaleckej činnosti znalcov, ak by sa vôbec títo
rozhodli takéto ďalšie vzdelávania pri úrovni svojho poznania, ktorá napr. pri vysokoškolských
profesoroch by nemalo byť určite nižšie, absolvovať?
2.2.6

Zz2007- Zz2004 v znení zákona č. 522/2007

Ak bol Zz2006 pomyselným “Lex KEÚ PZ” prijatým na poslednú chvíľu, tak Zz2007 bol
prijatý obrazne povedané 10 minút po dvanástej.
Zz2007 bol ďalším dôkazom toho, že iba prijať novú legislatívu v roku 2004 vonkoncom
nestačilo. Až jej následná a úspešná implementácia do praxe následne ešte i roky potom môže
byť vôbec prvým predpokladom akejkoľvek možnej pozitívnej zmeny v znaleckej činnosti
znalcov v SR.
Táto nová právna úprava vznikla za 1. vlády Róberta Fica a počas pôsobenia 7. ministra
spravodlivosti SR Štefana Harabina ako nominanta Hnutia za demokratické Slovensko (júl
2006- jún 2009), ktorý bol predtým od roku 2004 predsedom NS SR 94, na ktorý sa z pozície
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Slovenská technická univerzita v Bratislave.
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Technická univerzita v Košiciach.
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Paneurópska vysoká škola.
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
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ministra spravodlivosti v roku 2009 i vrátil a až do roku 2014 bol niektorými autormi dokonca
označovaný ako “najsilnejší muž slovenskej justície” 95.
Zz2007, ktorý nadobudol účinnosť opäť dňom vyhlásenia- a to dňa 23. novembra 2007- až ex
post riešil vzniknutý negatívny stav, keď do 3 rokov od účinnosti Zz2004 kritická masa znalcov
podmienečne zapísaných v zozname znalcov nielenže úspešne neabsolvovala odborné
minimum a odbornú skúšku, ale nemálo z nich sa aspoň na jednu z nich ani len neprihlásilo.
Namiesto stoviek až tisícov správnych konaní končiacich vyčiarknutiami zo zoznamu znalcov
preto 21. augusta 2007- 10 dní pred uplynutím doby 3 rokov dňa 31. augusta 2007 - poslankyne
NR SR Jana Laššáková (dnes sudkyňa ÚS SR) a Katarína Tóthová (v tom čase podpredsedníčka
Ústavnoprávneho výboru) predložili do NR SR návrh na zmenu Zz2006 s navrhovanou
účinnosťou opäť už dňom vyhlásenia v Z.z.. Stručný návrh iba de facto posúval a o 1 rok
predlžoval povinnosť preukázania splnenia podmienky odborného minima a odbornej skúšky z
pôvodného termínu 31.8.2007 na 31.8.2008, pričom stanovoval povinnosť podmienečne
zapísaným znalcom najneskôr do 31.12.2007 aspoň podať prihlášku na odbornú skúšku; na
neskôr podané prihlášky sa nemalo prihliadať a MS SR malo následne rozhodnúť o vyčiarknutí
tých, čo si prihlášku nepodali alebo splnenie podmienok nepreukázali do 31.8.2009.
Poslankyne odôvodňovali svoj návrh tým, že v zozname ZTP podľa Zz2004 evidovala MS SR
k 28.2.2007 vyše 3200 znalcov, 745 tlmočníkov a takmer 800 prekladateľov. Tento veľký počet
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na jednej strane a kapacitný nedostatok v prípade
znaleckých ústavov na druhej strane, ktoré podľa tvrdení poslankýň by neboli schopné
poskytnúť v stanovenom časovom intervale potrebné vzdelanie a organizačne i technicky
zabezpečiť aj vykonanie odbornej skúšky u uchádzačov, bolo dôvodom na toto predĺženie,
ktoré bolo napokon i schválené.
2.2.7

Splnenie podmienky odbornej skúšky na zotrvanie v zozname znalcov do 48 mesiacov
od účinnosti Zz2004 fyzickými osobami

Zz1949, Zz1959 a ani legislatíva z roku 1967 ani neskôr nepoznala inštitút odbornej skúšky,
ktorý zaviedla až legislatíva v roku 2004, detailnejšie najmä v § 5 a 6 VVz2004.
VVz1996 síce zaviedla okrem špecializovaného vzdelávania vo vybraných odboroch, ktoré sa
malo končiť odbornou skúškou, a ktoré bolo rozsiahlo analyzované vyššie vzhľadom na
legislatívu z 1967, až revolučnú myšlienku tzv. overovania odbornej spôsobilosti (v § 14, ods.1
VVz1996). Overovanie odbornej spôsobilosti bolo konkretizované iba v 4 odboroch
stanovených poradným zborom ministra (v zmysle prílohy č.1 to boli Doprava cestná,
Elektrotechnika, Stavebníctvo a Strojárstvo) pred najmenej tzv. trojčlennými znaleckými
komisiami (§15 ods. 2 VVz1996). Malo pozostávať z písomného testu, ústnej skúšky a kontroly
znaleckých posudkov. Ak ho znalec neabsolvoval vôbec alebo absolvoval, no v ňom neuspel,
mohol byť z funkcie odvolaný, pričom pred každým overovaním odbornej spôsobilosti malo

Pozri viac v časti 6.2.3. Š. Harabin ako najsilnejší muž slovenskej justície (2006 – 2014) v práci KOSAŘ, DavidSPÁČ, Samuel: Predsedovia súdov: od ministerských “spojok” k autonómnym aktérom. In: LAŠTIC, Erik- SPÁČ,
Samuel (eds.): Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993- 2015. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, najmä s. 139- 142.
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byť zabezpečené školenie pre znalcov v rozsahu 15 až 40 hodín s cieľom poskytnúť im aktuálne
odborné informácie. 96
Inštitút odbornej skúšky, ktorý zaviedla až legislatíva v roku 2004 detailnejšie najmä v § 5 a 6
VVz2004, bol preto zásadnou revolúciou, ktorá mala po 1.9.2004 postihnúť každú jednu
fyzickú osobu v podobe v zozname znalcov už podmienečne kontinuálne zapísaných osôb ako
aj uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov.
Tvrdenie o každej jednej fyzickej osobe nie je úplne pravdivé, lebo táto povinnosť sa netýkala
(už od vyhláseného znenia pre ustanovenia § 5, ods. 14 VVz2004) odboru Zdravotníctvo a
farmácia a odboru Psychológia, v ktorom bolo v danom čase zapísaných niekoľko sto osôb (cca
20% zo všetkých fyzických osôb zo zoznamu znalcov).
Ohľadom ustanovení týkajúcich sa odbornej skúšky, ktoré už okomentovali Dankovčik a
Rajničová- Knapíková 97 resp. Strapáč 98, je potrebné upozorniť na isté špecifiká vo vzťahu k
znalcom na rozdiel od tlmočníkov a prekladateľov. Prvým špecifikom je konanie odbornej
skúšky znalca výlučne v štátnom, teda slovenskom jazyku aj vplyvom zmeny príslušného
ustanovenia VVz2004 jeho novelou účinnou od VVz2005 i pri existujúcich špecifikách tzv.
vyrovnávacej skúšky (§ 14 VVz2004). Druhým špecifikom je de facto odlišný obsah jej
písomnej časti pozostávajúcej z 10 otázok z všeobecne záväzných právnych predpisov
týkajúcich sa znaleckej činnosti znalcov. Tie sú logicky okrem spoločného Zz2004 a jeho
vykonávacích predpisov zásadne odlišné od tlmočníkov a prekladateľov, čo by malo vždy
reflektovať i znenie týchto otázok vzhľadom na skúšaných. Aj na tomto príklade je úplne
zrejmé, akým iba “nutným zlom” muselo byť pre mnohé osoby z radov (budúcich) znalcov
absolvovanie odborného minima na tlmočníckom ústave a naopak z radov (budúcich)
tlmočníkov a prekladateľov na znaleckom ústave, čo právna úprava nelogicky nezakazovala.
Tretím a najdôležitejším špecifikom a obrovskou slabinou bolo znenie § 6, ods. 1 VVz2004:
“Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá
z desiatich otázok z teórie a zo znaleckého posudku. Otázkami z teórie sa preukazuje najmä
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a
znalosť odborných predpisov v danom odbore a odvetví. Znaleckým posudkom sa preukazuje
najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej
činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.” Obrovským
problémom bolo totiž to, že to čo chápala legislatíva z 2004 pod termínom znalecký posudok
ako iba jedným z všetkých možných úkonov znaleckej činnosti. Bolo to jasne ustanovené v §
18 VVz2004, prípadne v jej prílohách č. 3 resp. až č. 5. Problémom vo vzťahu k odbornej
skúške nebola ani tak výsostne formálna podoba znaleckého posudku z hľadiska jeho titulnej
strany či osnovy, jeho zviazanie, znalecká doložka či odtlačok úradnej pečiatky. Už pri tvorbe
legislatívy v roku 2004 však muselo byť jasné, že odborné skúšky tisícov osôb v stovkách
odborov, odvetví a jazykov budú z hľadiska organizácie vždy ich iba maximálne jeden
kalendárny deň trvajúcou skúškou. Počas maximálne 12 hodín (mínus čas na obed) z
96

Pozri k reflexii praxe prácu ROŠTÁROVÁ, Alena- VYPARINA, Marián- MAJDÚCH, Dušan- : Poznatky z
overovania odbornej spôsobilosti znalcov v odvetví oceňovania nehnuteľností. In: Znalectvo v odboroch
Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Roč. 6, 2001, č. 1, s. 22-26.
97
DANKOVČIK, Ján.- RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra: Zákon o o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 60 až 63.

STRAPÁČ, Peter: Vyhlášky č. 490/2004 Z.z. a č. 491/2004 Z.z.- komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o.,
2016, s. 43 a nasl.
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týchto 24 možných hodín mala fyzická osoba vykonávajúca odbornú skúšku znalca
absolvovať najprv 2 súčasti písomnej časti a potom až po ich oprave v prípade ich
úspešného výsledku ešte navyše ústnu časť. Prvá súčasť písomnej časti pozostávajúca iba z
10 otázok testujúcich znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu
znaleckej činnosti a znalosť odborných predpisov v danom odbore a odvetví môže byť časovo
skôr nenáročnou. No môže byť veľmi náročná pre skúšajúcich z hľadiska prípravy otázok, ak
by texty testov mali byť nie jednotné, ale skutočne individualizované podľa odborov a odvetví
ako predpokladala VVz2004. Oveľa väčším problémom bol skoro úplne nezmyselný a v praxi
nerealizovateľný predpoklad zhotovenia “skutočného” znaleckého posudku v zostávajúcom
časovom limite cca aj max. 6 hodín, jeho prečítanie a kritické zhodnotenie všetkými členmi
skúšobnej komisie a v prípade pozitívneho výsledku následná ústna časť skúšky. Vôbec
prečítanie prípadného rozhodnutia o pribratí/ ustanovení znalca vrátane úplného
porozumenia znalcovi položených otázok či úloh, štúdium spisového materiálu alebo
iných podkladov a súvisiacej literatúry, a to všetko bez pc a prístupu aspoň na internet
(keď už nie i informačných databáz), no zároveň pod veľkým tlakom z hľadiska plynutia
neúprosného času spôsobili, že úloha vypracovať “skutočný” znalecký posudok bola až
na malé výnimky počas odborných skúšok znalcov nesplniteľná. Ako veľmi málo
spoločného mala so skutočnou znaleckou činnosťou znalca v reálnej praxi v danom odbore či
odvetví? Takto vykonávané preskúšavanie v nasledujúcich rokoch pritom extrémne (a nielen
časovo) zaťažilo všetkých dotknutých (MS SR, znalecké ústavy, skúšajúcich i skúšaných).V
mnohých prípadoch bolo denne preskúšavaných až niekoľko desiatok znalcov/uchádzačov.
Možná pridaná hodnota tisícov odborných skúšok znalcov vykonávaných na základe legislatívy
z roku 2004 pochopiteľne veľmi výrazne zdegradovala.
Z hľadiska všeobecných princípov testovania, ako sú napr.: kompetencie osoby znalca, ktoré
mali/chceli byť takto testované, autentickosť testovania, validita testovania, reliabilita
testovania, spôsob a metódy hodnotenia atď. 99 si preto dovolím tvrdiť, že odborná skúška podľa
Zz2004 a VVz2004 ne(s)plnila a ani neplní svoj účel.
To všetko sa dialo a deje navyše pri nákladoch/výdavkoch prevyšujúcich často 100 euro na
skúšaného a skúšku z 1 odvetvia! (nie všetkých odvetví z 1 odboru) hradených skúšanými
organizátorom odborných skúšok znalcov, ktorými boli vždy v SR znalecké ústavy (nikdy MS
SR), no nie vždy bezhotovostne vopred na ich bankové účty, ale dokonca i v hotovosti! na
mieste ráno pred samotnou odbornou skúškou znalca.
Znenie Zz2007 bolo veľmi podrobne analyzované už vyššie, no najväčší problém boli jeho
skutočné praktické dopady. Zz2007 totiž de facto iba časovo odsunul problém, keď s
účinnosťou od 23.11.2007 ex post umožnil kritickej mase znalcov podmienečne zapísaných v
zozname znalcov na obdobie 3 rokov predĺženie ich zápisu v zozname znalcov o ďalší rok na
celkovo 4 roky (z pôvodného termínu 31.8. na 31.8.2008). Predĺžený čas mali využiť na
splnenie podmienky úspešne absolvovať odborné minimum, ale najmä určite sa prihlásiť na a

Pozri viac k snahám o pozitívne zmeny v príbuznej oblasti regulovanej Zz1967 i Zz2004- u tlmočníkov a
prekladateľov. Na základe iniciatívy EK, konkrétne jej Directorate General for Justice cez jej tzv. Action Grants
program existovala medzinárodná spolupráca a výskum prostredníctvom projektov Grotius 98/GR/131, Grotius
201/GRP/015 a ďalších už pred prijatím Zz2004. Pre viac o projekte Qualitas: Assessing Legal Interpreting Quality
through Testing and Certification pozri jeho webové sídlo http://www.qualitas-project.eu. K jeho záverom vo
vzťahu k princípom testovania pozri viac najmä na s. 27 až 39 v diele GIAMBRUNO, Cynthia (Ed.): Assessing
Legal Interpreting Quality through Testing and Certification: The Qualitas Project. Alicante: Universidad de
Alicante, 2014. [online], 2014 [citované 20.2.2019] Dostupné na internete : http://www.qualitasproject.eu/sites/qualitas-project.eu/files/the_qualitas_project_web.pdf .
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úspešne i následne absolvovať odbornú skúšku. Zz2007 však napokon neodvrátil, iba časovo
na neskôr odsunul celý proces, ktorý bol opätovne vo výsledkoch manažérsky
nezvládnutý. Organizácia tisícov odborných skúšok v rokoch 2006 až august 2008, najmä
v posledných 9 mesiacoch po prijatí a účinnosti Zz2007, bola enormnou záťažou pre
všetkých dotknutých. Stovky až tisíce správnych konaní v prípade neúčasti/neúspechu
znalca na odbornej skúške končiace rozhodnutiami MS SR o vyčiarknutí zo zoznamu
znalcov, po 1.9.2007 či skôr vplyvom Zz2007 až po 1.9.2008, boli následne predmetom
rozkladov, ktoré mali odkladný účinok, no trvali (i pre opakované zmeny vo vedení MS
SR a osoby až 4 ministrov v rokoch 2009 až 2012) napokon roky. Časť bola dokonca i po
2. stupňovom rozhodnutí predmetom znalcami iniciovaných súdnych konaní.100
Tieto procesy takto netrvali dni, týždne ba ani mesiace. Naopak, skutočným príkladom možnej
dĺžky týchto procesov a doby, v ktorej existovali v rozpore s európskymi princípmi dobrej
správy procesné práva znalcov bez i ich vyvažujúcich povinností, bol fakt, že od 1.9.2004 do
9.6.2014 mohla znaleckú činnosť vykonávať i fyzická osoba- znalec, ktorá sa skoro 10!
rokov vyhýbala povinnosti preukázať splnenie podmienky úspešne vykonať odbornú
skúšku v zmysle § 34 ods. 3 písm. b) a nasledujúcich ustanovení Zz2004 šikanóznym
výkonom svojich práv vo vzťahu nie iba k MS SR, ale de facto zároveň k celej znaleckej
obci. Hoci bola na odbornú skúšku na základe jej žiadostí dvakrát riadne pozvaná 101, vždy sa
krátko pred termínom konania oboch skúšok z účasti na nich zo zdravotných dôvodov
ospravedlnila z veľmi pochybných dôvodov, ktorých vierohodnosť spochybnili i súdy102
vrátane NS SR v jeho rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť až dňa 9.6.2014. Až tento
rozsudok NS SR skoro 10 rokov po účinnosti Zz2004, ktorý zaviedol inštitút odbornej
skúšky právoplatne ukončil vec, v ktorej nikdy nebolo sporné, že fyzická osoba odbornú
skúšku úspešne nikdy neabsolvovala, i to až potom, ako bolo rozhodnutie MS SR o jej
vyčiarknutí zo zoznamu znalcov po podaní rozkladu znalcom, ktorý mal odkladný účinok,
predmetom znalcom inciovaného súdneho sporu o zákonnosť tohto rozhodnutia. Vec na
jednotlivých súdoch súdnej sústavy totiž najprv priniesla žalobu znalca na MS SR podanú na
Krajský súd v Bratislave, v ktorej znalec súd žiadal okrem iného o odklad vykonateľnosti
rozhodnutia o vyčiarknutí v čase podania žaloby už právoplatného a MS SR už i vykonaného
rozhodnutia podľa § 250c ods. 1 OSP. Uznesením Krajský súd v Bratislave, proti ktorému
nebolo možné podať MS SR odvolanie, žalobe vyhovel a odložil vykonateľnosť už v čase
vydania tohto uznesenia už právoplatného a vykonaného(!) rozhodnutia o vyčiarknutí zo
zoznamu znalcov až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej, ktorá nasledovala cca
až 2,5 roka potom.

Lehoty pre MS SR na vyčiarknutie znalcov zo zoznamu znalcov uvedené v § 34, ods. 6 nemajú prepadný
charakter, o čom rozhodol i NS SR- pozri viac v rozhodnutí NS SR zo 6. mája 2014, sp. Zn. 3 SŽO 42/2013, ktorý
nadobudol právoplatnosť až dňa 9. júna 2014.
100

101

Pozri viac v rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/175/107-51 zo dňa 1. apríla 2009.

Pozri viac v rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/20/ 12-58 zo dňa 16. januára 2013, i rozsudku NS
SR č.k. 3Sžo/42/2013 zo 6. mája 2014, ktorý nadobudol právoplatnosť až dňa 9. júna 2014.
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3

VÝZVA K SPOLOČNEJ DISKUSII ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
ZNALCOV
O MOŽNEJ
SPOLOČNEJ
SYSTEMATIKE
ZNALECKÝCH ODBOROV A ODVETVÍ NAMIESTO ZÁVERU

V zmysle Zz2019ČR má byť stanovený vyhláškou okrem iného zoznam znaleckých odvetví
jednotlivých znaleckých odborov (§ 4), špecializačné vzdelanie a/alebo osvedčenie od
profesnej komory (§ 8, ods.6) detaily vstupnej skúšky (§ 10, ods.9), detaily rozdielovej skúšky
(§ 12, ods.2), detaily a náležitosti znaleckého úkonu (§ 27, ods.4) vrátane znaleckého posudku
(§ 28, ods.9), spôsob ich evidencie (§ 29, ods.6), odmeňovanie vrátane náhrad (§ 31, ods.7 a §
32, ods.7). Pred prípadnou kritikou prípadného nadmerného rozsahu textu vyhlášok k
Zz2019ČR oproti minulosti tu iba upozorňujem, že logicky môže značiť iba úplne správny
presun regulácie z interných predpisov MS ČR do všeobecne záväzných právnych predpisov.
Či bude Zz2019ČR napokon výhrou, remízou či prehrou je dnes predčasné hodnotiť. I pre dnes
neznáme finálne znenie jeho vyhlášok. Na začiatku roka 2020 však môže však byť Zz2019ČR
vnímaný najmä ako možná príležitosť. Príležitosť na zmeny znamenajúce pohyb, lebo bez
pohybu nie je život, iba smrť.
I Zz2004 ňou v roku 2004 pre znaleckú činnosť znalcov v SR bol. Zavedenie odbornej skúšky
malo v SR priniesť prirodzenú a logickú aktivitu skúšajúcich i skúšaných pri bližšom, ideálne
i písomnom definovaní rozsahu vedomostí, zručností či kompetencií, ktorými by mal znalec
zapísaný v zozname znalcov v konkrétnom odbore a odvetví disponovať, a ktoré logicky mali
byť alebo prinajmenšom aspoň časť z nich predmetom odbornej skúšky. Tieto výzvy mali byť
o poznanie ťažšie najmä pri úplne prvých, premiérových skúškach, ktoré absolvovali mnohí
neskôr dlhodobo skúšajúci vzájomným “preskúšaním sa”, no najmä v desiatkach odborov, v
ktorých nebol nikdy zapísaný žiadny znalecký ústav či neexistovala žiadna nadväznosť na
výskum a vývoj v zmysle ZoOŠPVaV či vysokoškolské vzdelávanie v zmysle ZoVŠ atď.
To, čo išlo, ide a vždy aj pôjde až na úplnú dreň v znaleckej činnosti znalcov, je definovanie
kompetenčných oblastí poznania, ktoré pod jednotlivé odbory a odvetvia spadajú. Z nich
logicky majú vyplývať nielen požiadavky na zápis osoby do zoznamu znalcov v danom odbore
a odvetví, ale i prislúchajúce oprávnenia pre už zapísaného znalca konkrétne na vopred písomne
definované úlohy alebo otázky dokázať zodpovedať s odbornou starostlivosťou a
prislúchajúcou zodpovednosťou vo vzťahu k oprávneným očakávaniam zadávateľov.
Zz1949 103 ani Zz1959 104 ani legislatíva z roku 1967 ani potom bližšie nedefinovali termíny
(znalecký) odbor ani (znalecké) odvetvia.
Úplne ich na našom území de facto definovali až Smernica1973ČR a Iz1974SR. Extrémne
dôležitý bol čl. 4 Iz1974SR, ktorý ustanovoval ako jej samostatnú prílohu č. 2 tzv. vzor pre
vedenie zoznamu ZT podľa Zz1967 pre krajské súdy i MS SSR. Súčasťou zoznamov ZT
podľa Zz1967, ktorý sa mal krajskými súdmi viesť vo forme abecedne usporiadanej papierovej
kartotéky, bol i “prehľad rozdelenia zoznamu podľa základných odborov a odvetví a orientačný
heslovník”. V Iz1974SR na jej strane 31, kde začína samotný vzor pre vedenie zoznamov ZT
podľa Zz1967, je možné vidieť, že sa v rámci neho zapisoval tzv. “základný odbor”, “odvetvie
základného odboru” a v tabuľke v stĺpci č. 4 dokonca “osobitná špecializácia”, do ktorej sa
mali zapisovať údaje týkajúce sa zvláštnych odborných znalostí znalca. Vysvetlivky ďalej tiež

103

Zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch.

104

Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov.
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uvádzajú : “Pre každý základný odbor, a ak je rozdelený na odvetvia, pre každé odvetvie sa
založí osobitný list zoznamu (karta).”
Od strany 33 Iz1974SR sa potom nachádza prehľad rozdelenia vzoru pre vedenie zoznamov ZT
podľa Zz1967 vo vzťahu k znalcom na základné odbory a následne odvetvia základných
odborov. Prvýkrát v histórii našich území tak štát v písomnej podobe (najmä na základe
členenia vtedajšej štátnej správy) určil systematiku odborov a odvetví znaleckej činnosti pre
administratívne účely.
Veľmi dôležité je podotknúť, že tento zoznam základných odborov a odvetví bol "živý
organizmus", kde sa názvy odvetví mohli v prípade potreby upraviť a doplniť (nebol uzavretý).
Toto tvrdenie dokazujú i názvy niektorých konkrétnych odvetví, išlo o napr. vždy v rámci
daného odboru o posledné, vždy veľmi všeobecné pomenované odvetvie, ako napr.:
Ekonomické odvetvia rôzne v rámci odboru Ekonomika, Chemické odvetvia rôzne v rámci
odboru Chémia, Poľnohospodárske odvetvia rôzne v rámci odboru Poľnohospodárstvo,
Potravinárske odvetvia rôzne v rámci odboru Potravinárstvo, Stavebné odvetvia rôzne v rámci
odboru Stavebníctvo a Zdravotnícke odvetvia rôzne v rámci odboru Zdravotníctvo.
Orientačný heslovník k rozdeleniu zoznamov ZT na základné odbory a odvetvia podľa Zz1967
vo vzťahu k znalcom sa nachádza od strany 35 Iz1974SR. Uvádza sa tu: “Heslovník je
pomôckou na vyhľadávanie znalca žiadaného odboru i pre zaraďovanie vymenovaných znalcov
v príslušných odboroch alebo odvetviach, na ktoré sa zoznam rozdeľuje. Ak sú v ľavých stĺpcoch
veľké písmená, je tým vyznačené, že ide o jeden zo základných odborov, na ktoré sa rozdeľuje
zoznam znalcov. Ak sú malé písmená, ale text hesla polotučný, je tým vyznačené, že ide o
odvetvie základného odboru, na ktoré sa rozdeľuje zoznam znalcov.”
Filozofia tejto systematiky z roku 1973 s menšími zmenami platí de facto dodnes, a to i po
prijatí Zz2004 resp. VVz2018 v SR i Zz2019ČR. V prílohe Zz2019ČR je uvedený zoznam
znaleckých odborov.
V čl. 5 Iz1974SR sa pritom objavuje zároveň úplne nový a pritom úplne, ale úplne zásadný
termín - “rozsah znaleckého oprávnenia”, ktorý má byť v preukaze znalca pre účely
preukázania sa ním voči tretím osobám. Tento termín Zz1967 a VVz1967 nepoznajú a
Zz1967, VVz1967 a ani Smernicaz1973ČR ani Iz1974SR ho bohužiaľ bližšie nepribližujú
(nevysvetľujú, nedefinujú). Je odôvodnený predpoklad, že ním myslia iba rozsah znaleckého
oprávnenia v nadväznosti na zápis konkrétneho znalca v konkrétnom znaleckom odbore a/alebo
odvetví, ktoré sa nachádzali pre informovanie tretích osôb v preukaze znalca.
Od účinnosti Smernice1973ČR i Iz1974SR sa až do roku 2019 pomerne veľmi dynamicky
najmä v SR menila systematika znaleckých odborov a odvetví i ich názvy. 105 Hoci už v čl. 5
Iz1974SR sa objavil termín- “rozsah znaleckého oprávnenia”, až Iz2005SR skoro o 40 rokov
neskôr vo svojej vo svojej prílohe č. 6 pre územie SR priniesla prvé obsahové vymedzenie
znaleckých odborov a odvetví, hoci s často veľmi malou pridanou hodnotou, ktoré prebrala a
vylepšila prvýkrát ako všeobecne záväzný právny predpis až VVz2018.
I z tejto skutočnosti je možné usúdiť, ako extrémne málo pozornosti za celé desaťročia
znaleckej činnosti znalcov na našich územiach bolo venované tomu najdôležitejšiemu i
najťažšiemu zároveň - v akej oblasti poznania je/by mala byť osoba znalcom, prečo je/by tomu

Komplexný prehľad na viac ako 40 stranách ukazujúci vývoj systematiky znaleckých odborov a odvetví u nás
je v mojej dizertačnej práci s názvom „Znalec a znalecká činnosť v Slovenskej republike“, ktorá by mala byť
obhajovaná na PF UK v Bratislave v 1. polroku 2020.
105
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tak malo byť, aké konkrétnym textom určené otázky/úlohy je preto schopná s odbornou
starostlivosťou a následnou zodpovednosťou zodpovedať či splniť a najmä na základe akého
štandardizovaného metodického postupu a s akou mierou prípadnej dôkaznej sily i pre svoju
možnú reprodukovateľnosť. S cieľom zodpovedať, či vôbec, a ak áno, ako sa to (z)menilo do
roku 2019, je nevyhnutné sa najprv pozrieť na dynamiku zmien v systematike znaleckých
odborov a odvetví od roku 1973 do roku 2019. Hoci na nevyhnutnosť revízie systematiky
znaleckých odborov a odvetví stále postavenej na systéme štátnej správy v 70. rokoch 20.
storočia upozornil už v roku 2011 i Ivo Telec 106, čo sa napokon zmenilo, ak si ju porovnáme
so zoznamom znaleckých odborov uvedených v prílohe Zz2019ČR? Otázka zoznamu
znaleckých odvetví však ostáva otvorená.
Desiatky rokov neriešená systematika znaleckých odborov a odvetví je dnes pomyselné
bludisko, z ktorého nás môže vyviesť iba Ariadnino klbko nite zložené z vedeckých poznatkov
ako jeho pomyselných vlákien. Smernica1973ČR v českom jazyku a Iz1974SR v slovenskom
jazyku pritom obsahovali totožnú systematika odborov a odvetví.
To už dávno neplatí, no je to tak ale správne nielen pre spoločnú a/alebo aspoň sčasti podobnú
právnu úpravu dlhodobo účinnú už od roku 1967 kvôli najmä Zz1967 a súvisiacej legislatíve
ešte dlho i po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 a pomalom “rozchádzaní sa platného a
účinného práva v SR a ČR“?
Sústavu odborov vedy a techniky v SR vrátane ich číselníka, ktoré slúžia na štatistické a
administratívne účely, určuje odsek 2 Smernice o OVaT 107, ktorú vydalo v roku 2006 MŠVVaŠ
SR 108 v zmysle ZoOŠPVaV 109. Smernica o OVaT ich ďalej klasifikuje do skupín a podskupín.
Sústava sa člení podľa odseku 3 hore uvedeného predpisu na 6 skupín odborov vedy a techniky,
konkrétne :
a) prírodné vedy,
b) technické vedy, v rámci jej podskupiny “Strojárstvo” s číselným kódom 020400 je
uvedený odbor vedy a techniky “Súdne inžinierstvo” s číselným kódom 020429 110,
c) lekárske vedy 111, v rámci jej podskupiny “Základné lekárske vedy a farmaceutické
vedy” s číselným kódom 030100 je uvedený odbor vedy a techniky “Patologická
anatómia a súdne lekárstvo” s číselným kódom 030119,
106

Pozri dielo TELEC, Ivo: Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině. In: XX. mezinárodní vědecká
konference soudního inženýrství sborník příspěvků. [online], 2011 [citované 22.2.2018] Dostupné na internete:
http://exfos.cz/wp-content/uploads/2018/12/Sbornik-2.pdf

Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra
2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky v znení neskorších predpisov, ďalej
len “Smernica o OVaT”. Bola vydaná v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja v znení neskorších predpisov.
107

108

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

109

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov.

Pozri viac v BRADÁČ, Albert: Koncepce vědecké práce a výuky v oboru soudní inženýrství. Teze přednášky
ke jmenování profesorem v oboru “Soudní inženýrství”. [online], 2003 [citované 20.2.2018] Dostupné na
internete: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80-214-2282-3.pdf. V SR je poprednou postavou Gustáv
Kasanický ako historicky aj prvý a zatiaľ do roku 2019 i jediný inagurovaný profesor vo vednom odbore s názvom
“Súdne inžinierstvo“, ktorého prezident SR Rudolf Schuster vymenoval za profesora pôvodom z Stavebnej fakulty
ŽUvŽ už 15. februára 2001.
110

Predchodca ZoOŠPVaV- zákon č.132/2002 Z.z. o vede a technike- ďalej iba “ ZoVaT”- ich nazýval od 1. apríla
2002 do 30. júna 2005 v jeho § 6 trochu odlišne- “lekárske a farmaceutické vedy”.
111
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d) pôdohospodárske vedy, v rámci jej podskupiny “Veterinárske vedy” s číselným kódom
040300 je uvedený odbor vedy a techniky “Súdne a verejné veterinárske lekárstvo” s
číselným kódom 040304,
e) spoločenské vedy,
1. v rámci jej podskupiny “Psychologické vedy” s číselným kódom 050100 je
uvedený odbor vedy a techniky “Forenzná psychológia” s číselným kódom
050501,
2. v rámci jej podskupiny “Právne vedy” s číselným kódom 050500
1. je uvedený odbor vedy a techniky “Teória dejín štátu a práva” s číselným
kódom 050501,
2. je uvedený odbor vedy a techniky “Kriminológia a kriminalistika” s
číselným kódom 050514,
f) humanitné vedy.
Integrujúc, syntetizujúc a zovšeobecňujúc všetko hore už napísané je záver nasledovný. Hranice
znaleckej činnosti znalcov v takomto ponímaní boli, sú a budú z povahy veci nejednoznačné.
Pri súčasnej klasifikácii odborov vedy a techniky, existujúcich zoznamoch znaleckých odborov
a odvetví V ČR i SR a aktuálnom stave poznania musí mať diskusia o zmenách
bezpodmienečne nielen intraodborový, ale i interodborový (niektorými autormi ho nazývajú i
interdisciplinárny) charakter. Musí sa rozprestierať medzi dokonca nie iba jednotlivými
podskupinami, ale až skupinami odborov vedy a techniky. Na termíny znalec, znalecká
činnosť, znalecký odbor a znalecké odvetvie v ich rámci musí byť nazerané systémovo na
prvom mieste a primárne z pohľadu odboru vedy a techniky s názvom Teória a dejiny
štátu a práva, no zároveň i vo veľmi úzkej súvislosti interodborovo s inými vednými
odbormi mimo právnych vied, pretože zjednodušene povedané súdny lekár, forenzný
psychológ, či súdny inžinier skúmajúci vznik a príčiny dopravných nehôd sú/ majú byť
všetko znalci, no jeden je z lekárskych vied, druhý je zo spoločenských vied a tretí je z
technických vied, pričom úplne osobitnou kategóriou je napr. kriminalistický expert a
celá kriminalistika ako taká.
V čom a prečo sú a majú byť tieto osoby, ich vzdelanie, prax, know- how či životný príbeh iné
v SR už len vo vzťahu k ČR, nebodaj iným krajinám EÚ? K nájdeniu možných riešení pre 21.
storočie umelej inteligencie preto pri tvorbe nielen novej systematiky, ale i nevyhnutne širšie
súvisiacej regulácie, preto potrebujeme nielen iba intraodborový dialóg medzi znaleckou
činnosťou znalcov dotknutými odbormi právnych vied 112, ale interodborový
(interdisciplinárny) medzi nimi a inými odbormi vedy a techniky vrátane cezhraničnej diskusie
nielen medzi SR a ČR 113, ale už i celej EÚ.

Pozri z oblasti občianskeho práva ŠEVČÍK, Petr: Dokazovaní znaleckým posudkem v občanském soudním
řízení. Olomouc: Univerzita Paleckého v Olomouci, Právnická fakulta, 2015, Disertační práce. Vedoucí práce :
Ivo Telec, trestného práva BORČEVSKÝ, Pavel: Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Univerzita
Karlova, Právnická fakulta, Disertační práce, 2017, školiteľ : Jan Musil. Najlepším príkladmi pre potrebné zmeny
pre budúcnosť v podobe nielen intraodborovej spolupráce v rámci odborov právnych vied, ale jednoznačne i
interodborovej spolupráce právnych vied s inými vedami, môžu byť dizertačná práca Jakuba Hanáka- HANÁK,
Jakub: Institucionální otázky znalectví. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012,
Disertační práce, Vedoucí práce : Ivo Telec.
112

Osobitý vzťah medzi SR a ČR je daný nielen minulosťou v spoločnom štáte, ale existenciou Zmluvy medzi SR
a ČR o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a ČR zo dňa 28. novembra
2013. Pre jej úplne znenie pozri oznámenie MZVaEZ SR publikované pod číslom 60/2015 v Z.z., no čl. 1 tejto
zmluvy znie: “Táto Zmluva upravuje rovnocennosť dokladov o vzdelaní na účely prístupu ku vzdelávaniu a na
ďalšie účely s výnimkou prístupu k regulovaným povolaniam.” Čl. 10 tejto zmluvy znie: “Doklady o vzdelaní
113
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SR i ČR sú totiž členmi EÚ a v nej ide vo vzťahu k znaleckej činnosti znalcov o veľmi
komplikovanú a komplexnú oblasť spájanú s interpretáciou ustanovení týkajúcich sa slobody
usadiť sa (exčl. 43 a 45 ES 114, teraz čl. 49 a 51 ZFEÚ 115) či slobody poskytovať služby (exčl.
49 a 50 ES, teraz čl. 56 a 57 ZFEÚ). Pre limitovaný rozsah nie je zmysluplné sa tu zamýšľať
nad vývojom európskej integrácie z pohľadu skoro už 70 rokov dizajnovania toho, čo
(ne)funguje a ako to (ne)funguje, i vo vzťahu k vnútornému trhu, najmä ak tak urobili ďaleko
kompetentnejšie, presne, detailne, no i veľmi zrozumiteľné iní poprední zahraniční autori. 116
Otázky, čo z toho všetkého však plynie pre znaleckú činnosť znalcov i v ČR a SR sú
neodvratné. Ak tvrdíme, že zmysel a účel činností znalca a (úradného) prekladateľa
a/alebo tlmočníka nie sú vonkoncom rovnaké, musia byť následne logicky skúmané hlbšie
ako doteraz. Jediný existujúci rozsudok SDEÚ je totiž v spojenej veci C-372/09 a
C-373/09. Týkal sa práve (úradného) prekladateľa a zároveň španielskeho štátneho
občana pre jeho spor s francúzskymi súdmi, ktoré ho odmietli zapísať do svojich
zoznamov (úradných) prekladateľov a/alebo tlmočníkov, čím sa následne spor dostal až
pred SDEÚ pre francúzsku vnútroštátnu právnu úpravu a jej problematický vzťah s
právom EÚ.117 Tieto otázky totiž neboli explicitne regulované ani v ZEÚ 118 podpísanej 7.
februára 1992, ani v ZFEÚ 119 podpísanej 13. decembra 2007. Neboli zároveň explicitne
regulované ani v legislatíve EÚ na úrovni nariadení alebo smerníc na rozdiel od iných oblastí
ako už dlhodobo sa vyvíjajúcich napr. právnych služieb vrátane ich reflexie v judikatúre ESD
resp. SDEÚ. 120
V rámci plynúceho času, prebiehajúcich zmien a premeny spoločného trhu (angl. common
market) na vnútorný trh (angl. internal market) sa tak evolúcia i znaleckej činnosti znalcov jej
cezhraničným rozšírením medzi viacerými krajinami EÚ, nielen do/z SR, ale v celej EÚ prosto
ešte ne(do)konala.
Neudialo sa tak, rovnako ako pred rokmi, pre permanentne rovnako rozdielne úradné jazyky v
rôznych krajinách EÚ a súvisiace jazykové prekážky pri znaleckej činnosti znalcov v úradnom
styku so súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci.

podľa čl. 3 až 7 tejto Zmluvy vydané v štáte jednej zmluvnej strany sa na území štátu druhej zmluvnej strany
uznávajú na účely podľa tejto Zmluvy za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu.”
114

Európske spoločenstvo (od roku 1993 po EHS).

115

Zmluva o fungovaní Európskej únie (angl. TFEU).

116

Pozri napr. dielo WEATHERILL, Stephen: Law and Values in the European Union. Oxford: Oxford University
Press, 2016, najmä jeho 6 kapitolu na stranách 305 až 362 pojednávajúcu o tzv. vnútornom trhu.
Vyššie uvedené úvahy, čo má/môže mať táto francúzska vnútroštátna právna úprava (stále) spoločné a čo
rozdielne s právnou úpravou v SR a ČR a čo z toho môže pre potreby (úpravy) nášho právneho poriadku pre
existenciu práva EÚ plynúť, nás majú najmä podnietiť k hlbšiemu uvažovaniu nad znaleckou činnosťou znalcov
v SR i ČR, a to i v dimenziách práva EÚ napriek existencii dodnes bohužiaľ tohto jediného rozsudku SDEÚ.
Komplexný pohľad je v mojej dizertačnej práci s názvom „Znalec a znalecká činnosť v Slovenskej republike“,
ktorá by mala byť obhajovaná na PF UK v Bratislave v 1. polroku 2020.

117

118

Zmluva o Európskej únii (angl. TEU).

119

Zmluva o fungovaní Európskej únie (angl. TFEU).

Pre špecifický režim pri voľnom pohybe právnych služieb pozri Smernicu 98/5/ES Európskeho parlamentu a
Rady zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom,
kde bola získaná kvalifikácia a jej reflexiu napr. na stranách 340 až 347 v diele PROCHÁZKA, RadoslavČORBA, Juraj: Právo Európskej únie (vybrané otázky pre právnu prax). Bratislava: Eurokódex, 2007.
120
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Neudialo sa tak pre síce sčasti sa znižujúcu, no stále veľmi veľkú rozdielnosť postavenia, práv
a povinností pri znaleckej činnosti znalcov v rámci rôzneho druhu procesného práva (trestného,
civilného, správneho atď.) v rôznych krajinách EÚ.
Evolúcia znaleckej činnosti znalcov jej cezhraničným rozšírením v rámci EÚ sa ešte
ne(do)konala najmä pre komplikovanosť a rôznorodosť odpovedí na otázky, čo je vlastne
znalec ako právny inštitút 121 na základe historického vývoja v rôznych krajinách EÚ. 122
Rovnako chýbajú odpovede, kto, kedy a prečo sa ním a najmä v akej oblasti či výseku poznania
stáva/môže stať, načo všetko má vplyv i prípadný proces uznania takejto fyzickej osoby
získaného dokladu o vzdelaní a/alebo dokladu o odbornej kvalifikácii v akej konkrétnej a
porovnateľnej oblasti či výseku poznania v zahraničí 123 a najmä jeho zohľadnenie v konaní o
zápise podľa Zz2004 vzhľadom na systematiku znaleckých odborov a odvetví v SR podľa
VVz2018 resp. v ČR podľa Zz2019 a jeho vyhlášok.

Pred časom sme náš pohľad ponúkli: „Znalec ako duchovný aristokrat v tejto súvislosti, podľa parafrázovaného
a nami doplneného názoru, nie je a nemá byť povýšenec trpiaci tak zhubným a falošným akademickým elitárstvom
a samožerstvom, či všetkého schopnými a odborne mimoriadne kvalifikovanými zručnosťami intelektuálnej
prostitúcie, ale má byť ten, ktorý od seba žiada viac ako ostatní, kto rešpektuje normy a princípy, hoci tým
neprispeje na konto sebe a možno ani svojim deťom, ale podieľa sa na vytváraní siete pravidiel a rozhodnutí, ktoré
robia život znesiteľným pre množstvo i anonymných príslušníkov často až budúcich generácií. A sám tým pre seba
a svoj stav získava dôstojnosť.“ Viac v KRIŽAN, Ladislav- KOVAČIKOVÁ, Barbora.: Moc a nemoci znalcov: o
boji duchovnej aristokracie proti intelektuálnej prostitúcií, v ktorom sa nedá vyhrať, no nesmie sa prestať. In :
ČOREJOVÁ, A.- SIEGLOVÁ, I.- ŽIDÓ, M. (zost.): Vybrané problémy znaleckej teórie a praxe v ekonomických
znaleckých odboroch. 6.medzinárodný vedecký seminár. Bratislava: Žilinská univerzita v Žiline v EDISvydavateľstve ŽUŽ. 2012, s. 53- 58, pozri i KRIŽAN, Ladislav: "Tak ako to potrebujete?!": (ne)existencia
korupcie pri stanovovaní hodnoty vecí, majetku či práv znalcami. In : GÁBRIŠ, Tomáš (eds.): Korupcia
interdisciplinárne. Zborník príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra
2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 3850,
[online],
2018
[citované
20.2.2019]
Dostupné
na
internete
:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/obrazky/Zbornik_prispevkov_Korupcia_i
nterdisciplinarne_ebook.pdf.
121

V prostredí EÚ sa často používa okrem termínu “Expert” i termín “Judicial Expert”. Jazyk od septembra 2017
do augusta 2019 prebiehajúceho projektu pod č. 766374 s názvom “Find an Expert” spolufinancovaného z
European Union's Justice Programme (2014-2020) ich používa taktiež de facto voľne zameniteľným
spôsobom. Tento projekt má za svoje ciele okrem iného ako svoj konečný ultimatívny a i deklarovaný cieľ
napokon register tzv. “European Experts”.
122

DS k 2004 v tejto súvislosti k § 5 a 6 uvádzala: “...Preukazovanie získaného vzdelania sa bude uskutočňovať
predložením diplomu o vzdelaní vydaného vysokou školou alebo iného dokladu o skončení príslušnej školy (napr.
maturitné vysvedčenie ). V prípade občanov iných krajín, budú musieť samozrejme predložiť doklad o
uznaní ich odbornej kvalifikácie podľa zákona 477/2002 Z.z ak pôjde o príslušníkov EÚ. V ostatných
prípadoch, u občanov „tretích krajín“ ako napr. USA sa ich vzdelanie bude uznávať podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. “ K § 7 potom ešte
uvádzala: “ … Preto v súlade s článkom 1 písm. a), d) a článku 4 ods. 1 písm. b) Smernice Rady Európskej únie z
21. decembra 1988 (89/48/EHS) o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri
ukončení odborného vzdelania a odbornej prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov je do návrhu zakomponovaná
požiadavka, aby sa odborník - cudzinec v prípadoch, kedy sa obsah vzdelania a odbornej prípravy, ktoré
absolvoval podľa článku 3 písm. a) a b) podstatne odlišuje od toho obsahu, ktorý sa vyžaduje pre získanie
diplomu v Slovenskej republike, podrobil prevereniu svojich znalostí formou vyrovnávacej skúšky. Nie
všetky znalecké odbory vzhľadom na pokročilý stupeň harmonizácie vzdelávacích osnov v rezorte
ministerstva školstva ako aj na záväznosť medzinárodných technických noriem pre Slovenskú republiku
budú zahrnuté do povinnosti vykonať vyrovnávaciu skúšku. Z tohto dôvodu spôsob preukazovania, že
uchádzač o zápis je súčasne relevantným spôsobom evidovaný v príslušnom zozname znalcov v členských
štátoch EÚ, ako aj dotknuté znalecké odbory spolu s rozsahom a podmienkami vyrovnávacej skúšky určí
ministerstvo vo vykonávacom predpise.”.
123

58

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

MS SR napr. počas 15 rokov od účinnosti novej legislatívy z roku 2004 nikdy neurčilo vo
svojom vykonávacom predpise (ako predpovedala dôvodová správa k Zz2004) rozsah
vyrovnávacej skúšky ani pre jeden jediný, a už vonkoncom nie pre všetky znalecké odbory či
odvetvia. Prípadné vytvorenie takejto legislatívy bolo a určite stále je negatívne ovplyvnené i
komplikovanou a často meniacou sa všeobecnou právnou reguláciou nielen v SR ZoUOK2002 124, ZoUOK2007 125 až ZoUDoVaUOK2015 126. Tie súviseli s dynamickým
vývojom danej témy i v rámci celej EÚ v podobe SoUOK2005 127 a jej zmien.
Na základe analýzy a zhodnotenia vyššie uvedených faktov je zrejmé, že nová legislatíva v SR
z roku 2004 bola obrovskou zmenou. Popri nesporných pozitívach, ako bol vznik právneho
nároku na zápis do už iba MS SR vedeného, centralizovaného zoznamu znalcov po splnení
Zz2004 stanovených podmienok, však nová právna úprava mala i veľké negatíva.
Najlepším príkladom bola nedomyslená kalibrácia subtílnych a navzájom súvisiacich detailov.
Odstrašujúcim príkladom bol dopad legislatívy z 2004 na KEÚ PZ. KEÚ PZ bol od roku 1998
členom ENFSI, od roku 2002 mal certifikovaný systém manažmentu kvality v zmysle normy
ISO 9001 a za pomoci do 300 pracovníkov dlhodobo spracovával ročne asi 100 000 stôp do
podoby asi 30 000 úkonov znaleckej činnosti. 128 Zodpovednosťou KEÚ PZ bola, je a vždy bude
najväčšia časť znaleckého dokazovania v trestnom konaní pre celé územie SR. No dopadom
Zz2004 na KEÚ PZ by bolo bez prijatia Zz2006 jeho vyčiarknutie zo zoznamu znalcov.
Neexistuje lepší dôkaz, že skutočnými a pravými dôvodmi / motívmi prípravy, tvorby a prijatia
Zz2004 neboli v jeho konečnom výsledku v dôvodovej správe k Zz2004 deklarované vznešené
ciele ako právo každého na spravodlivý proces zabezpečovaného SR v zmysle čl. 6, ods. 1
Dohovoru 129, či ústavné právo každého jednotlivca na súdnu a inú ochranu v zmysle čl. 46,
ods.1 Ústavy SR.
Dôvodová správa k Zz2004 k § 34 zároveň uvádzala i zámer určitého “prečistenia” radov
znalcov, ktorí už nebudú mať záujem o výkon znaleckej činnosti za nových podmienok. Je
dôležité i takto analyzovať ako v praxi malo toto “prečistenie” podľa predstáv v legislatíve z
2004 prebiehať, kto mali byť jeho kľúčoví aktéri, aké malo mať časové, procesné i finančné
náklady, kto ich mal uhradiť a komu. Ešte dôležitejšie je po kritickej reflexii týchto procesov s
124
zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 293/2007 Z. z. o
uznávaní odborných kvalifikácií.
125

Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
126

127

Pozri v tejto súvislosti pre historický vývoj i Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.
septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií a jej vývoj. Z legislatívy SR pozri okrem vyššie uvedených
zákonov i Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov
o vzdelaní zrušenú až k 1. januáru 2016.
128

O potrebe vonkoncom nielen legislatívnych opatrení pri nevyhnutnom zvýšení racionality v znaleckom
dokazovaní v trestnom konaní hovorí už pri tvorbe Zz2004 existujúca dobová česká práca tamojšieho riaditeľa
Kriminalistického ústavu Praha- HLAVÁČEK, Jan: Přetíženost policejních znaleckých pracovišť přesáhla
rozumnou míru. In: Kriminalistický sborník. Roč. 48, 2004, č. 2, s. 50-54. Porovnaj s dobovou dizertačnou prácou
VICHLENDA, Milan: Kriminalistickotechnická, znalecká a expertizní činnost. Bratislava: Akadémia PZ, 2003,
Dizertační práce.
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných
vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento
Dohovor nadväzujúcich).
129
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odstupom 15 rokov ex post i takto posúdiť, či to ako to bolo naplánované i v praxi skutočne tak
v SR prebehlo alebo nie, a ak nie, ako inak a prečo.
„Qui bono“ v týchto súvislostiach má byť v roku 2020 už iba rečníckou otázkou. Cieľom dnes
nemá byť slovenské „sebabičovanie sa“ či pranierovanie (reálne) zodpovedných. Cieľom má
byť poznanie, lebo to je tou najmocnejšou spomedzi všetkých mocí. Zmyslom a účelom má byť
šírenie tohto poznania. Toto poznanie má dnes najmä slúžiť ČR, aby to v rokoch 2020
a nasledujúcich urobila lepšie ako SR v rokoch 2004 a nasledujúcich. Verím, že publikovanie
tohto poznania práve na konferencii ExFoS 2020 venovanej 50. výročiu založenia Ústavu
soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brne môže nastávajúcej diskusii v ČR
pomôcť a môže sa rozšíriť následne i do prostredia SR, kde môže vyvolať synergický efekt a
potrebné zmeny, ktoré budú založené na politike založenej na dôkazoch, nie tvrdeniach. 130
Právna regulácia totiž vždy značí i politizáciu jej objektu. Miera jej podrobnosti a spôsob jej
zrodu určuje i mieru politizácie príslušných spoločenských vzťahov a udržateľnosť ich
regulácie celospoločenskou zhodou. Rok 2020 bude v tejto súvislosti asi vrcholom v histórii
znaleckej činnosti znalcov v samostatnej ČR.
Podstatou demokracie i v znaleckej činnosti znalcov by malo byť vôbec uznanie práva na
existenciu názorového oponenta, nie jeho eliminácia. Demokracia je veľmi únavná a pomalá,
najmä ak máte počúvať či čítať svojich oponentov, s ktorými možno i vecne nesúhlasíte. Ako
dobré to však je pre zážitok z hľadania pravdy, ak slovami profesora filozofie Jana Patočku
história nie je pohľad, ale zodpovednosť?
Ak sa nemá zopakovať situácia v SR z 2004, kde príslušné vyhlášky k Zz2004 boli z 23.8.2004,
čo bolo iba 10! dní pred plánovanou účinnosťou Zz2004 od 1.9.2004 (pričom kľúčová nová
Iz2005SR bola o 11! mesiacov neskôr s účinnosťou od 1.8.2005), je nutné prijať na začiatku
roka 2020 v ČR axióm, že všetci dotknutí sú v ČR odsúdení na spoluprácu. Ak bude štát
v ČR bojovať s vlastnou znaleckou komunitou, iba prehrajú obaja. Vzájomná
participácia niekoľko desiatok až stoviek osôb je v priebehu roku 2020 nevyhnutná, a ak
je ČR skutočnou súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie 131, mala by
sa uskutočniť participácia pri tvorbe vyhlášok nie iba zdanlivo, ale i reálne. 132
Jedným z logických lídrov procesov by mal byť Ústav soudního inženýrství Vysokého učení
technického v Brne (napriek tomu, že z historického hľadiska sú staršie súdnolekárske
pracoviská lekárov- znalcov), lebo od svojho založenia mal vo svojich génoch víziu a misiu

Pozri pre SR viac v KRIŽAN, Ladislav: „Od pomoci k službe a späť?!“: vyvrátenie mýtov o znalcoch faktami
znamená víziu budúcnosti pochádzajúcu z evidence- based policy. In: Magister officiorum, Roč. 4, 2014, č. 2, s.
18
26
[online],
2.3.2015
[citované
20.2.2019]
Dostupné
na
internete
:
http://www.ucps.sk/OD_POMOCI_K_SLUZBE_A_SPAT_VYVRATENIE_MYTOV_O_ZNALCOCH_FAKT
AMI_ZNAMENA_VIZIU_BUDUCNOSTI_POCHADZAJUCU_Z_EVIDENCE_BASED_POLICY.
130

„Open Government Partnership“ je medzinárodná iniciatíva, ktorej súčasťou je od roku 2011 i ČR i SR. Jej
cieľom je okrem iného zlepšiť kvalitu verejných politík a služieb, rovnako ako aj mieru a rozsah občianskej
participácie. Pozri i „Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020“
131

Pozri viac i v KRIŽAN, Ladislav: "Nechcete byť v našej pracovnej skupine?! ako organizo(vá)vať skutočnú,
nie iba simulovanú participáciu počas legislatívneho procesu ako dôležitú hodnotu pri tvorbe lepšej a
udržateľnejšej legislatívy. In: Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický dokument] : zborník zo 4. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem". Banská
Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019, s. 129-142.
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byť liahňou duchovnej aristokracie, a nie intelektuálnej prostitúcie. 133 Jeho 50- ročný príbeh je
v kontexte predchádzajúcej vety iba súčasťou širšieho zápasu o demokraciu, právny štát a
princípy dobrej správy (i v znaleckej činnosti znalcov) na našich územiach.

4

EPILÓG

Času ostáva veľmi, veľmi málo. Vyhlášky majú byť účinné za 344 dní od konania 1. dňa tejto
konferencie k 1.1.2021.
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VYBRANÉ RYSY NOVÝCH OCEŇOVACÍCH STANDARDŮ VYDANÝCH V ČR #
SELECTED FEATURES OF NEW VALUATION STANDARDS ISSUED IN THE
CZECH REPUBLIC
Miloš Mařík 134)
ABSTRAKT:
Cílem příspěvku je vymezit koncepci českých oceňovacích standardů. Nejprve je stručně
charakterizována současná kvalita českého znaleckého oceňování, její problémy a z toho
plynoucí potřeba Českých oceňovacích standardů. Dále jsou uvedeny základní rysy
připravovaných standardů. Standardy budou mít třístupňovou strukturu. První stupeň tvoří
etický kodex a obecné standardy pro všechny znalce. Jejich hlavním obsahem jsou zásady pro
znalecké posudky (úplnost, důvodnost, odůvodněnost apod.). Druhý stupeň tvoří oceňovací
standard, který obsahuje části společné pro oceňování všech druhů majetku, zejména definici
bází hodnoty a další základní pojmy. Třetí stupeň pak budou tvořit speciální standardy pro
oceňování jednotlivých typů majetku.
ABSTRACT:
The aim of the contribution is to define the concept of Czech valuation standards. First, the
current quality of Czech expert valuation, its problems and the resulting need for Czech
valuation standards are briefly characterized. Further the basic features of the prepared
standards are presented. The standards will have a three-stage structure. The first level consists
of a code of ethics and general standards for all experts. Their main content is the principles
for expert opinions (completeness, reasonableness, justification etc.). The second stage consists
of a valuation standard that contains parts common to the valuation of all types of assets, in
particular the definition of the bases of value and other basic concepts. The third level will be
formed by special standards for valuation of individual types of assets.
KLÍČOVÁ SLOVA:
hodnota, oceňování podniku, oceňovací standardy, báze hodnoty
KEYWORDS:
value, business valuation, valuation standards, value basis

1

ÚVOD

Současná situace v českém oceňovacím znalectví není dobrá. Uživatelé posudků si dost často
stěžují na skutečnost, že sejde-li se někde více oceňovacích posudků, bývají výsledky ocenění
dost odlišné, často i diametrálně odlišné. Poněvadž tyto případy zřejmě nejsou až tak řídké,
vrhá to nepříznivé světlo na českou znaleckou obec. Zvláště, když oceňování není mezi
znaleckými obory až takovou výjimkou. Proto považujeme za žádoucí se tímto stavem otevřeně
zabývat, identifikovat hlavní příčiny, a hlavně pak hledat cesty k postupné nápravě. Postupné

Příspěvek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, který
je realizován v rámci institucionální podpory VŠE IP100040

#

Mařík, Miloš, prof. Ing. CSc. – Katedra financí a oceňování majetku, ředitel Institutu oceňování majetku,
Vysoká škola ekonomická v Praze, marik@vse.cz
134)
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proto, že zmíněné problémy kvasí již poměrně dlouho, aniž by donedávna byla dost intenzivně
hledána cesta k nápravě.
Jednu z důležitých cest vidíme právě ve standardizaci. Cílem tohoto příspěvku je tedy vymezit
koncepci standardizace oceňování včetně některých poněkud sporných bodů.

2

OBECNÁ
CHARAKTERISTIKA
OCEŇOVÁNÍ V ČR

KVALITY

ZNALECKÉHO

Lze vyslovit hypotézu, že každý systém, tedy i znalecké oceňování vyžaduje určitý stupeň
regulace. Tuto regulaci je třeba pravděpodobně posílit, když dosavadní výsledky fungování
systému nejsou příliš uspokojivé.
Systém oceňování tedy potřebuje pravidla. První skupinou jsou pravidla pro ty, kteří jsou
oprávněni oceňovat. K tomu by měl nyní posloužit zákon o znalcích, který byl nedávno
schválen (Zákon č. 254/2019 Sb.).
Druhou součástí jsou pravidla oceňování, která by měla fungovat alespoň pro hlavní druhy
majetku, především pro podniky (obchodní závody), nemovitosti a nehmotný majetek. Není
snad obtížné pochopit, že bez pravidel lze oceňovací modely používat skoro libovolně, a jak
uvádí jeden ze známých právníků:
„Jeden znalec mi prozradil, že prostřednictvím úpravy těchto prvků se může v rámci určitého
rozpětí dostat k jakékoliv hodnotě, která bude zadavatelem požadována, aniž by to laik mohl
odhalit“ (Zima, 2016, s. 99).
Tato citace v publikaci pana Zimy snadno zanikne, přesto se domníváme, že má pro hodnocení
stavu oceňovacích posudků v ČR velký význam svou otevřeností.
Samozřejmě k libovolnému dosazování čísel do znaleckých posudků se znalci většinou nesníží.
Podle našeho názoru však hledají kompromis mezi sestavením znaleckého posudku podle
nejlepšího vědomí a svědomí a možností, spíše nenápadně, se přiblížit vyslovenému či
naznačenému přání klienta.
Z toho plyne, že je třeba postavit určité bariéry možnostem znalce posudek příliš ovlivnit ve
prospěch klienta. Je však také třeba vymezit určitý rámec pro to, co je správné a co by už mělo
být málo přípustné.
Nelze říci, že by nic takového neexistovalo. Většina znalců prošla nějakým školením a
disponuje určitou odbornou literaturou. Problém je v tom, že na téma oceňování majetku bylo
napsáno poměrně hodně literatury, názory na různé věci se však obvykle dost liší.
Jednotlivé znalecké ústavy se proto snaží stanovit alespoň rámcová pravidla pro své
spolupracovníky. Liší se pak pravidla znaleckých ústavů. Nejširší záběr mají pravidla v rámci
jednotlivých znaleckých sdružení. Jak lze předpokládat, liší se pravidla jednotlivých sdružení.
Občas se setkáváme s názorem, že by věci pomohla komora oceňovacích znalců ze zákona,
která by napodobila činnost ostatních zákonem určených komor. Výhody takové komory jsou
spatřovány, mimo jiné, v tom, že:
•
•
•
•

komora by stanovila pravidla oceňování,
pomocí svých volených orgánů by mohla dbát na jejich dodržování,
státní orgány by byly zbaveny nesnadných povinností,
znalci v oboru oceňování by měli podobný systém jako některé jiné podobné profese.

Je tady však několik podstatných rozdílů:
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a) V případě lékařů a auditorů je přece jen užší prostor pro libovůli, který je dán zákonnými
úpravami jejich činnosti. Nejsou to tedy oblasti, kde by standardy zpracované komorou
byly hlavním regulátorem práce například lékařů.
b) Výchozí stav u jiných profesí je pravděpodobně přece jen vyšší.
c) Dovolujeme si tvrdit, že zájem velké části znalců zatím směřuje k tomu, aby dosáhli co
největších výnosů za daný čas a měli, pokud možno, nízké náklady. Snahy o vyšší
úroveň znaleckých posudků, třeba i podložené různými výzkumy, by pak asi byly jen
málo vítány.
d) Zastáváme názor, že i oceňování by mělo být vysokoškolskou disciplínou, pro jejíž
zvládnutí pak nestačí zaučení, nebo krátkodobý kurz.
Naši argumentaci je možno shrnout do následujícího grafu.

Současná situace vytváří prostor pro „hodnotu potřebnou“
Velký rozptyl výsledků
Velké nedostatky v části znaleckých posudků
Prodlužování soudních jednání
Prostor pro napadání znalců
Na tuto situaci zbytečně doplácejí pečlivější znalci
Obr. 1 – Důvody pro zavedení českých oceňovacích standardů
Zdroj: vlastní zpracování
Fig. 1 – Reasons for introducing Czech valuation standards

3

OCEŇOVACÍ STANDARDY

Standardy mohou podle našeho názoru přispět k omezení nepřiměřené volnosti při tvorbě
znaleckých posudků. Cílem zpracování znaleckých posudků by nemělo být hledání výsledku,
který odpovídá potřebám klienta – tedy „cena potřebná“.
Podotýkáme, že lze rozlišit dvě koncepce znaleckého oceňování.
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Dvě koncepce
znaleckého oceňování
Činnost zaměřená
primárně na
výdělek chápaná
spíše jako
advokátská činnost
pro jednu stranu

Spíše společenská
služba

Obr. 2 – Dvě základní možnosti, jak pojímat znalecké oceňování
Zdroj: vlastní zpracování
Fig. 2 – Two basic ways how to approach expert valuation
My se kloníme spíše ke konceptu znalectví jako společenské služby, byť služby odborníků,
která by měla být solidně honorována. Takto se ovšem jedná jen o obecnou úvahu. Praktický
dopad by podle našeho názoru měl vyústit v realizaci dřívějšího návrhu jednoho ze zakladatelů
známého znaleckého ústavu působícího v Praze – omezit znaleckou činnost jen na posudky pro
soudy a policii. Ostatní pak ponechat odhadcům. Důvody k tomuto návrhu jsou následující:
•
•
•
•
•

omezení počtu znalců a znaleckých ústavů,
tím i lepší možnost kontroly jejich práce,
znalci by mohli být jen nejlepší odhadci, tím by se zvýšila (pravděpodobně) kvalita
znaleckých posudků,
stačil by menší počet znaleckých posudků a bylo by možné je lépe odměňovat,
stát by odhadcům neposkytoval razítko a tím i přestal garantovat kvalitu jejich činnosti,
což při současných počtech znalců není za dnešních podmínek dost dobře možné.
Samotné standardy by pak měly odpovídat zásadám uvedeným na obrázku 3.
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Neměly by být závazné, znalec by však musel odchylky
pečlivě zdůvodnit
Měly by být průběžně upravovány
Měly by být doplněny rozpracovanými doporučeními
k nejdůležitějším otázkám
Měly by být uveřejněny jako materiál Ministerstva
spravedlnosti ČR
Standardy pro ocenění je třeba primárně stavět
na ekonomických znalostech
Obr. 3 – Hlavní zásady, na kterých by měly být oceňovací standardy postaveny
Zdroj: vlastní zpracování
Fig. 3 – Guiding principles on which valuation standards should be based
Uvedené zásady jsou snad jasné. Proto jen poznámka k poslední zásadě v obrázku. Oceňování
je primárně ekonomická disciplína a na jejích zásadách by se měli rozhodným způsobem podílet
znalci se širší ekonomickou kvalifikací, nikoliv právníci.

4

STRUKTURA STANDARDŮ

Zamýšlená struktura českých standardů je tříúrovňová a zobrazuje ji schéma na obrázku 4:
•
•
•

první úroveň je společná pro všechny znalecké posudky a znalecké obory,
druhá úroveň jsou společné věci pro znalecké oceňování,
třetí úroveň obsahuje oceňovací standardy pro jednotlivé okruhy majetku.
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Obecné standardy podání
znaleckého posudku

+

Etický
kodex

Český standard
pro oceňování
Standard pro oceňování
podniku
Standard pro oceňování
nemovitých věcí

Podrobnější
doporučení
k dílčím
záležitostem

...
Obr. 4 – Předpokládaná struktura českých oceňovacích standardů
Zdroj: vlastní zpracování
Fig. 4 – Assumed structure of Czech valuation standards
První úroveň: Obecný standard a Etický kodex

4.1

Podstatným rysem standardů by měl být Etický kodex. Etického kodexu se ujalo přímo
Ministerstvo spravedlnosti. Uveďme si pouze malou ukázku z Etického kodexu:
•
•
•
•

Úkolem znalce je podávat nezávislé, odborné a srozumitelné znalecké posudky. Znalec
vykonává činnost se zřetelem na objasnění a nestranné poznání skutečné povahy
předmětu jeho zkoumání.
Při výkonu znalecké činnosti postupuje znalec s odbornou péčí.
Znalec je povinen se odborně vzdělávat tak, aby jeho znalosti odpovídaly současné
úrovni informací a poznatkům v oboru.
Při výkonu znalecké činnosti znalec plní zadané úkoly s vědomím odpovědnosti za
výsledky své činnosti.

Opět text je jasný. Zvýraznit lze pouze poznámku, že znalecké posudky by měly být
srozumitelné. To například znamená:
•
•

neužívat příliš odborný jazyk,
nepojímat znalecké posudky jen jako „zprávu o ocenění“, jak se s tím někdy setkáváme.

Podle našeho názoru je dobrý takový posudek, kterému přiměřeně rozumí i lidé, kteří nejsou
znalci.
Mimo Etický kodex se předpokládá, že v základní úrovni budou Obecné standardy podání
znaleckého posudku. Jde o požadavky kladené na všechny znalecké posudky ve všech
znaleckých oborech a odvětvích. Jejich obsahem budou obecné zásady pro znalecké posudky,
které jako první kdysi uveřejnila již neexistující Komise pro cenné papíry (2004, k zásadám
podrobněji viz též např. Mařík a kol. 2018).

Úplnost a komplexnost
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Přihlíží ke všem skutečnostem, ke kterým přihlédnout má a může.
Obsahuje všechny části z formálního i obsahového hlediska tak, aby jej
nezávislý odborník mohl plně přezkoumat.
Nestrannost
Volba použitých metod a postupů nebo skutečností, ke kterým přihlíží, jej
nedůvodně neovlivňuje ve prospěch některé ze zúčastněných stran.
Reprodukovatelnost
Nezávislý odborník je schopen zopakovat postupy a metody uvedené
ve znaleckém posudku s obdobnými výsledky.
Důvodnost
Pro použití zvolených metod, postupů a údajů existují důvody.
Odůvodněnost
V posudku musejí být výslovně uvedeny důvody použití metod, postupů či
údajů.
Transparentnost
Posudek má přehlednou strukturu, u použitých údajů a skutečností je
uveden zdroj, vlastní odhady znalce jsou výslovně označeny jako odhady.
Znalecký posudek by zároveň měl být celkově srozumitelný, jak to
vyžaduje Etický kodex.

Obr. 5 – Hlavní zásady, které by měl splňovat znalecký posudek
Zdroj: vlastní zpracování na základě metodiky ZNAL Komise pro cenné papíry (2004)
Fig. 5 – Guiding principles to be met by an expert opinion
Značný problém však vidíme v tom, že znalci i jiní uživatelé si obvykle s uvedenými zásadami
tak úplně nevědí rady. Jeden z důvodů může být skutečnost, že uplatnění zásad prolíná v
podstatě celým posudkem, a to jak na úrovni jeho struktury, tak na úrovni konkrétního
provedení jednotlivých částí, a může být svým způsobem vícevrstevné. Praktické uplatňování
zásad může tedy v praxi být složitější a zaslouží si další výzkum a konkretizaci.
Uveďme proto pro představu alespoň několik málo příkladů, jak by se uvedené zásady měly
projevovat v konkrétních částech znaleckých posudků zaměřených na oceňování (podrobněji
viz Mařík – Maříková, 2016).
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a) Volba báze hodnoty
Báze hodnoty by měla odpovídat konkrétnímu účelu daného ocenění. Jednoznačné vymezení
hledané báze hodnoty ve znaleckém posudku je významné zejména pro tyto zásady:
•

Zásada úplnosti a komplexnosti – zvolená báze hodnoty vymezuje, jaké skutečnosti
budou pro dané ocenění relevantní, a tím vymezuje, k jakým skutečnostem musí znalec
přihlížet. Například při použití tržní hodnoty by výnosové ocenění mělo simulovat
názory trhu, nikoliv jen názory konkrétního investora nebo vlastníka.

•

Zásada důvodnosti – pro velkou část dalších postupů je významným důvodem právě
zvolená báze hodnoty sama o sobě. Například tržní hodnota je důvodem pro použití
metod odhadu diskontní míry odvozených z tržních dat nebo pro nepoužití prognózy
jednotlivých finančních veličin, která by nebyla dosažitelná průměrným investorem.
Volba investiční hodnoty je naopak důvodem pro použití plánu a diskontní míry
zohledňující očekávání konkrétního investora, z jehož pohledu je ocenění
zpracováváno.

•

Zásada transparentnosti – vymezená báze hodnoty sama o sobě vysvětluje postupy v
dalších částech ocenění. Tj. bez jasného vymezení báze hodnoty by v řadě bodů nebylo
srozumitelné, proč byly některé postupy použity.

b) Strategická analýza v rámci oceňování podniku (obchodního závodu) obsahující analýzu
relevantního trhu a tržního podílu podniku:
•

Zásada komplexnosti – je třeba vzít v úvahu jak minulý vývoj trhu a postavení
podniku, tak očekávání do budoucnosti a zároveň zvážit všechny faktory, které mohou
mít na trh nebo pozici podniku vliv.

•

Zásada úplnosti – neměla by chybět žádná podstatná část strategické analýzy, jako je
vymezení relevantního trhu a jeho velikosti, vymezení faktorů ovlivňujících daný trh,
analýza vývoje trhu za minulost, prognóza budoucího vývoje trhu, popis konkurentů
oceňovaného podniku, analýza vnitřního potenciálu, prognóza budoucího vývoje
tržního podílu podniku a z toho plynoucí prognóza vývoje tržeb podniku. Pokud by
některá z těchto částí chyběla, chyběl by velmi důležitý kámen do celé mozaiky a
finanční plán a tím i ocenění by se staly netransparentními.

•

Zásada důvodnosti a odůvodněnosti – všechny části strategické analýzy představují
zcela zásadní důvody pro sestavení finančního plánu a závěry strategické analýzy jsou
i jedním z důvodů pro volbu určité oceňovací metody. Následující části ocenění by proto
měly mít jasnou a logickou souvislost se zjištěními učiněnými v rámci strategické
analýzy. Zároveň je nezbytné, aby tato zjištění byla nejen v dalších částech správně
použita, ale aby také všechny části strategické analýzy byly dobře popsány a vysvětleny
tak, aby čtenář mohl použitou logiku dobře sledovat a posoudit její rozumnost.

•

Zásada transparentnosti a reprodukovatelnosti – jedině pokud bude strategická
analýza obsahovat všechny základní části (tj. bude úplná), budou v ní uvedeny zásadní
důvody, s nimiž budou následné části v souladu, a všechny analýzy, argumenty a odhady
budou dobře popsány a vysvětleny, bude strategická analýza zároveň transparentní a
reprodukovatelná, a tím i přezkoumatelná.
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Druhá úroveň: Český standard pro oceňování

4.2

Tato úroveň zahrnuje základní prvky, tj. jakési stavební kameny oceňování základních druhů
majetku. Obsahuje tedy věci, které jsou společné pro oceňování různých typů majetků,
především:
•
•
•
•

základní pojmy (např. cena, hodnota apod.),
obecné zásady pro oceňovací znalecké posudky (např. nutnost stanovit bázi hodnoty,
datum ocenění, vhodnost ocenění s rozpětím výsledné hodnoty apod.),
definice hlavních bází hodnoty (tržní hodnota, spravedlivá hodnota, investiční hodnota,
objektivizovaná hodnota),
oceňovací přístupy (výnosový, nákladový, tržně-porovnávací).

Asi nejvýznamnější z pohledu praxe je vymezení bází hodnoty. Vymezení bází hodnoty ovšem
nestačí. Je třeba jasně říci, jaké modifikace jednotlivých způsobů ocenění plynou z použití
jednotlivých bází hodnoty.
Není pravda, že účel ocenění je již sám o sobě postačující determinantou pro vymezení
jednotlivých postupů ocenění. Je tomu tak jednoduše proto, že účel ocenění může být spojen s
různými bázemi hodnoty, a ty pak implikují konkrétní postup.
4.3

Třetí úroveň: Standardy pro ocenění jednotlivých majetkových okruhů

Na předchozí dvě úrovně pak budou navazovat standardy pro jednotlivé majetkové okruhy.
Tyto standardy by měly obsahovat už konkrétní specifika spojená vždy s konkrétním
majetkovým okruhem. V případě potřeby pak k standardu pro oceňování daného typu majetku
mohou být jako doplňky zpracovány podrobnější doporučení k vybraným dílčím záležitostem.
V současné době je zatím zpracován standard pro oceňování podniku (obchodního závodu).
Jeho součástí jsou zejména tyto body:
a) báze hodnoty a jejich vliv na konkrétní postup při ocenění podniku,
b) konkretizace obecných zásad znaleckých posudků pro ocenění podniku,
c) obecné zásady při postupu ocenění podniku:
• používání informací existujících do data ocenění,
• strategická analýza, finanční analýza, generátory hodnoty, specifický plán jako
podklad pro ocenění,
• délka podnikání,
• vlastní ocenění primárně odpovídá budoucímu užitku,
• vztah výnosového a tržně-porovnávacího ocenění,
• závěrečná rekonciliace a vyvození výsledného ocenění.
Zde považujeme za vhodné upozornit alespoň na několik vybraných bodů, které nejsou v praxi
vždy dobře promítnuty:
a) Ocenění (ohodnocení) musí vycházet z dat známých do data ocenění. Znalci na obecné
úrovni tuto zásadu obvykle uznávají. Přesto se nezřídka objevují tendence k jejímu
porušování zejména v případech soudních sporů, které se trvají řadu let. Ocenění je tak
potřeba dělat ke vzdálenému historickému datu, ale přitom je již dlouho známá
skutečnost tak, jak po datu ocenění probíhala. Je potřeba si uvědomit, že i v takových
případech pravidlo údajů do data ocenění platí. Soud sice může pro svou informaci
nařídit i něco jiného, to však již vybočuje z rámce ekonomických pravidel pro
oceňování.
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b) Není správné při výnosovém ocenění volit první fázi (dobu explicitního plánu) paušálně
5 let.
c) Vlastní ocenění je primárně dáno očekávaným budoucím užitkem, nikoli hodnotou
pořízeného majetku v podniku.
d) K ocenění by vždy měly být použity minimálně dvě různé metody a výsledné ocenění
by mělo být výsledkem procesu rekonciliace. Např. Mezinárodní oceňovací standardy
(IVS 2017, kap. IVS 105, odst. 10.4) uvádí, že oceňovatel není povinen použít více
metod, pokud v daném případě vysoce důvěřuje jedné metodě, ale měl by použití více
přístupů a metod zvažovat a při použití většího počtu metod udělat rekonciliaci. V této
souvislosti je ovšem potřeba si uvědomit, že jedna metoda bude skutečně někdy
dostatečná například při oceňování některých typů movitého majetku, nikoli však při
oceňování podniku.

5

ZÁVĚR

Hlavní myšlenky můžeme shrnout následujícím způsobem:
1. Standardy považujeme za nezbytné pro alespoň částečné zlepšení úrovně znaleckého
oceňování v ČR. Na rozdíl od značné části znalecké obce se zdaleka nedomníváme, že
stačí jen zcela volné standardy, což představují například Mezinárodní oceňovací
standardy IVS.
2. Za jeden z nejdůležitějších prvků nového návrhu považujeme zásady pro znalecké
posudky, které by nutily k větší otevřenosti, nutnosti všechny podstatné prvky
zdůvodnit, a tím by omezily i manévrovací prostor znalců, který v současném rozsahu
skutečně není žádoucí.
3. Druhým zásadním prvkem nových standardů by byl tlak na používání více bází hodnoty.
Na jednotlivé báze hodnoty by pak měly být napojeny i konkrétní způsoby oceňování.
4. Zastáváme názor, že ve většině případů oceňování podniku a nemovitostí i nehmotného
majetku neposkytují oceňovací modely dostatečně spolehlivé výsledky, a proto
považujeme za nezbytné usilovat ve většině případů o používání alespoň dvou metod.

6
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ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ VE SPECIALIZACI SEBEOBRANA A POUŽITÍ
ZBRANĚ
FORENSIC EVIDENCE IN THE FIELD OF SELF DEFENSE AND WEAPON USE
Zdeněk Maláník 135), Jiří Svoboda 136), Martin Ficek3), Michaela Mikuličová4), Michal
Gracla5)
ABSTRAKT:
V článku je pojednáno o problematice znaleckého dokazován se zaměřením na specializaci
„Sebeobrana“ a „Použití zbraně“. Autor prezentuje zkušenosti s orgány činnými v trestním
řízení z hlediska uvedené specializace, včetně forem a metod odborného dokazování. Důraz je
kladen na analýzu nejčastěji pokládaných dotazů a uváděných názorů orgánů činných
v trestním řízení směrem k uvedené problematice.
ABSTRACT:
The article discusses the issue of forensic evidence proved with a focus on the specialization
"Self-defense" and "Use of weapons". The author presents his experience with law enforcement
authorities in terms of this specialization, including forms and methods of professional
evidence. Emphasis is placed on the analysis of the most frequently asked questions and the
opinions of law enforcement authorities on this issue.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Znalec, sebeobrana, použití zbraně, dokazování u soudu, orgány činné v trestním řízení.
KEYWORDS:
Cour expert, self defense, use of weapons, evidence in court, law enforcement authorities.

1

ÚVOD

Vnímání problematiky sebeobrany i profesní obrany se za poslední roky výrazně rozšířilo, což
sebou neslo, mimo jiné, také novou terminologii. Souviselo to s velmi dynamickým rozvojem
informovanosti o problematice sebeobrany a profesní obrany v občanském prostředí, potažmo
v prostředí profesním a právním, včetně orgánů činných v trestním řízení. Tato problematika
však může být často vnímána jen cestou zprostředkovaných informací, například médii. S tím
souvisí masové přebírání mýtů, polopravd i lží o zmíněné oblasti. Orgány činné v trestním
řízení také nejsou tomuto vlivu uchráněny. Nešťastné zařazení specializace sebeobrana do
oboru sport, málo přispívá pochopení obsahu terminologie této specializace. Znalecké
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specializace uvedené v seznamu znalců a tlumočníků lze dohledat ve dvou oborech. Je to obor
„Sport“, odvětví „Provozování“ – specializace „Sebeobrana“, specializace „Sebeobrana,
bojové sporty a bojová umění“. Druhým oborem je „Kriminalistika“ – se specializacemi
„Sebeobrana“, „Vedení boje z blízka“, „Služební zákroky“ a „Použití zbraně“. Právě při
soudním řízení je dobře vidět problémy s terminologií obrany, s intenzitou použití techniky,
s jejím gradováním nebo s možným provedením techniky. Situace se postupně lepší u
vyšetřovatelů z řad Policie České republiky, což lze ale ze zkušeností autora říci jen se
značnými výhradami o nemalé části advokátů, státních zástupců i soudců. Jedním z podstatných
faktorů tohoto stavu je velmi rozšířený pocit či názor, že je specializace sebeobrany u orgánů
činných v trestním řízení v postačující míře zvládnuta. Na základě praktických zkušeností se
ukázalo jako vhodné o terminologii, charakteristice a zásadách uvedených v souvisejících
znaleckých specializacích, pojednat.

2

TERMINOLOGIE SEBEOBRANY A PROFESNÍ OBRANY

Z hlediska znalecké specializace sebeobrana a souvisejících znaleckých specializací je vhodné
zmínit termín obrana a ochrana. Hlavní podstatou obrany je aktivní působení na útok, např.
protiútokem. Naproti tomu podstatou ochrany je pasivní čelení útoku, např. využitím balistické
přilby. Jako druhy obrany jsou respektovány termíny sebeobrana a profesní obrana. Geneze
těchto druhů obrany začíná pochopitelně sebeobranou člověka – jedince a to hlavně z důvodu
ochrany sebe, svých blízkých, svých zájmů a hodnot. S rozvojem společnosti postupně dochází
k většímu nebo menšímu předávání obrany (také ochrany) specialistům nebo profesionálům.
Tím došlo ke vzniku profesní obrany. V rámci profesní obrany profesionálové brání zájmy a
hodnoty zaměstnavatele. V rámci profesní obrany bylo z důvodů specializace a odlišných cílů
či podmínek potřeba stanovit rozdělení na obranu státu a na komerční obranu. Hlavní rozdíly
mezi obranou státu a komerční obranou spočívají v cílech, ohodnocení a v právním prostředí.
Na základě zmíněného rozdělení dochází k diferenciaci mezi profesní obranou a sebeobranou
z důvodu potřebného rozsahu znalostí a dovedností obránce. Profesionál musí ovládat techniku
preventivního chování, postupy jednání v obranné situaci, techniku eliminace útoku, zadržení,
transportu a předání útočníka. Kdežto obránci – „běžnému“ občanu, stačí útočníka jen donutit
k zanechání útoku nebo jej zahnat. Další detaily jsou vyjádřeny na obrázku číslo 1.
2.1 Rozšířená terminologie
Sebeobrana (dále jen SeO)je souhrn preventivního chování a obranného jednání k eliminaci
útoku jiných lidí, vedenému primárně na zájmy chráněné zákonnými normami a to v souladu
s právním a společenským prostředím České republiky. Primární motivací k sebeobraně je
obrana svých zájmů (viz obr. 1) z hlediska vztahu, citu, vlastnictví, spravedlnosti apod.
V sebeobraně obvykle útočník vede útok přímo na obránce a mnohem méně na někoho nebo
něco jiného [5].
Sebeobranná situace je charakteristická zpravidla bezprostředně hrozícím nebo trvající
protiprávním útokem útočníka (jiného člověka) na zájmy obránce, které jsou chráněny
zákonnými normami [5].
Profesní obrana (dále jen PrO) je souhrn preventivního chování a obranného jednání
k eliminaci útoku jiných lidí vedeného primárně na zájmy zaměstnavatele, které jsou
chráněny zákonnými normami a to v souladu s právním a společenským prostředím České
republiky. Primární motivací k profesní obraně je obrana zájmů (viz obr. 1) z hlediska
finanční, materiální, společenské a podobné prestiže zaměstnance. To však nevylučuje i
osobní vztah k profesi z hlediska boje proti kriminalitě, za spravedlnost, víru v systém,
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obranu vlasti atd. V profesní obraně útočník vede útok častěji na někoho nebo něco jiného,
než na samotného pracovníka – obránce [5].

Obr. 1 – Druhy obrany z hlediska cíle [zdroj vlastní].
Situace profesní obrany je charakteristická zpravidla bezprostředně hrozícím nebo trvající
protiprávním útokem útočníka (jiného člověka, lidí) na zájmy zaměstnavatele, které jsou
chráněny zákonnými normami.
Útok je aktivní činnost člověka (lidí), vedená proti jinému člověku (lidem) a jeho zájmům
s právním nebo protiprávním cílem. Útok má 3 fáze. Je to hrozba, průběh a ukončení. Útok
je realizován formou střetného boje nebo přepadu.
Střetný boj je forma útoku. Je charakteristický tím, že útočník i obránce o sobě vědí a lze
předpokládat realizaci útoku. Střetný boj může být zahájen metodou výpadu (provokování,
testování atd.) nebo je zahájen přímo.
Přepad je forma útoku charakteristická tím, že obránce o útočníkovi neví nebo útok nečeká.
Může být realizován 2 způsoby – přepadem ofenzivním (útočník se přesune k obránci) nebo
léčkou (útočník nechá vejít, či naláká obránce na místo přepadu).
Útočník je charakteristický aktivním jednáním proti obránci formou obvykle rychlého
přibližování, a vstupování do „osobní“ zóny (kdy je problematická možnost obrany). Postup
útočníka je většinou provázen agresivní komunikací (nadávky, urážky, řev, výzvy atd.),
agresivním postojem (připraven k fyzickému boji) vulgárními, vyzývavými nebo
agresivními gesty (symboly, náznaky úderů aj.), realizací útoku (střetný boj, přepad, beze
zbraně nebo se zbraní) a snahou o dosažení cíle útoku (okrást, zbít, poškodit, znásilnit, zranit,
zabít atd.). Útočník si vždy vybírá místo, čas, způsob a další podmínky útoku [5].

78

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Obrana je aktivní činnost člověka (lidí), vedená proti útočícímu člověku (lidem), jehož útok
směřuje proti zájmům obránce, které jsou chráněny zákonnými normami. Obrana může být
realizována 3 způsoby - protiútokem (aktivní eliminace útoku, kdy už nemůže vzniknout),
blokováním (dojde k ukončení útoku, ale ne k jeho eliminování, může znovu, třeba
bezprostředně, vzniknout), momentálním ústupem (k získání vzdálenosti, poziční výhody,
k přípravě obranných prostředků a zbraní atd.), kdy útok stále trvá, obvykle s následným
protiútokem. O obranu nejde, pokud obránce uteče (útok neřeší a ten může pokračovat), na
obranu rezignuje (nechá útočníka útočit, bez ohledu na následky) nebo se vzdá (útočník
dosáhne svého cíle bez dalšího útoku).
Obránce je charakteristický více či méně aktivním jednáním proti protiprávnímu útoku
útočníka (útočníků) s cílem útok zmařit (aby již nepokračoval nebo nemohl pokračovat) a tím
ubránit svoje (také blízkých i cizích lidí) zákonem chráněné zájmy (život, zdraví, svoboda,
majetek, čest). Obránce realizuje cíl své obrany protiútokem a blokováním s využitím zbraní a
obranných prostředků nebo se brání bez nich.
2.2 Další používaná terminologie
V policejní a právní oblasti jsou často používány další názvy související se sebeobranou a
s profesní obranou. Nejčastěji jde o termín „hmat a chvat“ nebo „hmat a chvat sebeobrany“,
případně termín „profesní sebeobrana“. Někdy je možno registrovat i jejich vzájemné
kombinace.
Hmat je z výše uvedené souvislosti tlak nebo stisk pomocí ruky (rukou), jehož cílem je
zastavit útok, způsobit bolest nebo omezit pohyb tak, aby útok nepokračoval nebo nemohl
pokračovat. Hmat lze přirovnat k technickému prvku sebeobrany či profesní obrany. Pomocí
„hmatu“ lze vytvořit podmínky pro další činnost, např. „zadržení“ atd.
Chvat je v této souvislosti kombinace techniky, jehož cílem může být zrušení útoku,
nasazení pout, zadržení útočníka, odvedení útočníka atd. Chvat lze přirovnat ke kombinaci
sebeobrany či profesní obrany.
Hmat a chvat sebeobrany je terminologická kombinace výše uvedeného, vyskytující se
zpravidla v terminologii policie, v právní oblasti a v oblasti informačních médií. V tomto
případě jde věcně jen o techniku a kombinaci techniky sebeobrany. Bohužel je tento termín
používán hlavně v profesním prostředí policie, kde má oblast sebeobrany jen okrajový
význam.
Profesní sebeobrana je termín, používaný v některých kurzech zaměřených na profesní
obranu a při výcviku techniky profesní obrany. Věcně by šlo o upřednostnění obrany sebe,
před stanoveným úkolem profesionála. To lze částečně respektovat při výcviku techniky, ale
ne v praxi, kde úkol je primární záležitost.
Obranný prostředek je primárně zkonstruován k útoku na zdraví člověka s cílem způsobit
mu bolest, omezení pohybu nebo zranění, a tím eliminování útoku. Obranným prostředkem
je např. teleskopický obušek, obranný sprej, kovová pouta, kubotan apod.
Ochranný prostředek je primárně zkonstruován k částečnému nebo úplnému eliminování
útoku a to pasivním způsobem. V souvislosti se sebeobranou se obvykle jedná o
protiúderové prostředky (přilba, chrániče rukou, holení, páteře aj.), balistické ochranné
prostředky (balistická vesta, přilba, štít aj.), případně o střelecké ochranné prostředky
(ochrana sluchu, ochranné brýle, rukavice atd.) atd.
Zbraň je primárně zkonstruována k útoku na život člověka s cílem eliminovat tímto
způsobem útok útočníka. Za zbraň lze v oblasti sebeobrany a profesní obrany obvykle
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považovat zbraň palnou (pistole, revolver, samopal, puška, brokovnice aj.) a zbraň chladnou.
Chladnou zbraní může být pro výše uvedený účel zkonstruovaný nůž, dýka, mačeta, škrtidlo
atd. [5].
Zákeřná zbraň je primárně zkonstruována k útoku na život nebo zdraví člověka tak, aby
svým vzhledem, konstrukcí a zpracováním byl v daném prostředí skryt její účel, reálný
účinek nebo způsob působení. Za zákeřnou zbraň lze považovat střelné nástražné zařízení
(palná zbraň v předmětech denní potřeby, např. hodinky aj.), nůž ukrytý ve vycházkové holi,
střelivo obsahující jed, kapsle s radiačním materiálem umístěná v sedáku auta, nástražné
výbušné zařízení atd. [2].
Improvizovaný obranný prostředek nebo zbraň je jako obranný prostředek nebo zbraň
(dle definice výše) použit předmět, primárně vyrobený ke zcela jiným účelům, než má
obranný prostředek či zbraň. Jedná se o široké pásmo věcí, od různě velkého kamene až po
jateční přístroj (viz obr. 4). Jako improvizovaný obranný prostředek je obvykle použita různá
tyč, lak na vlasy, nádoba s vodou, atd. Jako improvizovaná zbraň je nezřídka použit
kuchyňský nůž, sekyra, lopata, basebalová hůl, kyselina, řetězová pila atd.
Obranný prostředek a zbraň se v laickém prostředí obvykle slučuje v jeden termín – zbraň.
Termín „obranný prostředek“ je používán jen výjimečně, přičemž je namísto „obranný
prostředek“ použit přímo název, např. sprej, obušek, paralyzér atd. V právním prostředí není
také obvykle termín „obranný prostředek“ používán. Mluví se jen o zbrani dle zákona č.
40/2009 Sb., § 118 Trestního zákoníku (Spáchání trestného činu se zbraní, jeho druhá část),
tedy „… cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším“.
Bojové umění (dále jen BoU) je zaměřeno na dosažení všestranného a pozitivního rozvoje
člověka. Je určeno všem věkovým kategoriím. Kvalitní výsledky jsou dosaženy za 7 -10 let,
zpravidla i 20 let. BoU zahrnuje nejširší škálu techniky oproti bojovému sportu nebo
systému. BoU existuje zpravidla desítky i stovky let a je postaveno hierarchicky – mladší
žák, starší žák, mistr. BoU se učí v tradičním prostředí tzv. DoJo (tělocvična
s charakteristickým vybavením či symboly), v tradičním oděvu a využívá svoji terminologii
a také tradiční zbraně. BoU je mnoho druhů, např. Aikido, Wing Tsun, Tai Chi, tradiční
Karate atd. K sebeobraně nebo k profesní obraně je BoU využitelné jen částečně, což je
zapříčiněno výše uvedenými znaky i malou návazností na soudobou kriminalitu,
sebeobranné situace nebo situace profesní obrany [4].
Bojový sport (dále jen BoS) je zaměřen na výchovu k vítězství v soutěži. Je určen jen
mladším věkovým kategoriím. Kvalitních výsledků lze dosáhnout za 3-5 let. BoS zahrnuje
výrazně užší škálu techniky než BoU, ale stále ještě větší, než bojový systém. Bojový sport
je postaven hierarchicky – sportovec, trenér, přebor, liga, mistrovství atd. BoS používá
tradiční prostředí (ring, oktagon, tělocvičnu atd.), oděv, chrániče, terminologii a má
stanovena pravidla použití techniky v soutěži. Jen výjimečně jsou k BoS využívány bojovým
způsobem zbraně. Existuje mnoho bojových sportů, např. box, MMA, judo, zápas atd. Oproti
BoU je výhodou snad fyzická otužilost z kontaktních BoS a ze stejného důvodu i vyšší
psychická odolnost. K SeO a PrO je BoS využitelný jen zčásti, možná nepatrně více, než
BoU. Příčiny jsou obdobné, jako u BoU. Tedy uvedené znaky, malá návaznost na soudobou
kriminalitu, na sebeobranné situace nebo situace profesní obrany [4].
Bojový systém (dále jen BoSy) má za cíl se ubránit útoku v charakteristickém prostředí
s využitím soudobých vědních poznatků, soudobého materiálu, obranných prostředků a
zbraní. BoSy je určen všem věkovým kategoriím, přičemž lze dosáhnout prvních kvalitních
výsledků již za 3-6 měsíců. BoSy zahrnuje minimální škálu techniky oproti BoU a BoS, ale
na rozdíl od nich, používá soudobou výbavu (ochranné i obranné prostředky a zbraně) nebo
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technologii. BoSy je postaven hierarchicky – student, učitel a zpravidla existuje mnohem
kratší dobu, než většina BoU a BoS. Bojový systém je přímo určen pro výcvik sebeobrany
nebo profesní obrany, charakteristický svou jednoduchostí, maximální efektivností a
účinností. Známé BoSy jsou Krav Maga, Systema, Pro Defence, Salutem, Musado MCS atd.
Bojových systémů existuje nesrovnatelně méně, než BoU a BoS (rozšířených je 7 – 9
systémů) [4].
Technický prvek je ve významu znalecké specializace jednoduchá technika typu „přímý
úder“, „obloukový kop“, „odstrčení rukama“ atd. Zahrnuje tedy jednoduchou činnost (viz
tab. 1). Případně jednoznačná činnost s obrannými prostředky či se zbraněmi jako „úder
obuškem“, „varovný výstřel apod. V tomto pojetí se jeden a více technických prvků skládá
do „techniky“.
Technika je dle významu výše, složená se 2 a více technických prvků a je v tomto směru
složitější. Příkladem může být „boční přehoz“, „kravata z boku“, „odváděcí páka pomocí
obušku“ atd. Termín „technika“ a „technický prvek“ je pro běžnou praxi vhodné významově
sloučit a přiklonit se k termínu „technika“.
Kombinace (kombinace techniky, technická kombinace) se skládá z více technik
sebeobrany (profesní obrany) a zahrnuje současně kombinovaný pohyb tělem a z místa.
Příkladem kombinace může být „vyproštění z držení za šaty“, „obrana proti úderu“, „obrana
proti pokusu o odebrání zbraně“, „zadržení, když útočník nespolupracuje, ale neútočí“ atd.
Sekvence (někdy je přímo použit název komplexu činností) se skládá z více kombinacích,
které začínají např. eliminováním útoku, zadržením útočníka, jeho transport na jiné místo a
propuštění. V tomto případě by se jednalo o „sekvenci zadržení“ v jejímž rámci by obránce
realizoval:
•
•
•
•

obranu proti útoku (např. údery pěstmi – úhyby, bloky, protiútok, podmet aj.),
zadržení na místě (např. zakleknutí na krku, nasazení odváděcí páky, zadržení atd.),
transport z místa (např. kombinaci bezpečného zvednutí útočníka ze země, jeho
transport apod.),
propuštění (např. opětovné položení útočníka na zem pomocí páky a tlaku, postupné
propuštění aj.).

Termín „kombinace“ a „sekvence“ je pro běžnou praxi vhodné významově sloučit a přiklonit
se k termínu „kombinace“.
Řešení sebeobranné situace – situace profesní obrany se může skládat z jedné a více
sekvencí, které zahrnují epizodu života obranného charakteru. V této situaci je možné řešit např.
vznik konfliktu v restauraci, jeho postupné gradování do útoku, eliminování útoku, vyvedení
útočníka ven, zavolání policie a předání útočníka policii. Sebeobranné situace a situace profesní
obrany jsou obvykle konstruovány modelově, aby se co nejvíce přibližovaly realitě pro občana
nebo profesionála v oblasti bezpečnosti.
2.3 Technika beze zbraně - terminologie
Technika bez využití zbraní a obranných prostředků nebo s nimi je z hlediska formy a metody
provedení různě nazývána. Proto je ukázalo jako nutné zvolit v prostředí znalecké specializace
„sebeobrana“ terminologii, která upřesní, o jakou techniku by mohlo jít. Z hlediska sebeobrany
i profesní obrany lze techniku beze zbraně rozdělit na 12 druhů. Toto rozdělení (tabulka číslo
1) respektuje i pořadí dle četnosti realizace techniky v praxi. Z hlediska přesnějšího pojetí lze
dobře respektovat terminologii, která v definovaných podmínkách (např. laboratorní prostředí,
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experimenty, posudky atd.), lépe techniku definuje. Je možno uvést např. technický prvek,
kombinace, sekvence apod. [5].
Pro orgány činné v trestním řízení je důležité definovat běžně rozšířené a používané termíny
s důrazem na útok a obranu, útočník a obránce, bojové umění, bojový sport, bojový systém,
včetně dvanácti druhů techniky bez obranných prostředků a zbraní. Hlavními druhy obrany jsou
respektované termíny sebeobrana a profesní obrana. Profesní obrana je dělena na obranu státu
a na komerční obranu. Rozdíl mezi nimi spočívá v cílech, ohodnocení a v právním prostředí.
Druhy techniky jsou dále spojovány do kombinací techniky a tyto kombinace jsou spojovány
do řešení sebeobranných situací a situací profesní obrany. Značný význam má také obsah
termínu „obranný prostředek“ a „zbraň“. Jejich rozdíl tkví především v primárním způsobu, pro
který byly vyrobeny. V rámci profesního, společenského i právního prostředí jsou používány
více nebo méně obsahově podobné termíny, kdy při soudním řízení jsou vidět problémy
s terminologií, intenzitou použití techniky, s gradováním nebo s možným provedením techniky.
Tab. 1 – Charakteristika techniky beze zbraně [zdroj vlastní].
TECHNIKA
1 ODSTRČENÍ

FORMA

PROVEDENO

Odtlačení

Končetinami

Odstrčení

Ramenem

Odhození

Hlavou, Tělem

Údery
2 ÚDERY

Seky

Rukama

Bodnutí

Hlavou

Škrábnutí

3 KOPY

Kopy

Dolními

Dupnutí

končetinami

CÍL
Odstrčením rukama
k získání prostoru k další
činnosti
S využitím bolesti nebo
zranění zamezit dalšímu
útoku a získat čas k další
činnosti
S využitím bolesti nebo
zranění zamezit dalšímu
útoku nebo zabránit
přiblížení.

4 STRŽENÍ

Stržení

Rukama

Strhnout na zem s cílem
zabránit dalšímu jednání,
získat čas nebo výhodné
postavení

5 SRAŽENÍ

Sražení

Končetinami

Srazit na zem s cílem
zastavit útok, získat čas
nebo výhodné postavení

6 PODMETY

7 PŘEHOZY

Podmety
Podtržení

Přehozy

Chodilem
Holení
Rukama
Rukama přes
tělo nebo nohy
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Vyvést z rovnováhy či
přivést útočníka k pádu
s cílem získat čas a poziční
výhodu k další činnosti.
Pádem útočníka na zem, mu
způsobit bolest nebo
zranění, získat čas a tím
zabránit dalšímu útoku.
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8 BLOKY

9 ŠKRCENÍ

10 PÁKY

Bloky

Končetinami

Přídrže

Tělem

Stisky
Tlaky

Páky

Úchopy
11 ÚCHOPY

Tahy
Trhnutí

12 TLAKY

3

Blokovat probíhající údery a kopy.
Zamezit pohybu útočníka přídrží.

Končetinami

Zabránit útočníkovi
v dalším jednání stiskem či
tlakem dýchacích cest a
tepen krku.

Končetinami

Zabránit útočníkovi
v dalším jednání, omezit
jeho pohyb, transportovat jej
nebo odvést na zem.

Rukama
Prsty

Tlaky

Prsty

Stisky

Končetinami

Štípnutí

Nehty

Kousnutí

Zuby

Úchopem omezit pohyb. Tahem
odvést útočníka z daného místa nebo
jej vyvést z rovnováhy. Trhem vyvést
útočníka z rovnováhy.

Tlakem způsobit bolest,
odvrátit pozornost útočníka,
získat čas a vytvořit
podmínky ke zrušení dalšího
útoku.

PROBLEMATIKA INTENZITY ÚTOKU A OBRANY

Intenzitu útoku ovlivňuje deset faktorů, kterými jsou čas, vzdálenost, komunikace, pohyb,
rychlost, technika, síla, opakování, použití zbraně, počet útočníků [6, 7]. Tyto faktory jsou
hlavní, nejvíce intenzitu ovlivňují. Do útoku vstupuje ještě velmi důležitý faktor, a to psychika.
Protože tento faktor je neoddělitelnou součástí celého útoku, prolíná se všemi faktory, ovlivňuje
jejich působení, znásobuje jejich účinek a jeho samostatné posouzení by bylo rozsáhlé, je jeho
působení popsáno pouze jako součást faktorů, jejichž účinky nejvíce ovlivňuje. I když je každý
faktor popsán samostatně, nikdy nepůsobí samostatně, zpravidla při útoku působí většina nebo
všechny faktory společně.
3.1 Faktory ovlivňující a definující intenzitu útoku či obrany
Každý faktor určitým způsobem ovlivňuje intenzitu. Jak ovlivňuje intenzitu je dáno základní
podstatou, vlastností nebo parametrem, který jsem určila pro každý faktor jako vstupní hodnotu
pro hodnocení intenzity útoku z hlediska daného faktoru. Záleží také na tom, kdy, resp. v jaké
části útoku je vstupní hodnota pro hodnocení intenzity ovlivňována či získávána. Vzdálenost je
daná vzdáleností útočníka od napadeného v jediném okamžiku, a to v počátku útoku. Čas je
určený časovým intervalem od začátku útoku po dokončení první techniky, resp. časem na
obranu. Komunikace působí po celý útok, pro určení intenzity jsou zkoumány útočníkem
vysílané komunikační signály, které mají podobu haptiky, proxemiky, gestiky, posturiky,
paralingvistiky, mimiky a verbální komunikace. Intenzita je dána především mírou vlivu
komunikace na psychiku napadeného. Pohyb je určen směrem pohybu útočníka k napadenému,
než dojde k přiblížení do kontaktní vzdálenosti. Vzdálenost, čas a pohyb ovlivňují, kolik času
bude mít napadený na reakci na útok, proto je intenzita tím vyšší, čím je hodnota vzdálenosti a
času menší a směr pohybu nečekanější. Rychlost, technika a síla jsou tři vrcholy fyzického
útoku. Technika řeší jak, síla jak moc a rychlost jak rychle probíhá fyzický útok. Čím silnější,
rychlejší je útok, tím je intenzivnější. Síla je hodnocena podle následků, rychlost podle počtu
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použitých technik za sekundu a technika podle druhu. Opakování je součástí fyzického útoku a
je určeno počtem všech použitých technik za dobu celého útoku. Opakování zvětšuje následky
útoku tím, že je technika zopakována. Čím je větší, tím je útok intenzivnější. Použití zbraně
může přidat sílu technice, ale i důraz komunikaci. Intenzita je určena převážně druhem zbraně
za předpokladu jejího použití primárním způsobem. Se vzrůstajícím počtem útočníků roste
intenzita převážně z důvodu obtížnější obrany (viz obr. 2 a 3).

Obr. 2 – Schéma intenzity útoku [zdroj vlastní].
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Obr. 3 – Schéma intenzity útoku s faktory [zdroj vlastní].
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3.2

Forenzní pravděpodobnost

Dalším problémem znaleckého dokazování je zaužívaná a neurčitá terminologie forenzní
pravděpodobnosti, např. termín „s pravděpodobností hraničící s jistotou“ atd. Z tohoto důvodu
bylo nutno zavést v dané specializaci terminologii jednotnou [8] a z hlediska vyjadřování i
relativně přesnou (viz tab. 2).
Tab. 2 – Vyjádření forenzní pravděpodobnosti [zdroj vlastní].

Forenzní pravděpodobnost
Výraz

Pravděpodobnost [%]

zcela
vyloučeno
téměř
vyloučeno
nanejvýš nepravděpodobné
dosti
nepravděpodobné
nepravděpodobné
možné
pravděpodobné
dosti
pravděpodobné
nanejvýš pravděpodobné
téměř
jisté
zcela
jisté

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Každý termín forenzní pravděpodobnosti je podrobně rozpracován tak, aby co nejvíce
odpovídal skutečnosti z hlediska situace, analýzy, intenzity a srozumitelnosti pro zadavatele.

4

ZÁVĚR

Vnímání problematiky sebeobrany i profesní obrany ve společenském a právním prostředí
sebou přineslo spoustu nové terminologie. Orgány činné v trestním řízení byly postaveny před
realitu velmi dynamického rozvoje bojových umění, bojových sportů a v posledních letech i
bojových systémů. Značné procento lidí však vnímá problematiku obrany jen cestou médii nebo
jiným způsobem přebraných informací a s tím souvisí přebírání mýtů, polopravd i lží. Situace
se postupně lepší u policejních vyšetřovatelů, ale názorové problémy subjektivního rázu lze
sledovat u mnohých advokátů, státních zástupců, ale i soudců. Příčinou je značně rozšířený
pocit, že specializaci obrany orgány činné v trestním řízení přirozeně ovládají. Za hlavní pojmy
lze považovat obranu a ochranu. Podstatou obrany je aktivní působení na útok, např.
protiútokem. Naproti tomu podstatou ochrany je pasivní čelení útoku, např. využitím
protiúderového štítu. Geneze obrany v tomto smyslu začíná sebeobranou člověka a to z důvodu
ochrany sebe, svých blízkých, svých zájmů a hodnot. S rozvojem společnosti dochází k většímu
nebo menšímu předávání obrany profesionálům. Tak vznikla profesní obrana, v jejímž rámci
profesionálové brání zájmy a hodnoty svého zaměstnavatele. Mezi profesní obranou a
sebeobranou je výrazný rozdíl v potřebném rozsahu znalostí a dovedností obránce. Profesionál
je nucen ovládat techniku preventivního chování, dodržovat stanovené postupy jednání
v obranné situaci, techniku eliminace útoku, zadržení, transportu a předání útočníka. Obránci –
„běžnému“ občanu, stačí útočníka jen donutit k zanechání útoku. Právě jejich sjednocení je
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podstatné pro práci specialistů a orgánů činných v trestním řízení. Intenzita útoku vychází
z veškeré energie, kterou útočník do útoku vložil. Tato energie je podmiňována účastí složek,
které jsou zde charakterizovány faktory. Útok má obvykle dvě spolu působící podoby –
fyzickou a komunikační. Každý faktor svým osobitým způsobem ovlivňuje intenzitu. Čas a
vzdálenost na základě možností napadeného reagovat na útok. Komunikace podle ovlivnění
psychiky napadeného. Pohyb je dán směrem pohybu útočníka k napadenému. Rychlost,
technika, síla a opakování na základě provedení fyzického útoku. U použití zbraně a počtu
útočníků vyplývá způsob ovlivnění intenzity z jejich názvu. Faktory rychlost, technika, síla,
opakování, použití zbraně a počet útočníků, každý samostatně vyhodnocují celkovou míru
intenzity. Útok je tak intenzivní, jak intenzivní je faktor s nejvyšší mírou intenzity [9].

5
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VOZIDLO JAKO ZBRAŇ
THE USE OF VEHICLE AS A WEAPON
Hana Chaloupková1), Libor Kopal 2)
ABSTRAKT:
Příspěvek má za cíl na konkrétním případu prezentovat způsob rozhodování soudu o úmyslném
trestném činu, kdy řidič osobního vozidla úmyslně najel do chodce jdoucího po chodníku.
Základem pro rozhodování soudu byly především znalecké posudky z oboru doprava a
zdravotnictví a výpověď znalců k dané věci při hlavním líčení.
ABSTRACT:
The scope of this article is to present a judicial decision making process within a trial
of a driver intentionally driving a vehicle into a pedestrian in the form of a case study.
The court’s decisiong in this case study was based mainly on the expert witness opinions of an
expert witnesses in traffic and medicine as well as expert testimony on the matter at the trial.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Osobní vozidlo, chodec, úmyslné zranění vozidlem, úmyslný trestní čin.
KEYWORDS:
Passenger vehicle, pedestrian, intentionally caused harm caused by vehicle, intentional crime.

1

ÚVOD

V tomto článku bychom rádi na příkladu konkrétní dopravní nehody odborné veřejnosti
představili, jak zásadním důkazem v trestním řízení při rozhodování o úmyslném trestném činu
je pro soudce, případně senát rozhodující ve věci, detailně zpracovaný průběh nehodového děje.
Ve věci rozhodoval nejen soud okresní (Obvodní soud pro Prahu 5), ale i odvolací soud krajský
(Městský soud v Praze). Následně obžalovaný podal dovolání, o němž rozhodoval Nejvyšší
soud ČR pod sp. zn. 4 Tdo 284/2019. Soud při svém rozhodování vycházel zejména
ze znaleckých posudků a výslechů znalců z oboru doprava odvětví silniční doprava, oboru
zdravotnictví odvětví soudního lékařství a z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie.
K naprosté většině dopravních nehod (i těch následně projednávaných trestními soudy) dochází
proto, že pachatel (následně obžalovaný) porušil z nedbalosti zákonné předpisy upravující
pravidla provozu na pozemních komunikacích. S úmyslným porušením pravidel silničního
provozu se naštěstí znalci i soudy nesetkávají tak často. Prokázat pachateli, že jednal nejen
s úmyslem porušit uvedená pravidla, ale i s úmyslem způsobit újmu na majetku či zdraví
dalších osob, pak soud zpravidla není schopen bez dobře zpracovaných znaleckých posudků.

1)

Chaloupková Hana, Ing. Mgr. - Městský soud v Praze, Spálená 2, 120 00 Praha 2, hchaloupkova@msoud.pha.justice.cz

2)

Kopal Libor, Ing. – znalec, Havlíčkova 879, 293 01 Mladá Boleslav, libor.kopal@email.cz
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2
2.1

ROZHODOVÁNÍ SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ
Popis dopravní nehody

Obžalovaný dne 17.8.2017 jako řidič vozidla taxi, Škoda Octavia, přivezl poškozenou od baru
Zlatý Strom v čase okolo 05:40 hodin, do ul. Žitavského, poblíž domu č. 543, Praha 5 –
Zbraslav. Poškozená obžalovanému odmítla zaplatit za odvoz celou požadovanou částku,
z vozidla vystoupila, zabouchla za sebou dveře a pokračovala pěšky po levé straně chodníku
vpravo od vozidla ve směru jeho jízdy. Obžalovaný se s vozidlem taxi rozjel, a ač musel být
minimálně srozuměn s tím, že může poškozenou těžce zranit, najel na chodník v místě pohybu
poškozené a rychlostí 8 až 12 km/h narazil do poškozené pravým předním blatníkem v oblasti
stehenní krajiny její levé dolní končetiny. Zároveň vytočeným pravým předním kolem vozidla
najel na lýtkovou část levé dolní končetiny poškozené. V důsledku nárazu a dalšího působení
vozidla poškozená upadla a byla ještě nejméně 1,15 m vozidlem sunuta po levém koleni
až do nárazu hlavou na oplocení přilehlého domu. Obžalovaný poté vozidlo stočil z chodníku
zpět na silnici, a aniž by poškozené poskytl či přivolal jakoukoliv pomoc, z místa činu odjel.
Poškozená v důsledku popsaného jednání obžalovaného utrpěla poranění hlavy - tržnou ránu
čelní krajiny frontálně velikosti 30 mm zasahující do podkoží, oděrku pravé krajiny lícní,
poranění levé horní končetiny – pruhovitou oděrku levého předloktí na hřbetní straně, poranění
levé dolní končetiny – krevní výron prosvítající v podkoží v oblasti levé stehenní krajiny pod
kyčelním kloubem, tržnou ránu kolena v oblasti čéšky velikosti 30 mm zasahující do podkoží,
zlomeninu levé lýtkové kosti v oblasti hlavičky, tříštivou frakturu pod hlavičkou fibuly
bez výraznější dislokace, otevřenou zlomeninu levého hlezna s výraznou osovou defigurací
a tržnou ránu nad vnitřním kotníkem velikosti 30 mm se zhmožděním okolí rány a mírným
otokem hlezna. U poškozené se dále v přímé příčinné souvislosti s tímto incidentem rozvinula
posttraumatická stresová porucha, která trvala nejméně do vyšetření u znalkyně dne 22.2.2018.

2.2

Právní kvalifikace a výše trestu

Jednání obžalovaného soud kvalifikoval jako zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví
podle § 145 odst. 1 trestního zákoníku. Obžalovanému soud prvního stupně uložil trest odnětí
svobody ve výměře 40 měsíců a pro výkon tohoto trestu jej zařadil do věznice s ostrahou. Dále
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu
10 let. Soud dále uložil obžalovanému povinnost uhradit poškozené Zdravotní pojišťovně
Ministerstva vnitra ČR, škodu ve výši 56.815,- Kč.
Proti výši trestu podal odvolání státní zástupce, kterému se zdál trest velmi mírný. Obžalovaný
rovněž podal odvolání pouze do výše trestu, když uváděl, že trest je velmi tvrdý a neúměrně
postihuje jak obžalovaného, tak ve svých důsledcích i rodinu obžalovaného. Výše uvedený trest
odvolací soud zvýšil na trest odnětí svobody v trvání 4 let a šesti měsíců. Další výroky odvolací
soud neměnil a odvolání obžalovaného zamítl.
Dovolání obžalovaného bylo Nejvyšším soudem ČR odmítnuto.

2.3

Podstatné důkazy provedené v hlavním líčení

Obžalovaný uvedl, že je mu věci líto a omluvil se poškozené a nabídl jí pomoc osobní
či finanční. K věci uvedl, že poškozenou naložil U Zlatého stromu a vezl na Zbraslav. Oznámil
jí, že za cestu bude chtít 900 Kč, s čímž ona souhlasila. Taxametr měl zapnutý, činí tak vždy.
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Poškozená byla neklidná, chvílemi bylo vše v pořádku, pak začala být agresivní a sahala mu
na volant. Snažil se jí uklidnit. Poškozená seděla vepředu na místě spolujezdce. Snažila se ho
navigovat, chvílemi nepoznávala, kde jsou. Když dojeli na místo, tak odmítla zaplatit a hodila
po obžalovaném 10 nebo 20 korun, což si on již nepamatuje přesně. Celý ten den byl
pro obžalovaného stresující. Nepamatuje si, co bylo poté, co poškozená vystoupila, ale
s ohledem na to, že nikdo další tam nebyl, tak poranění poškozené způsobil asi on. Celé věci je
mu moc líto.
Svědkyně poškozená uvedla k věci následující. že dne 17.8.2017 zhruba v 5 hodin ráno odešla
z klubu Zlatý Strom na Praze 1, venku mávla na nějaké taxi, nasedla dopředu a řidiče se zeptala,
zda jí hodí na Zbraslav, on řekl, že ano. Taxametr zapnutý neměl, což jí nevadilo, protože ví,
kolik taková cesta z centra zhruba stojí. Pokud volá pro taxi na dispečink tak okolo 300 Kč,
když si taxi zastaví sama, potom platí okolo 500 Kč. Po cestě si poškozená psala SMS zprávy
s kamarádkou a nesledovala, kudy jedou, pouze řidiči řekla, že jedou nějakou dlouhou trasou,
což jí přišlo divné. Když dorazili na Zbraslav, řidič ve vozidle rozsvítil a chtěl po poškozené
900,- Kč. Ona ví, že cesta stojí normálně cca 500,- Kč či ještě méně, pokud se nejedná o taxi
na mávnutí, proto po obžalovaném hodila 800,- Kč, práskla dveřmi a řekla mu, ať jde někam.
Měla u sebe bankovku v hodnotě 2.000 Kč nebo v drobnějších 800 Kč. Bála se, že jí řidič
nevrátí na větší bankovku. Potom ušla po chodníku cca 5 nebo 10 metrů a obžalovaný se rozjel,
najel na chodník, narazil jí na nohu a ještě se praštila hlavou o plot. Potom odjel a již nezastavil.
Poškozená zavolala bývalému příteli, který bydlí nedaleko a přijel cca za 5 minut, zároveň
na místo přišly vedoucí a prodavačka z protější samoobsluhy, které šly do práce. Přítel
poškozené zavolal záchranku, potom byla poškozená odvezena do Motola, byla v šoku, hrozně
to bolelo. Byla jí zjištěna otevřená zlomenina kotníku, kvůli které podstoupila operaci, má
v noze šrouby, které budou následně odstraněny. V Motole ležela 15 dnů, potom tam chodila
pravidelně na kontroly, absolvuje rehabilitace. Chodí k psychiatričce, bere léky. Řidiče
v jednací síni poznala v osobě obžalovaného. Přiznala, že ten večer konzumovala alkohol, ale
na výpadky paměti netrpí, pamatuje si to naprosto přesně. V průběhu cesty se s řidičem
normálně bavili, nadávala mu až na konci kvůli platbě, na žádné konkrétní částce předem
domluveni nebyli. Ví, že do ní narazil pravým nárazníkem, najel na chodník, narazil jí na levou
nohu, srazil jí na zem. Že se něco divného děje si všimla v podstatě až v okamžiku nárazu.
Ve věci byl slyšen znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství,
As. MUDr. David Vajtr, Ph.D., který ve věci podával znalecký posudek z oboru zdravotnictví
odvětví soudního lékařství. Uvedl, že odkazuje na svůj znalecký posudek, setrvává na jeho
závěrech a k věci dále dodává následující. Poškozená utrpěla poranění hlavy - tržnou ránu čelní
krajiny frontálně velikosti 30 mm zasahující do podkoží, oděrku pravé krajiny lícní, poranění
levé horní končetiny – pruhovitou oděrku levého předloktí na hřbetní straně, poranění levé dolní
končetiny – krevní výron prosvítající v podkoží v oblasti levé stehenní krajiny pod kyčelním
kloubem, tržnou ránu kolena v oblasti čéšky velikosti 30 mm zasahující do podkoží, zlomeninu
levé lýtkové kosti v oblasti hlavičky, tříštivou frakturu pod hlavičkou fibuly bez výraznější
dislokace, otevřenou zlomeninu levého hlezna s výraznou osovou defigurací a tržnou ránu
nad vnitřním kotníkem velikosti 30 mm se zhmožděním okolí rány a mírným otokem hlezna.
Přičemž tato zranění mohla dobře vzniknout při předmětné dopravní nehodě tak, jak uvedla
poškozená ve své výpovědi, a jak vyplývá z posudku znalce z oboru silniční doprava.
Mechanismus zranění odpovídá obdobným tupým poraněním, s jakými se znalec setkává
při dopravních nehodách o větší intenzitě a ploše působícího násilí. Pokud jde o následky
utrpěných poranění, znalec uvádí ze soudně lékařského hlediska za dominantní obtíže
spočívající ve vyřazení levé dolní končetiny z její nosné funkce po dobu zhojení zlomenin,
tj. nejméně po dobu 6 týdnů, kdy poškozená byla podstatně omezována operačními zákroky
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s nezanedbatelnými riziky na zdravotní stav a po dobu dvoutýdenní hospitalizace odkázána
na ošetřovatelskou péči personálu. Vícenásobná zlomenina skeletu s krevními ztrátami je
spojena s intenzivními procesy hojení, změnami zdravotního stavu a hrozí rozšíření infekce
do kostní tkáně. Poranění vyřadila poškozenou z pracovního procesu nejméně na dobu 6 týdnů,
kdy našlapovat mohla částečně až v listopadu (po 3 měsících) a plně až v lednu po 5 měsících.
Toto znalec uvedl po dotazu na poškozenou, která údaje upřesňovala. Se znalcem z oboru
doprava se shodli, že k úplnému přejetí končetiny nedošlo, mechanismus zranění i průběh
nehodového děje svědčí spíše pro náraz vozidla do poraněné končetiny.
Ve věci byl dále slyšen znalec z oboru doprava, odvětví doprava silniční a městská,
Ing. Libor Kopal, který ve věci podával znalecký posudek. Uvedl, že odkazuje na svůj
znalecký posudek, setrvává na jeho závěrech a k věci dále dodal následující. Výpověď
poškozené je z pohledu subjektivního hodnocení situace technicky přijatelná. Rychlost vozidla
v okamžiku najetí na chodník a při střetu s poškozenou se pohybovala v rozsahu 8 až 12 km/h,
přičemž rychlost chůze poškozené směrem od vozidla byla přibližně 5 km/h. Za místo střetu
znalec označil levou část chodníku poblíž obrubníku na počátku otěrové stopy s modrými
kousky textilie, přičemž v ten okamžik se poškozená pohybovala zády k vozidlu po levém
okraji chodníku směrem od něj. Vozidlo se nejprve pohybovalo ve vozovce podél pravého
okraje, najelo na chodník pravým předním kolem. Primárně došlo ke kontaktu pravého předního
blatníku s levou dolní končetinou poškozené v oblasti stehna a zároveň vozidlo vytočeným
pravým kolem najelo na lýtkovou část levé dolní končetiny poškozené. Kde došlo spíše pouze
ke kontaktu než přejetí. Po celou dobu, a to již nejméně 5 vteřin před střetem, řidič poškozenou
mohl pozorovat, z výhledu jí patrně ztratil až v okamžiku jejího pádu na chodník, znovu jí mohl
pozorovat po vzdálení se z chodníku ve zpětných zrcátkách. Znalec dále uvedl, že prohlídkou
na místě zjistil, že obrubník je cca 10 až 11 cm vysoký. Policie na obrubníku zaznamenala stopy
pneumatik, které korespondovaly se zjištěními znalce ohledně průběhu nehodového děje.
Vozidlo překonalo obrubník a vyjelo na chodník minimálně pravým předním a pravým zadním
kolem. Znalec uvedl, že není možné, aby si najetí na chodník řidič nevšiml a udělal to
mimovolně. Rychlost vozidla ve chvíli střetu byla stanovena jednak z údajů poškozené (kde
vystoupila) a dále zejména z toho, že při vyšší rychlosti by nebyl řidič schopen strhnout volant
včas zpět. Znalec uvedl, že není možné, že by vozidlo stálo již na chodníku a rozjíždělo se
z chodníku, neboť stopy po pneumatikách vozidla byly nalezeny mezi stopami, které zanechala
chodkyně po pádu na zem. Varianta, že by se vozidlo po zastavení na chodníku rozjíždělo, tak
neodpovídá mechanismu střetu a poranění poškozené. Dále by vozidlo v této variantě bylo
souběžně s hranou chodníku, s čímž nekorespondují stopy na kalhotách chodkyně a ani další
poranění poškozené. Poranění hlezna, kolena a náraz poškozené do plotu odpovídají právě
znalcem modelované situaci, kdy navíc jednoznačně došlo ke kontaktu kalhot poškozené
s pravou přední pneumatikou, a tato pneumatika musela být vytočená vpravo, aby vůbec
takovýto kontakt byl možný. Pokud by mělo dojít ke kontaktu předního kola s kalhotami
chodkyně a kolo by při tom bylo vytočené doleva, pak by s tím nekorespondoval směr pohybu
chodkyně po střetu.

92

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Obr. 1 – Vozidlo Škoda Octavia, s kterým byl skutek proveden. Vozidlo bylo vypátráno a
ohledáno až téměř 7 dní po datu události (střetu s chodkyní). Kdy dle výpovědi řidiče, tento
zcela určitě nechal vozidlo od doby události umýt. Na vozidle tak nebyly nalezeny přímo
upotřebitelné stopy, které by bylo možné využít pro analýzu nehodového děje, pouze pravé
přední kolo neslo oproti ostatním zřetelné známky poškrábání a to na kovovém disku tohoto
kola.

Obr. 2 – Z fotodokumentace svědka, který se dostavil na místo události na telefonickou
žádost poškozené, před ohledáním místa Policií ČR
93

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Obr. 3 – Z policejní fotodokumentace z ohledání místa činu

Obr. 4 – Z policejní fotodokumentace z ohledání místa činu
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Obr. 5 – Výsledek analýzy průběhu děje v simulačním programu odpovídající zajištěným
stopám v místě události a zraněním chodkyně
Ve věci byla dále slyšena znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie,
MUDr. Monika Cendelínová, která ve věci podávala znalecký posudek na duševní stav
obžalovaného i znalecký posudek na poškozenou. Uvedla, že odkazuje na své znalecké
posudky, setrvává na jejich závěrech a k věci dále dodala následující.
K osobě obžalovaného uvedla, že netrpí, a v době činu netrpěl forenzně významnou duševní
poruchou ani závislostí na psychoaktivních látkách, nejednal v patickém afektu, jeho
rozpoznávací i ovládací schopnosti byly plně zachovalé. Osobnost obžalovaného je
disponována k impulzivitě a iritabilitě, frustrační tolerance je nižší, ve stresu projevuje nižší
úroveň kontroly impulsů a tendence k překračování sociálních hranic. Ve stresových situacích
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má sklony reagovat hostilně a zlostně. Tato struktura osobnosti měla nepochybně vliv na jeho
jednání, což je však zcela bez forenzního významu. Je obecně věrohodný. Pobyt obžalovaného
na svobodě není z úzce psychiatrického hlediska pro společnost nebezpečný.
K osobě poškozené znalkyně uvedla, že poškozená netrpí duševní poruchou, která by snižovala
její schopnost události vnímat či o nich vypovídat, je obecně věrohodná a události líčí
konzistentně a autenticky, a dále že v přímé souvislosti s předmětnou událostí, potažmo
jednáním obžalovaného, se u poškozené rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Konkrétně znalkyně uvedla, že traumatem je pro poškozenou dopravní nehoda v srpnu 2017.
Taková situace může vznik posttraumatické stresové poruchy vyvolat, což se v daném případě
stalo, kdy poškozená vykazuje její příznaky ve formě flashbacků, vyhýbavého chování,
úzkostně depresivního prožívání, snížení sebedůvěry, a zaujetí tématem tělesného poškození,
což bylo zjištěno klinickým psychiatrickým vyšetřením a psychologickým vyšetřením včetně
testových metod. Agravace těchto obtíží je přitom nepravděpodobná, neboť sama poškozená
psychiatrickou pomoc vyhledala až na doporučení Policie, příznaky popisuje věrohodně, laicky,
nebyl zjištěn sklon k účelovému zkreslování skutečností. Omezení posttraumatickou stresovou
poruchou trvá od předmětné události až do doby vyšetření znalcem, tedy již v tuto dobu bylo
možno konstatovat, že posttraumatická stresová porucha je u poškozené plně rozvinuta. Co se
týče schopnosti pracovat, uvedla znalkyně, že v době vyšetření nebyla poškozená schopna
chodit do práce. Jaká bude prognóza onemocnění se nyní nelze vyjádřit, pokud by
posttraumatická stresová porucha přetrvala déle než dva roky, pak by bylo nutno hovořit již
o diagnóze poruchy osobnosti po prodělaném duševním onemocnění. Což by znamenalo trvalé
následky. V současné době nelze takovýto závěr učinit. Poškozená je obecně věrohodná.
Z protokolu o ohledání místa činu soud zjistil, že byly zadokumentovány mj. stopy krve
na chodníku. Nalezená krev dle následného odborného vyjádření z oboru genetiky patří
poškozené. Na místě byly dále nalezeny stopy po tření modré textilie odpovídající kalhotám,
které měla poškozená na sobě, a otěry pneumatik na hraně obrubníku. Fotografie poškozené
na místě činu poskytl do spisu její přítel. Se souhlasem poškozené byly vyžádány výpisy jejího
telekomunikačního provozu z rozhodné doby, na jejichž základě byly získány přesné informace
o jejím pohybu vozidlem taxi. Na základě znalosti pohybu poškozené a jí uvedeného popisu
vozidla bylo provedeno šetření v kamerových systémech a bylo ztotožněno vozidlo taxi, které
kopírovalo trasu zjištěného pohybu poškozené od nástupu a bylo zachyceno i na zpáteční cestě
bezprostředně poté, co došlo k najetí do poškozené po vysazení na Zbraslavi, kdy poškozená
telefonovala pro pomoc. Uvedeným šetřením bylo zjištěno vozidlo Škoda Octavia 1Z, šedé
barvy, které Magistrát hl. m. Prahy eviduje jako vozidlo taxi, a které používá k tomuto účelu
právě obžalovaný na základě smlouvy o nájmu. Sám obžalovaný se dle výpisu
telekomunikačního provozu nacházel těsně před nástupem poškozené do vozidla taxi
v bezprostředním okolí Karlových lázní, kde poškozená do vozidla nastoupila. Obžalovaného
poškozená ztotožnila rovněž při provedené fotorekognici.

2.4

Zhodnocení skutkového stavu soudem prvního stupně po provedeném dokazování
v hlavním líčení

Skutek popsaný výše měl soud za jednoznačně prokázaný, a to částečně i výpovědí
obžalovaného (který uvedl, že poškozenou vezl ve svém vozidle a vysadil na předmětném
místě), především pak výpovědí poškozené, která plně koresponduje se závěry znalců z oboru
silniční dopravy a zdravotnictví – soudního lékařství. Znalci z oboru silniční dopravy
a zdravotnictví – soudního lékařství, uvedli při svých výpovědích, že poranění poškozené
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vzniklo mechanismem střetu a působením vozidla na tělo poškozené, jak je popsáno výše
(ve shodě s obžalobou). Vlastní průběh střetu je prokazován znaleckým posudkem z oboru
doprava, odvětví doprava silniční a městská, přičemž znalec v hlavním líčení vyloučil, že by
ke střetu mohlo dojít jiným způsobem, než najetím na poškozenou z vozovky na chodník
v místě její chůze, a to primárně pravým nárazníkem vozidla proti levé noze poškozené. Rozsah
poranění poškozené byl prokázán lékařskou dokumentací zejména propouštěcí zprávou, dále
výslechem znalce i výpovědí poškozené. Znalec z oboru zdravotnictví pak ve shodě
s poškozenou uvedl, že ji poranění omezovalo v obvyklém způsobu života po dobu delší
než 6 týdnů. Došlapování bylo lékaři poškozené dovoleno až zhruba po třech měsících
po úrazu. Dva týdny strávila poškozená přímo v nemocnici, následně byla dlouhou dobu zcela
vyřazena z pracovního procesu, fakticky byla odkázaná na péči blízkých, byla nucena aplikovat
injekčně medikaci proti srážení krve, byla jen velmi obtížně pohyblivá a samozřejmě
po dlouhou dobu trpěla bolestmi a dalšími omezeními přirozeně spojenými s hojením a léčbou
takto závažných zranění. Poranění poškozené lze je dobře vysvětlit právě najetím vozidla
na poškozenou tak, jak je popsáno ve výroku rozsudku a v posudku znalce z oboru silniční
doprava, a dle vyjádření znalců z oboru silniční doprava i z oboru zdravotnictví odvětví
soudního lékařství v hlavním líčení bylo vyloučeno, aby tato zranění ve svém komplexu byla
způsobena jinak než uvedeným působením vozidla na tělo poškozené. Znaleckým posudkem
z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a výpovědí znalkyně v hlavním líčení, bylo rovněž
prokázáno, že se u poškozené v přímé souvislosti s předmětným jednáním obžalovaného
rozvinula posttraumatická stresová porucha. Událost se poškozené vrací ve formě flashbacků,
vyústila ve vyhýbavé chování, úzkostné depresivní prožívání, snížení sebedůvěry, či zaujetí
tělesným poškozením. Tyto obtíže trvaly od nehody nejméně do vyšetření znalkyní,
a s ohledem na trvající psychiatrickou medikaci, i výpověď svědkyně je zřejmé, že
pravděpodobně přetrvávají dosud.
Skutek tak jak byl popsán ve výroku rozsudku a rovněž v obžalobě, včetně jeho následku, byl
prokázán v dostatečné míře, stejně jako skutečnost, že se obžalovaný dopustil protiprávního
jednání popsaného ve výroku rozsudku. Bylo prokázáno, že to byl právě obžalovaný, do jehož
vozidla taxi poškozená nad ránem dne 17.8.2017 nastoupila u Karlových lázní a on jí odvezl
na místo činu v ulici Žitavského na Zbraslavi v Praze 5. Toto bylo prokázáno zejména
výpověďmi obžalovaného i poškozené v hlavním líčení, a dále údaji o telekomunikačním
provozu obžalovaného a poškozené, v porovnání s kamerovými systémy po trase cesty, které
zachytili vozidlo obžalovaného, dále nájemní smlouvou k vozidlu, či fotorekognicí provedenou
v rámci přípravného řízení. Rovněž bylo prokázáno, jak výpovědí poškozené, tak i svědků, kteří
ji krátce na to na místě činu našli, ohledáním místa činu, že bezprostředně po vystoupení
z vozidla po hádce kvůli ceně za odvoz, obžalovaný s vozidlem do poškozené odcházející
po chodníku najel, srazil ji a následně z místa střetu odjel bez poskytnutí, či přivolání jakékoliv
pomoci. Soud výpověď obžalovaného hodnotí jako do jisté míry účelovou a nevěrohodnou,
obžalovaný si v hlavním líčení sice podrobně vzpomněl na průběh jízdy i to jak mu poškozená
odmítla zaplatit a to vše popsal poměrně podrobně, nebyl však schopen popsat, co se dělo
po vystoupení poškozené z vozidla. Toto se soudu jeví jako účelové.

2.5

Právní posouzení provedené soudem

Soud jednání obžalovaného posoudil jako zločin těžkého ublížení na zdraví podle 145 odst. 1
tr. zákoníku. Soud spatřuje v jednání obžalovaného především ohrožení zájmu společnosti
na ochraně zdraví dalších osob. V daném případě obžalovaný jednal svévolně a použil
motorové vozidlo jako zbraň k útoku proti tělu poškozené, čímž jí způsobil mimo jiných zranění
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i závažná poranění levé dolní končetiny, která lze považovat za delší dobu trvající poruchu
zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku, neboť zranění poškozené bylo vážné
a po dobu přesahující 6 týdnů, a omezovalo poškozenou v obvyklém způsobu života
(výslechem poškozené i znalce prokázána doba omezení poškozené v obvyklém způsobu života
nutností nedošlapovat plně na poraněnou končetinu po zhruba 3 měsíce). U poškozené jednání
obžalovaného dále vyvolalo posttraumatickou stresovou poruchu, která se rozvinula v přímé
souvislosti s předmětnou událostí a trvala nejméně ke dni vyšetření znalkyní v únoru 2018, kdy
s ohledem na přetrvávající medikaci u poškozené lze předpokládat trvání této poruchy i v době
rozhodování soudu. Útok obžalovaného proti poškozené byl nepochybně způsobilý vyvolat
těžké ublížení na zdraví u poškozené a toho si musel být obžalovaný velmi dobře vědom. Znalec
z oboru silniční dopravy se při výslechu vyjádřil, že k najetí vozidla řízeného obžalovaným
na chodník, po němž se pohybovala poškozená, nemohlo dojít náhodně a mimovolně.
Obžalovaný tak jednal minimálně s úmyslem nepřímým § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku,
neboť si musel být vědom, že najetím vozidla do těla či části těla jiné osoby může způsobit
zranění dosahující těžké újmy na zdraví, a pro případ, že takovéto zranění způsobí, byl s tím
srozuměn, případně smířen ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 tr. zákoníku.
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VÝSLEDKY NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK VOZIDLA TOYOTA YARIS S EDR
RESULTS OF CRASH TESTS FOR TOYOTA YARIS WITH EDR
Piotr Ciępka 3), Jakub Zębala 4), Adam Reza 5), Wojciech Wach 6), Michał Krzemiński 7).
ABSTRAKT:
Článek prezentuje výsledky validace dat zaznamenaných zapisovači údajů EDR vozu Toyota
Yaris III, který byl podroben testům spočívajícím v nárazu pevné překážky rychlostí několika
kilometrů za hodinu a čelní kolizi s jiným vozidlem rychlostí 50 km / h. Toto vozidlo bylo z
výroby vybaveno zařízením 10EDR, ale pro účely zkoušek byl navíc instalován zapisovač
12EDR. Data pro ověření hodnot zaznamenaných zapisovači pocházela z měřicího zařízení
namontovaného uvnitř testovaného vozidla, které zahrnovalo senzory zrychlení a úhlové
rychlosti. Získané výsledky ukazují velmi dobrou korelaci mezi skutečnou rychlostí a rychlostmi
zaznamenanými zapisovači EDR – rozdíl mezi těmito rychlostmi během srážky nepřekročil
1 km/h.
ABSTRACT:
The article presents the results of validation of data recorded by EDR (Event Data Recorder)
of a Toyota Yaris III car, which was taken part in frontal collisions with a rigid obstacle at a
speed of several kilometers per hour and with another vehicle at a speed of 50 km/h. Originaly
the car was equiped with 10EDR, but for research purposes an additional 12EDR was installed
in it. The data for verifying the values recorded by the recorders came from the measurement
units mounted inside the tested vehicle, which included accel-eration and angular rate sensors.
The obtained results show a very good correlation between the actual speed and the speeds
recorded by EDR recorders – the difference between these speeds during the collision did not
exceed 1 km/h.
KLÍČOVÁ SLOVA:
EDR, CDR, nárazová zkouška, rychlost, změna rychlosti
KEYWORDS:
EDR, CDR, crash test, velocity, delta-V.

1

ÚVOD

Vozidla aktuálně prodávaná na evropském trhu nemusejí být vybavena zařízením pro záznam
dat z nehody. Avšak na evropských silnicích se pohybují i vozidla do Evropy importována
z USA, kde jsou vozidla registrovaná od roku 2015 povinně vybavena zařízením pro záznam
jízdních dat, podobné zařízení je možno nalézt také ve vozidlech dřívějšího data výroby. Dále
také někteří výrobci vybavují i vozidla na evropském trhu systémem EDR a umožňují vyčtení
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dat z něj [1]. Data získaná ze zařízení EDR jsou čím dál častěji využívána při rekonstrukci
silničních nehod [2, 3]. Vzhledem k rozšiřujícím se možnostem využití takto získaných dat je
však nutné ověřit si jejich reálnost a přesnost. Data zaznamenaná pomocí EDR je možné ověřit
v podstatě pouze pomocí nárazových zkoušek. Během 4. sympozia „Silniční nehody v praxi
expertů“ zorganizovala Polská asociace expertů na silniční nehody nárazovou zkoušku,
spočívající v čelním střetu vozidla Toyota Yaris s Fordem Focus. Testu předcházely
nedestruktivní nárazové zkoušky v nízkých rychlostech. Během testů bylo vozidlo Toyota
Yaris vybaveno dvěma zařízeními EDR, jedním vybaveným přímo z výroby a druhým,
novějším, zabudovaným pro účely zkoušek. Instalace dvou záznamových zařízení nám poskytla
možnost porovnat hodnoty zaznamenané pomocí obou zařízení.

2

ZAVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁZNAM DAT NA TRHU V EU

16. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení, které stanovuje
povinnost vybavit vozidla záznamovým zařízením [4]. Jak je stanoveno v čl. 3 bodě 13) tohoto
nařízení je „zapisovačem údajů o události“ systém, jehož jediným účelem je zaznamenávat a
uchovávat kritické parametry a informace týkající se nárazu krátce před srážkou, v jejím
průběhu a bezprostředně po ní.
Předpisy EU uvádějí, že zapisovače údajů o události musí splňovat zejména tyto požadavky:
a) údaje, které jsou schopny zaznamenat a uchovávat v období krátce před srážkou, v jejím
průběhu a bezprostředně po ní, musí zahrnovat rychlost vozidla, brzdění, polohu a
náklon vozidla na silnici, stav a míru aktivace všech jeho bezpečnostních systémů a
palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, aktivaci brzd a
relevantní vstupní parametry z palubních systémů aktivní bezpečnosti a předcházení
nehodám, a to s vysokou přesností a zajištěným zachováním údajů;
b) zařízení nesmí být možné deaktivovat;
c) způsob, jakým jsou schopny zaznamenávat a uchovávat údaje, musí být takový, aby:
d) (i) fungovaly v rámci uzavřeného okruhu;
e) (ii) údaje, které shromažďují, byly anonymizovány a chráněny před manipulací a
zneužitím, a
f) (iii) na základě údajů, které shromažďují, bylo možné přesně zjistit typ, variantu a verzi
vozidla, a zejména systémy aktivní bezpečnosti a předcházení nehodám, jimiž je vozidlo
vybaveno; a
g) údaje, které jsou schopny zaznamenávat, mohou být prostřednictvím standardizovaného
rozhraní zpřístupněny vnitrostátním orgánům na základě práva Unie nebo vnitrostátního
práva pouze pro účely zkoumání a analýzy nehod, včetně schvalování typu systémů a
konstrukčních částí a v souladu s nařízením (EU) 2016/679.
Zapisovač údajů o události nesmí být schopen zaznamenávat a uchovávat poslední čtyři číslice
rejstříkového kódu vozidla, identifikačního čísla vozidla, ani žádné jiné informace, z nichž by
bylo možné identifikovat konkrétní vozidlo, jeho vlastníka nebo držitele.
Podle přílohy II nařízení je rozhodným datem pro odmítnutí udělení EU schválení typu
kategorií vozidel M1 a N1 6. červenec 2022, zatímco zákaz registrace vozidel, jakož i uvedení
na trh a uvedení do provozu konstrukčních částí a samostatných technických celků je 7.
července 2024. Pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3, je rozhodným datem pro odmítnutí
udělení EU schválení typu kategorií vozidel 7. červenec 2026, zatímco zákaz registrace vozidel,
jakož i uvedení na trh a uvedení do provozu konstrukčních částí a samostatných technických
celků je 7. ledna 2029.
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3

TYPY ZAPISOVAČŮ VOZIDEL TOYOTA

Toyota Motor Corporation začala vozidla vybavovat zapisovači údajů o události EDR v roce
2000 (vozidla od modelového roku 2001) a EDR byla vybavena všechna vozidla výrobce od
modelového roku 2007 [5]. Jako jediný výrobce zaváděla společnost Toyota EDR zapisovače,
bez ohledu na cílový trh. Postupné vylepšování architektury, stejně jako zlepšování použitých
technologií (rychlejší procesory, větší paměti, lepší vybavení senzory) a legislativní požadavky
na záznamové zařízení v některých zemích, umožnilo především plynulé nasazování systému
v delším časovém období. Tento fakt vedl k výskytu čtyř generací zapisovačů na trhu. Každá
generace obsahuje více verzí, které jsou označeny kódem XXEDR, kde dvouciferné číslo XX
určuje rok výroby dané verze zapisovače. S každou přibývající generací, počet
zaznamenávaných parametrů vzrůstal, zvyšovala se frekvence vzorkování dat, prodlužoval se
zaznamenávaný čas po kolizi stejně jako prahové hodnoty excitace zapisovače. Velkou změnu
přineslo uvedení generace 12EDR, jenž plnila požadavky NHTSA z roku 2006 (NHTSA hlava
49 CFR část 563) [6].
Zapisovače mohou zaznamenávat dva druhy událostí, které jsou nazývány non-deployment a
deployment. Události typu non-deployment jsou události, při kterých nebyly aktivovány
systémy pasivní bezpečnosti, tzn. při malém poškození vozidla. Důležitou poznámkou budiž,
že v zapisovači tyto události mohou být přepsány novější událostí. V první a druhé generaci
zapisovačů, instalovaných ve vozidlech značky Toyota, se non-deployment události ukládaly
při přetížení větším než 2 G, zatímco u třetí a čtvrté generace se události ukládaly při změně
rychlosti větší než 8 km/h. Typ události deployment se zapisuje při aktivaci systémů pasivní
bezpečnosti. Tento typ zápisu je permanentní a nemůže být přepsán následnými událostmi.

4

VOZIDLA POUŽITÁ V NÁRAZOVÝCH ZKOUŠKÁCH

Z pohledu cílů výzkumu, bylo prvním a nejdůležitějším použitým vozidlem Toyota Yaris III.
Vozidlo bylo ojeté, bez očividných poškození karoserie. Počitadlo ujetých kilometrů ukazovalo
164.000 km. Vozidlo bylo uzpůsobeno jako užitkové, dvě místa k sezení v přední části kabiny
a zadní část určená pro převoz nákladu, oddělená přepážkou, umístěnou za zadní stranou
předních sedadel. Konstrukce přepážky a její uchycení nijak významně neovlivňovali tuhost
nebo konstrukci samotné karoserie, tak bylo rozhodnuto přepážku ponechat ve vozidle, neboť
umístění měřicích zařízení bylo snadnější v zadní části vozidla, v nákladním prostoru.
Před samotným provedením testu byla provedena diagnostika pomocí výrobcova softwaru –
Toyota TIS Techstream. Během diagnostiky nebyly nalezeny žádné chyby v elektronických
systémech vozidla, které by mohly ovlivnit průběh testů. Jediný zaznamenaný chybový kód
byla porucha v obvodu směrového světla.
Před testy byly také vyčteny záznamy ze zařízení EDR, které zaznamenaly v minulosti dvě
kolize, jedna přední a jedna boční. Malý časový rozestup mezi oběma událostmi vedl k závěru,
že k oběma událostem došlo během jediné nízkoenergetické kolize mířící na roh vozidla, se
změnou rychlosti v podélné ose okolo 8 km/h. Tato událost nespustila aktivaci systémů pasivní
bezpečnosti. Poslední událost v paměti zapisovače byla označena TRG2 8.
Druhým použitým vozidlem v nárazové zkoušce bylo vozidlo Ford Focus. Jednalo se o
mnohem starší vozidlo, ale nebylo napadeno pokročilou korozí karoserie a podvozku, proto
bylo shledáno rovnocenným „protivníkem“ pro Toyotu. Základní technická data vozidel

8

Symbol TRG (trigger) označuje zaznamenanou událost, a číslovka pořadí celkové pořadí události.
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použitých v nárazových zkouškách jsou uvedena v tab. 1, obr. č. 1 zachycuje podobu obou
vozidel.
Tab. 1 – Technická data vozidel užitých pro nárazové zkoušky
Tab. 1 – Technical data of cars used for crash tests
značka

Toyota

Ford

model

Yaris

Focus

rok výroby

2013

1999

pohotov. hmotnost [kg]

980

1125

zdvihový obj. mot. [cm3]

998

1800

typ karoserie

hatchback, počet dveří 3

hatchback, počet dveří 5

VIN

VNKJL0D320A072688

WF0AXXGGDAXT24922

Obr. 1 – Fotografie použitých vozidel
Fig. 1 – Photographs of cars used for crash tests
Vozidlo Toyota Yaris III, jenž bylo pro testy vybráno, bylo na trhu prodáváno s SRS moduly
vybavenými zapisovači 10EDR nebo 12EDR. Tyto verze se liší množstvím zaznamenávaných
parametrů v okamžiku před střetem, verze 10EDR zaznamenává 4 parametry a verze 12EDR
12 parametrů. Oba zapisovače zaznamenávají data s frekvencí 2 Hz. Zakoupené vozidlo bylo
vybaveno SRS modulem se zapisovačem 10EDR. Pro získání většího množství dat, jsme se
rozhodli zabudovat modul se zapisovačem 12EDR. Tento modul byl instalován nezávisle, se
zachováním zástavbových poměrů modulu, jenž byl ve vozidle přítomen již z výroby. Instalace
dodatečného SRS modulu, s novější verzí zapisovače, nám přinesla možnost porovnat rychlosti
průběhu nehodového děje zaznamenané pomocí dvou zapisovačů.
Modul SRS se zapisovačem (verze 12EDR), byl získán z jiného ojetého vozidla Toyota Yaris.
Po vyčtení událostí zapsaný v paměti zapisovače, se ukázalo, že je uložena jedna událost typu
non-deployment, která měla označení TRG7. Vysoké číslo označující pořadí události s pouze
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jedním záznamem, znamenalo pravděpodobně přepsání starších událostí právě poslední
událostí.
Zástavbu dodatečného SRS modulu jsme řešili ze dvou hledisek: mechanického a elektrického.
Upevnění modulu proběhlo přímo na karoserii, v místě, kde bylo zajištěno, že síly působící na
vozidlo budou zaznamenány přímo zapisovačem, bez možného útlumu nebo ovlivnění, tak aby
oba zapisovače měly stejné vstupní údaje. Elektrické zapojení do elektrické sítě vozidla muselo
zajistit současné použití obou modulů se zapisovači v jednom vozidle.
Moduly SRS jsou od výrobce vybaveny interním záložním zdrojem energie v podobě
kondenzátorových baterií, které umožňují fungování modulu po dobo 30÷60 s, i při kompletním
výpadku dodávky proudu z elektrické sítě vozidla. Nicméně, jsme vzali do úvahy zkušenosti
jiných výzkumníků, kteří se potýkali se ztrátou napětí, což vedlo k nezaznamenání dat ze
srážky [7] a pro oba SRS moduly zajistili další záložní napájení.
Před nárazovou zkouškou Toyoty s Fordem, byly do zavazadlového prostoru Toyoty
instalována měřicí aparatura a další vybavení nezbytné pro provedení zkoušek (obr. 2).

Obr. 2 – Měřící zařízení instalované v zavazadlové prostoru vozidla Toyota Yaris
Fig. 2 – Measuring system mounted in the rear of the Toyota Yaris

5
5.1

ZKOUŠKY V MALÝCH RYCLOSTECH
Cíl a způsob provedení zkoušek

Hlavním cílem nárazových zkoušek z malých rychlostí, bylo ověření, při jakých změnách
rychlosti se do pamětí obou zapisovačů (10EDR a 12EDR), instalovaných ve vozidle Toyota
Yaris, zapíšou non-deployment události. Také jsme těmito zkouškami chtěli ověřit funkčnost
obou SRS modulů instalovaných v jediném autě, před tím, než budeme provádět nárazovou
zkoušku z vysoké rychlosti. Zkoušky byly provedeny pomocí čelních střetů vozidla Toyota
s pevnou, nedeformovatelnou překážkou (obr. 3), s postupně vzrůstající rychlost nárazů, dokud
nebyla v zapisovačích zaznamenána událost typu non-deployment.
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Obr. 3 – Místo provedení nárazových zkoušek z nízkých rychlostí
Fig. 3 – Place of performing crash tests at low speeds
Postupně byly provedeny zkoušky s následujícími rychlostmi: 3, 4, 5 a 6 km/h. Po každé
zkoušce byly vyčteny paměti EDR zapisovačů. Při rychlostech 3, 4 a 5 km/h nebyly
zaznamenány žádné události, během čtvrtého testu, při rychlosti 6 km/h se v paměti objevila
zaznamenaná událost.
5.2

Výsledky testu č. 4

Výsledky zkoušek z malých rychlostí, ve formě zapsaných událostí typu non-deployment, nám
potvrdily, že oba SRS moduly jsou instalovány správně a oba zapisovače pracují, jak mají. Také
bylo možné porovnat v zapisovačích uložené parametry, v okamžicích před a po nárazu.
Hodnoty jsou uvedené níže, byly získány pomocí protokolu CDR, ze zapisovače 10EDR (obr.
4) a 12EDR (obr. 5). Zapisovač 10EDR zaznamenával s frekvencí 2 Hz aktuální rychlost
vozidla, polohu akceleračního pedálu, otáčky motoru a polohu brzdového pedálu v okamžicích
před srážkou. Z dat je patrné, že vozidlo akcelerovalo na rychlost 6 km/h bez použití motoru,
neboť motor měl po celou dobu nulové otáčky. Akcelerační pedál byl ve zcela uvolněné
(nulové) poloze, zatímco brzdový pedál byl stlačen mezi časy 1,2 s a 0,7 s před okamžikem
nárazu – toto bylo provedeno schválně, tak aby byla ověřena funkčnost záznamu daného
parametru.

Obr. 4 – Parametry uložené v paměti zapisovače 10EDR
Fig. 4 – Pre-crash data recorded by 10EDR
Co se týče rychlosti vozidla a okamžiku sešlápnutí brzdového pedálu, byla zaznamenána
identická data také pomocí zapisovače 12EDR. Tento zapisovač navíc zaznamenal: otevření
škrtící klapky, tlak v brzdovém okruhu, podélné zrychlení, a úhlovou rychlost kolem vertikální
osy.
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Obr. 5 – Parametry uložené v paměti zapisovače 12EDR
Fig. 5 – Pre-crash data recorded by 12EDR
Není překvapením, že rychlost před nárazem zaznamenaná v obou zapisovačích (obr. 4 a 5) se
shodovala, neboť obě zařízení ji zjišťují z CAN sběrnice. Porovnání rychlosti zaznamenané
pomocí obou EDR s rychlostí naměřenou pomocí zařízení VBox, přineslo dobré výsledky.
Obrázek č. 6 porovnává změny rychlostí v podélné ose, v čase 0-100 ms, získané pomocí CDR
protokolu z obou zapisovačů. Největší změna rychlosti v průběhu nárazu činila 9,1 km/h.

Obr. 6 – Změny rychlosti vozidla Toyota během testu č. 4, zaznamenány pomocí 10EDR
(vlevo) a 12EDR (vpravo)
Fig. 6 – Tables of Toyota‘s Delta-V recorded by 10EDR (left side) and 12EDR (right side)
during crash test no. 4
Porovnáním obou souborů dat, vyplynul fakt, že drobný rozdíl v zaznamenaných datech je vidět
od času 70 ms od počátku nárazu, avšak hodnota rozdílu nepřekročila 0,3 km/h (obr. 7).
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Obr. 7 – Změny rychlosti vozidla Toyota během testu č. 4, zaznamenané pomocí zapisovačů
10EDR i 12EDR
Fig. 7 – Time history of Toyota‘s Delta-V recorded by 10EDR and 12EDR during crash test
no. 4.
5.3

Poškození vozidla Toyota po nárazech z malé rychlosti

Po prvním nárazu jsme objevili pouze povrchové poškození laku na předním nárazníku Toyoty.
Výskyt tohoto poškození vycházel z překážky použité při nárazu, neboť betonová zeď nebyla
zcela bez drobných výstupků a výčnělků (struktura betonu). Po druhém nárazu se zvětšila
mezera mezi nárazníkem a oběma předními blatníky. Tato mezera se poté dále zvětšila i po
třetím nárazu. Během čtvrté zkoušky se ohnula přední hrana kapoty motoru, vypadl znak
výrobce, poškodil se nárazník a také se uvolnil ze svých západek (obr. 8).
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Obr. 8 – Stav vozidla Toyota po čtvrtém testu
Fig. 8 – Damages of Toyota car after the fourth test
5.4

Shrnutí výsledků zkoušek v malých rychlostech

K začátku zápisu události typu non-deployment došlo v okamžiku, kdy změna rychlosti
v podélném směru činila asi 9 km/h. Rozsah poškození vozidla při testech v malé rychlosti nám
potvrzuje možnost zápisu událostí do zapisovače EDR i při kolizích v malých rychlostech, např.
na parkovištích. Proto je dobré zkontrolovat záznamy uchované v paměti zařízení EDR i při
malých poškozeních vozu.
Během zkoušek v nízké rychlosti nebyly aktivovány žádné systémy pasivní bezpečnosti
automobilu. Diagnostika pomocí SW Toyota TIS Techstream neodhalila žádné nové chybové
kódy. Na betonové zdi zůstaly stopy červeného laku. V důsledku kolizí nedošlo k poškození
nebo deformaci konstrukce vozidla (nosné části karoserie). Z estetických důvodů byl před
hlavní nárazovou zkouškou vyměněn přední nárazník.

6
6.1

TEST PŘI RYCHLOSTI 50 KM/H
Cíl a způsob provedení testu

Cílem nárazu v rychlosti 50 km/h bylo ověřit hodnoty zaznamenané pomocí zapisovačů EDR,
zejména pak změnu rychlosti během střetu. Tohoto cíle bylo dosaženo provedením nárazové
zkoušky v prostorách Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, během níž automobil Toyota
Yaris, který jel rychlostí 50 km / h, narazil čelně do stojícího vozu Ford Focus. Okamžik
největší deformace je zachycen na obr. 9.
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Obr. 9 – Boční a horní pohled na srážku vozidel Toyota a Ford
Fig. 9 – Side and top views of Crash of Toyota and Ford cars
6.2

Výsledky nárazové zkoušky dvou vozidel

Po střetu byla provedena diagnostika pomocí nástroje Toyota TIS Techstream. V paměti bylo
odhaleno velké množství závad v systému SRS, které byly způsobené otevřenými obvody
v systémech pasivní bezpečnosti (předepínače pásů a airbagy) a poškozenými snímači v přední
části vozidla, stejně jako chybami v systému ABS a klimatizace (obr. 10). Vzhledem k povaze
události a rozsahu aktivace bezpečnostních systémů, se jednalo o očekávaný výsledek.

Obr. 10 – Diagnostický test po nárazové zkoušce
Fig. 10 – Toyota’s Diagnostic Report after crash test
Po testu byly také vyčteny události z pamětí zapisovačů 10EDR a 12EDR. V obou zapisovačích
byly zachyceny události se značnou změnou rychlosti v podélné ose. Tato zkouška byla
v zapisovači 10EDR zaznamenána jako TRG4 (čelní) a TRG5 (boční) 9, a v 12EDR jako
události TRG8 a TRG9 (obr. 11).

9

Boční složka kolize byla způsobena mírně nesouosým způsobem střetu vozidel.
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Obr. 11 – Události zapsané v zapisovačích 10EDR a 12EDR
Fig. 11 – Lists of events recorded by 10EDR and 12EDR
Modul SRS se zapisovačem 12EDR aktivoval systémy pasivní bezpečnosti, jako jsou přední
airbagy řidiče a spolujezdce, pyrotechnické předepínače bezpečnostních pásů, také se snažil
aktivovat boční (záclonové) airbagy, avšak ve vozidle nebyly instalovány (12EDR byl
dodatečně instalován pro potřeby zkoušky). Aktivace bočních airbagů při čelním střetu je,
s přihlédnutím k částečné nesouososti střetu, očekávaným dějem, neboť zde existuje nebezpečí
rotace vozidla a tedy riziko, že hlava některého člena posádky narazí do boční části zasklení
nebo karoserie. Je třeba zmínit, že aktivace bočních airbagů je největší rozdílem v chování
zapisovačů 12EDR a staršího 10EDR.
Obr. 12 představuje data před nárazem získaná ze zapisovače 10EDR. Zapisovač 12EDR
zaznamenal identické hodnoty rychlostí před střetem.

Obr. 12 – Údaje zaznamenané pomocí zapisovače 10EDR během kolize s vozem Ford
Fig. 12 – Pre-crash data recorded by 10EDR during the crash test with Ford car
Obr. 13 ukazuje změny rychlosti v podélné ose zaznamenané pomocí obou EDR zapisovačů,
během střetu s vozidlem Ford, v čase 0-140 ms.

Obr. 13 – Změny rychlosti vozu Toyota během kolize s vozem Ford, zaznamenané pomocí
10EDR (TRG4 – vlevo) a 12EDR (TRG 9 – vpravo)
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Fig. 13 – Tables of Toyota‘s Delta-V recorded by 10EDR (left side) and 12EDR (right side)
during crash test with Ford car
Měřicí zařízení instalované v automobilu Toyota zahrnovalo snímače zrychlení a gyroskopické
senzory úhlové rychlosti. Výsledkem měření byla sada dat ve formě časového průběhu směru
zrychlení působícího na vozidlo ve třech vzájemně kolmých směrech a úhlových rychlostech
vzhledem k těmto směrům, zaznamenaných při frekvenci 10 000 Hz, od 3,0 s před srážkou do
3,5 s po srážce.
Naměřená data byla zaznamenána ve vztahu ke třem vzájemně kolmým osám, které obecně
nemusí být shodné s osami automobilu, jelikož zařízení může být namontováno na libovolném
vhodném místě vozidla. Vzhledem k tomu, bylo nutné transformovat získaná data do těžiště
vozidla. Transformace byla provedena pomocí vztahů popsaných v bodech [8] a [9] a jejím
cílem bylo získání souboru dat plně popisujícího prostorový pohyb vozidla vzhledem k
libovolnému bodu a libovolnému souřadnému systému. Obvykle je vyladění všech pohybových
parametrů docela obtížný úkol, ale v případě typického nárazového testu provedeného na
vodorovném a rovném povrchu, zejména pokud je počáteční fází přímočaré zrychlení z nulové
rychlosti, lze tento úkol velmi snadno zjednodušit snížením na pohyb po přímce [10].
Použitím plných prostorových transformací byl reprodukován časový průběh tří složek
rychlosti automobilu Toyota vzhledem k místnímu souřadnicovému systému. Z pohledu
výzkumného cíle je samozřejmě nejzajímavější složka Vx, nicméně pro úplnost úvah obr. č. 14
ukazuje všechny tři složky.

Obr. 14 – Složky Vx, Vy i Vz rychlosti vozidla Toyota Yaris před i po srážce s vozem Ford
Fig. 14 – Speed coordinates Vx, Vy i Vz of Toyota Yaris before and after crash with Ford
car
Na obr. 15 je zobrazena složka rychlosti Vx vozu Toyota závislosti na čase, ohraničena časem
střetu. Z dat vyplývá, že se rychlost vozidla od 0,1 s příliš nezměnila, z čehož lze usuzovat, že
konec střetu nastal právě v tomto čase. Tento obrázek také ukazuje hodnoty zaznamenané
zapisovači 10EDR a 12EDR, jejichž samostatné hodnoty jsou na obr. 13. Porovnáním
parametrů zaznamenaných pomocí zapisovačů a pomocí měřící soustavy, docházíme k závěru,
že rozdíl v naměřených rychlostech nebyl větší než 1 km/h.
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Obr. 15 – Porovnání rychlostí zaznamenaných měřicím zařízením a zapisovači 10EDR a
12EDR.
Fig. 15 – Comparison of the speed calculated on the basis of the parameters registered by
the measuring apparatus with the speeds recorded by 10EDR and 12EDR.
6.3

Poškození vozidel

V důsledku středu obou vozidel došlo k poškození předních částí vozidel. (obr. 16). Ve vozidle
Toyota došlo k aktivaci airbagu řidiče a předepínačů bezpečnostních pásů. Airbag spolujezdce
nebyl aktivován, neboť jeho funkce byla před testem vypnuta, z důvodu umístění dětské
sedačky právě na místo spolujezdce. Ve vozidle Ford došlo k aktivaci obou předních airbagů.

Obr. 16 – Poškození vozidel Toyota Yaris a Ford Focus
Fig. 16 – Damages of Toyota and Ford cars

7

ZÁVĚR

Provedené nárazové testy poskytly základ pro porovnání rychlostí zaznamenaných 10EDR a
12EDR s rychlostí vypočtenou na základě parametrů zaznamenaných měřicím zařízením.
Výsledky těchto srovnání naznačují velmi vysokou shodu zapisovačů, pokud jde o
zaznamenané rychlosti. V testu s nízkou rychlostí byl maximální rychlostní rozdíl mezi
zapisovači 0,3 km / h, zatímco v testu prováděném při 50 km / h rozdíly mezi rychlostmi
zaznamenanými zapisovači a vypočítanou rychlostí nepřekročily 1 km / h. To je velmi dobrý
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výsledek, vezmeme-li v úvahu, že v jiných testech s vozy Toyota byly hodnoty ∆V
zaznamenané EDR podhodnoceny, v průměru asi 4 % [11]. Proto mohou být rychlosti
zaznamenané pomocí EDR použity k rekonstrukci pohybu vozidla během srážky a k
modelování pohybu osob ve vozidle [12].
Provedení několika nárazových zkoušek při nízkých rychlostech umožnilo konstatovat, že
zapisovače EDR uložily událost typu non-deployment pouze tehdy, když maximální změna
rychlosti vozidla během srážky byla asi 9 km / h. To je v souladu s informacemi, že k
zaznamenání událostí typu non-deployment v zapisovačích třetí generace namontovaných v
automobilech Toyota může dojít, když je změna rychlosti větší než 8 km / h.

8
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TESTY Z OBLASTI EDR - NEHODOVÝCH DAT
EDR CRASH DATA - CRASHTESTS
Michal Frydrýn 10), Luboš Nouzovský 11), Tomáš Mičunek 12), Zdeněk Svatý13)
ABSTRAKT:
Příspěvek popisuje sérii crashtestů, při kterých bylo provedeno srovnání dat získaných ze
systému EDR - Event Data Recorder a dat z nezávislého měřícího zařízení. Srovnání se
zabývalo jak postřetovým zrychlením karoserie, tak i vyhodnocením předstřetového pohybu
(např. zásah řidiče do řízení). Příspěvek prezentuje rozšířené možnosti analýzy nehod s pomocí
získaných předstřetových dat o natočení volantu či rychlosti stáčení karoserie. Příspěvek dále
popisuje aktuální novinky z pohledu legislativního zavedení systému EDR v Evropské unii.
ABSTRACT:
The paper presents crashtest with comparison of EDR - Event Data Recorder data with data
from external independent measure systems. Comparison deals with postcrash acceleration of
car body and with precrash actions (drivers reaction – steering). The paper presents extended
possibilities of analysis of road traffic accidents using precrash data of steering input and Yaw
rate of vehicle. This paper also describes news in EU legislation related to EDR data.
KLÍČOVÁ SLOVA:
EDR nehodová data, systém CDR, nárazové testy, zkoušky funkčnosti, bezpečnost, automotive,
natočení volantu
KEYWORDS:
EDR accident data, CDR system, crash test, functional test, safety, automotive, steering

1

ÚVOD

Systém nehodových dat EDR je díky legislativě (NHTSA Ruling 49CFR Part 563) již ve
Spojených Státech Amerických plně podporován a od roku 2013 všechny osobní automobily
technologii EDR podporují. Samozřejmě i část vozidel vyrobených před rokem 2013 je
podporována v závislosti na zapojení daného výrobce. Jedná se zejména o vozidla od výrobců
GM, FORD, FCA Group (Fiat, Jeep, Chrysler či Alfa Romeo), Volvo a Toyota.
Americká legislativa definuje minimální sadu dat obsahující např. předstřetová data:
•
•

Rychlost v čase -5.0 až 0 s
Intenzita sešlápnutí plynového pedálu v % -5.0 až 0 s

Ing. Michal Frydrýn, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, Konviktská
20, 110 00 Praha 1, tel:224359001, email: frydryn@fd.cvut.cz

10)
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Konviktská 20, 110 00 Praha 1, tel:224359003, email: nouzovsky@fd.cvut.cz
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•

Použití provozní brzdy on/off v čase -5.0 až 0 s,

či postřetová data:
•
•

podélná změna rychlosti Delta-V v čase 0-250 ms
podélná změna rychlosti maximum delta-V v čase 0-300 ms a její čas

Navíc většina výrobců automobilů ovšem ukládá i další data, která dále zpřesňují pohyb
automobilu i chování řidiče před střetem nebo informace o posádce, jako např. natočení volantu
nebo obsazenost jednotlivých sedadel atd. Tento příspěvek se zabývá mj. i ověřováním
zapsaných dat o zrychlení automobilu po střetu a natočení volantu a stáčení automobilu před
střetem.

2

EDR SYSTÉM V EVROPĚ

V současnosti Evropská rada a Evropský Parlament připravili legislativní rámec pro aplikaci
moderních technických zařízení umožňujících čtení a dekódování dat o nehodových situacích,
možností využití nových poznatků z oblasti měření dynamických charakteristik motorových
vozidel a výstupů z analýz dopravních nehod. Důvodem je, že současné nehodové informace a
statistiky nejsou dostatečné pro definici přesně cílených kroků a opatření. Zároveň s tímto, je
celá řada případů vyšetřování dopravních nehod spojena s obtížně překonatelnými překážkami
v podobě nedostatku informací relevantních pro zjištění zavinění nehody a její míry. Určitý
počet dopravních nehod, objasňovaných orgány činnými v trestním řízení, trpí vážnými
nedostatky, které mají zásadní vliv na dokazování skutku před soudem. Informace, které je
možno prostřednictvím Zapisovačů údajů o události (nehodě) - jednotka EDR - Event Data
Recorder získat, však představují jednu z možných cest, jak výše jmenované problémy omezit,
či zcela eliminovat. EDR jednotky mají značný potenciál výrazně přispět ke zvýšení objektivity
procesu dokazování a naplnění základních zásad trestního řízení s důrazem na zásadu materiální
pravdy.
Za zásadní lze považovat Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, které
ukládá v blízké budoucnosti povinné vybavení všech nově vyrobených motorových vozidel
kategorie M a N prodávaných na území Evropské unie těmito zapisovači – tzv. Event Data
Recorder. Nařízení bude po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie závazné pro všechny
členské státy Evropské unie.
Z důvodové zprávy k tomuto Nařízení: „Zavedení zapisovače údajů o události (nehodě), který
uchovává řadu klíčových údajů o vozidle bezprostředně před okamžikem vzniku události
(nejčastěji aktivace airbagu), v jejím průběhu a po ní, by se mělo považovat za důležitý a
správný krok k získání podrobných údajů o nehodách v celé EU. Takové zařízení není v
současnosti dostatečně rozšířeno, je však nezbytné ke komplexnímu sledování schopností
vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Informace ze zapisovače usnadní hloubkovou
analýzu bezpečnosti silničního provozu a posuzování účinnosti konkrétních bezpečnostních
opatření. Z tohoto důvodu by členské státy měly být rozhodně vybízeny k důkladnější analýze
silničních nehod v Unii a poskytování komplexních zpráv o situaci na svém území.
Prostřednictvím různých platforem pro sdílení poznatků by bylo vhodné členské státy ještě více
podpořit při analýze a zlepšování bezpečnosti silničního provozu na jejich území.
Zavedení zapisovačů údajů o události (nehodě), které ukládají řadu důležitých údajů o vozidle
bezprostředně před okamžikem vzniku události (například nafouknutí airbagu), v jejím průběhu
a po ní, je cenným prostředkem k získání přesnějších a podrobných údajů o nehodách.
Motorová vozidla by proto měla být vybavena těmito zapisovači. Rovněž by se mělo požadovat,
aby tyto zapisovače zaznamenávaly a uchovávaly údaje takovým způsobem, aby je členské státy
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mohly použít k analýze bezpečnosti silničního provozu a k posouzení účinnosti konkrétních
přijatých opatření.
Vozidla kategorií M1, M2, M3 a N1, N2, N3 budou muset být vybavena zapisovačem údajů
o události (nehodě). 14 Tyto zapisovače musí splňovat zejména tyto požadavky [2]:
a) údaje, které jsou schopny zaznamenat a uchovávat v období krátce před srážkou, v jejím
průběhu a bezprostředně po ní, musí zahrnovat rychlost vozidla, brzdění, polohu a
náklon vozidla na silnici, stav a míru aktivace všech jeho bezpečnostních systémů a
palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, aktivaci brzd a
relevantní vstupní parametry z palubních systémů aktivní bezpečnosti a předcházení
nehodám, a to s vysokou přesností a zajištěným zachováním údajů;
b) zařízení nesmí být možné deaktivovat;
c) způsob, jakým jsou schopny zaznamenávat a uchovávat údaje, musí být takový, aby:
• fungovaly v rámci uzavřeného okruhu,
• údaje, které shromažďují, byly anonymizovány a chráněny před manipulací a
zneužitím, a
• na základě údajů, které shromažďují, bylo možné přesně zjistit typ, variantu a
verzi vozidla, a zejména systémy aktivní bezpečnosti a předcházení nehodám,
jimiž je vozidlo vybaveno; a
d) údaje, které jsou schopny zaznamenávat, mohou být prostřednictvím standardizovaného
rozhraní zpřístupněny vnitrostátním orgánům na základě práva Unie nebo vnitrostátního
práva pouze pro účely zkoumání a analýzy nehod, včetně schvalování typu systémů a
konstrukčních částí a v souladu s nařízením (EU) 2016/679.
Zapisovač údajů o události nesmí být schopen zaznamenávat a uchovávat poslední čtyři číslice
rejstříkového kódu vozidla identifikačního čísla vozidla, ani žádné jiné informace, z nichž by
bylo možné identifikovat konkrétní vozidlo, jeho vlastníka nebo držitele [2].

3

UKÁZKA EDR DAT – DOPRAVNÍ NEHODA TOYOTA AURIS

Automobilka Toyota podporuje systém EDR celosvětově, tedy i u modelů prodávaných mimo
území USA. Navíc s rozvojem asistenčních systémů v automobilech, neukládá do systému
EDR pouze legislativou definované minimum dat, ale přidává i další údaje. Konkrétně např.
u automobilu Toyota Auris od roku 2013 EDR data obsahují kromě povinných předstřetových
dat (rychlost, intenzita sešlápnutí plynového pedálu a použití provozní brzdy) i v čase 0 až
5 s před nárazem data o zpomalení v podélném směru, o natočení volantu a o rychlosti stáčení
automobilu.
V níže uvedené nehodové události automobil Auris dle popisu nehody dostal smyk na mokrém
povrchu vozovky a kolidoval se svodidly.

Příloha II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=EN
14
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Obr. 1 – poškození svodidel
Fig. 1 – crash barriers deformation

Obr. 2 – poškození automobilu Toyota Auris
Fig. 2 – Toyota Auris deformation
Z výpisu EDR nehodových dat (získaných zařízením BOSCH CDR Tool) máme informace o 4
posledních nehodových událostí.

Obr. 3 – uložené nehodové události automobilu Toyota Auris
Fig. 3 – Toyota Auris crash events
Ze seznamu událostí vyplývá, že poslední náraz (boční, označen jako TRG5) nastal 3,735 s po
nejpozději zaznamenaném předozadním nárazu (označen jako TRG2). Z dalších údajů z CDR
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protokolu lze zjistit intenzity jednotlivých nárazů (výše změny rychlosti: TRG5 0,8 km/h,
TRG4 13,7 km/h, TRG3 5,5 km/h, TRG2 17,8 km/h) a hlavně předstřetové údaje.

Obr. 4 – předstřetové údaje TRG2
Fig. 4 – precrash data TRG2

Obr. 5 – předstřetové údaje TRG5
Fig. 5 – precrash data TRG5
Z výpisu předstřetových dat je mj. uveden úhel natočení volantu (Steering Input) a úhlová
rychlost stáčení automobilu (Yaw Rate). Z hodnot je patrné, že řidič zasáhl výrazně do řízení
v čase 2,3 s před prvním nárazem (TRG2), kdy hodnota úhlu natočení volantu byla -27°
zatímco v předchozích sekundách byla konstantní cca 3°. Změna hodnoty ze záporných na
kladných přesně vypovídá o snaze řidiče vyrovnat vzniklý smyk. Ten lze zdokumentovat právě
díky hodnotám rychlosti stáčení automobilu (Yaw Rate), u kterých došlo k výraznějším
změnám v čase 2,8 s před prvním střetem.
Hodnoty EDR dat tak potvrzují popsaný nehodový děj a umožňují znalci děj přesněji popsat.
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4

NÁRAZOVÉ TESTY

V rámci projektu VIMOT zaměřeného na EDR nehodová data byly v roce 2019 provedené
4 crashtesty. Testy byly zaměřeny jak na střety čelní či předozadní, tak i střet boční s cílem
srovnat uložená nehodová data EDR (předstřetová i postřetová) s daty z externích měřicích
systémů.
4.1

Referenční měřicí zařízení

Pro hodnoty zrychlení byla využita měřicí soustava skládající se z měřicí ústředny DEWESoft
Krypton a jejího zdroje energie, akcelerometrů společností Kistler a Measurement Specialities,
a speciálně připraveného měřicího počítače. Soustava zaznamenávala data s frekvencí 20 kHz.

Obr. 6 – Krypton měřicí soustava
Fig. 6 – Krypton measure device
Pro měření stáčení automobilů bylo využito přístroje MTi-G společnosti XSENS, jenž je
inerciální měřicí zařízení (IMU) integrující nejen akcelerometr ale i GPS přijímač, gyroskop,
3D magnetometr a čidla statického tlaku a teploměr. Je tedy vhodný pro měření jízdní dynamiky
automobilů. Snímková frekvence měření byla zvolena 100 Hz.
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Obr. 7 – IMU XSENS
Fig. 7 – IMU XSENS

4.2

Crashtest s předstřetovým vybočením vozidel

Při tomto crashtestu došlo ke střetu mezi automobily Toyota Auris (2013) a Toyota Aygo
(2014). Oba dva automobily podporují EDR data včetně předstřetových údajích o natočení
volantu a stáčení automobilu. Test probíhal tak, že v první fázi jely automobily za sebou (Aygo
vpředu) rychlostí okolo 35 km/h. Ve finální fázi automobil Aygo zatáčí vlevo a brzdí až do
zastavení. Řidič automobilu Auris také zatáčí vlevo, ale na brzdění nestačí dostatečně reagovat
a dojde k nárazu do stojícího automobilu Aygo v rychlosti okolo 25 km/h.

Obr. 8 – střet Auris a Aygo
Fig. 8 – crash of Auris and Aygo
4.2.1

Srovnání hodnot natočení volantu a rychlosti stáčení automobilu

Pro určení natočení volantu bylo v každém automobilu mj. umístěno několik kamer
zaznamenávajících pohyb volantu. Rychlost stáčení automobilu byla vyhodnocena z dat
získaných z IMU XSENS.
Předstřetové hodnoty z EDR dat jsou zaznamenány s frekvencí pouze 2 Hz. Na obrázcích dále
lze vidět srovnání EDR hodnot s daty získaných z externích měřicích zařízení.
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Obr. 9 – srovnání natočení volantu
Fig. 9 – compare of steering values

Obr. 10 – srovnání rychlosti stáčení automobilu
Fig. 10 – compare of Yaw Rate of vehicle

4.3

Crashtest s dvěma nárazy

V dále popsaném příkladu došlo k čelnímu střetu mezi příděmi automobilu Dodge Caliber
(2008) a Toyota Aygo (2014). Automobil Toyota Aygo stál zabrzděn ruční brzdou a automobil
Dodge Caliber byl roztažen na nárazovou rychlost 49 km/h. Vzájemným střetem došlo ke
zpomalení automobilu Dodge na 28 km/h a ke zrychlení automobilu Aygo na 37 km/h.
Následně došlo k nárazu automobilu Dodge do boku stojícího automobilu Ford Transit.
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Obr. 11 – primární střet Dodge a Aygo, čas 50 ms
Fig. 11 – primary crash of Dodge and Aygo, time 50 ms

Obr. 12 – konečná poloha automobilů
Fig. 12 – final position of vehicles
Ačkoliv je automobil Dodge staršího data, má výhodu, že předstřetová EDR data neukládá
pouze s povinnou frekvencí 2 Hz, ale s frekvencí vyšší 10 Hz. Po crashtestu bylo v CDR
protokolu automobilu Dodge možno vyčíst 2 události. Vzhledem k tomu, že k druhému nárazu
došlo do 5 s od prvního, lze z protokolu přesně určit dobu mezi dvěma nárazy (2,4 s).
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Obr. 13 – Dodge předstřetové hodnoty (rychlost v mile/h)
Fig. 13 – Dodge precrash EDR data (speed mph)

Obr. 14 – Dodge předstřetové hodnoty (2 nárazy)
Fig. 14 – Dodge precrash EDR data (2 crashes)
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4.3.1

Srovnání hodnot zrychlení

Hodnoty zrychlení z EDR dat automobilu Dodge jsou zaznamenány s frekvencí 1000 Hz, u
automobilu Toyota Aygo s frekvencí 100 Hz.
Srovnání s referenčním měřením je zobrazeno na obrázcích níže. Z grafů je patrné, že hodnoty
EDR odpovídají hodnotám naměřených externími měřícími zařízeními.

Obr. 15 – Toyota Aygo postřetové zrychlení
Fig. 15 – Toyota Aygo postcrash acceleration

5

ZÁVĚR

Provedené ověřovací testy prokazují, že EDR nehodová data lze považovat za přesná pro účely
analýzy silničních nehod a lze je tak využít pro zpřesnění takové analýzy.
Z provedených testů je patrné, že pro hodnoty akcelerace je vhodnější, pokud je snímková
frekvence sběru dat aspoň 1000 Hz. U předstřetových hodnot (rychlost, natočení volantu,
stáčení automobilu) je zřejmé, že s frekvencí 2 Hz nelze postihnout všechny rychlé změny
(které lze v nehodových situacích předpokládat), proto by bylo vhodnější u těchto hodnot použít
snímkovací frekvenci sběru dat alespoň 10 Hz.
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MANIPULACE S TACHOGRAFY, ZPŮSOBY A JEJICH VLIV NA FUNKCI
ELEKTRONICKY ŘÍZENÝCH SYSTÉMŮ NÁKLADNÍCH VOZIDEL
MANIPULATION WITH TACHOGRAPHS SYTEMS, METHODS AND THEIR
EFFECTS ON THE FUNCTION OF ELECTRONICS SYSTEMS SYSTEMS OF
COMMERCIAL VEHICLES
Andrej Haring 15)
ABSTRAKT:
Záznamové zařízení (digitální tachograf) je z legislativního hlediska povinnou součástí výbavy
nákladních vozidel. Z technického hlediska lze systém digitálního tachografu chápat jako
součást elektronické výbavy vozidla. Digitální tachograf je propojen s tachometrem a
počítadlem ujeté vzdálenosti, a také s dalšími systémy vozidla. Propojení tachografů s dalšími
systémy vozidla je realizováno prostřednictvím CAN (Controller Area Network), tedy přes
vnitřní komunikační systém vozidla. Digitálním tachografem jsou přebírány některé signály z
dalších elektronicky řízených systémů (EBS, motor, převodovka a další). Také elektronicky
řízené systémy vozidla a komunikační obvody systémy přebírají z digitálního tachografu signály
a informace pro svou činnost. Pokud dojde k nesprávné funkci digitálního tachografu, tak toto
ovlivňuje správnou funkci těchto systémů vozidla. Tato problematika také přímo souvisí s
manipulacemi s tachografy.
ABSTRACT:
Abstract—Tachograph recording equipment is an important element in controlling the activity
and traffic behavior of 'heavy' vehicle drivers. Control is especially needed to significantly
increase traffic safety and ensure driver working conditions. However, data from tachographs
is also used by forensic experts to analyze traffic accidents or to explore other negative effects.
Since the introduction of the first tachographs in the 1970s, efforts have been made to change
recorded data. As technology progresses, the process of various manipulations is also
underway. Forensic experts must strive to reveal these increasingly sophisticated practices.
This contribution presents practical examples of demanding analysis that have led to a
technical clarification of such manipulations.
KLÍČOVÁ SLOVA:
tachografový systém, záznamová karta, snímače, elektronické systémy, manipulace
KEYWORDS:
tachograph; memory card; sensor; switch; electronic systems, manipulation

1

PROBLEMATIKA MANIPULACE S TACHOGRAFY

Manipulace s digitálními tachografy nákladních vozidle je v současnosti poměrně rozšířená této
problematice je ze strany příslušných orgánů věnována značná pozornost a to nejen v tuzemsku,
ale také v dalších evropských státech. Důvodem manipulace s digitálními tachografy je
ovlivňování doby jízdy řidiče a zákonných přestávek. Typický příklad manipulace je změna
režimu tachografu "jízda" na "odpočinek". Znamená to, že vozidlo se pohybuje, tedy pracuje,
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ale digitální tachograf zaznamenává signál, že vozidlo se nepohybuje. Manipulace s digitálním
tachografem je nezákonná a také negativně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu.
Manipulace s digitálním tachografem v praxi znamená ovlivnění signálu o pohybu vozidla.
Toto je možné realizovat korekcí signálu přímo ve snímači otáček (KITAS) nebo přidáním
externího zařízení pro korekci signálu. Aktivace nebo deaktivace korekce signálu digitálního
tachografu je možná pomocí externího ovladače nebo kombinací některého z prvků ovládání
vozidla. Druhá možnost značně komplikuje zjištění manipulace s digitálním tachografem v
provozu.
Manipulaci s tachografy je možné rozdělit na dvě kategorie:
1.
2.

Korekce signálu ve vnitřním obvodu digitálního tachografu
Korekce signálu pomocí externího zařízení
Korekce signálu ve vnitřním obvodu digitálního tachografu

1.1

Tento způsob manipulace s digitálním tachografem spočívá v instalaci elektronického obvodu
přímo do snímače otáček (KITAS). Princip spočívá v tom, že pomocí elektronického obvodu
je korigován signál Hallova snímače tak, aby odpovídal nulového počtu otáček. Aktivace tohoto
obvodu je pomocí externího spínače. Tento manipulovaný signál je potom přiveden na výstup
snímače otáček.
Korekce signálu pomocí externího zařízení

1.2

Tento způsob manipulace s digitálním tachografem spočívá v instalaci externího zařízení, které
je připojeno do obvodu digitálního tachografu. Připojeno je na kabeláž ze snímače otáček
(KITAS) a vyžaduje i externí elektrické napájení. Aktivace je možná některým z ovladačů
umístěných na přístrojovém panelu vozidla. K deaktivaci zařízení pro korekci signálu dochází
zpravidla vypnutím zapalování vozidla.
Zjištění manipulace s digitálním tachografem
Zjištění manipulace s digitálním tachografem je poměrně problematické. Toto je ovlivněno
těmito faktory:
•
•
•
•
•

2
2.1

zařízení pro korekci signálu jsou na vysoké technické úrovni
zařízení jsou odborně montována
zařízení lze zpravidla deaktivovat ještě před kontrolou vozidla
při běžné silniční kontrole zařízení není možné zjistit, je potřebné technické vybavení a
odborné znalosti
zdlouhavý proces dokazování

PRAKTICKÉ PŘÍPADY ZJIŠTĚNÍ MANIPULACE S DIGITÁLNÍM
TACHOGRAFEM
Příklad č. 1

Při kontrole vozidla bylo zjištěno, že na vozidle je osazeno zařízení pro manipulaci s
tachografem.
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Prohlídka byla provedena na stanici technické kontroly.
Zjištěná byla manipulace se snímačem otáček (KITAS)
Snímač otáček byl demontován. Následně byl rozebrán.
Zjištěné bylo dodatečné osazení elektronickým obvodem, který korigoval signál do digitálního
tachografu tak, aby za jízdy odpovídal stavu, že se vozidlo nepohybuje.
Aktivační zařízení nebylo zjištěno (pravděpodobně došlo jeho znehodnocení řidičům
bezprostředně před kontrolou).
Prohlídka snímače otáček (KITAS):
Pro potřeby analýzy byl snímač impulzů demontován z vozidla a mechanicky rozebrán. Pohled
na snímač impulzů KITAS, který byl demontován z vozidla DAF FT XF 105.410 je na obr.č.
1.

Obr. 1 – Stav snímače impulzů při prohlídce.
Fig. 1 – Pulse sensor during scanning.
Zjištěný stav:
Na desce elektronického řídicího systému snímače se nacházely elektrické součástky, které
nejsou původní součástí snímače.
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Detailní zobrazení elektronického řídicího systému snímače je na obr.č. 2. Dodatečně byly
osazeny odpory a tranzistory, které jsou společně propojeny do elektrického obvodu. Jedná se
tedy o dodatečnou montáž, které je neoprávněný zásah do elektronického řídícího systému
snímače impulzů.
K aktivaci dodatečného obvodu dochází manuálním ovládáním, kdy je aktivováno elektrické
napájení tohoto obvodu.

Obr. 2 – Detailní pohled na dodatečně osazený elektrický obvod.
Fig. 2 – Detailed view of retrofitted electric circuit.
2.2

Příklad č. 2

Při kontrole vozidla bylo zjištěno, že digitální tachograf zaznamenal nesprávný režim vozidla.
Dalším postup byl v součinnosti Policie ČR, Centra služeb pro silniční dopravu a znalce.
V rámci prohlídky vozidla bylo provedeno měření parametrů paralelní diagnostikou, měření
sériovou diagnostikou, zkušební jízda (vyšetřovací pokus).
Zjištěno bylo externí zařízení pro manipulaci s digitálním tachografem.
Způsob aktivace zařízení byl kombinací zapínaní ovládacích prvků vozidla umístěných na
přístrojovém panelu.
Sériová diagnostika:
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Sériová diagnostika byla převedena multiznačkovým diagnostickým zařízením BOSCH KTS
TRUCK. Zjištěné byly závady, které přímo souvisí s funkcí digitálního tachografu (viz.
obr.č.3).

Obr. 3 – Výňatek z diagnostického protokolu BOSCH KTS TRUCK– celková diagnostika
vozidla, systém VECU, řídící jednotka vozidla.
Fig. 3 – Excerpt from BOSCH KTS TRUCK Diagnostic Protocol - complete vehicle
diagnostics, VECU system, vehicle control unit.
Na obr.č. 4 je výňatek z diagnostického protokolu, kde jsou uvedeny výpisy a popisy závad
systému TCO - tachografu vozidla. Jedná se ale o závady, které jsou diagnostikované přes OBD
diagnostický protokol vozidla, diagnostické zařízení není přímo připojeno k digitálního
tachografu. Z diagnostiky elektronicky řízených systémů vozidla vyplývá, že byly
zaznamenány neaktivní závady související s funkcí digitálního tachografu, tyto závady ale
přímo nespecifikují, že se ve vozidle nachází zařízení pro korekci signálů tachografu.
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Obr. 4 – Výňatek z diagnostického protokolu BOSCH KTS TRUCK – diagnostika systému
TCO – tachograf .
Fig. 4 – Excerpt from BOSCH KTS TRUCK Diagnostic Protocol - System Diagnostics
TCO – tachograph.
Prohlídka vozidla
Na základě sériové, paralelní diagnostiky a vyšetřovacího pokusu bylo zjištěno, že ve vozidle
se s nachází zařízení pro korekci signálu digitálního tachografu. Prohlídka vozidla byla
zaměřena na zjištění tohoto zařízení.
Zařízení bylo nalezeno pod vnitřními panely v pravé horní části interiéru vozidla (obr.č. 5). Je
patrné, že umístění zařízení je zvoleno tak, aby jej nebylo možné při běžné prohlídce zjistit.
Samotné provedení připojení kabeláže je profesionální. Také připojení na CAN je odborně
provedeno.

Obr. 5 – Detailní pohled na modul pro korekci signálu tachografu.
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Fig. 5 – Detail view of tachograph signal correction module.
Popis funkce zařízení pro korekci signálu
Z prohlídky elektrického zapojení modulátoru - zařízení pro korekci signálů tachografu
vyplývá, že modulátor na základě aktivačního impulzu upravuje digitální CAN signál do
tachografu tak, aby řídící jednotka tachografu vyhodnotila tento signál jako přestávku také v
případě pohybu vozidla. Zároveň dochází v modulátoru ke korekci signálu ze snímače impulzů
(KITAS), takže jednotka tachografu vyhodnocuje korigovaný signál permanentně jako
přestávka. Dochází k zastavení počítání ujeté vzdálenosti. Schématické propojení zařízení pro
korekci signálů tachografu - modulátoru ze snímačem impulsů a dalšími systémy vozidla je na
obr.č. 6.

Obr. 6 – Schématické znázornění zapojení modulátoru, tachografu, snímače impulzů a
dalších systémů vozidla.
Fig. 6 – Schematic connection of modulator, tachograph, pulse sensor and other vehicle
systems.

3

KOMUNIKACE
VOZIDLA

TACHOGRAFU

S

OSTATNÍMI

SYSTÉMY

Současná nákladní vozidla jsou vybavena množstvím elektronicky řízených systémů a digitální
tachograf je jedním z těchto systémů. Pokud opomeneme legislativní podmínky, tak z
technického hlediska je tedy systém digitálního tachografu zařazen do komunikační struktury
vozidla. To znamená, že komunikuje s ostatními elektronicky řízenými systémy
prostřednictvím CAN, tedy formou přenosu digitálních signálů. Příklad osazení vozidla
VOLVO FH elektronickými řídícími systémy, včetně systému digitálního tachografu (TCO) je
uveden na obr.č. 7. Systém digitálního tachografu využívá signály a informace systémů vozidla
a naopak, některé systémy vozidla využívají informace a signály ze systému tachografu. Z
tohoto vyplývá, že při výskytu závad tachografu, nebo při manipulaci s tachografem má toto
vliv na funkční stavy ostatních systémů vozidla. Dále budou uvedeny obecné popisy některých
elektronicky řízených systémů nákladních vozidel a vliv nekorektních signálů na jejich funkční
režimy.
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Obr. 7 – Příklad osazení elektronicky řízených systému vozidla VOLVO FH s vyznačením
systému digitálního tachografu (TCO).
Fig. 7 – Example of installation of electronically controlled VOLVO FH systems with
digital tachograph (TCO) designation.
3.1

Elektronický brzdový systém (EBS)

Elektronický brzdový systém (EBS) je u současných vozidel nejrozšířenějším brzdovým
systémem, který je osazený v nákladních vozidlech. Podsystémy elektronického brzdového
systému jsou také protiblokovací systém ABS a protiskluzový systém při rozjezdu vozidla
ASR. U nákladných vozidel a jízdních souprav, kde je legislativní povinnost vybavení
digitálním tachografem, se elektronický brzdový systém vyskytuje prakticky v každém vozidel.
Elektronická řídící jednotka využívá z digitálního tachografu využívá signál, respektive
informaci o rychlosti vozidla. Tato informace o rychlosti vozidla je elektronickým brzdovým
systémem využívaná zejména pro tyto účely:
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•
•

Informace že vozidlo se pohybuje. Tato informace je pro elektronickou řídící jednotku
systému EBS velice důležitá, jsou aktivovány funkční a komunikační režimy systému.
Výpočet skluzu. informace o rychlosti pohybu vozidla je zcela zásadní a nenahraditelná
informace, kterou elektronická řídící jednotka systému EBS používá pro výpočet
skluzu. Tento výpočet skluzu provádí elektronická řídící jednotka EBS v průběhu jízdy
vozidla nepřetržitě v pravidelných intervalech. Vypočtena hodnota skluzu je pak
porovnávaná s naprogramovanými hodnotami pro elektronickou regulaci samotného
procesu brzdění, aktivaci, nebo deaktivaci protiblokovacího systému ABS a
protiskluzového systému ASR.

V případě nekorektního signálu z digitálního tachografu jsou funkce ABS a ASR deaktivovány
a deaktivovány jsou také další systémy aktivní bezpečnosti vozidla. Toto má přímý negativní
vlivy na bezpečnost silničního provozu a také je to v rozporu s legislativními požadavky. Proces
regulace brzdného účinku nepracuje v optimálním režimu.
3.2

Systémy aktivní bezpečnosti vozidel

Stabilizační systémy u nákladních vozidel a autobusů nejsou žádnou novinkou, používají se již
přibližně 20 let. To platí také o systémech zabraňujících převrácení přípojných vozidel, tedy
přívěsů a návěsů. Tyto jsou aktivní u většiny přípojných vozidel také přibližně 20 let.
Použití dalších systémů aktivní bezpečnosti užitkových vozidel má v období posledních
několika let výrazně rostoucí tendenci. Jedná se zejména o systémy: automatická regulace
vzdálenosti (ACC Adaptive Cruise Control), aktivní brzdný asistent (Aktiv Brake Assist),
automatické kritické brzdění (AEBS).
Všechny tyto systémy používaní jako jeden z primárních parametrů signál o rychlosti vozidla
a jeden ze zdrojů je systém digitálního tachografu. V případě, že je rozpor mezi signály o
pohybu vozidla, tedy také v případě manipulace s tachografem, elektronické řídící jednotky
těchto systémů je deaktivují, tyto systémy tedy nejsou funkční. Jedná se určitý způsob
preventivního opatření, kdy řídící jednotky kvůli rozporným signálům systémy z preventivních
důvodů deaktivují.
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Obr. 8 – Ukázka kolizní situace bez aktivního stabilizačního systému.
Fig. 8 – Demonstration of collision situation without active stabilization systém.
3.3

Aktivní regulace systému pérování

U nákladních vozidel a autobusů je elektronická regulace pérování v závislosti na zatížení zcela
běžnou záležitostí. Jedná se zejména o regulaci předem nastavené výšky podvozku při změně
zatížení vozidla, nebo autobusu. Jednou z dalších vývojových variant elektronické regulace
systému pérování je regulace příčného náklonu vozidel při průjezdu zatáček a také regulace
tuhosti tlumičů při průjezdu zatáček, nebo nerovností. Jedná se o systémy, které aktivně zvyšují
bezpečnost provozu vozidel a to také v kritických jízdních situacích.
Tyto systémy ale využívají jako vstupní parametr signál, tedy informaci o pohybu vozidla. v
případě manipulace s tachografem jsou tyto systémy v důsledku nekorektního signálu
deaktivovány.
Manipulace s tachografy neovlivňují jenom funkci brzdových systémů a systémů aktivní
bezpečnosti, ale ovlivňují také hnací systémy vozidla a to zejména systémy regulace vstřikování
paliva a elektronické řízení převodovek. V těchto případech má nekorektní signál z tachografu
vliv na ekonomiku provozu.
3.4

Systém elektronické regulace vstřikování paliva (EDC)

Systémy elektronické regulace vstřikování paliva využívají jako jeden ze vstupních signálů také
signál o rychlosti vozidla, respektive o pohybu vozidla. Využíván je signál z digitálního
tachografu a také signál z brzdového systému. na obr.č. 9 je zobrazena zjednodušená schéma
komponent systému vstřikování paliva, jde jsou vyznačeny vstupní signály z brzdového
systému a systému digitálního tachografu. V případě, že řídící jednotka systému vstřikování
paliva zjistí rozdíl v signálech o rychlosti vozidla, ovlivní to funkční režimy tohoto systému.
Nekorektní signál z digitálního tachografu ovlivňuje zejména optimalizaci regulace vstřikované
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dávky paliva. Toto negativně ovlivňuje výkonové parametry motoru a emise ve výfukových
plynech, což je zdrojem vzniku dalších závad. Pokud je s digitálním tachografem manipulováno
dlouhodobě, tak systémy související s úpravou škodlivých emisí ve výfukových plynech
vykazují zvýšené, nebo nadměrné hodnoty, což pak souvisí s dalšími problémy, kterých příčinu
lze poměrně obtížně identifikovat.

Obr. 9 – Schéma komponent systému vstřikování paliva s vyznačením vstupních signálů z
brzdového systému a systému digitálního tachografu.
Fig. 9 – Diagram of fuel injection system components with indication of input signals from
brake system and digital tachograph systém.
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3.5

Elektronická regulace převodovek

U většiny nákladních vozidel a autobusů se používají automatické řazení převodových stupňů.
Samotná spojka a převodovka jsou mechanické komponenty, obdobné koncepce, jak jsou
známé z vozidel s manuálním řazením převodových stupňů, ale s tím rozdílem, že samotné
řazení převodových stupňů zabezpečuje elektronická řídící jednotka převodovky
prostřednictvím řadícího modulu, který se skládá s ovládacích ventilů a řadícího mechanizmu.
Pro elektroničku řídící jednotku řazení převodových stupňů je zcela nezbytný signál o pohybu
a rychlosti vozidla. Také pro systém řazení převodových stupňů jsou vstupní signály o rychlosti
vozidla využívaný z brzdových systémů, systémů digitálního tachografu, případně jiných
elektronicky řízených systémů vozidla. Pokud je s digitálním tachografem manipulováno, tak
řídící jednotka dostává nekorektní signály a identifikuje rozporné informace. V reálné situaci
to znamená, že kupříkladu z brzdového systému přichází informace o pohybu vozidla, ale z
tachografu je signál, že vozidlo se nepohybuje, tedy stojí. Řídící jednotka na tuto situaci reaguje
tak, že aktivuje jiný funkční režim řazení převodových stupňů, což má vliv na optimalizaci
řazení převodových stupňů.

4

ZÁVĚR

V příspěvku jsou popsány možnosti manipulace s digitálními tachografy a také vliv manipulace
se signálem o pohybu vozidla na některé z elektronicky řízených systémů nákladních vozidel a
autobusů. Signál o rychlosti vozidla z tachografu je bezpochyby jeden z nejdůležitějších signálů
a v případě manipulace se systémem digitálního tachografu je ovlivněna zejména bezpečnost
provozu vozidla. Jako sekundární jsou vlivy na ekonomiku provozu.

5
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NEZISTENÁ CHYBA MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PRAVIDELNEJ KONTROLE
NA STK AKO PRÍČINA VZNIKU DOPRAVNEJ NEHODY
UNDETECTED VEHICLE FAULT DURING PERIODICAL TECHNICAL
INSPECTION AS THE CAUSE OF TRAFFIC ACCIDENT
Tomáš Korbeľ 16), Ladislav Imrich 17), Stanislav Stehel 18)
ABSTRAKT:
V súčasnej dobe prichádza ku vzniku dopravných nehôd obvykle z dôvodu zlyhania ľudského
faktora. V niektorých prípadoch však dochádza ku vzniku dopravnej nehody z dôvodu technickej
závady vozidla, resp. jeho zlého technického stavu. Príspevok sa zaoberá prípadom reálnej
cestnej dopravnej nehody nákladnej jazdnej súpravy, pri ktorej boli vykonanou forenznou
analýzou technického stavu jazdnej súpravy zistené chyby, ktoré mali za následok vznik
predmetnej dopravnej nehody. Zároveň príspevok poukazuje na potrebu dôsledného
vykonávania kontrol technického stavu vozidiel na staniciach technickej kontroly.
ABSTRACT:
Nowadays traffic accidents usually occur due human failure. In some cases traffic accident
occur due technical failure of the vehicle or poor technical condition of the vehicle. The paper
deals with a case of real traffic accident of tractor with semitrailer, where the forensic analysis
found faults in the technician condition of vehicle, resulting in traffic accident. At the same time
the paper points out the need of consistent inspections of the technical condition of the vehicles
at the technical inspection stations.
KLÍČOVÁ SLOVA:
dopravná nehoda, technický stav vozidla, jazdná súprava, stanica technickej kontroly, forenzná
analýza
KEYWORDS:
traffic accident, technician condition of vehicle, tractor with semitrailer, vehicle inspection
station, forensic analysis

1

ÚVOD

Majoritným prvkom podieľajúcim sa na vzniku dopravných nehôd je ľudský faktor. K ich
vzniku dochádza z dôvodu nesprávnej techniky jazdy vodičov vozidiel spôsobenej napríklad
nedostatočným venovaním sa vedeniu vozidla, v nesprávnom smerovom vedení vozidla,
pohybe vozidla rýchlosťou vyššou, ako je maximálna dovolená rýchlosť jazdy v danom úseku,
resp. neprimeraná rýchlosť a podobne. K dopravným nehodách často dochádza aj z dôvodu
nesprávneho správania sa chodcov v cestnej premávke. To však nevylučuje, že k vzniku
niektorých dopravných nehôd nedôjde z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu kolízneho
vozidla.
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Technický stav vozidla sa ako príčina dopravnej nehody uvádza v štatistikách v SR relatívne
málo. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že nie všetky vozidlá, ktoré boli účastníkmi
dopravných nehôd (najmä vozidlá po dopravnej nehode s rozsiahlimi následkami), sa podrobne
skúmajú.
Rozborom vykonaných forenzných analýz technického stavu vozidiel po dopravných nehodách
je možné konštatovať, že technická chyba bola príčinou vzniku dopravnej nehody v cca 6,6 %
analyzovaných prípadoch. V cca v 4,1 % analyzovaných prípadoch technická chyba
pravdepodobne ovplyvnila ich vznik. Z rozboru ďalej vyplýva, že významne vyšší výskyt
technických chýb podieľajúcich sa na vzniku dopravnej nehody bol zistený pri úžitkových
vozidlách a k nim prípojným vozidlách, než pri osobných vozidlách. Súčasne je potrebné
poznamenať, že vo veľkom počte analyzovaných príčin vzniku dopravných nehôd nie je možné
ako jedinú príčinu vzniku dopravnej nehody určiť len technický stav vozidla, ale príčinou
vzniku dopravnej nehody býva súbeh technického stavu vozidla s konaním vodiča kolízneho
vozidla.
Aj z dôvodu, že podiel technických chýb na dopravných nehodách v jednotlivých kategóriách
vozidiel vykazuje značné rozdiely, pričom najväčší podiel technických chýb na analyzovaných
dopravných nehodách bol zaznamenaný v kategórii úžitkových vozidiel a autobusov, kde
podiel dopravných nehôd zapríčinených technickou chybou predstavoval 18,8 % a pri 6,2 %
nehôd bol ich vznik pravdepodobne ovplyvnený technickou chybou, je v tomto príspevku
venovaná pozornosť práve tejto kategórii vozidiel. Vyšší výskyt technických chýb, ktoré sa
podieľali na vzniku dopravných nehôd v kategórii úžitkových a k nim prípojných vozidiel,
súvisí s ich vysokým ročným kilometrovým výkonom (bežne viac ako 150 000 km), a tým
rýchlejším procesom opotrebenia jednotlivých dielov, resp. skupín vozidiel. Pri prípojných
vozidlách, ktoré sa často pripájajú k rôznym ťažným vozidlám, je zrejmá aj nižšia úroveň
starostlivosti o ich technický stav. V praxi sa ukazuje, že v mnohých prípadoch nestačí
vykonanie potrebnej údržby a opráv až tesne pred pravidelnou technickou kontrolou, aby bolo
vozidlo hodnotené ako spôsobilé pre prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ale
údržba vozidiel musí byť vykonávaná kontinuálne počas prevádzky vozidla.
Súčasne je potrebné poznamenať, že vo veľkom množstve prípadov bola príčinou nehody taká
chyba, ktorú bolo možné zistiť dôkladne vykonávanou bežnou údržbou vozidla, prípadne
dôkladne vykonanou kontrolou technického stavu vozidla na STK.
S uvedeným korešponduje aj štatistické vyhodnotenie skúmania 87 720 vozidiel spoločnosťou
DEKRA v rokoch 1977 až 2017 zverejnené v DEKRA ROAD SAFETY REPORT 2017, podľa
ktorého bola technická chyba príčinou vzniku dopravnej nehody v 7,6 % skúmaných prípadov,
v 4,7 % bola technická chyba pravdepodobnou príčinou vzniku dopravnej nehody a v 4,0 %
prípadov bola príčinou dopravnej nehody technická chyba vozidla v súčinnosti s inými
okolnosťami (napr. nesprávnou technikou jazdy vodiča kolízneho vozidla).
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Tab. 1 –Výsledok vyhodnotenia skúmania technického stavu vozidla a jeho vplyvu na vznik
dopravnej nehody spoločnosťou DEKRA v rokoch 1977 až 2017.
Tab. 1 – The outcome of DEKRA examination of vehicle technical condition and its impact
on the occurrence of the road accident between 1977 and 2017.
V korešpondencii s uvedeným je aj výsledok výskumu spoločnosti Volvo Truck, podľa ktorého
je technický stav vozidla príčinou vzniku dopravnej nehody v 10 % prípadov.

2

HROMADNÁ DOPRAVNÁ NEHODA NA DIAĽNICI

K dopravnej nehode došlo tak, že jazdná súprava ťahač Scania s návesom Schwarzmüller sa
pohybovala v pravom jazdnom pruhu 3-pruhovej diaľnice pri Bratislave, pričom počas jej jazdy
sa stala súprava neovládateľnou, stratila smerovú stabilitu a narazila do stredových betónových
zvodidiel, ktoré boli nárazom posunuté do protismernej časti diaľnice. Nárazom do zvodidiel
sa náves odpojil od ťahača a prešiel tiež do protismernej časti diaľnice, kde zostal prevrátený
na boku. Z návesu sa na vozovku diaľnice vysypal náklad, ktorý prevážal. Jednalo sa o štrk.
Následne prišlo k nárazu ďalších vozidiel pohybujúcich sa po diaľnici do posunutých
betónových zvodidiel, do prevráteného návesu a k viacerým vzájomným kontaktom týchto
vozidiel, pričom niektoré z týchto vozidiel skončili mimo vozovky. Pri dopravnej nehode došlo
k ťažkému zraneniu jednej osoby, ľahkému zraneniu piatich osôb a niekoľko hodinovému
zastaveniu premávky na diaľnici.
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Obr. 1 – Fotodokumentácia z miesta dopravnej nehody.
Fig. 1 – Pictures from traffic accident site.
Už na mieste dopravnej nehody bolo ako pravdepodobná príčina straty smerovej stability
vozidla príslušníkmi PZ označené prasknutie ľavej prednej pneumatiky ťahača Scania. Na
základe tohto podozrenia bola Políciou SR pribratá znalecká organizácia za účelom
vypracovania znaleckého posudku vo veci posúdenia technického stavu ťahača Scania
bezprostredne pred dopravnou nehodou. Vozidlo Scania absolvovalo cca jeden mesiac pred
dopravnou nehodou pravidelnú kontrolu technického stavu na stanici technickej kontroly,
pričom po vykonanej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako spôsobilé na premávku na
pozemných komunikáciách.

Obr. 2 – Pohľad na poškodenú ľavú prednú pneumatiku ťahača Scania na mieste
dopravnej nehody.
Fig. 2 – Damaged left front tire at the scene of traffic accident.
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Skúmanie poškodeného vozidla Scania bolo zamerané na zistenie technického stavu tých
skupín vozidla Scania pred dopravnou nehodou, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť
cestnej premávky, teda skúmané boli najmä: predná náprava s riadením, zadná náprava,
brzdový systém vozidla a pneumatiky.
Predná náprava s riadením bola po dopravnej nehode kompletná, poškodená. Celá skupina
vrátane riadenia bola posunutá dozadu. Po podrobnom skúmaní tejto skupiny bolo zistené, že
ku všetkým poškodeniam prišlo v priebehu nehodového deja, t.j. až po náraze vozidla do pevnej
prekážky.
Skupina zadná náprava nebola pri dopravnej nehode poškodená a bola funkčná v plnom
rozsahu. Funkčnosť skupiny brzdový systém, nebolo možné z technického hľadiska
jednoznačne vyhodnotiť z dôvodu značného poškodenia vzduchového systému vozidla, ktoré
vzniklo pri dopravnej nehode. Na základe skúmania bolo možné iba konštatovať, že na
kontrolovaných komponentoch skupiny brzdový systém sa pred dopravnou nehodou
nevyskytovala žiadna chyba.
Pri skúmaní pneumatík vozidla Scania bolo zistené, že ľavá predná pneumatika, pravá predná
pneumatika a pravá zadná vnútorná pneumatika boli poškodené. Poškodené pneumatiky boli
v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru podrobne
preskúmané, pričom boli zistené nasledovné skutočnosti.

Obr. 3 – Pohľad na poškodenú pravú prednú pneumatiku ťahača Scania.
Fig. 3 – Damaged front right tire of vehicle Scania.
Na vnútornom boku pravej prednej pneumatiky sa v tesnej blízkosti pätky nachádzal prieraz
polohovo presne korešpondujúci s deformáciou ramienka ráfika. Toto poškodenie pneumatiky
a ráfika vzniklo súčasne pri náraze kolesa do pevnej prekážky. V blízkosti vnútorného ramena
pneumatiky sa nachádzal ďalší prieraz. Tento prieraz mal kvázirezný charakter a vznikol
prerezaním boku pneumatiky tuhým predmetom s pomerne ostrou hranou (mohlo sa jednať
o časť vlastného skeletu vozidla pri prevrátení). Stlačený vzduch z pneumatiky unikol cez
uvedené prierazy, pričom k jeho úniku došlo až počas nehodového deja.
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Obr. 4 – Pohľad na poškodenú pravú zadnú vnútornú pneumatiku ťahača Scania.
Fig. 4 – Damaged rear right inner tire of vehicle Scania.
Na behúni aj na vnútornom boku pravej zadnej vnútornej pneumatiky vozidla Scania sa
nachádzalo rozsiahle poškodenie, s ktorým polohovo korešpondoval prieraz vonkajšieho boku
pneumatiky. Všetky tieto poškodenia pneumatiky vznikli prakticky súčasne pri náraze kolesa
do pevnej prekážky. Stlačený vzduch unikol z pneumatiky cez tieto prierazy až v priebehu
nehodového deja.

Obr. 5 – Pohľad na poškodenú ľavú prednú pneumatiku ťahača Scania.
Fig. 5 – Damaged front left tire of vehicle Scania.
Pri podrobnom skúmaní ľavej prednej pneumatiky bolo zistené, že obe pätky pneumatiky boli
uvoľnené z ramienok ráfika po celom obvode. Približne jedna tretina behúňa pneumatiky bola
odseparovaná a vytrhnutá z korunnej časti pneumatiky. Oblasťou separačného poškodenia
prechádzala rozsiahla rozvetvená trhlina, ktorá vznikla až ako následok separácie behúňa.
V čase vzniku tejto trhliny bola pneumatika nahustená. Na vnútornom boku pneumatiky sa
nachádzal aj prieraz polohovo presne korešpondujúci s deformáciou vnútorného ramienka
ráfika kolesa. Tieto poškodenia pneumatiky, aj ráfika, vznikli až počas nehodového deja.
Tepelná degradácia vnútornej gumy pneumatiky nebola zistená a separačný proces neprebehol
po celom obvode pneumatiky. Z uvedeného zistenia bolo teda možné konštatovať, že príčinou
separácie nebola rýchla jazda vozidla na výrazne podhustenej, ani výrazne preťaženej
pneumatike.
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Na povrchu behúňa bolo zistených veľké množstvo kvázirezných poškodení od tuhých
predmetov s nepravidelnými kváziostrými hranami. Obdobné poškodenie behúňa pneumatiky
vzniká napr. pri opakovanej jazde vozidla po kamenných úlomkoch s ostrými hranami (napr.
po provizórnych cestách v kameňolomoch).

Obr. 6 – Pohľad na viacero poškodení behúňa pneumatiky tupými predmetmi
s kváziostrými hranami.
Fig. 6 – Multiple damage of tread by blunt objects with sharp edges.
Pokiaľ uvedené poškodenie behúňa zasahuje až k hornému nárazníkovému pásu pneumatiky,
dochádza v zimnom období k zvýšenému riziku iniciácie separačného procesu medzi behúňom
a nárazníkovým pásom kostry pneumatiky nasledovným mechanizmom: Za predpokladu, že do
týchto poškodení zatečie voda až k nárazníkovým pásom a po odstavení vozidla voda v týchto
miestach zamrzne, t.j. zväčší svoj objem, môže spôsobiť lokálne oddelenie behúňa od
nárazníkových pásov. Jednotlivé malé separačné poškodenia sa potom celé mesiace postupne
zväčšujú (a to aj pri bežnom prevádzkovom mechanickom namáhaní korunnej časti
pneumatiky) a separačný proces sa dostane až do stavu, kedy (najmä pri väčšej rýchlosti
vozidla) môže dôjsť k úplnému vytrhnutiu veľkej časti behúňa a následne aj k prasknutiu
pneumatiky. Stlačený vzduch z pneumatiky unikne cez vyššie uvedenú trhlinu pneumatiky.
V tomto konkrétnom prípade došlo k poškodeniu pneumatiky, aj k úniku stlačeného vzduchu
z pneumatiky pred dopravnou nehodou, resp. na úplnom začiatku nehodového deja.
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že na skupine pneumatiky vozidla Scania sa pred
dopravnou nehodou vyskytovala v zmysle predpisov platných v čase dopravnej nehody pre
technické kontroly vozidiel jedna chyba ľahká: 407 - plášť niektorej pneumatiky má na
vonkajšom obvode alebo na boku trhlinu alebo iné poškodenie, ktoré zatiaľ neobnažuje, ani
nenarúša kordovú vrstvu. Z uvedeného vyplýva, že technický stav skupiny pneumatiky bol pred
dopravnou nehodou v zmysle platných predpisov hodnotený ako vyhovujúci.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že strata smerovej stability vozidla Scania vznikla z dôvodu
náhleho úniku vzduchu z ľavej prednej pneumatiky vozidla pred dopravnou nehodou, resp. na
úplnom začiatku nehodového deja.
Tiež je potrebné uviesť, že pri kontrole technického stavu vozidla na STK cca mesiac pred
dopravnou nehodou nebolo možné v zmysle metodiky predpísanej pri kontrole tejto skupiny
rozsah chyby na ľavej prednej pneumatike vozidla Scania zistiť, a teda nebolo možné ani
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technický stav tejto skupiny vozidla hodnotiť inak, ako bol hodnotený (na ľavej prednej
pneumatike vozidla sa vyskytovala ľahká chyba).
S prihliadnutím na vyššie uvedené nemohol ani vodič vozidla Scania vzhľadom na vonkajšie
poškodenie pneumatiky vedieť, že vo vnútornej štruktúre pneumatiky je behúňová vrstva
odseparovaná od kostry pneumatiky. Počas jazdy vozidlom síce dochádzalo v dôsledku
nevyváženosti kolesa vozidla ku zvýšenému kmitaniu kolesa, ktoré sa prenášalo aj do riadenia
vozidla, ale vzhľadom ku konštrukcii vozidla (úžitkové vozidlo), nebolo možné z technického
hľadiska s prihliadnutím na iné sprievodné javy pri prevádzke vozidla (hluk, celkové trasenie
vozidla od nerovnosti terénu s prihliadnutím na pruženie vozidla) priradiť zvýšené kmitanie
kolesa v dôsledku jeho nevyváženosti k chybe pneumatiky. Na základe uvedeného nemohol
teda vodič vozidla Scania túto chybu pneumatiky zistiť nielen pri kontrole technického stavu
vozidla pred začatím jazdy, ale ani počas jazdy vozidlom Scania.

3

ZÁVER

Na základe obdobných prípadov dopravných nehôd (prípad straty smerovej stability vozidla
v dôsledku náhleho úniku vzduchu z pneumatiky, ktorý nebolo možné vzhľadom na charakter
poškodenia pneumatiky a vzhľadom na platné právne normy vodičom, alebo
prevádzkovateľom vozidla predpokladať), pričom je potrebné konštatovať, že takéto
poškodenie pneumatiky nie je ojedinelé, je na mieste potrebné prehodnotenie kategorizácie
poškodenia pneumatík, najmä nákladných vozidiel pri kontrole na staniciach technickej
kontroly, a tým zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v cestnej premávke v dôsledku zistenia
chyby pneumatiky takéhoto charakteru.

4
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ZÁKLAD OBD ELEKTROMOBILŮ ŠKODA A BEZNAPĚŤOVÝ STAV PO
NEHODĚ
INTRODUCTION TO ŠKODA ELECTRIC VEHICLES OBD OF THE AND
VOLTAGE-FREE STATE AFTER AN ACCIDENT
Michal MARTÍNEK 19), Martin KUDELA 20)
ABSTRAKT:
Tento příspěvek pojednává o základním popisu v současné době nabízených elektromobilů
značky Škoda-Auto, popisuje systém elektropohonu těchto vozů a jeho možnosti diagnostiky.
Shrnuje diagnostikovatelné jednotky elektropohonu a možnosti přístupu k datům z těchto
jednotek prostřednictvím odborného servisu Škoda. Dále v příspěvku je rozebrán beznapěťový
stav u elektrovozidla, popis a význam pilotní linie a vliv systému elektropohonu na stav vozu po
nehodě a vliv na jeho diagnostiku.
ABSTRACT:
This article deals with the basic description of currently offered electric vehicles from SkodaAuto, describes the system of electric drive of these vehicles and its possibilities of diagnostics.
The article summarizes the diagnostic able units of the electric drive and the possibilities of
accessing the data by Škoda specialist service. The article describes the voltage-free state of
the electric car, contains the description and importance of the pilot line and the influence of
the electric drive system on the state of the car after an accident and its influence on its
diagnostics.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Elektrovozidlo, diagnostika, beznapěťový stav, pilotní linie, sběrnice, elektropohon, trakční
baterie.
KEYWORDS:
Electric vehicle, diagnostics, voltage-free state, pilot line, bus, electric drive, traction battery.

1

ÚVOD

V souladu s trendem zajištění obnovitelných energií a snahou zmírnění změny klimatu
způsobené vlivem člověka, výrobci vozidel, včetně Škoda-Auto (součást Volkswagen Group)
zahájili své elektrifikační strategie a přechod vývoje a výroby ze spalovacích motorů na
bateriové elektromobily. Současně se snižující se cenou a zvyšující se kapacitou lithiumiontových baterií, vývojem alternativních úschov energie, se předpokládá postupný nárust
elektromobilů nad vozidla se spalovacími motory. Český výrobce vozidel Škoda-Auto nedávno
uvedl na trh dva modely elektromobilů a představil nový prototyp elektromobilu kategorie SUV
Vision iV, který by měl oficiálně představen v sériové podobě v roce 2020. Značka plánuje, že
do roku 2025 bude elektřinou poháněn každý čtvrtý vůz a nabídne pět plně elektrických vozidel.
S celkovým vývojem nových modelů a nových technologií souvisí jejich sofistikovanost, ať už
na řízení celého systému vozu, tak i na bezpečnost vozu a jeho posádky. Základním aspektem

19)

Martínek, Michal, Ing. – Škoda-Auto a. s., Mladá Boleslav, 326 8 16360, michal.martinek@skoda-auto.cz

20)

Kudela, Martin, Dis. – Škoda-Auto a. s., Mladá Boleslav, 326 8 16095, martin.kudela@skoda-auto.cz
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na tyto skutečnosti kromě samotné konstrukce vozu a jeho dílů, jsou i řídící jednotky
jednotlivých systémů vozu, jsou důležitým pomocným prostředkem, který umožňuje splnit
požadavky na bezpečnost a na zmiňované zlepšení životního prostředí. Diagnostika těchto
systémů a jejich řídících jednotek patří mezi běžné služby, které nabízí servisy a opravny vozů.
S novými systémy a technologiemi přichází rozšiřování funkcí řídících jednotek, popř. i
navyšování počtů těchto jednotek nebo redukování převzetím určitých funkcí ze starších
systémů. Pro každý model vozu, potažmo nově uvedeného je výčet řídích jednotek specifický.
Diagnostikou vozu a jeho řídích jednotek se dá rozumět způsob, jak objevit a vyřešit možné
závady, bez mechanické kontroly. Zvláště u elektromobilů to hraje důležitou roli z důvodu
kvalifikace mechanika při práci na elektrických komponentech vozu. Nesčetnou výhodou je, že
diagnostika řídících jednotek dokáže přijít i na závady, které se neprojevují pravidelně.

2

HISTORIE ELEKTROMOBILŮ V ČESKU

Historie elektromobilů v Čechách není psána až v současné době. S odkazem na článek [1]
pojednávající o historii elektromobilů na našem území „již František Křižík postavil otevřený
kočár (obr. 1), jehož zadní kola poháněl pětikoňový elektromotor. Trakční baterie se nacházely
pod sedadly a řídil se pákou. Druhý vůz už se řídil volantem a pedály, tedy tak jak je známe
dnes. Jisté není ani to, jestli Křižík postavil vozy tři nebo čtyři. A jestli byl ten třetí nebo až
čtvrtý opravdu prvním hybridním automobilem na světě. Křižík zkrátka vizionářsky spojil
spalovací motor s elektromotorem, kdy spalovací motor vyráběl elektřinu pro trakční baterie a
ty pak následně dodávaly energii elektromotorům. Nicméně toto řešení používal pro svá auta i
jiný český rodák Ferdinand Porsche.
Některé prameny totiž připisují hybridní prvenství Křižíkovi, jiné Porschemu. Nikdo neví, jestli
jeden od druhého opisoval, nebo měli prostě jen podobný nápad. Čtvrté Křižíkovo auto stálo na
základech vozu Laurin & Klement typ E se 4,5 litrovým čtyřválcem. Možná jen ale využívalo
tento motor. Píše se totiž, že Křižík měl navrhnout všechny vozy výlučně podle sebe, a to včetně
dvouválcového spalovacího motoru. Podle všeho se vůz dočkal premiéry až v roce 1908.“

Obr. 1 – Elektrovozidlo Laurin & Klement & Křižík. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 1 – Electric vehicle Laurin & Klement & Křižík. (source: Materials Škoda)
K elektrifikaci vozidel Škoda je vhodné si připomenout model Puck (obr. 2). Malý dětský
otevřený elektromobil. Označení Puck lze přeložit jako šotek nebo skřítek. Vozík měl veškerou
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výbavu, čalouněná sedadla i dveře, umožňoval jízdu vpřed i vzad, měl spínací klíček, funkční
rychloměr, všechna kola byla odpružena. Byl poháněn elektromotorem Scintilla o výkonu
400 W, energii dodávaly dvě trakční baterie Varta-Ferak. Autíčko dosahovalo rychlosti 12
km/h a vydrželo jezdit asi dvě hodiny, pak bylo třeba trakční baterie znovu nabít, což
vyžadovalo 12 hodin. Vozík byl napodobeninou typu Popular. [2]

Obr. 2 – Elektrovozítko Puck. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 2 – Electric small vehicle Puck. (source: Materials Škoda)
V roce 1939 v plzeňské škodovce postavili dva elektrické nákladní vozy, které si do výroby
zadal pivovar. Nejely víc jak 30 km/h, ale aby ujely alespoň čtyřicet či padesát kilometrů, byla
jejich rychlost omezena na 18 km/h. A ani jejich nosnost nebyla nijak oslnivá, hlavně proto, že
olověné trakční baterie u většího vozu vážily samy o sobě 1 150 kilogramů. [1]

Obr. 3 – Nákladní elektrický vůz E Lorry. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 3 – Electric Truck E Lorry. (source: Materials Škoda)
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Z pohledu na OBD (On-Board Diagnostics) elektromobilu, bezpečnosti při práci na
elektrických komponentech vozu a souvislosti s možným po nehodovém stavu se historie
v Škoda-Auto začala psát v roce 2011 výrobou desetikusovou sérii prototypů prvních
elektromobilů současné koncepce (obr. 3). Karosérie modelu Octavia Combi druhé generace,
trakční baterie v podlaze a kufru, výkon až 116 koní, zrychlení na stovku za 12 vteřin a dojezd
maximálně 350 kilometrů. Jednalo se pilotní projekt pro testování před současnou fází
elektrifikace modelů Škoda.

Obr. 3 – Elektrovozidlo Škoda Green eLine . (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 3 – Electric vehicle Škoda Green eLine. (source: Materials Škoda)

2.1

Současnost Škoda

S oficiálním představením prvních sériových elektromobilů, během mistroství světa v hokeji
na Slovensku v roce 2019 a uvedením plně elektrického vozu Citigoe iV a plug-in hybridu
Superb iV začíná značka zcela novou kapitolu 125leté historie.
2.1.1

Škoda Citigoe iV

Je první sériový plně elektrický vůz značky s elektrickým motorem o výkonu 61 kW. Lithiumiontová trakční baterie s kapacitou 36,8 kW umožňuje dojezd až 253 km. A když se trakční
baterie vybije, je možné ji za 1 hodinu nabít na 80 procent.
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Obr. 4 – Škoda Citigoe iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 4 – Škoda Citigoe iV. (source: Materials Škoda)

2.1.2

Škoda Superb iV

Je první plug-in hybrid z výroby značky Škoda. Kombinací účinného benzinového motoru a
elektromotoru. Vůz má systémový výkon až 160 kW a dojezd na plně elektrický pohon je až
62 km.

Obr. 5 – Škoda Superb iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 5 – Škoda Superb iV. (source: Materials Škoda)
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3

OBD (ON-BOARD DIAGNOSTICS) ELEKTROMOBILŮ ŠKODA

OBD, OBDII a EOBD jsou zkratky označující palubní diagnostiku. Úkolem palubní
diagnostiky je zajistit, aby byl řidič včas informován o vzniklých závadách na vozidle. Jedná
se především o poruchy, které mohou mít vliv na zvýšení tvorby škodlivých látek u motorů.
Řidič je upozorněn například rozsvícením informační kontrolky na přístrojové desce. [3]
Systém palubní diagnostiky se však netýká pouze motoru. I další systémy ve vozidle mohou při
jejich poruše mít přímí vliv na bezpečnost jízdy. Palubní diagnostika uskutečňuje první kontrolu
již před nastartování motoru a následně neustále kontroluje všechny elektrické a elektronické
systémy ve vozidle. Ty mohou být napojeny na datovou sběrnici nebo pracovat nezávisle. Jedná
se např. o airbagy, systém ABS, stabilizační systém, atd.[3]
U elektromobilů, především u vozidel čistě na elektrický pohon diagnostika hlídá, mimo jiné,
závady spojené s elektrickým pohonným systémem a teplotu bateriového systému.
Nově se u vozidel Škoda objevují kontrolní světla pro elektrický pohonný systém, která jsou
uváděny v návodu pro obsluhu pro příslušný model. Výčet nově zavedených symbolů je uveden
v tabulce tab. 1.
Symbolicky červená kontrolní světla nabízejí k nepokračování v jízdě, zastavení vozu, vypnutí
motoru a vyhledaní pomoci odborného servisu. Tyto symboly jsou hlášeny na panelů přístrojů
i s příslušným textovým popisem, daném dle modelu a výbavy.
Tab. 1 – Přehled kontrolních světel. (zdroj: Návod k obsluze Škoda)
Tab. 1 – Indicator light overview. (source: Owner's Manual)
Symbol

Společně
-

Význam
Závada elektrického pohonného systému

Přehřátý elektrický systém

Závada rekuperace

Závada brzdového systému

-

Bliká

Svítí

Závada elektrického pohonného systému

Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí
Nízký stav nabití vysokonapěťového
akumulátoru
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Symbol

Společně

-

-

3.1

Význam

Nízký stav nabití vysokonapěťového
akumulátoru

Konektor je připojený do nabíjecí zásuvky

Přenos dat

U nově uvedených modelů iV všechny informace jsou přenášeny mezi řídícími jednotkami
maximálně po dvou vodičích, po sběrnici CAN z anglického spojení Controller Area Network.
Zaštiťující jednotkami J533-Gateway a J519-Centrální řídící jednotkou. Přenos dat je
doplňován pro některé nízko datově objemné funkce jako např. pro ovládání střešního okna
pomocí sběrnice LIN z anglického spojení Local Interconnect Network. Oproti modelům bez
elektropohonu přibývá i sběrnice CAN-Hybrid (černě vyznačena na obr. 6 a obr. 9).
3.1.1

Sběrnice CAN (Controller Area Network)

Je způsob přenosu dat mezi řídícími jednotkami. Spojuje jednotlivé řídící jednotky do
uceleného systému. Přináší značné zjednodušení propojení, velmi rychlý přenos dat mezi
řídícími jednotkami, úsporu místa díky menším rozměrům řídících jednotek a menším
svorkovnicím. Úprava přenosového protokolu o další informace, se provádí na software úrovni.
Řadič CAN dostává od mikropočítače v řídící jednotce ta data, která mají být poslána. Řadič je
upravuje a předává dále do CAN Transceiveru. Současně, ale data od CAN-Transceiveru data
dostává. Tyto pak připravuje a předává dále mikropočítači v řídící jednotce.
CAN-Transceiver je vysílač (Transmitter) a přijímač (Receiver) v jednom. Mění data řadiče
CAN v elektrické signály. Obdobně přijímá elektrické signály, které mění na data pro řadič
CAN.
Vedení datové sběrnice je bidirekcionální a slouží k přenosu dat. Označuje se CAN-High a
CAN-Low.
Ukončení datové sběrnice je tvořeno odpory, které zabraňují tomu, aby se jednou poslaná data
vracela z konců sběrnice zpět a zkreslovala data nová. [4]
3.1.2

Sběrnice LIN (Local Interconnect Network)

Je otevřený standard sériové automobilové sběrnice třídy A (pomalé sběrnice do 20 kb/s).
Předpoklad použití je 3-10 jednotek (uzlů) na jeden vůz. Cíl při vytváření LIN – cena 2-3 krát
nižší než u CAN. LIN nenahrazuje CAN, ale výhodně ho doplňuje.
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Typické aplikace jsou:
•
•
•
•
•
3.1.3

řízení dveří – okna, zrcátka, zámky,
střešní okno,
sedačky,
klimatizace,
senzory, spínače, panely spínačů. [4]
CAN-Hybrid

Sběrnice CAN-Hybrid, je oddělená sběrnice pro elektrické a elektronické komponenty
elektropohonu zajišťující přenos dat mezi těmito díly pro zajištění nejrychlejší komunikace
jednotek vysokonapěťového okruhu. Pracuje na stejném principu jak sběrnice CAN a je
součástí nízkonapěťového spojení, jako CAN pro pohon, ale odděleně.
Řídící jednotky pohonu elektromobilů Škoda

3.2

Řídící jednotky a elektronické systému vozu komunikují mezi sebou za pomocí datové sběrnice
CAN-BUS, jedná se tak o datové vedení komunikace pro pohon, panel přístrojů, diagnostiku,
elektroniky komfortních funkcí apod.
Avšak z pohledu elektropohonu a jeho diagnostiky je důležité datové vedení pro hnací ústrojí
zobrazené pro modely Škoda Citigoe iV a Superb iV v následujících podkapitolách.
3.2.1

Přehled diagnostikovatelných jednotek Citigoe iV

Vyznačení umístění komponent vysokonapěťového systému vozu je znázorněno na obr. 6.

Obr. 6 – Komponenty vysokonapěťového systému Citigoe iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 6 – High Voltage System Components Citigoe iV. (source: Materials Škoda)
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Na obr. 7 je schematicky znázorněné propojení hlavních řídících jednotek hnacího ústrojí.

Obr. 7 – Přehled diagnostikovatelných jednotek Citigoe iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 7 – Overview of Diagnosticable Units Citigoe iV. (source: Materials Škoda)
Tabulka tab. 3 popisuje kódové označení jednotek a jejích funkci.
Tab. 3 – Označení a popis řídících jednotek Citigoe iV.
Tab. 3 – Identification and Description of Control Units Citigoe iV.
Označení

Popis

J519

Centrální řídící jednotka

J533

Jednotka GATEWAY

J623

Řídící jednotka motoru

J840

Řídící jednotka trakční baterie

J497

Řídicí jednotka pro monitorování bateriových modulů

J841

Řídicí jednotka elektrického pohonu
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Označení

3.2.2

Popis

J966

Řídicí jednotka nabíjení vozidla

J1050

Řídicí jednotka pro nabíjecí jednotku vysokého napětí baterie

J234

Řídicí jednotka airbagu

J446

Řídicí jednotka parkovacího asistentu

J500

Řídicí jednotka posilovače řízení

J104

Řídicí jednotka ABS

J539

Řídicí jednotka posilovače brzd

V545

Motor zásobníku tlaku pro rekuperaci

Přehled diagnostikovatelných jednotek Superb iV

Pohonná jednotka je navržena jako paralelní hybrid, tzn., že spalovací motor a elektromotor
jsou uspořádány na hnací hřídeli a přenášejí svůj hnací moment paralelně nebo nezávisle na
sobě prostřednictvím přenosu na hnací nápravu. Za tímto účelem je 1,4-litrový motor TSI z
řady EA211 kombinován s šestistupňovou převodovkou s dvojitou spojkou DQ400E. Zahrnuje
nově vyvinutý elektrický motor, oddělovací spojku (mezi motorem TSI a elektromotorem) a
základní převodovku. Vytváří tak vysoce integrovaný a kompaktní modul.
Aby bylo možné začlenit hybridní pohonnou soustavu do architektury vozidla, je motor TSI
posunut o 46,5 mm doprava ve směru jízdy ve srovnání s konvenčním pohonem.
Vyznačení umístění jednotek pro elektropohon je znázorněno na obr. 8.
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Obr. 8 – Komponenty vysokonapěťového systému Superb iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 8 – High Voltage System Components Superb iV. (source: Materials Škoda)
Obr. 9 opět schematicky znázorňuje propojení hlavních řídících jednotek elektropohonu,
tentokrát po model Superb iV.
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Obr. 9 – Přehled diagnostikovatelných jednotek Superb iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 9 – Overview of Diagnosticable Units Superb iV. (source: Materials Škoda)
Tabulka tab.4 popisuje kódové označení jednotek a jejích funkci. U modelu Superb iV moduly
obsahuji svou vlastní řídící jednotku v tab.4 označeno JXXX pro monitorování jednotlivých
článků, přenos dat je zajištěn privátní sběrnicí označené CAN A. U modelu Citigoe iV veškeré
monitorování a regulaci zajišťuje J497.
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Tab. 4 – Označení a popis řídících jednotek Superb iV.
Tab. 4 – Identification and Description of Control Units Superb iV.
Označení
J519

Centrální řídící jednotka

J533

Jednotka GATEWAY

J623

Řídící jednotka motoru

J840

Řídící jednotka trakční baterie

J497

Řídicí jednotka pro monitorování bateriových modulů

JXXX

3.2.3

Popis

Řídící jednotky samostatných modulů

J841

Řídicí jednotka elektrického pohonu

J966

Řídicí jednotka nabíjení vozidla

J1050

Řídicí jednotka pro nabíjecí jednotku vysokého napětí baterie

J234

Řídicí jednotka airbagu

J446

Řídicí jednotka parkovacího asistentu

J500

Řídicí jednotka posilovače řízení

J104

Řídicí jednotka ABS

J539

Řídicí jednotka posilovače brzd

V545

Motor zásobníku tlaku pro rekuperaci

Řídicí jednotka pro nabíjecí jednotku vysokého napětí baterie J1050

Nabíjecí jednotka pro trakční baterii obsahuje elektroniku řídicí jednotky nabíječky baterií
J1050. Je napájena vysokým napětím prostřednictvím výkonové a řídicí elektroniky s řídící
jednotkou J841 pro elektrický pohon.
Pro diagnostiku rozhraní mezi J1050 a nabíjecí zásuvkou, jakož i všech ostatních připojení na
J1050, je vyžadován adaptérový kabel V.A.G 1598/39-1 (obr. 10) ve spojení s testovací krabicí
V.A.G 1598/42 (obr. 11) pomocí adaptérových kabelů V.A.G 1598/39 (obr. 10).
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Obr. 10 – V.A.G 1598/39-1, V.A.G 1598/39. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 2 – V.A.G 1598/39-1, V.A.G 1598/39. (source: Materials Škoda)

Obr. 11 – V.A.G 1598/42. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 11 – V.A.G 1598/42. (source: Materials Škoda)

3.2.4

Řídicí jednotka nabíjení pro trakční baterii J966

Řídící jednotka J966 u modelu Citigoe iV je umístěna pod sedačkou řidiče, u modelu Superb
iV je integrováno do nabíjecí jednotky vozu. Nabíjecí jednotka je součástí nízkoteplotního
chladicího okruhu. Nabíjecí proud pro trakční baterii je regulován v nabíjecí jednotce. Od řídící
jednotky nabíjení J966 je komunikace pro regulaci prováděna přes CAN. Regulace také závisí
na teplotě nabíjecí zásuvky, nabíjecího konektoru, trakční baterie, úrovni nabití trakční baterie
a dle uživatelského nastavení.
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3.2.5

Řídicí jednotka pro monitorování bateriových modulů J497

Řídicí jednotka pro monitorování bateriových modulů J497 je umístěna v trakční baterii a
připojena ke každé dvojici článků, čímž monitoruje jejich napětí a úroveň nabití. Rovněž řídí
teplotu modulů. Regulace nabíjení je nezbytná, aby články měly homogenní úroveň nabíjení,
protože nerovnoměrné nabíjení může poškodit baterii a ovlivnit dojezd vozidla. Úroveň zatížení
je vyvážena selektivním vybíjením specifických párů buněk.
Po zapnutí zapalování dochází k samokontrole elektrické soustavy elektropohonu, řídicí
jednotka J497 na žádost řídicí jednotky J840 zkontroluje odpor izolace vysokonapěťové trakční
baterie před uzavřením vysokonapěťových konektorů ve vysokonapěťové baterii. Poté se
zkontroluje izolační odpor celého systému.
Kontrola se provádí mezi kladným napětím a zemí a mezi záporným napětím a zemí. Zkušební
napětí je 500 V.
3.2.6

Řídící jednotka trakční baterie J840

Řídící jednotka trakční baterie je umístěna také uvnitř trakční baterie u modelu Superb iV
společně s řídící jednotkou J497. U modelu Citigoe iV samostatně.
3.2.7

Řídicí jednotka elektrického pohonu J841

Výkonová a řídící elektronika obsahuje řídicí jednotku elektrického pohonu J841, zároveň
DC/DC napěťový měnič pro změnu vysokého stejnosměrného proudu na stejnosměrných 12V
pro palubní síť a dobíjení baterie palubní sítě (bidirekcinální DC/DC měnič umožňuje pro účely
nouzového startu nebo pomoci při startu dobíjet trakční baterii z baterie palubní sítě čímž je
umožněn start spalovacího motoru), DC/AC napěťový měnič pro změnu vysokého
stejnosměrného proudu na střídavý, AC/DC napěťový měnič pro změnu střídavého proudu na
stejnosměrný (dobíjení trakční baterie) a pro pohon 3f elektromotoru (otáčky motoru jsou
regulovány frekvencí a kroutící moment výškou napětí), vysokokapacitní kondenzátor pro
filtraci. Nabíjení i vybíjení tohoto kondenzátoru je aktivně řízeno při zapnutí a vypnutí
zapalování.
3.2.8

Řídicí jednotka posilovače brzd J539

U elektromobilů Škoda, přichází nově použití elektrického posilovače brzd s vlastní řídící
jednotkou J539, oproti klasické koncepce podtlakového posilovače. Z důvodu využití brzdné
energie elektromotoru pro možnost rekuperace a dobíjení trakční baterie bržděním vozu je
elektrický posilovač vybaven motorem zásobníku tlaku pro rekuperaci. Tyto dvě jednotky mezi
sebou komunikují na privátní sběrnici označené CAN A.

4

PILOTNÍ LINIE ELEKTROPOHONU

Pilotní linie je smyčkové spojení, které prochází všemi vysokonapěťovými součástmi. Hlavním
úkolem je zabránit vytváření elektrických oblouků při odpojení, když je aktivní vysoké napětí.
Zároveň je nedílnou součástí zajištění beznapěťového stavu, ovládání stykačů, pro případ
údržby vozidla nebo zásahu záchranných složek po nehodě vozu zajištěním speciálně
označených míst (obr. 12). Pilotní linie tvoří okruh všemi vysokonapěťovými komponenty a
kritickými místy systému elektropohonu. Konektory elektropohonu nemohou být odpojeny bez
přerušení pilotní linie, což způsobí okamžité vypnutí celého trakčního bateriového systému.
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Obr. 12 – Štítek pro záchranáře. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 12 – Label for rescuers. (source: Materials Škoda)
Řídicí jednotka trakční baterie J840 koordinuje toto vedení, která používá proud 10 mA při
12 V a vyhodnocuje vždy, když ve smyčce dojde k poklesu napětí.
Kromě toho řídicí jednotka elektrického pohonu J841 monitoruje bezpečnostní vedení.
Dochází tak k ovládání stykačů uvnitř trakční baterie.
Diagnostika může rozpoznat, zda je servisní konektor pro vysokonapěťový systém otevřený.
Schéma pilotní linie a řídících jednotek pro model Citigoe iV je zobrazen na obr. 13.

Obr. 13 – Schéma pilotní linie Citigoe iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 13 – Diagram of the Citigoe iV Pilot Line. (source: Materials Škoda)
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V závislosti na modelu vozidla a technickém stavu jsou v pilotní linii instalovány odpory.
Použití rezistorů v různých vysokonapěťových součástkách zvyšuje bezpečnost a hloubku
diagnostiky.
Pilotní linkou protéká signální proud cca. 10 mA.
Připojením pilotního vedení a namontováním dvou odporů v pilotním vedení lze detekovat
různé poruchy v pilotním vedení.
Pilotní linie kontroluje proud signálu (proud detektoru) a signální napětí (napětí detektoru).
Spojením všech rezistorů a přepínače v této souvislosti lokálně lze přesněji nalézt elektrické
poruchy v pilotní lince.
Schéma pilotní linie a řídících jednotek pro model Superb iV je zobrazen na obr. 14.

Obr. 14 – Schéma pilotní linie Superb iV. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 14 – Diagram of the Superb iV Pilot Line. (source: Materials Škoda)
Vedení a konektory elektropohonu jsou konstruovány s dvoustupňovým odjištěním, kdy již při
prvním stupni odjištění konektoru dojde k přerušení pilotní linie, čímž dojde k okamžitému
vypnutí rozpojení systému od zdroje napětí trakční baterie. Příklad konektoru s vyznačením
umístění kontaktů pilotní linie je zobrazeno na obr. 15.
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Obr. 15 – Konektor s vyznačením umístění kontaktů pilotní linie. (zdroj: Materiál Škoda)
Fig. 15 – Connector with location of the pilot line and contacts. (source: Materials Škoda)

5

DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE ŠKODA

Odborné autorizované servisy Škoda v současné době používají pro diagnostiku a vyhledávání
závad vozu diagnostické zařízení VAS řady 6150 X (obr. 16) nebo 6160 X (obr. 17), pomocí
informačního diagnostického systému ODIS (Offboard Diagnostic Information System).
Přístroje, informační systém a příslušenství jsou platné pro celý koncern Volkswagen.

Obr. 16 – VAS 6150. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 16 – VAS 6150. (source: Materials Škoda)

163

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Obr. 17 – VAS 6160. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 17 – VAS 6160. (source: Materials Škoda)
Komunikace diagnostického přístroje s vozidlem je zajištěna přes diagnostickou hlavu
VAS 6154 (obr. 18).

Obr. 18 – VAS 6154. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 18 – VAS 6154. (source: Materials Škoda)
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6

BEZNAPĚŤOVÝ STAV

U elektromobilů vytvoření beznapěťového stavu se rozumí odpojení vysokonapěťového
systému od zdroje a zajištění proti neoprávněnému připojení.
Při práci na systémech elektropohonu je potřeba vždy mít na vědomí, že všechny komponenty
značeny oranžovou barvou a výstražnými nálepkami jsou potenciálním zdrojem úrazů
elektrickým proudem. Při práci v okolí těchto komponent, sváření nebo práci s řeznými a
brusnými nástroji je nutné vytvořit beznapěťový stav.
Technik popř. osoba pracující na těchto systémech smí vozidlo odpojit od napětí pouze
v případě, že je osobou legislativně způsobilou pro tuto činnost.
Odpojení vozidla od napětí trakční baterie obnáší základní bezpečností pravidla pro práci
s vysokým napětím:
•
•
•
•
•

Odpojit
Zajistit proti opětovnému připojení
Zkontrolovat / měřit, zda je systém bez napětí
Uzemnit a zkratovat
Oddělit živé a neživé části a zakrýt

V principu spadají elektromobily Škoda pod normu DIN/VDE 0105 (DIN = German industrial
standard, VDE = German Electrical Engineering Association). Navození beznapěťového stavu
u vozidla především obnáší první tři body z bezpečností pravidla pro práci s vysokým napětím
odpojit, zajistit a proměřit.
Vytvoření beznapěťového stavu můžeme chápat jako obecné, diagnostické a manuální.
Vytvoření takového stavu v odborném servisu v souladu s instrukcemi v dílenské příručce a
diagnostiky vozu za použití přepsaných přípravků, měřidel a dalších pomůcek. Např. pro
manuální kontrolu beznapěťového stavu a měření izolačních odporů je v odborném servisu
používán měřicí modul VAS 6558A (obr. 19). Dále měřící adaptéry s konektory sloužící k
odhalení existujících závad izolace eventuálně závady ve vysokonapěťové přípojce. Místo
kabelu ve vozidle, lze připojit tento adaptér k vysokonapěťovým komponentům a tím může být
s jistotou určena jako příčina defekt izolace vysokonapěťového kabelu vozidla. Příklady
adaptérů zobrazeny na obr 20.

Obr. 19 – VAS 6558A. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 19 – VAS 6558A. (source: Materials Škoda)
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Obr. 20 – VAS 6558/X. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 20 – VAS 6558/X. (source: Materials Škoda)
Vytvořením beznapěťového stavu na elektromobilu, tzn. odpojením systému od elektrických
komponent pohonu (rozpojením stykačů uvnitř trakční baterie), zůstává stále na řídící jednotce
J840 nebezpečné napětí, diagnostika a demontáž trakční baterie může provádět pouze tedy
kvalifikovaná osoba např. v odborném servisu Škoda.
6.1

Beznapěťový stav v případě nehody

Systém a elektropohonu při nehodě s aktivací airbagu se automaticky deaktivuje, dochází k
odpojení trakční baterie. I po deaktivaci vysokonapěťového systému zůstává vysokonapěťový
akumulátor nadále pod napětím. Vysokonapěťový akumulátor se nesmí poškodit ani otvírat.
Vytvoření beznapěťového stavu po nehodě nebo při zásahu záchranných složek lze také provést
z motorového prostoru vozidla, rozpojením servisního konektoru a z interiéru vozu vytažením
speciálně označené pojistky SD6 (obr. 21). Oběma způsoby dochází k rozpojení pilot linie a
odpojení stykačů trakční baterie.
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Obr. 21 – Umístění pojistky SD6. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 21 – Location of the fuse SD6. (source: Materials Škoda)
Řídicí jednotka trakční baterie J840 kontroluje, zda je použit signál ze svorky 30C, vedený
pojistkou SD6 .
Po uplynutí 15 sekund je vysokonapěťový systém bez napětí. V tomto časovém úseku hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
V případě vytažení pojistky SD6 zásahem záchranných složek i po zpět sepnutí servisního
konektoru je beznapěťový stav zachován.
V bloku naměřených hodnot v řídící J840 za normálních okolností je napětí pro svorku 30C
12 V.
Pokud je konektor pro údržbu rozepnutý nebo pokud je přerušeno napájení napětí na svorce 30,
je napětí v bloku naměřených hodnot nastaveno na 5 V.
Ostatní (nízkonapěťové) systémy jsou i nadále napájeny akumulátorem 12 V.
Z pohledu diagnostiky, po nehodě elektromobilu i při beznapěťovém stavu elektropohonu vůz
a jeho řídící jednotky jsou diagnostikovatelné. Před samotnou prací musí však být posouzen
stav trakční baterie.
Posouzení stavu trakční baterie

6.2

Posouzení stavu trakční baterie musí být vždy provedeno před demontáží a v případech kdy:
•
•
•
•
•
•

Vozidlo je nepojízdné z důvodu závady na pohonu
Poškození trakční baterie nebo spodní části vozidla
Poškození / kontakt s vodou (záplavy, vadné těsnění apod.)
Vozidlo po nehodě
Diagnostikována izolační chyba
Pokud není jistota, že trakční baterie není poškozena
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Důležité hodnoty při posouzení stavu jsou záznamy v paměti událostí, provozní napětí a napětí
jednotlivých článků. Dále stav stykačů a jejich kontaktů a teploty modulů.
Kromě optické kontroly je odborným servisem prováděna diagnostika trakční baterie za pomocí
diagnostického přístroje a diagnostické hlavy zmíněné v přechozí kapitole a zařízení VAS 5581
(obr. 22). Hlavní funkcí tohoto zařízení je propojení diagnostické hlavy s trakční baterií a
možnost aktivace příslušných svorek pro řídící jednotky J840. Protokol diagnostiky dává
informaci o stavu elektrických komponent trakční baterie, napětí na modulech, teplotě apod.

Obr. 22 – VAS 5581. (zdroj: Materiály Škoda)
Fig. 22 – VAS 5581. (source: Materials Škoda

7

ZÁVĚR

Článek pojednává, z dostupných zdrojů a vybraných technických materiálů, základní
problematiku diagnostiky elektrovozidel Škoda. Účelem bylo podat základních informací
k principům funkcionality elektropohonu současně nabízených modelů Škoda. Vysvětlení
možného beznapěťového stavu vysokonapěťového systému a vlivu na diagnostiku po možné
nehodě. Po nehodě nebo zásahem záchranných složek na vozidle se diagnostika vozu v zásadě
neomezuje. Je však nutné dbát u vozidel na elektropohon, ať už při normální údržbě nebo po
nehodovém stavu na možnost rizik a bezpečnost pracovníka provádějící konkrétní pracovní
úkony. V tomto ohledu je nutný odborný přístup prováděný osobou splňující legislativní
požadavky, s patřičným vybavením a dodržující závazné předepsané postupy. Diagnostika
elektromobilů Škoda je v současné době prováděna výhradně v odborných autorizovaných
servisech, kde pomocí speciálních přípravků a programů je možná závada určena a odstraněna.
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ANALÝZA PŘÍČNÉHO PŘEMÍSTĚNÍ VOZIDLA NA MOKRÉM POVRCHU
LANE CHANGE MANOEUVRE ANALYSIS ON WET ROAD SUFACE
Roman Mikulec 21)
ABSTRAKT:
Moderní vozidla jsou vlivem inovací v oblastech konstrukce pneumatik, vozidel (zejména
podvozkových skupin) a asistenčních systémů schopna dosahovat stále vyšších jízdních limitů
bez ztráty jízdní stability. Tato skutečnost se nejvíce projevuje při jízdě na povrchu se sníženou
adhezí, s čímž se lze nejčastěji setkat v podobě mokrého povrchu vozovky. Tento článek se
zabývá analýzou doby příčného přemístění vozidla při manévru příčného přemístění dvěma
oblouky (vyhýbacího manévru) na mokrém povrchu vozovky. Pro testování bylo využito
neparametrické jízdní dráhy, založené na normě ISO 3888-2, u které byla změněna jak příčná,
tak podélná vzdálenost, o kterou se vozidlo přemístilo. Následně byla porovnána skutečná doba
jízdního manévru s dobou, vypočtenou pomocí empirického vzorce (tzv. Kovaříkova vzorce)
ABSTRACT:
Modern vehicles are able to achieve ever higher driving limits without loss of driving stability
due to innovations in the areas of tire construction, vehicle construction (especially chassis)
and driving assistance systems. This is most evident when driving on a surface with reduced
adhesion, which is most often encountered in the form of a wet road surface. This paper deals
with the analysis of the lane change manoeuvre time during an avoidance manoeuvre on a wet
road surface. A non-parametric track, based on ISO 3888-2, was used for testing, and both the
lateral and longitudinal distances by which the vehicle moved during the manoeuvre were
changed. Subsequently, the actual driving manoeuvre time was compared with the time
calculated using the empirical formula (the so-called Kovařík's formula)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Příčné přemístění vozidla, doba jízdního manévru, moderní vozidlo, mokrý povrch vozovky
KEYWORDS:
Lane change manoeuvre, manoeuvre time, modern vehicle, wet road surface

1

ÚVOD

V rámci analýzy silničních nehod je jednou ze základních otázek provedení komplexní analýzy
nehodového děje, u které je nedílnou součástí stanovení časového průběhu jednotlivých
událostí. V případě manévru příčného přemístění se analýza délky manévru provádí zpravidla
vždy, pokud byl tento manévr součástí nehodového děje (nejčastěji v podobě předjížděcího
manévru), nebo v případě posouzení možnosti odvrácení střetu. [1]
Pro stanovení nejkratší možné doby, za kterou lze tento manévr provést se běžně používá tzv.
Kovaříkův vzorec, resp. jeho úprava, známá jako Kovaříkův vzorec v Bradáčově úpravě (1).

Mikulec, Roman, Ing. – Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno,
roman.mikulec@usi.vutbr.cz
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(1)
Tento vzorec lze odvodit na základě zjednodušujícího předpokladu sinusového průběhu
zrychlení jeho postupnou integrací a získat tak průběh dráhy v příčném směru (2).
(2)
Jelikož jsou, oproti teoretickému (sinusovému) průběhu křivky příčného zrychlení (při manévru
příčného přemístění) na počátku náběhu příčného zrychlení a na konci, po jeho ustálení na nulu,
na skutečné křivce průběhu zrychlení tzv. přechodnice, je skutečný čas potřebný pro vykonání
manévru delší. Z tohoto důvodu byl vztah (2) upraven na základě praktických zkoušek
navýšením konstanty před odmocninou na hodnotu 3,13. [2]
Tímto byla získána právě známá podoba Kovaříkova vzorce, resp. Kovaříkova vzorce
v Bradáčově úpravě. Zahraniční alternativou Kovaříkova vzorce je pak tzv. Weisův vztah, který
lze za určitých zjednodušujících předpokladů upravit do podoby (3).
(3)
Stanovení nového koeficientu pro výpočet minimální doby potřebné pro příčné přemístění
vozidla vybaveného elektronickým stabilizačním systémem jízdní dynamiky bylo rovněž
uvedeno v dizertační práci [5], kde je uvedeno rozmezí 2,6 až 2,7.

2

STANOVENÉ CÍLE

Asistenční systémy jízdní stability, kterými jsou dle Nařízení evropského parlamentu a rady
(ES) č. 661/2009 vybavena všechna nově prodaná vozidla od roku 2014, napomáhají vozidlům
dosahovat stále vyšších jízdních mezí i za zhoršených adhezních podmínek. Mezi tyto
stabilizační systémy patří např. systém ESC (Electronic Stability Control), používaný ve
vozidlech značky Škoda.
V případě, že je součástí analýzy jízdní dynamiky rovněž analýza manévru příčného předjíždění
je tak potřeba vzít tuto skutečnost v potaz. Otázkou však zůstává, zda je pro analýzu minimální
doby příčného přemístění vozidla možné použít stávající postupy a empirické vzorce, nebo zda
je potřeba jejich úprava.
V tomto článku bude provedena analýza doby jízdních manévrů vozidla Škoda Octavia III na
mokrém, živičném povrchu. V práci jsou uvedeny dosažené hodnoty příčného zrychlení vozidla
a dále je provedeno srovnání doby manévru, získané výpočtem s dobou, získanou analýzou
videozáznamu a údajů o poloze vozidla.
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PROVEDENÉ MĚŘENÍ

3
3.1

Měřené vozidlo

Měření bylo provedeno s vozidlem Škoda Octavia III, parametry vozidla a použitých pneumatik
jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tab. 1 – Parametry vozidla Škoda Octavia III
Tab. 1 – Specifications of vehicle Škoda Octavia III
Motorizace

1.5 TSI (benzín)

Výkon

110 kW

Převodovka

6 stupňů (manuální)

Poháněná náprava

přední

Rok výroby

2018

Tab. 2 – Hmotnost a těžiště vozidla
Tab. 2 – Vehicle mass and centre of gravity
Rozvor
[m]

Rozchod P
[m]

2,686

1,549

Rozchod Z Hmotnost
[kg]
[m]
1,520

1331

LP
[kg]

PP
[kg]

LZ
[kg]

PZ
[kg]

tx
[mm]

ty
[mm]

427,5

365,5

267,5

270,5

1086

34

Tab. 3 – Parametry pneumatik na vozidle
Tab. 3 – Specifications of used tyres
Barum Brillantis 2 195/65 R15 91V
Pneumatika

Levá přední

Pravá přední

Levá zadní

Pravá zadní

Hloubka dezénu

8.0 mm

8.1 mm

8.5 mm

8.5 mm

Tlak

2.2 bar

2.2 bar

2.2 bar

2.3 bar
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Obr. 1 – Vozidlo Škoda Octavia III
Fig. 1 – Škoda Octavia III vehicle

3.2

Měřicí přístroje

Pro měření jízdní dynamiky byly použity přístroje společnosti Racelogic,
PERFORMANCEBOX a VBOX Video HD2, které ze signálu GPS (obnovovací frekvence 10
Hz) vyhodnocují údaje o poloze, rychlosti a zrychlení vozidla. [6] Zásahy do řízení vozidla a
aktivace ESC byly sledovány pomocí kamery přístroje VBOX Video HD2, umístěné uvnitř
vozidla.

Obr. 2 – Měřicí technika (vlevo PERFORMANCEBOX, vpravo VBOX Video HD2)
Fig. 2 – Measuring equipment (PERFORMANCEBOX on the left, VBOX Video HD2 on
the right)
3.3

Místo měření

Jízdní zkoušky byly provedeny na zkušebním polygonu společnosti Autodrom Brno a.s. v Brně.
Povrch testovacího polygonu tvořila živice a pro zajištění jízdy na mokrém povrchu bylo
využito kropícího zařízení polygonu, využívaného v rámci školy smyku. Teplota se pohybovala
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mezi cca 19 a 22°C. Dynamické testy vozidla byly provedeny jediným zkušeným řidičem, který
tak měl možnost seznámit se nejen s vozidlem, ale rovněž zkušebním polygonem a čímž bylo
možné dosáhnout meze jízdní stability.

Obr. 3 – Měřicí plocha
Fig. 3 – Test track
3.4

Metoda měření

S vozidlem Škoda byly provedeny tři série jízdních zkoušek, spočívajících v průjezdu testovací
dráhou, jejíž tvar a rozměry byly založeny na normě ISO 3888-2:2011 – „Vyhýbací manévr“.
[3] Oproti normě byla jízdní dráha upravena na pouze jednoduchou změnu jízdního pruhu,
přičemž po každé sérii jízdy byla zkrácena vzdálenost, o kterou se vozidlo příčně přemístilo o
1 m a rovněž byla zkrácena podélná vzdálenost o 2,5 m (zejména z důvodu snížení maximální
dosažitelné rychlosti průjezdu), viz obr. 4. Parametry dráhy pro každou sérii jsou dále uvedeny
v tab. 4.
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Obr. 4 – Schéma testovací dráhy
Fig. 4 – Test track scheme
Tab. 4 – Rozměry testovací dráhy
Tab. 4 – Test track dimensions
Série 1

Série 2

Série 3

a

2,25 m

a

2,25 m

a

2,25 m

b

2,8 m

b

2,8 m

b

2,8 m

c

3,8 m

c

2,8 m

c

1,8 m

p

3,5 m

p

2,5 m

p

1,5 m

S1

12,0 m

S1

12,0 m

S1

12,0 m

S2

13,5 m

S2

11,0 m

S2

8,5 m

Pro kompletní analýzu doby manévru příčného přemístění je dále potřeba vymezit jeho počátek
a konec. Touto problematikou se ve své disertační práci zabýval [4], který mj. uvádí, že jako
počátek manévru lze považovat okamžik, od kterého řidič začíná zrychleným způsobem natáčet
volant ve směru požadované změny směru jízdy. Za konec jízdního manévru se pak považuje
okamžik, kdy vozidlo na dráze dosáhlo svého maxima v příčném směru. K úhlu stáčení vozidla
se pak nepřihlíží.
Veškerá měření byla provedena na mokrém povrchu vozovky, přičemž před každou ze tří sérií
měření byl povrch opětovně smočen pro zajištění konzistentních podmínek. Měření byla
provedena při plné funkčnosti systémů asistence jízdní stability.
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4
4.1

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Dosažené příčné zrychlení

Obr. 5 – Průběh příčného zrychlení jedné z testovacích jízd
Fig. 5 – Lateral acceleration measured during one of the test runs
Z provedených jízdních zkoušek byly vybrány ty, u nichž nedošlo ke ztrátě jízdní stability nebo
střetu s kužely, kterými byla vymezena jízdní dráha. Jelikož mezi hodnotami příčného
zrychlení, získaného oběma přístroji byly nalezeny rozdíly, byly průběhy příčného zrychlení
zprůměrovány. Maximální hodnoty tohoto průměrného příčného zrychlení, dosažené v rámci
jednotlivých průjezdů, jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tab. 5 – Hodnoty dosaženého příčného zrychlení
Tab. 5 – Values of documented lateral acceleration
Série 1
Aktivace ESP
Maximální příčné zrychlení
[m.s-2]

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

-

-

7,95

6,47

7,41

8,83

10,15

7,50

9,12

-

-

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

6,08

6,47

6,38

8,63

8,00

9,07

9,52

7,85

7,65

Série 2
Aktivace ESP
Maximální příčné zrychlení
[m.s-2]
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Série 3
Aktivace ESP
Maximální příčné zrychlení
[m.s-2]

4.2

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

5,54

6,97

6,87

6,23

7,80

5,74

8,34

8,93

8,44

Délka jízdních manévrů

Počátek jednotlivých jízdních manévrů (tj. zásah do řízení vozidla) byl určen pomocí
videozáznamu a z dat o poloze vozidla v průběhu jízdních manévrů, získaných pomocí měřicích
přístrojů, byl stanoven jeho konec (tj. dosažení maxima příčné vzdálenosti přemístění vozidla).
Tato doba jízdního manévru byla porovnána s dobou stanovenou pomocí Kovaříkova vzorce
v Bradáčově úpravě (1), do kterého byly dosazeny příslušné hodnoty příčné vzdálenosti a
zrychlení. Porovnání těchto dob je uvedeno v následující tabulce.
Tab. 6 – Porovnání délek jízdních manévrů
Tab. 6 – Manoeuvres’ length comparison
Série 1
Příčná vzdálenost [m]

3,8

3,5

3,8

3,6

4,2

3,6

4,0

-

-

Doba manévru [s]

1,9

2,1

2,0

1,8

1,8

1,9

2,0

-

-

Doba manévru dle (1) [s]

2,2

2,3

2,2

2,0

2,0

2,2

2,1

13 %

10 %

12 %

11 %

12 %

14 %

3%

Příčná vzdálenost [m]

2,5

2,6

2,7

2,6

2,5

2,9

2,9

2,7

3,1

Doba manévru [s]

2,0

1,7

1,7

1,7

1,6

1,7

1,6

1,7

1,6

Doba manévru dle (1) [s]

2,0

2,0

2,0

1,7

1,8

1,8

1,7

1,8

2,0

Rozdíl

0%

17 %

20 %

1%

9%

3%

7%

8%

24 %

Příčná vzdálenost [m]

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

2,0

1,7

Doba manévru [s]

1,5

1,6

1,5

1,4

1,3

1,4

1,3

1,3

1,2

Doba manévru dle (1) [s]

1,6

1,5

1,4

1,6

1,4

1,7

1,4

1,5

1,4

Rozdíl

7%

-6 %

-4 %

13 %

9%

22 %

9%

14 %

17 %

Rozdíl
Série 2

Série 3
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Z těchto hodnot, a především z porovnání teoreticky vypočítané doby manévru pomocí (1) a
změřené doby manévru je patrný rozdíl průměrně cca 10 % (tedy teoreticky vypočítaná doba
jízdního manévru je o cca 10 % delší, než je tomu ve skutečnosti).

5

ZÁVĚR

V tomto článku jsou uvedeny výsledky měření jízdních zkoušek, jejichž cílem bylo zjištění
dosažitelných hodnot příčného zrychlení vozidla Škoda Octavia III na mokrém povrchu při
manévru příčného přemístění dvěma oblouky. Za tímto účelem byly provedeny tři série jízdních
manévrů, spočívající v postupném zkracování příčné i podélné vzdálenosti, o kterou se vozidlo
přemisťovalo. Vozidlo bylo řízeno při plné funkci asistenčních systémů jízdní stability jediným,
zkušeným řidičem, který měl možnost opakovaným průjezdem jízdní dráhy dosáhnout limitů
jízdní stability vozidla.
Podstatou těchto jízdních zkoušek bylo porovnání skutečné doby jízdního manévru
s teoretickou, získanou pomocí tzv. Kovaříkova vzorce a ověřit tak jeho použitelnost i v případě
analýzy jízdní dynamiky moderního vozidla na mokrém povrchu vozovky. Za tímto účelem byl
jako počátek jízdního manévru považován prvotní zásah řidiče do řízení vozidla a za konec
manévru bylo považováno dosažení maximální vzdálenosti v příčném směru.
Z provedeného porovnání pak vyplývá, že doba jízdního manévru, vypočtená pomocí
Kovaříkova vzorce je (při použití maximální hodnoty příčného zrychlení) přibližně o 10 %
delší, než je tomu ve skutečnosti. Řešení tohoto rozdílu lze spatřovat v úpravě konstanty před
odmocninou v Kovaříkově vzorci.
Na základě těchto jízdních zkoušek, na mokrém povrchu vozovky s moderním vozidlem,
vybaveným elektronickými systémy jízdní stability tak lze navrhnout snížit hodnotu konstanty
z hodnoty 3,13 na 2,85.

6
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APLIKÁCIA METÓDY REKTIFIKÁCIE PRI SPRACOVANÍ DOKUMENTÁCIE
Z MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY
APPLICATION OF RECTIFICATION METHOD FOR PROCESSING OF
DOCUMENTATION FROM THE PLACE OF ROAD ACCIDENT
Miroslav Rédl 22), Pavol Kohút 23), Ľudmila Macurová 24)
ABSTRAKT:
Príspevok sa zaoberá objasnením využitia metódy rektifikácie pri spracovaní dokumentácie z
miesta dopravnej nehody. Rektifikácia je metóda, pomocou ktorej možno spracovať
fotodokumentáciu po dopravnej nehode. V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy
potrebujeme spätne získať určitý údaj z miesta dopravnej nehody. Pôvodné podmienky z miesta
dopravnej nehody sú často nevratné a nedajú sa reprodukovať. Ďalej sa môžeme stretnúť aj so
situáciou, že niektoré namerané vzdialenosti príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorí
dokumentovali miesto dopravnej nehody, sú s výraznými odchýlkami od skutočnej hodnoty. S
precíznou fotodokumentáciou vieme získať požadované hodnoty pomocou metódy rektifikácie.
Na spracovanie fotografií sme použili softvér PC Rect. Príspevok sa zaoberá aj metodickým
procesom prípravy fotodokumentácie a následnej rektifikácie. Taktiež zahŕňa prehľadné
grafické hodnotenie presnosti tejto metódy. Z vykonaných meraní je zrejmé, ako metodicky
zhotoviť fotodokumentáciu s dosiahnutím čo najmenších odchýlok v daných podmienkach.
ABSTRACT:
This paper is focused to explain the usability of the rectification method on the place of road
accidents. Rectification is a method, using which is photography documentation after road
accidents processed. In praxis often occurs a situation, where is necessary to find a certain
value out from the place of road accident retroactively. Original conditions at the place of road
accidents are in many cases non-repetitive. As next could happen, that measured distances
given by the police units, which are responsible for documentation at the place of road accident,
are with significant deviations. But with precise photography documentation, we can reach the
required information using the rectification method. For further photography processing was
used software PC Rect. Paper deals with the methodological process for photography
preparation and its rectification, and also includes evaluation of accuracy of this method in
graphic charts. From performed measurement is obvious, using which method should be
photography taken in order to achieve the smallest possible deviation in the current condition.
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1

ÚVOD

V rámci analýzy dopravných nehôd je dokumentácia miesta dopravnej nehody jedným z
najdôležitejších podkladov pre následné využitie v súdno-inžinierskej praxi. Na základe
dokumentácie miesta dopravnej nehody vykonanej príslušníkmi Policajného zboru SR pri jej
obhliadke, rozhodujú príslušné orgány o zavinení dopravnej nehody o spôsobe a druhu porušení
pravidiel cestnej premávky jednotlivými účastníkmi dopravnej nehody a celkovo sú hodnotené
všetky okolnosti, ktoré sú relevantné pre objasnenie predmetnej udalosti. Tieto materiály slúžia
aj ako základné podklady pre prácu súdnych znalcov pri analýze nehodového deja. [8]
Dokumentácia miesta dopravnej nehody predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazných
prostriedkov a musí byť spracovaná tak, aby poskytla verný obraz o celkovej situácii na mieste
dopravnej nehody. Zahŕňa protokol o dopravnej nehode, topografickú dokumentáciu (náčrtok,
plánok) a fotografickú dokumentáciu, prípadne video-dokumentáciu. [1,2]
Pri zaisťovaní a vyhodnocovaní stôp pri dopravných nehodách sa v súčasnosti uplatňujú rôzne
moderné metódy a prostriedky, medzi ktoré možno zaradiť aj fotogrametriu. Medzi ďalšie
moderné metódy a prostriedky patrí napríklad laserový 3D skener, či geodetická totálna stanica.
Fotogrametria je technológia založená na získavaní využiteľných meraní a vytváraní modelov
z fotografického záznamu. Umožňuje prácu v dvojrozmernej aj trojrozmernej podobe. Od
ostatných meračských metód sa odlišuje tým, že nevyžaduje fyzický kontakt so skúmaným
objektom. Ak sa vyžaduje maximálna presnosť, je potrebné využiť tzv. meračské komory, čo
sú v podstate špeciálne fotoaparáty s laboratórne zistenými parametrami. Pri vyhotovení
fotografie s klasickým fotoaparátom je potrebné počítať so zníženou presnosťou. [3,4,5]
Princíp digitálnej rektifikácie fotografií spočíva v tom, že sa transformuje šikmo
vyfotografovaná plocha vozovky na rovinný plán miesta dopravnej nehody v pôdoryse, ktorý
je relatívne presný a umožňuje v konkrétnej mierke zobraziť všetky vzdialenosti. Výsledkom
rektifikácie je fotografia, ktorá má podobu fotografie zhotovenej zhora, kolmo k rovnej ploche
s neskresľujúcim objektívom. Výhoda tejto metódy spočíva v možnosti dodatočného zmerania
vzdialeností alebo dĺžky stopy priamo na rektifikovanej fotografii. Taktiež je možné realizovať
aj vyhodnotenie z viacerých snímok, ktoré sú vzájomne prepojené cez dvojicu bodov, čo
umožňuje dokumentovať pomerne rozľahlé miesto dopravnej nehody. [3,4,5]
Jedným z najpoužívanejších softvérov pre spracovanie fotografií z miesta dopravnej nehody je
softvér PC Rect, ktorý dokáže spracovať fotografiu do podoby pôdorysného priemetu. Program
PC Rect sa používa najmä v prípadoch, keď sú na vozovke zanechané zložité stopy, ktorých
ručné zameranie a následné prekreslenie by bolo komplikované a zdĺhavé. Po spracovaní
fotografie je možné zistiť a odčítať vzdialenosť jednotlivých predmetov od určitého
referenčného predmetu, ako napríklad od rektifikačného kríža. Častokrát je po určitom čase
potrebná spätná analýza nehodového deja a práve prostredníctvom využitia softvéru PC Rect
je na rektifikovanej fotografii možné dodatočne odmerať akúkoľvek vzdialenosť (napr. v
prípade, ak to na mieste dopravnej nehody nebolo zamerané). Eliminuje sa tak subjektívny
vplyv človeka a prípadná chyba meracieho prostriedku (pásmo, meter, meracie koliesko).
Najlepšou možnosťou je rektifikácia jednotlivých fotografií, kde je možné zamerať jednotlivé
parametre objektov (výška, dĺžka, šírka, atď.). [1,2,3,4,5]
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Táto metóda disponuje aj s určitou nepresnosťou, ktorá vznikne rektifikáciou v softvéri. Na
nepresnosť môže mať vplyv viacero parametrov, medzi ktoré patrí napríklad výška zhotovenia
fotografie, vzdialenosť od referenčného objektu (v danom prípade rektifikačného kríža),
subjektívny vplyv osoby počas vyhodnocovania, atď. Veľký význam pri znaleckom dokazovaní
má znalosť veľkosti odchýlky zrektifikovanej fotografie v porovnaní so skutočnosťou. [3,4,5]

2

METODICKÝ POSTUP PRÍPRAVY FOTODOKUMENTÁCIE NA
MIESTE DOPRAVNEJ NEHODY

Na základe predchádzajúceho výskumu [6], odporúčame pre získanie presných výsledkov po
rektifikácii dodržať nasledovný postup:
•

Prvým, dôležitým krokom je potrebné ako referenciu použiť rektifikačný kríž s presne
stanovenými rozmermi. Jednotlivé vzdialenosti sú merané od stredu rektifikačného
terčíka, ktorý je na konci každého ramena rektifikačneho kríža. Bežne sa používa
vzdialenosť medzi terčíkmi 4 m v pozdĺžnom smere.

Obr. 1 - rektifikačný kríž s rektifikačnými terčíkmi
Fig. 1 - Rectification cross with rectification targets
•

Rektifikačný kríž umiestnime do polohy v blízkosti objektu (dôkazu, brzdnej stopy od
pneumatiky, črepiny z poškodeného vozidla, atď..). Následne zhotovíme fotografiu
takým spôsobom, že stred rektifikačného kríža, požadovaný objekt a os šošovky
fotoaparátu ležia na jednej osi, ako je znázornené na Obr. 2 (na ľavej strane). Ak je to
možné, odporúčame použiť uhol 45° medzi ramenami kríža a osou zhotovenia
fotografie (Obr. 2 na pravej strane)
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Obr. 2 - Pozícia rektifikačného kríža a požadovaného objektu
Fig. 2 - Position of the rectification cross towards to the evidence
•

Na spracovanie fotografie do požadovaného stavu (kolmá projekcia bez skreslenia),
používame softvér PC Rect, kde je vykonaný proces rektifikácie, ako je zobrazené na
Obr. 3. Rozdiel medzi fotografiou pred rektifikáciou a po rektifikácii je zobrazený na
Obr. 4

Obr. 3 - Okno rektifikácie v PC Rect
Fig. 3 - Rectification window in PC Rect

Obr. 4 - Fotografia pred rektifikáciou (vľavo) a po rektifikácii (vpravo)
Fig. 4 - Photography before rectification (left) and after rectification (right)
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•

Výsledkom rektifikácie v PC Rect je kolmá projekcia bez skreslenia, ktorá môže by
použitá pre ďalšie spracovanie a meranie vzdialeností. Jednou z možností je použitie
prostredia softvéru PC Crash určeného na simuláciu dopravných nehôd. V tomto
programe si možno nastaviť presnosť fotografie (zadaním referenčnej vzdialenosti)
použitím známych vzdialeností rektifikačného kríža a následne môžeme zamerať
požadovanú hodnotu, ako je zobrazené na Obr. 5

Obr. 5 - Meranie vzdialenosti na fotografii po rektifikácii v softvéri PC Crash
Fig. 5 - Measurement of the distance from photography after rectification in PC Crash

3

VÝHODY REKTIFIKÁCIE NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE Z
MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY

Pomocou rektifikácie je možné dosiahnuť požadované hodnoty najmä v prípade, keď niektoré
vzdialenosti, resp. iné hodnoty boli nepresne zamerané kompetentnou osobou. Ako príklad
uvádzame plánik z miesta dopravnej nehody vypracovaný príslušníkom Policajného zboru SR
(Obr. 6), ktorý bol zostrojený s nepresnosťou približne 1 m pre vzdialenosť konečnej polohy
vozidla, a viac ako 1 m pre konečnú polohu ťahača.
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Obr. 6 - V červenom krúžku sú vzdialenosti merané príslušníkom PZSR, ktoré sú nesprávne
Fig. 6 - In the red circle are distances measured by police units SR, which are incorrect

Obr. 7 - V červenom krúžku sú vzdialenosti zmerané v PC-Crash z fotografie po rektifikácii
Fig. 7 - In the red circle are distance measured in PC-Crash from rectified photography
Po rektifikácii bol vypracovaný pôdorysný plán miesta dopravnej nehody, kde boli korigované
hodnoty namerané príslušníkom PZSR (Obr. 7). Táto korekcia je užitočná pre ďalšiu analýzu
dopravnej nehody, a to najmä pre technických znalcov, nakoľko sa výrazne zníži nepresnosť
pri výpočte parametrov zrážky (nárazová rýchlosť, miesto zrážky,…). V opačnom prípade by
výsledná analýza dopravnej nehody nebola správna a mohla by sa nesprávne posúdiť miera
zavinenia dopravnej nehody.

4

ANALÝZA PRESNOSTI REKTIFIKÁCIE

Z jednotlivých výsledkov analýzy presnosti rektifikácie je zrejmé, že pri správnom postupe
rektifikácie, ako aj pri správnom zhotovení fotodokumentácie rektifikáciou je možné dosiahnuť
dostatočnú presnosť pre ďalšiu analýzu dopravnej nehody. Presnosť bola overená porovnaním
referenčného rastra a rastra na fotografii po rektifikácii (Obr. 8).
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Obr. 8 - Meranie odchýlky medzi referenčným rastrom a rastrom na fotografii po
rektifikácii [6]
Fig. 8 - Measurement of the deviation between reference raster and raste after rectification
[6]
Porovnávaním rastra na pôvodnej fotografii s referenčným rastrom v programe PC Crash boli
vyhodnotené jednotlivé vplyvy na presnosť rektifikácie v podobe zmeny výšky a vzdialenosti
zhotovenia fotografie od stredu rektifikačného kríža, ako aj zmeny polohy (natočenia) ramien
rektifikačného kríža voči rastru. Z dôvodu eliminácie možností chýb pri vyhotovení fotografií
s použitím jedného zariadenia, bol využitý aritmetický priemer výsledkov všetkých zariadení
použitých na fotografovanie. [6,7]
Na nižšie uvedených obrázkoch je zobrazené porovnanie presnosti rektifikácie pri rôznych
polohách rektifikačného kríža v rastri (45° and 90°), rôznych výškach zobrazovacieho
zariadenia (1,7 m; 2,7 m; 3,7 m; 4,7 m; 5,7 m) a požadovanej odchýlky (10 cm, 20 cm a 30
cm). Vertikálna os “Presnosť” nám udáva vzdialenosť od stredu rektifikačného kríža. Táto
hodnota reprezentuje vzdialenosť od stredu rektifikačného kríža, kde sú všetky rektifikačné
terčíky na fotografii po rektifikácii s danou odchýlkou (10 cm, 20 cm a 30 cm) od referenčných
terčíkov na referenčnom rastri. To znamená, že všetky objekty v tejto vzdialenosti od stredu
rektifikačného kríža nebudú merané s odchýlkou väčšou, ako je odchýlka definovaná.
Horizontálna os “Vzdialenosť” nám udáva vzdialenosť od stredu rektifikačného kríža, kde je
viditeľná celá šírka požadovanej oblasti. Pozícia fotoaparátu bola 3-4 metre ďalej. Toto pravidlo
platí pre všetky zhotovené fotografie.
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Obr. 9 - Porovnanie presnosti rektifikácie oboch polôh rektifikačného kríža v rastri (45°
and 90°) pre veľkosť odchýlky do 10 cm [6]
Fig. 9 - Comparison of accuracy for rectification method for deviation not bigger than 10
cm for different position of rectification cross (45° and 90°) [6]
Pre požadovanú odchýlku do 10 cm zobrazenú na Obr. 9 je zrejmé, že pri pozícii referenčného
kríža v rastri pod uhlom 90° sa so zvyšovaním vzdialenosti od stredu rektifikačneho kríža
výrazne znižuje presnosť pre všetky výšky pozície fotoaparátu. Už pri vzdialenosti 9 m (pozícia
fotoaparátu je cca 12-13 m od stredu rektifikačného kríža) je presnosť pre všetky výšky
zostrojenia fotografie len do vzdialenosti 2 m od stredu rektifikačného kríža. To znamená, že
pri vzdialenosti 9 m (vzdialenosť fotoaparátu od stredu rektifikačného kríža je cca 12-13 m)
dosiahneme požadovanú odchýlku 10 cm len do vzdialenosti 2 m od stredu rektifikačného kríža.
Pri pozícii rektifikačného kríža 45° voči rastru je situácia odlišná. Pre najväčšiu výšku pozície
fotoaparátu (5,7 m) je dosiahnuteľná presnosť 10 cm do vzdialenosti 4,5 m od stredu
rektifikačného kríža, avšak len pri vzdialenosti 9 m (pozícia fotoaparátu je vo vzdialenosti cca
12-13 m). Vo vzdialenosti väčšej ako 9 m presnosť klesá. Pri tejto pozícii rektifikačného kríža
je zrejmé, ako výška záberu ovplyvňuje presnosť rektifikácie.

Obr. 10 - Porovnanie presnosti rektifikácie oboch polôh rektifikačného kríža v rastri (45°
and 90°) pre veľkosť odchýlky do 20 cm [6]
Fig. 10 - Comparison of accuracy for rectification method for deviation not bigger than 20
cm for different position of rectification cross (45° and 90°) [6]
Pri požadovanej odchýlke do 20 cm (Obr. 10) je zrejmé, aký výrazný vplyv má pozícia
rektifikačného kríža v rastri a výška zostrojenia fotografie. Pozícia rektifikačného kríža v rastri
45° v kombinácii so zvyšovaním výšky zostrojenia fotografie vedie k väčšej presnosti
rektifikácie. Tento výrazný vplyv pozície kríža a výšky kamery je zobrazená na Obr. 11, kde je
vyhodnotená presnosť rektifikácie pre požadovanú odchýlku do 30 cm.
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Obr. 11 - Porovnanie presnosti rektifikácie oboch polôh rektifikačného kríža v rastri (45°
and 90°) pre veľkosť odchýlky do 30 cm [6]
Fig. 11 - Comparison of accuracy for rectification method for deviation not bigger than 20
cm for different position of rectification cross (45° and 90°) [6]

5

ZÁVER

Príspevok bližšie analyzuje problematiku presnosti rektifikácie s poukázaním na konkrétne
faktory ovplyvňujúce túto presnosť. Rektifikácia je ako jedna z moderných metód na
dokumentáciu dopravných nehôd využívaná príslušníkmi Policajného zboru SR pri
dokumentácii dopravných nehôd. Túto metódu pri svojej práci tiež často využívajú aj znalci z
odboru Doprava cestná. Rektifikáciou dochádza k transformácii šikmo vyfotografovanej
plochy vozovky na rovinný plán miesta dopravnej nehody v pôdoryse. Takáto transformácia je
do istej miery relatívne presná, avšak na druhej strane je dôležité poznať prípustné limity a
prípadné odchýlky pri spätnej analýze nehodového deja. [6,7,8]
Z výsledkov analýzy presnosti rektifikácie vyplýva, že najvýznamnejší vplyv na presnosť
rektifikácie má poloha ramien rektifikačného kríža voči rastru. Presnosť rektifikácie pri polohe
rektifikačného kríža pod 45° uhlom voči pozdĺžnej osi rastra je dosiahnuteľná do výrazne
väčších vzdialeností od stredu rektifikačného kríža, ako pri jeho polohe 90° voči pozdĺžnej osi
rastra. Ďalším parametrom, ktorý má výrazný vplyv na presnosť rektifikácie je výška
zhotovenia fotografie, pričom platí, že s narastajúcou výškou zhotovenia fotografie narastá aj
vzdialenosť od stredu rektifikačného kríža, pri ktorej sa odchýlka pohybuje v prijateľných
hraniciach.
Použitie konkrétneho typu zariadenia na zhotovenie fotografie má tiež vplyv na presnosť
rektifikácie, pričom sa odporúča používať čo najmodernejšie fotoaparáty s kvalitným
rozlíšením. V prípade použitia smartfónu s kvalitným fotoaparátom sa pri dokumentovaní vo
väčších vzdialenostiach od stredu rektifikačného kríža môže prejaviť nižšia kvalita prevedenia
optického systému zariadenia oproti klasickým fotoaparátom s podobným rozlíšením.
Na základe vyhodnotenia analýzy viacerých vplyvov na presnosť rektifikácie možno vysloviť
nasledujúce odporúčania pri zhotovovaní fotodokumentácie miesta dopravnej nehody:
•
•
•
•

fotografie zhotovovať pod uhlom 45° voči ramenám rektifikačného kríža,
fotografie zhotovovať z najvyššieho možného bodu (z výšky cca 6 m),
na zhotovenie fotografií používať zariadenie s čo najlepším najlepším rozlíšením,
fotografiu zhotoviť tak, aby os šošovky smerovala na objekt, tzn. aby v jednej rovine
bol stred rektifikačného kríža, snímaný objekt a šošovka fotoaparátu (smerom do strán
od osi šošovky chyba po rektifikácii narastá).
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•

6

vyhotoviť viacero fotografií z dôvodu následného výberu kvalitnej fotografie, nakoľko
pri väčších vzdialenostiach od rektifikačného kríža sa ťažšie identifikujú stredy
rektifikačných terčíkov, čo má vplyv na konečnú kvalitu zrektifikovanej fotografie.
[3,4,5,6,8]
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DIGITÁLNÍ TACHOGRAFY – OVĚŘENÍ RYCHLOSTI
DIGITAL TACHOGRAPHS – SPEED VERIFICATION
Adam Reza 25), Piotr Ciępka 26), Robert Janczur 27)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá porovnáním rychlostí jízdy vozidla zaznamenané za pomoci digitálního
tachografu a rychlosti naměřené pomocí zařízení VBox.
Porovnání je prováděno při rychlosti od několika až do 70 km/h. Pro malé rychlosti bylo
provedeno porovnání, jak pro jízdu vpřed, tak i vzad. Zkoušky obsahují zrychlování, jízdu
ustálenou rychlostí i brzdění. Z porovnání vyplývá, že při malých rychlostech měří digitální
tachografy rychlost s přesností do 1 km/h. Při větších rychlostech, především během změn
rychlosti jízdy, se odchylka rychlostí většinou pohybuje do 2 km/h.
ABSTRACT:
In the article authors show test results regarding the comparison of the speed recorded by the
digital tachograph with the values measured by the VBox apparatus. The comparison applies
to a speed range from several kilometers per hour to 70 km/h. For low speeds, also forward
and reverse speeds were compared. The tests were carried out for acceleration and braking
and fixed driving speeds. The comparison shows that with mild changes in speed, digital
tachographs record speed with an accuracy not less than 1 km/h. With speed changes, the
difference between the actual and registered speed usually does not exceed 2 km/h.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Digitální tachograf, VBox, přesnost, brzdění, zrychlení, tahač.
KEYWORDS:
Digital tachograph, VBox, accuracy, braking, acceleration, tractor unit.

1

ÚVOD

Pro užitková vozidla o maximální povolené hmotnosti vyšší než 3,5 t a také v autobusech, je
při první registraci zákonem stanovená povinnost montáže tachografu. Vzhledem k dnešnímu
množství převáženého zboží, dochází relativně často k nehodám vozidel s tachografy.
Maximální povolená odchylka měření tachografu činní ±6 km/h [1].
Při zahájení výzkumu jsme se sami sebe ptali, jaká je skutečná odchylka měření tachografu.
Z expertní praxe vyplývá, že je relativně mnoho nehod, s často vážnými následky, ke kterým
dochází v nízkých rychlostech. Jedná se hlavně o nehody nákladních vozidel, při kterých
dochází ke střetu s cyklisty nebo chodci. K těmto nehodám dochází, jak při pohybu vozidla
směrem dopředu, tak i při couvání. Otázkou je odchylka rychlosti skutečné od naměřené, která
může činit v případě nízkých rychlostí i více než 100 %.
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2

POŽADAVKY KLADENÉ NA TACHOGRAFY

Vybrané konstrukční a funkční požadavky na digitální tachografy [2]:
•
•
•
•
•
•
•
•

3
3.1

Tachograf rozpozná jízdu vozidla v okamžiku detekce více než 1 pulzu/s po čas kratší
než 5 s;
Přesnost měření času je nejméně ±1 s;
Vzdálenost ujetá vozidlem je registrována bez ohledu na směr pohybu;
Měření vzdálenosti je s přesností nejméně na 0,1 km;
Odchylka přesnosti měření vzdálenosti je maximálně ±1 % před instalací (na kontrolní
stolici), ±2 % po montáži a během periodického ověřování tachografu, ±4 % během
provozu;
Rozsah měřených rychlostí od 0 do 220 km/h z s přesností nejméně ±1 km/h. Záznam
rychlosti probíhá s dodatečnou přesností ±0,5 km/h relativně vzhledem k naměřeným
hodnotám;
Pro rychlosti od 0 do 180 km/h, je rychlost měřena s přesností ±1 km/h;
Maximální odchylka uváděné rychlosti je ±6 km/h. Tato tolerance obsahuje ±2 km/h na
výměnu, opotřebení a změnu tlaku pneumatik, a ±1 km/h na měření prováděná během
ověřování tachografu.

JÍZDNÍ ZKOUŠKY
Cíl zkoušek

Cílem zkoušek bylo porovnání rychlosti zaznamenané pomocí digitálních tachografů se
skutečnou rychlostí zachycenou pomocí zařízení VBox 3i.
3.2

Čas, místo a podmínky zkoušek

Zkoušky proběhly v letech 2018 a 2019. Měření v nízkých rychlostech bylo provedeno mimo
veřejně přístupné pozemní komunikace, vyšší rychlosti byly měřeny za normálního provozu.
V čase zkoušek panovaly velmi dobré atmosférické i provozní podmínky. Bylo slunečno a
povrch vozovky byl suchý a čistý.
3.3

Průběh zkoušek

Zkoušky začínaly akcelerací vozidla, dále následovala jízda ustálenou rychlostí a následné
brzdění. Také jsme provedli testy, během kterých se rychlost jízdy měnila. Porovnání rozsahu
rychlostí do 70 km/h je uvedeno na obrázku č. 11. Nejvíce zkoušek bylo provedeno pro malé
rychlosti v obou směrech jízdy. Celkově bylo vykonáno několik desítek testů při různých
rychlostech.
3.4

Vozidla použitá pro zkoušku

Pro zkoušky byly použity dva tahače. Pro provedení zkoušky byl použit rok starý MercedesBenz Actros 1845, s malým proběhem kilometrů, zatímco v druhém případě byl použit tahač
Volvo FH 460 EURO6 s daleko vyšším počtem ujetých kilometrů, u kterého uběhly dva roky
od posledního ověření tachografu. Základní data zkoušených vozidel jsou uvedena v tabulce 1,
na obr. 1 a 2 jsou zachyceny zkušební tahače.
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Tab. 1 – Údaje o vozidlech použitých k testování.
Tab. 1 – Data of vehicles used for testing.
Mercedes-Benz Actros 1845

Volvo FH 460EURO6

Rok výroby

2017

2015

Pohotovostní
hmotnost

8026 kg

6870 kg

Pneumatiky na
přední nápravě

Goodyear FuelMax S HL
315/60 R22.5

FESTE
315/70R22.5

Pneumatiky na zadní
nápravě

Continental Conti Eco Plus HD3
295/60 R22.5

Sava ORJAK 4
315/70R22.5

Stav tachometru

70 286 km

394 766 km

Obr. 1 – Tahač Mercedes-Benz.
Fig. 1 – Mercedes-Benz tractor unit.

Obr. 2 – Tahač Volvo.
Fig. 2 – Volvo tractor unit.
Oba zkoušené tahače byly vybaveny digitálními tachografy od firmy Continental Automotive
GmbH. v tabulce 2 jsou uvedeny základní údaje tachografů, na obr. 3 jsou fotografie čelních
panelů tachografů.
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Tab. 1 – Základní údaje o tachografu.
Tab. 1 – Basic tachograph data.
Mercedes-Benz Actros 1845

Volvo FH460 EURO6

Výrobce

Continental Automotive GmbH

Continental Automotive GmbH

Číslo výrobku

1381.2014003002

1381.1232309007

Výrobní číslo

4689950/0217/06/A1

3694810/1114/06/A1

Datum výroby

7 lutego 2017 r.

5 listopada 2014 r.

Datum poslední
kalibrace

16 maja 2017 r.

18 września 2017 r.

Konstanta vozidla

w=9972 imp/km

w=4825 imp/km

Konstanta tachografu

k=9972 imp/km

k=4825 imp/km

Skutečný obvod kol

l= 2901 mm

l= 3110 mm

Rozměr kol během
kalibrace

295/60R22.5

315/70R22.5

Obr. 3 – Tachografy vozidel Mercedes-Benz (vlevo) a Volvo (vpravo).
Fig. 3 – Mercedes-Benz (on the left) and Volvo (on the right) tachographs.
Zařízení použité během zkoušek

3.5

Během testů byla rychlost měřena pomocí zařízení od firmy Racelogic – VBox 3i (obr. 4), která
se skládá z:
•
•

přijímače GPS se záznamem dat
měřícího bloku IMU vybaveného:
− gyroskopickým senzorem zrychlení
− 3 gyroskopickými snímači úhlové rychlosti.
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Obr. 4 – Měřící zařízení VBox 3i.
Fig. 4 – VBox 3i measurting device.
3.6

Výsledky zkoušek

Porovnali jsme hodnoty rychlosti zaznamenané digitálním tachografem s hodnotami
změřenými pomocí zařízení VBox 3i. Pro tento článek jsme z mnoha provedených měření
vybrali několik zkoušek. Pro každou ze zkoušek jsme vytvořili grafické porovnání rychlosti
zaznamenané digitálním tachografem s hodnotami změřenými pomocí zařízení VBox 3i a také
jsme do grafů zanesli hodnotu rozdílů rychlostí.
Nadto jsme pro vyšší objektivitu porovníní rychlostí zaznamených digitálním tachografem s
hodnotami změřenými pomocí zařízení VBox 3i. výsledků uvedli:
•
•
•

maximální hodnotu,
střední hodnotu,
směrodatnou odchylku.

Průběhy rychlostí získané ze zařízení VBox 3i byly filtrovány pomocí CFC dolní propusti.
Maximální hodnota byla vypočtena s přihlédnutím k absolutním hodnotám všech čísel pro
zohlednění kladných i záporných odchylek.
3.6.1

Jízda do předu

Výsledky testů pro jízdu vpřed jsou uvedeny na obr. 5–11. Při jízdě ustálenou rychlostí
maximálně 12 km/h, byla odchylka mezi rychlostí zaznamenanou tachografem a měřícím
zařízením, menší než 1 km/h. O něco větší rozdíl, do 2 km/h, byl při jízdě vyššími rychlostmi
a také při změnách rychlostí. Je však třeba zdůraznit, že větší maximální rozdíly se týkají velmi
malých časových intervalů. Směrodatná odchylka činila u nižších rychlostí 0,2÷0,4 km/h, u
vyšších poté nepřekročila 0,8 km/h.

Obr. 5 – Porovnání rychlostí pro tahač Mercedes – jízda vpřed, rychlost max. 3 km/h.
Fig. 5 – Comparison of speeds for a Mercedes – driving forward, speed max. 3 km/h.
Vypočtené hodnoty:
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•
•
•

hodnota maximální 0,9 km/h,
střední hodnota 0,3 km/h,
směrodatná odchylka 0,2 km/h.

Obr. 6 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda vpřed, rychlost max. 4 km/h.
Fig. 6– Comparison of speeds for a Volvo tractor – driving forward, speed max. 4 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 0,9 km/h,
střední hodnota 0,5 km/h,
směrodatná odchylka 0,3 km/h.

Obr. 7 – Porovnání rychlostí pro tahač Mercedes – jízda vpřed, rychlost max. 10 km/h.
Fig. 7 – Comparison of speeds for a Mercedes – driving forward, speed max. 10 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•

hodnota maximální 0,8 km/h,
střední hodnota 0,2 km/h,
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•

směrodatná odchylka 0,3 km/h.

Obr. 8 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda vpřed, rychlost max. 11 km/h.
Fig. 8 – Comparison of speeds for a Volvo tractor - driving forward, speed max. 11 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 0,9 km/h,
střední hodnota 0,3 km/h,
směrodatná odchylka 0,4 km/h.

Obr. 9 – Porovnání rychlostí pro tahač Mercedes – jízda vpřed, rychlost max. 32 km/h.
Fig. 9 – Comparison of speeds for a Mercedes – driving forward, speed max. 32 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 1,8 km/h,
střední hodnota 0,3 km/h,
směrodatná odchylka 0,5 km/h.
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Obr. 10 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda vpřed, rychlost max. 29 km/h.
Fig. 10 – Comparison of speeds for a Volvo tractor – driving forward, speed max. 29 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 1,7 km/h,
střední hodnota 0,1 km/h,
směrodatná odchylka 0,8 km/h.

Obr. 11 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda po delší časový úsek, při rychlostech
kolem 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h a 70 km/h. Poznámka – pro zlepšení čitelnosti byl graf
znázorňující rozdíly mezi rychlostmi zvětšen 10 krát.
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Fig. 11 – Comparison of speeds for a Volvo tractor - driving in the long run at speeds set at
around 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h and 70 km/h. Note – to improve readability, the graph
showing the differences between speeds has been scaled 10 times.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

3.6.2

hodnota maximální 1,8 km/h,
střední hodnota 0,4 km/h,
směrodatná odchylka 0,4 km/h.

Jízda vzad

Na obr. 12–15 jsou zobrazeny výsledky čtyř zkoušek provedených jízdou zpět (couváním). Dvě
zkoušky byly provedeny pomalým couváním rychlostí okolo 3 km/h, zatímco další dvě zkoušky
byly provedeny couváním rychlostí blížící se 10 km/h. Porovnání rychlostí zaznamenaných
digitálním tachografem a zařízením VBox ukazuje, že odchylka se pohybovala okolo 1 km/h.
Směrodatná odchylka nicméně byla v rozmezí 0,2÷0,5 km/h.

Obr. 12 – Porovnání rychlostí pro tahač Mercedes – jízda vzad, rychlost max. 3 km/h.
Fig. 12 – Comparison of speeds for a Mercedes tractor – reverse, speed max. 3 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 0,8 km/h,
střední hodnota 0,4 km/h,
směrodatná odchylka 0,2 km/h.
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Obr. 13 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda vzad, rychlost max. 3 km/h.
Fig. 13 – Comparison of speeds for a Volvo tractor – reverse, speed max. 3 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 1,0 km/h,
střední hodnota 0,1 km/h,
směrodatná odchylka 0,5 km/h.

Obr. 14 – Porovnání rychlostí pro tahač Mercedes – jízda vzad, rychlost max. 9 km/h.
Fig. 14 – Comparison of speeds for a Mercedes tractor – reverse, speed max. 9 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

hodnota maximální 0,9 km/h,
střední hodnota 0,3 km/h,
směrodatná odchylka 0,3 km/h.
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Obr. 15 – Porovnání rychlostí pro tahač Volvo – jízda vzad, rychlost max. 9 km/h.
Fig. 15 – Comparison of speeds for a Volvo tractor – reverse, speed max. 9 km/h.
Vypočtené hodnoty:
•
•
•

4

hodnota maximální 1,1 km/h,
střední hodnota 0,2 km/h,
směrodatná odchylka 0,5 km/h.

ZÁVĚR

Během zkoušek digitální tachografy snímaly rychlost vozidla velmi dobře. Při jízdě malými
rychlostmi byla odchylka mezi rychlostí naměřenou a skutečnou, do 1 km/h. Větších odchylek,
zhruba 2 km/h, bylo dosaženo při vyšších rychlostech jízdy, zejména pak při náhlých změnách
rychlosti. Velikost rozdílu mezi naměřenou a skutečnou rychlostí byla nezávislá na použitém
vozidle.

5
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HRANICE VYUŽITEĽNOSTI FOTOGRAMETRICKEJ METÓDY PRI
DOKUMENTOVANÍ MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY POLÍCIOU.
LIMITS OF THE PHOTOGRAMMETRIC METHOD FOR POLICE PROCESS OF
DOCUMENTING OF TRAFFIC ACCIDENT SCENE
Stanislav Stehel 28), Zdeněk Svatý 29), Peter Vertaľ 30) Ladislav Imrich 31)
ABSTRAKT:
Článok sa zaoberá využívaním viacsnímkovej fotogrametrickej metódy pre potreby
dokumentovania miesta dopravnej nehody Políciou počas znížených svetelných podmienok a
nepriaznivého počasia. Žilinská univerzita v spolupráci s Políciou SR v súčasnosti realizuje
výskum na zistenie využitia viacsnímkovej fotogrametrie za nepriaznivých svetelných a
poveternostných podmienok. Blízka fotogrametria a jej následný výstup (3D model miesta
dopravnej nehody) by mohol byť v budúcnosti bohatým zdrojom informácií pre znalcov. Taktiež
by sa mohol stať neoceniteľným dôkazom a podkladom pre sudcov, prokurátorov a advokátov
pre reálnejšie zobrazenie situácie aká bola na mieste dopravnej nehody v čase obhliadky.
Príspevok poskytuje súbor činností potrebných pre aplikáciu fotogrametrickej metódy
dokumentovania miesta dopravnej nehody. Obrazová a priestorová rekonštrukcia je
prezentovaná na 2 študijných prípadoch, ktoré boli vyhotovené počas noci a husteného
sneženia. Pre každý výstup sú uvedené všeobecné postupy priestorovej rekonštrukcie a výsledné
výstupy s ich praktickým využitím. Na záver sú zhrnuté limity a možnosti praktického využívania
metódy viacsnímkovej fotogrametrie pre potreby Polície a znaleckého dokazovania.
ABSTRACT:
The article deals with the use of a photogrammetry method for the purpose of documenting the
traffic accident scene by the police during low light conditions and adverse weather condition.
The University of Žilina with the Slovak Police, is currently doing research to determine the
use of photogrammetry under adverse light and weather conditions. The close range
photogrammetry and its subsequent output (3D model of the accident site) could be a source of
information for experts in the future. It could also become invaluable evidence for judges,
prosecutors and lawyers can better imagine the situation at the traffic accident scene at this
time when the accident caused. The paper provides a set of activities necessary for the
application of the photogrammetric method of documenting the accident site. The visual and
spatial reconstruction is presented on 2 study cases, which were made during the night and
heavy snowfall. For each output are given general procedures of spatial reconstruction and the
resulting outputs with their practical use. Finally, the limits and possibilities of practical use
of photogrammetry for the purposes of Police and expert evidence are summarized.
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1

ÚVOD

Ohliadka miesta dopravnej nehody je dôležitá činnosť Polície na mieste dopravnej nehody.
Vyhotovené podklady z ohliadky slúžia ako vstupné údaje pre následné znalecké dokazovanie.
Na kvalite vyhotovených pokladoch závisí výsledná presnosť znaleckého dokazovania. Ak je
ohliadka vykonávaná s určitou nepresnosťou, následná chyba rastie a výsledok nemusí byť až
taký jednoznačný ako zadávateľ predpokladal. Taktiež sa stáva, že na mieste dopravnej nehody
policajt nezadokumentuje všetky stopy. Niektoré stopy sú pre policajta bezvýznamné
a domnieva sa, že nesúviseli s dopravnou nehodou, avšak pri znaleckom dokazovaní by
zodpovedali nejednu otázku. Činnosť policajta na úseku dopravných nehôd je náročná. Súdny
znalec z odboru cestná doprava musí byť vysokoškolsky vzdelaná osoba, sústavne sa vzdelávať
a využívať najnovšie poznatky vedy a techniky na objasňovanie príčin dopravnej nehody. Je
však možné, že jeho podklady k znaleckému skúmaniu budú vyhotovené policajtom, ktorý je
na oddelení dopravných nehôd krátky čas a nemá až také špecializované technické vedomosti
o tom, čo znalci ku znaleckému dokazovaniu potrebujú a vykonanie ohliadky miesta dopravnej
nehody je nedostatočne spracované, pretože policajt na mieste nezadokumentoval a nezameral
potrebné stopy. Taktiež sa môže stať aj skúsenému policajtovi, že pri vysokom nápade
dopravnej nehodovosti na danej službe musí ohliadku vykonať čo najrýchlejšie a môže sa stať,
že zabudne zadokumentovať určitú stopu, prípadne nesprávne zameria polohu danej stopy.
Z uvedených dôvodov by bolo vhodné, zaviezť na úsek dokumentovania dopravných nehôd
postupy, ktoré by v maximálnej možnej miere eliminovali subjektivitu osoby vykonávajúcej
činnosti súvisiace s ohliadkou. Jednou z týchto možností, je dokumentovať miesto dopravnej
nehody s využitím fotogrametrických metód. Vyhotovením fotodokumentácie presne určenými
postupmi a následným spracovaním digitálnej fotodokumentácie v softvéroch umožňujúcich
vytvorenie 3D modelu so známymi rozmermi by eliminovali subjektívne chyby osoby
vykonávajúcej obhliadku a ich výstupom by bol 3D model, v ktorom by bolo možné dodatočne
zamerať potrebné rozmery a lepšie si predstaviť ako to na danom mieste v danom čase vyzeralo.
Dopravné nehody sú dokumentované za každého počasia a v akúkoľvek dennú aj nočnú
hodinu. V súčasnej dobe sa fotogrametria využíva najmä za ideálnych svetelných a
poveternostných podmienok. Pre využitie fotogrametrie pri dokumentovaní dopravných nehôd
je potrebné zistiť, či bude možné spracovať vytvorenú fotodokumentáciu aj v zhoršených
svetelných podmienkach. Autori v článku predstavia, či je možné využiť uvedenú metódu za
zhoršených svetelných podmienok a ako vplýva zmena svetelných a poveternostných
podmienok na presnosť vytvoreného 3D modelu.
1.1

Digitálna obrazová korelácia

Obrazová korelácia je metóda používaná k automatickej identifikácií a jedinečnému prepojeniu
zhodných prvkov snímaného predmetu (bodov, vzorov, hrán) na dvoch alebo viacerých fotkách
zachytávajúcich predmet záujmu. Pokiaľ by sme hľadali obraz homologického bodu
(reprezentovaný jedným pixelom na jednom obraze) len v rámci jediného pixelu, našli by sme
až stovky tisíc rovnakých pixelov v druhom obrázku. Preto sa využíva predpokladu, že každý
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bod má do istej miery unikátne okolie, pomocou ktorého dokážeme identifikovať polohu
homologického bodu v druhom obraze. Čím bude okolie bodu väčšie, tým bude
pravdepodobnosť nájdenia správneho homologického bodu vyššie, ale zvýšia sa tým nároky na
výpočet.
1.2

Fotogrametrické softvéry využívajúce digitálnu obrazovú koreláciu

Spracovanie a vyhodnotenie fotografií v digitálnej forme v rámci grafického užívateľského
prostredia vedie k zlepšeniu efektivity a kvality spracovania. Výhodou je, že zobrazenie
fotografií, tvorba priestorového modelu a výsledné dáta sú tvorené v rámci jedného uzavretého
programu. Existuje celá rada softvérových riešení, ktoré umožňujú spracovanie blízkej alebo
leteckej fotogrametrie. Hlavne v oblasti digitálnej obrazovej korelácie a spracovania veľkého
množstva nemeračských fotografií nastal na začiatku 21. storočia dynamický rozvoj
ponúkaných softvérových riešení. V princípe sa môže jednať ako o samostatný komerčný
softvér, napríklad Metashape od firmy Agisoft, alebo o opensource riešenia, ktoré je možné
používať ako freeware ako napríklad softvér Bundler, alebo softvérové doplnky do iných
softvérových nástrojov, napríklad Structure from Motion tool box pro program Matlab a
podobne. Ako posledný variant, ktorá je stále do určitej miery používaná hlavne pre leteckú
fotogrametriu, je spracovanie dát prostredníctvom webových aplikácií. V uvedenom prípade
užívateľ nahrá fotky na server poskytovateľa služieb a po spracovaní je mu výsledok zaslaný
späť.

2

DOKUMENTOVANIE MIESTA DOPRAVNEJ
ZHORŠENÝCH SVETELNÝCH PODMIENOK

NEHODY

ZA

V súčasnosti na dokumentovanie miesta dopravnej nehody sa na území Slovenskej republiky
využíva fotoaparát a koliesko na meranie vzdialenosti. Ďalšími pomôckami sú laserový merač
vzdialenosti, nivelačná lať, rektifikačný kríž, reflexný sprej. Výjazd k dopravným nehodám
nedisponuje inými prostriedkami na dokumentovanie miesta dopravnej nehody. Mnohé
nástroje si policajti vyhotovujú sami, pre uľahčenie činnosti pri výjazdoch k dopravným
nehodám. V prípadoch, kedy sa jedná o obzvlášť závažnú dopravnú nehodu, prichádza na
miesto kriminalistický technik, ktorý dokumentuje miesto podrobnejšie, je vybavený
mnohokrát kvalitnejšou záznamovou technikou a v budúcnosti sa plánuje vystrojiť aj 3D
laserovým skenerom. Obstarávacia cena laserového 3D skenera je vysoká, prístroj je nadmerne
citlivý na otrasy a z týchto dôvodov je ekonomicky neúnosné, aby bolo každé výjazdové
vozidlo k dopravným nehodám vybavené týmto prístrojom. Avšak na vytvorenie 3D modelu
hustého mračna bodov nie je potrebné používať niekoľkonásobne drahý 3D laserový skener ale
stačí určeným postupom vyhotoviť fotodokumentáciu miesta dopravnej nehody a následne ju
spracovať v počítačovom softvéri. V súčasnosti už existujú výstupy, s akou presnosťou sa dá
pracovať pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody s využitím fotogrametrických softvérov.
Tieto výskumy boli realizované počas ideálnych svetelných podmienok a pracujú v presnosťou
niekoľkých milimetrov, ktorá je závislá od kvality použitého fotoaparátu a počtom
vyhotovených fotografií zaznamenávanej oblasti. Pre všestranné využitie metódy pri
dokumentovaní miesta dopravnej nehody políciou bude potrebné zistiť, s akou presnosťou
a spoľahlivosťou metóda pracuje v zhoršených svetelných a poveternostných podmienkach.
Na účely vyhotovenia fotodokumentácie pre tento článok bola použitá cesta, ktorá je málo
frekventovaná. Na tejto ceste bola nakreslená simulovaná dopravná nehoda. Cesta sa nachádza
v odľahlej časti obce bez umelých zdrojov svetla ako je napríklad pouličné osvetlenie, reklama
a iné zdroje svetla. Pri fotografovaní boli použité nastavenia fotoaparátu podľa základných
fotogrametrických princípov a obrázky boli vyhotovované s dostatočným prekrytím
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a zaznamenali celú scénu. Na spracovanie bol použitý fotogrametrický software Metashape od
formy Agisoft (verzia 1.5.1 build 7618, 64 bit).
2.1

Dokumentovanie počas noci

Pri využití fotogrametrie je potrebné, aby bola zaznamenávaná oblasť dostatočne osvetlená,
objekty neboli reflexné a svetelné podmienky sa výrazne nemenili (napr. východ slnka, západ
slnka). Pri dodržaní uvedených podmienok je metóda použiteľná a dostatočne presná.
V prípade ak sa zotmie a zhoršia sa svetelné podmienky, prichádzame do problému, že scéna
nie je dostatočne osvetlená a nastáva tu možnosť, že nebude možné pomocou softvéru
automaticky vyhotoviť 3D model miesta dopravnej nehody. Pri hľadaní možností ako čo
najjednoduchšie postupovať pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody za akýchkoľvek
svetelných podmienok, bol do úvahy vzatý variant, že by sa mohlo miesto zadokumentovať
s fotoaparátom s vysoko kvalitným čipom, ktorý dokáže vyhotovovať snímky v zhoršených
svetelných podmienkach bez externého zdroja svetla (blesku) pri vysokom ISO s dostatočnou
svetlosťou. Na túto možnosť bol použitý fotoaparát Sony RX 100 V. Nastavením vysokého ISO
boli vyhotovené fotografie, ktoré dostatočne zobrazovali miesto dopravnej nehody, avšak
vysoká miera šumu znemožňovala vytvorenie 3D modelu vo fotogrametrickom softvéri.

Obr. 1 – Detail fotografie snímanej v noci s ISO 12 800 bez použitia blesku
Fig. 1 – Detail of picture captured during the night with ISO 12 800, no flash
Scéna bola zachytávaná počas noci, kedy bol mesiac v nove a na mieste sa nenachádzali počas
fotenia žiadne externé zdroje svetla. Fotoaparát mal nastavenú najvyššiu možnú citlivosť
snímača (ISO). Konečná poloha vozidla a zadokumentované stopy boli zreteľne zobrazené,
avšak softvér Metashape nedokázal vyhotovenú fotodokumentáciu spracovať, nakoľko
vykazovala vysokú mieru šumu.
Proces vytvárania fotodokumentácie pomocou maximálneho ISO nebol vhodný, pretože
rekonštrukcia a vytvorenie 3D modelu nebolo možné. Fotografie sa v softvéri nedokázali ani
zarovnať. Prvým záverom je, že pre potreby fotogrametrických softvérov je potrebné mať
fotodokumentáciu s čo najmenším šumom a najväčšou ostrosťou obrazu. Ďalšou cesto bolo
osvetlenie scény externým svetlom, ktoré dostatočne osvetlí toto miesto. Boli vyskúšané
viaceré formy. Jednou z nich bolo permanentné osvetlenie danej scény s lampou, prípadne
baterkou. Tento variant sa moc neosvedčil a optimálne riešenie bolo použitie externého blesku.
Pri korektnom nastavení fotoaparátu a blesku, dokážeme dostatočne osvetliť scénu, ktorá je
následne bez problémov vyhodnocovaná vo fotogrametrických softvéroch. Na obrázku č. 2 je
zobrazené maximálne možné osvetlenie oblasti záujmu dokumentovania a to ideálnym
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nastavením fotoaparátu a externého blesku. Terčíky sú od seba vzdialené 1 meter. Vhodným
nastavením fotoaparátu a blesku je možné vytvoriť podklady vhodné pre priestorovú
rekonštrukciu.

Obr. 2 – Osvetlenie scény pri správnom nastavení blesku
Fig. 2 – Illumination of scene with proper set of flash and camera
Ďalšou pomôckou pri priestorovej rekonštrukcií boli kódované terče vygenerované v programe
Metashape. Terče slúžia na označenie bodov záujmu, zistenie referenčnej vzdialenosti,
zadefinovanie kontrolných alebo lícovacích bodov. Taktiež ak sa na fotografii nachádza viac
ako 3 kódované terče, softvér sa jednoduchšie orientuje a v prvom kroku s väčšou presnosťou
zarovnáva jednotlivé fotografie. Rozloženie kódovaných terčov v oblasti záujmu je vidieť na
obrázku č. 3.

Obr. 3 – Použitie kódovaných terčov na mieste a ich identifikácia v softvéri Metashape
Fig. 3 – Using coded targets in scene and their identification by Agisoft Metashape
Ak softvér nevie zarovnať určitú fotografiu, existuje možnosť vytvoriť ručne minimálne 3
body, ktoré sú zobrazené na viacerých zarovnaných fotografiách a fotografia sa zarovná. Avšak
ak máme na scéne kódované terče, nemusíme tieto body vytvárať manuálne, ale automaticky
ich z fotografií zdetekujeme pomocou funkcie v softvéri.
Použitím externého blesku bola oblasť záujmu dostatočne osvetlená a zadokumentovaná. Na
fotenie bol použitý fotoaparát Nikon D7100 a externý blesk Nikon Speedlight SB-700. Externý
blesk bol jediný zdroj svetla v danej oblasti. Pri dokumentovaní neboli použité žiadne statívy.
Fotodokumentácia bola vyhotovená z rúk s kontinuálnym pozorovaním oblasti cez hľadáčik
fotoaparátu. Fotografie boli do softvéru vložené v neupravovanom stave, vo formáte JPEG. Po
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prvom kroku, takzvanom zarovnaní fotografií bolo identifikovaných cca 50 000 bodov.
Program zarovnal 110 fotografií a použil ich na rekonštrukciu.

Obr. 4 – Pozície jednotlivých fotografií po zarovnaní
Fig. 4 – Photos position after alignment
Ďalším krokom po zarovnaní vyhotovených fotografií je podrobnejšia rekonštrukcia
geometrickej scény. Získa sa pomocou algoritmu, ktorý sa spracováva už na zarovnanej skupine
fotografií. Algoritmus pracuje na základe pixelov a využíva hĺbkové mapy snímok, čím
umožňuje získať vyššiu úroveň detailov ako prvá fáza zarovnávania vyhotovených fotografií.
Výsledkom tohto postupu je husté mračno bodov. V uvedenom prípade softvér vytvoril
v druhej fáze cca 11 miliónov bodov. Výsledné 3D husté mračno bodov je zobrazené na
obrázku č. 5.

Obr. 5 – 3D model hustého mračna bodov počas noci
Fig. 5 – 3D dense point cloud during the night
Overenie presnosti vytvoreného 3D modelu je potrebné vykonať prostredníctvom kódovaných
terčov a ich známych vzdialeností. Terče boli rozmiestnené rovnomerne po snímanej oblasti
a aj nalepené na vozidle. Nasledujúca tabuľka č. 1. zobrazuje s akou presnosťou bolo husté
bodové mračno 3D modelu vytvorené. Podľa vygenerovanej tabuľky z programu Metashape je
spracovaný model s presnosťou na 1 centimeter. Aj keď nebola splnená jedna z podmienok pre
vytvorenie 3D modelu a to dostatočne osvetlené miesto simulovanej dopravnej nehody,
vytvorenie 3D modelu bolo s dostatočnou presnosťou pre následnú znaleckú analýzu prípadnej
dopravnej nehody.
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Tab. 1 – Presnosť vytvoreného 3D modelu vytvoreného počas noci
Tab. 1 – 3D model accuracy created during the night

2.2

Dokumentovanie v noci počas hustého sneženia

Druhé modelové riešenie dokumentovania miesta dopravnej nehody sa zaoberá ďalším
problémom a to snežením. Snehové vločky predstavujú výzvu pre fotogrametrické spracovanie.
Rovnomerná štruktúra snehu obmedzuje množstvo kľúčových bodov pre zarovnanie
vyhotovených fotografií. Okrem iného však aj sneh zakrýva dôležité prvky na ceste. Pre
predstavivosť sú poveternostné podmienky zobrazené na obrázku č. 6. Na zaznamenávanie bol
použitý rovnaký fotoaparát, blesk a aj nastavenie ako v predchádzajúcom prípade. Taktiež boli
v zaznamenávanej oblasti a na vozidle rozmiestnené kódované terče.

Obr. 6 – Nočná doba počas hustého sneženia
Fig. 6 – Night time and heavy snowfall
Počas hustého sneženia boli niektoré terče zakryté padajúcim snehom, tak sa nezobrazili
korektne a nebolo ich možné použiť na ďalšie merania a vyhodnocovania presnosti. Napriek
tomu boli v 3D modely použité aj ručne určované body, ktoré budú taktiež využité na meranie
presnosti modelu.
Počas snímania simulovaného miesta dopravnej nehody bolo vyhotovených 156 fotografií. Pri
snímaní boli dodržané základné pravidlá ako dostatočné prekrytie vyhotovených fotografií. Po
vložení do softvéru Metashape sa podarilo v prvej fáze spracovania zarovnať 144 fotografií. 12
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fotografií nebolo vyhotovených v súlade s fotogrametrickými pravidlami a preto ich nedokázal
softvér použiť. Neobsahovali dostatočný počet spoločných bodov, boli rozmazané, neboli
vyhotovené s dostatočným prekrytím alebo neboli dostatočne svetlé. Napriek tomu bol
vyhotovený dostatočný počet fotografií na vytvorenie 3D hustého mračna bodov. V prvom
kroku bolo identifikovaných bez mála 34 000 bodov. V druhej fáze vytváranie hustého mračna
bodov identifikoval softvér cca 18 miliónov bodov, z ktorého vznikol zreteľný 3D model
hustého mračna bodov, ktorý je zobrazený na obrázku č. 7.

Obr. 7 – 3D model hustého mračna bodov vytvoreného počas hustého sneženia
Fig. 7 – 3D dense point cloud created during heavy snowfall
Ako je možné vidieť na obrázku č. 7, pri dostatočnom osvetlení a nastavení fotoaparátu si vie
fotogrametrický softvér vyhľadať dostatočný počet totožných množín bodov, ktoré dokáže
následne zrekonštruovať. V tabuľke č. 2 sú zobrazené hodnoty presnosti vytvoreného 3D
modelu hustého mračna bodov. Ako je možné vidieť, presnosť vytvoreného modelu je
v rozmedzí 1 centimetra. Presnosť je dostačujúca pre znalecké skúmanie a prípadnú
rekonštrukciu nehodového deja. Pokusom bolo zistené, že padajúce vločky nemajú výrazný
vplyv na nepresnosť vytváraného modelu. Správne nastavenie blesku fotoaparátu dokáže
eliminovať počet zachytených snehových vločiek na fotografii. Napriek tomu, ak sa aj nejaká
vločka na fotografii zachytí, nebude jej poloha totožná s akoukoľvek inou fotografiou, takže
softvér s ňou nebude počítať a jej polohu zanedbá.

Tab. 2 – Presnosť vytvoreného 3D modelu počas hustého sneženia
Tab. 2 – 3D model accuracy created during heavy snowfall
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3

ZÁVER

Na základe vykonaných prípadových štúdií je zrejmé, že by využívanie fotogrametrických
softvérov a postupov dokumentovania miesta dopravnej nehody Políciou SR malo zmysel.
Nakoľko sa dopravné nehody nedokumentujú len počas ideálnych svetelných
a poveternostných podmienok, ale aj v zhoršených ako je noc alebo husté sneženie a
z technického hľadiska existuje cesta ako využívať fotogrametriu pri dokumentácii miesta
dopravnej nehody. Viacsnímková obrazová korelácia na rozdiel od jednosnímkovej rovinnej
rektifikácie, pracuje s vyššími presnosťami. Vytvorený 3D model reálnejšie zobrazuje
zaznamenanú oblasť. Pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní a následne pre
súdy alebo správne orgány by 3D model sprostredkoval lepšiu ilustráciu situácie na mieste
dopravnej nehody v čase jej ohliadky.
Využívaním fotogrametrie by sa odstránili subjektívne chyby v ohliadke vykonanej osobou,
nakoľko manipulácia s 3D modelom je veľmi obtiažna. Po zaznamenaní miesta je veľmi
náročné až priam nemožné, fotodokumentáciu pozmeniť a tým premiestniť pozmeniť alebo
odstrániť niektoré stopy. Vytvorenie modelu je možné dodatočne skontrolovať cez
vygenerovaný výstup zo softvéru, ktorý zaznamenáva konkrétne kroky pri vytváraní modelu.
Taktiež originál fotodokumentácie je uchovávaný na útvare Policajného zboru a bez problémov
je možné opakovane vytvoriť 3D model, pretože je to opakovateľný úkon pri ktorom prídeme
vždy k rovnakému výsledku.
Zavedenie využívania fotogrametrie do policajnej praxe nie je výrazne finančné náročná,
pretože najdôležitejším prvkom je vytvoriť kvalitný vstup a tým je fotodokumentácia. Polícia
SR je vystrojená záznamovou technikou, ktorá dokáže vytvoriť podklady pre softvér, ktorý
následne 3D model dokáže vytvoriť. Následne je potrebné vyškolenie policajtov aby
vyhotovovali fotodokumentáciu pre potreby vytvorenia 3D modelu na základe
fotogrametrických pravidiel. Školenie je z časového hľadiska mierne náročné, avšak pri
zavádzaní akejkoľvek novej metódy bude potrebné policajtov zaškoliť, takže uvedené kritérium
je zanedbateľné. Z finančnej stránky bude najväčším nákladom nákup, prenájom prípadné
výdavky spojené so spracovaním fotodokumentácie a vytvorenia 3D modelu miesta dopravnej
nehody. V súčasnosti existuje viacero variant pri spracovaní a vytváraní 3D modelu miesta
dopravnej nehody. V tomto článku bol použitý softvér Metashape od firmy Agisoft, avšak
existujú aj cloud-ové možnosti vytvárania 3D modelu.
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Pri dodržaní základných pravidiel ako sú dostatok svetla, dostatočné prekrytie fotografií,
ostrosť, nízka hladina šumu na fotografiách je možné vytvoriť 3D model aj v zhoršených
svetelných a poveternostných podmienkach. Z toho vyplýva, že metóda by bola vhodná aj pre
implementáciu do postupov polície pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody.

4
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SOUDNÍ ZNALEC A OTÁZKY SPOTŘEBY PALIVA VOZIDLOVÝCH MOTORŮ
AUTHORIZED EXPERT AND QUESTION ABOUT FUEL CONSUMPTION OF
VEHICLE ENGINES
Pavel Štěrba 32)
ABSTRAKT:
Příspěvek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech
údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím
vyhodnocování.
ABSTRACT:
This article deals with fuel consumption measurements at road vehicles, format of data and
influence of external conditions onto results. Article extra highlight onto typical problems
during its interpretation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Spotřeba paliva, bilance energie, jízdní odpory, pomocné pohony, předpisy EHK, hmotnostní
měření, objemové měření, emisní přepočet, hybridní vozidla
KEYWORDS:
Fuel consumption, energy balance, vehicle road load, auxiliary devices, ECE Regulation, mass
measurements, volumetric measurements, emission to fuel consumption conversion, hybrid
vehicles

1

ÚVOD

V odborné automobilové praxi, včetně znalecké, se dříve či později setkáme s požadavkem na
ověření spotřeby paliva některého vozidla. Nejčastěji se bude jednat o nespokojenost uživatele
osobního automobilu s hodnotou spotřeby, deklarovanou v technickém průkazu, ale ojediněle
se můžeme setkat i s požadavkem hodnocení provozní spotřeby užitkového vozidla vůči nějaké
hodnotě, deklarované výrobcem.

2

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Mezinárodní předpisová základna standardizuje přístup ke zjišťování spotřeby paliva, coby
srovnávacího kritéria ekonomiky provozu mezi jednotlivými vozidla, již od prvních okamžiků,
co byla vytvořena počátkem 70 let. Nejprve byly požadavky stanoveny pouze pro osobní
automobily, postupem doby se rozšiřovaly i na další druhy vozidel. Mimo požadavky
mezinárodní předpisové základny existují též nejrůznější národní normy nebo oborové
metodiky.

Štěrba, Pavel, Ing., Ph.D. –TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4, tel. +420 602 188 381, email: pavel.sterba@tuv-sud.cz
32)
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2.1

Uvádění spotřeby paliva podle kategorií vozidel

Termíny uvádění spotřeby paliva dle mezinárodních požadavků jsou přehledně uvedeny v
následující tabulce. Data uvádění nejsou zcela fixní, neboť existují souběhy platnosti některých
předpisů, instituty doprodejů vozidel a výjimky v aplikaci.
Tab. 1 – Vyžadování údajů spotřeby paliva
Tab. 1 – Requesting of fuel consumptions data
Vozidlo

termín

M1

vždy (1970)

N1, provozní hmotnost do 1305 kg

1.1.2006

N1, provozní hmotnost přes 1305 kg

1.1.2008

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2017

L1e, L2e, L6e

1.1.2018

N2, N3 (vybrané druhy)

1.7.2019, dále v půlročních intervalech

Vedle spotřeby paliva celých vozidel se uvádí rovněž křivka měrné spotřeby paliva samotného
spalovacího motoru, udávající v podstatě míru jeho účinnosti při plném zatížení. Tato křivka je
součástí pouze schvalovací nebo homologační dokumentace, do technického průkazu se
neuvádí.
2.2

Mezinárodní předpisová základna

Mezinárodní předpisová základna, stanovující požadavky na způsob měření, je dnes již
poměrně rozsáhlá a komplikovaná. Uveďme si pro orientaci alespoň její základní přehled:
EHK 15 - dnes již zrušený předpis, který souhrnně definoval požadavky na emise škodlivin ve
výfukových plynech, způsoby měření výkonu motoru a způsob měření spotřeby paliva. Platil v
letech 1970-1989. Údaj se uváděl ve tvaru 90/120/Město, tj. při ustálené jízdě rychlostmi 90
km.h-1, 120 km.h-1 a v městském provozu.
EHK 84 - rovněž zrušený předpis, definující způsob měření spotřeby paliva. Platil v letech 1990
až cca 1996. Údaj se uváděl shodně ve tvaru 90/120/Město.
EHK 85 - předpis, definující požadavky na měření výkonu, točivého momentu a měrné spotřeby
paliva samotných motorů.
EHK 101 - předpis platný dodnes, byť Evropská unie jej v posledních letech využívá pouze
částečně. Údaj se uvádí ve tvaru Město/Mimoměsto/Kombinace. Umožňuje pouze měření v
laboratoři.
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Obr. 1 – Městská a mimoměstská fáze měřícího cyklu EHK 101
Fig. 1 – Urban and extra urban phase of ECE 101 testing cycle
134/2014/ES - prováděcí nařízení ES, stanovující požadavky na měření emisí a spotřeby paliva
vozidel kategorie. L (motocykly).
692/2008/ES - prováděcí nařízení ES, stanovující požadavky na měření emisí a spotřeby paliva
vozidel kategorií M a N do provozní hmotnosti 2585 kg (extenze typu až do 2815 kg).
2017/2400/ES - prováděcí nařízení ES, stanovující požadavky simulace spotřeby paliva vozidel
kategorií M a N s provozní hmotností přes 2585 kg.

Obr. 2 – Princip simulace spotřeby dle 2017/2400/ES
Fig. 2 – Simulation principle of fuel consumption according to 2017/2400/EC
2.3

Požadavky mimo legislativu

Mimo oficiální legislativu se lze rovněž setkat s požadavky dle různých normativů a metodik,
např. normy DIN, CSN, CUNA, PLN či metodiky UITP SORT. Ty se používají v rámci
deklarace provozních parametrů pro účely různých výběrových řízení
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ZPŮSOBY ZJIŠŤOVÁNÍ SPOTŘEBY PALIVA

3

V dnešní době se používají 3 základní způsoby zjišťování spotřeby paliva:
•
•
•

objemové měření
hmotnostní měření
výpočet z emisí

Pro segment nákladních automobilů se nově zavádí zjišťování spotřeby pomocí simulací
prostřednictvím centralizovaného software, vyvinutého na zakázku pro Evropskou komisi.
3.1

Objemové měření

Využívá se zejména při silničních zkouškách pro kapalná paliva a dále v laboratořích při
zkouškách samotných motorů. Nese s sebou komplikovanější zástavbu u vozidel (motorů) s
cirkulací paliva a je nutno dbát na pečlivé odvzdušnění palivového systému. Výsledky je
nezbytné korigovat podle teploty paliva v místě měření.

Obr. 3 – Typické zapojení objemového průtokoměru do palivového okruhu
Fig. 3 – Typical installation of volumetric flow device in the fuel system with circulation

3.2

Hmotnostní měření

Hlavní určení je pro přímé fyzické měření spotřeby u plynových motorů a rovněž v laboratořích
při zkouškách samotných motorů. Pro motory s cirkulací paliva je nutné použít dva takové
přístroje. Typickým představitelem používaných přístrojů je Coriolisův hmotnostní
průtokoměr, u jehož instalace se však musíme vyvarovat působení případných externích
vibrací.
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Obr. 4 – Instalace Coriolisova hmotnostního průtokoměru na CNG autobusu
Fig. 4 – Installation of Coriolis mass flow device in the CNG bus
3.3

Výpočet z emisí

V současnosti je vyhrazeno pro homologační zkoušky malých vozidel, případně pro kontroly
shodnosti výroby. Hlavní výhodou je, že odpadají zásahy do palivové soustavy. Výpočet se
provádí pomocí tzv. uhlíkové bilance, u které je nutné znát vlastnosti používaného paliva.

4

VLIVY NA SPOTŘEBU PALIVA

Ať již při standardizovaných zkouškách nebo v reálném provozu existuje řada faktorů, které
mají na výsledek spotřeby paliva často podstatný vliv. Neuvědomění si těchto vlivů potom
může vést k poukazování na odlišné provozní hodnoty, případně na výsledek kontrolního
měření, oproti hodnotám uváděnými výrobcem.
4.1

teplota paliva

Při objemovém měření je nezbytné provádět korekci na teplotu paliva, kterou musíme snímat v
místě měření. Tu lze vyjádřit jako
Vcorr = Vmeas (1 − α (T − 20) )
kde α je součinitel objemové roztažnosti paliva (0.001 K-1)
4.2

výhřevnost paliva

Při shodných provozních podmínkách se nám bude výše spotřeby paliva měnit v závislosti na
výhřevnosti paliva. To má význam zejména u lihobenzínových směsí (s rostoucím podílem lihu
klesá výhřevnost směsného paliva) a plynových pohonů (podíl metanu v zemním plynu se může
pohybovat mezi 85-100 %, rovněž v případě LPG mohou být jednotlivé různě výhřevné složky
včetně povolených cizích příměsí v různých poměrech).
Homologační zkoušky, jejichž výsledky prezentuje výrobce, se provádějí s tzv. referenčním
palivem přesně daného složení. Zde až do emisní úrovně Euro4 docházelo k paradoxu, že
výrobci mohli prezentovat údaje naměřené s čistým benzínem, zatímco u čerpacích stanic se již
distribuovala lihobenzínová směs, která obsahovala nominálních 5 % lihu a jejíž výhřevnost
byla samozřejmě nižší. Složení referenčních plynů (LPG, CNG) je od norem platných pro
čerpací stanice vzdáleno ještě více.
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4.3

princip uvádění hodnot výrobcem

Většina výrobců plně využívala znění předpisové základny, které umožňovalo deklarovat de
facto libovolnou hodnotu, pokud hodnota naměřená při kontrolním testu nebude odlišná o více
než 4%. Tato tolerance byla původně zamýšlená jako tolerance rozptylu měření, avšak při dobré
shodnosti výroby a rostoucí opakovatelnosti zkoušek v laboratorních podmínkách výrobci
deklarovali do technických průkazů výsledky o 4% nižší, než jaké prokazovali při reálných
měřeních.
4.4

hmotnost vozidla

V případě měření podle požadavků EHK 101, tj. cca do r. 2018, se vozidla pro třídila do
hmotnostních tříd s rozestupem cca 100 kg. V některých případech tak situace přímo sváděla k
tomu vozidlo odlehčit jen o několik kilogramů, které by se na výsledku prakticky neprojevily,
což ovšem vedlo k přeřazení vozidla do třídy o 100 kg a různé "zelené" nebo "modré" varianty
modelových řad s mírně optimističtějšími výsledky byly na světě.
4.5

jízdní odpory vozidla, počasí

Vliv jízdních odporů vozidla na spotřebu je do určité míry proporcionální. Jízdní odpory vozidla
jsou obvykle konstrukčně dány, nicméně může dojít k jejich změně např. chybným seřízením
podvozkových orgánů či závadou na vozidle. Dále dojde k jejich změně vlivem naložení
(zatížení) vozidla, změnou čelní plochy (střešní nosiče, střešní boxy, spoilery), montáží různých
doplňků, změnou pneumatik či připojením přívěsu.
Poněkud opomíjeným, avšak logickým vlivem je působení počasí. Nejpodstatnější, zejména ve
vyšších rychlostech, je působení větru, ovšem zcela bez vlivu nejsou ani okolní teplota a
barometrický tlak. Přibližně do r. 1996, kdy byly přípustné silniční zkoušky, se oficiálně
aplikovaly speciální korekce ve tvaru
O
Oaerodynamicky ρ 0 

FC corr = FC  valeni (1 + 0.0036 (T − 20 )) −
O

O
ρ
celkovy
celkovy



kde O reprezentuje složky jízdního odporu vozidla, T je teplota okolí a ρ hustota okolního
vzduchu. Tato korekce není stálá, je závislá na rychlosti jízdy vozidla a její aplikace na jiný,
než ustálený režim jízdy je nutno řešit buďto kontinuální integrací korigovaného průtoku paliva
nebo selektivně váženým průměrem. Rovněž tak je nutné znát křivku jízdního odporu vozidla,
konkrétně poměr valivé a aerodynamické složky. Orientačně lze konstatovat, že u běžného
osobního vozidla způsobí okolní teploty kolem 0°C zvýšení spotřeby paliva dle charakteru
provozu o cca 5-10% oproti teplotám okolí 20°C. Vliv změn barometrického tlaku činí potom
při rychlostech jízdy do 90 km.h-1 méně než 1%.
4.6

pomocné pohony

Vliv pomocných pohonů může být značný, zejména jedná-li se o pohony s velkým odběrem,
např. klimatizaci či vzduchové kompresory. Předpisová základna stanovuje, že veškeré pohony,
pokud nejsou nezbytné pro běh motoru či vozidla (např. chlazení, vzduchové kompresory), jsou
při měření vypnuty. Předpisy však umožňují v určitých situacích i demontáž hnacích elementů
(např. hnacích řemenů), což již nelze přirovnat k obvyklému užívání vozidla. Hlubší rozbor by
byl již nad rámec tohoto příspěvku.
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4.7

styl jízdy a užívání vozidla

Způsob užívání vozidla představuje podstatný, ovšem obtížně odhadnutelný faktor. Nemá
smysl na tomto místě připomínat zásady hospodárné jízdy, avšak existuje celá řada situací a
jízdních režimů, kdy na výsledek, ať je jakkoli negativní nemá řidič podstatný vliv. Jedná se
zejména o jízdy na krátké vzdálenosti, různé rozvážkové služby, jízdu v terénu či hustém
městském provozu. V takových případech nelze srovnávat reálné provozní hodnoty s
hodnotami deklarovanými výrobcem a nezbývá než např. pro stanovení provozních nákladů
provést specifické měření v konkrétním provozu.

5

HYBRIDNÍ POZNÁMKA

V souvislosti s rostoucím podílem hybridních vozidel nemůžeme opomenout dvě zásadní
připomínky. První připomínka se týká teploty okolí, potažmo přenesené na teplotu baterií. Po
nastartování takového vozidla za nízkých teplot okolí nemůžeme od hybridního ústrojí čekat
optimální vlastnosti, neboť schopnost trakčních baterií podávat odpovídající výkon a zejména
rekuperovat je závislá na teplotě. Optimálních vlastností dosahuje hybridní ústrojí při teplotách
mezi cca 20-35°C. Při vyšších teplotách se omezuje výkon baterií kvůli přehřívání, při nižších
klesá přirozeným způsobem. Jako určitý mezník můžeme označit teplotu kolem 5°C, pod kterou
má již baterie omezenou schopnost nabíjení a tím i rekuperace energie. Provozem se baterie
zahřejí, ale zlepšení vlastností nastává v zimních měsících až cca po 30-60 minutách jízdy.
Druhá, možná ještě zásadnější připomínka se týká tzv. plug-in hybridů. Zde se doposud udávala
spotřeba ve 3 režimech a v každém z nich ve fázi městské, mimoměstské a kombinované:
•
•
•

režim A - start měření s plně přednabitými trakčními bateriemi
režim B - start bez přednabití, tj. běžný hybridní režim
režim "váženého průměru", který se posléze používá pro hodnocení vozidla v rámci
různých daňových úlev apod.

Zavádějící je právě poslední údaj, tzv. váženého průměru, který se vypočítává tak, že se vezme
podíl spotřeby v režimu A (obvykle je to nulová spotřeba) s váhovým kritériem maximálního
možného dojezdu na elektřinu a k tomu podíl spotřeby v režimu B, ovšem s s váhovým
kritériem paušálních 25 km. Jinými slovy, vychází se z předpokladu, že vozidlo neustále jezdí
na elektřinu a v případě, že se baterie vybijí, ujede řidič nejvýše 25 km, než vozidlo znovu
nabije. To ovšem realitě skutečného provozu vůbec neodpovídá...

6

ZÁVĚR

Problematika měření a zejména vyhodnocování spotřeby paliva včetně srovnávání provozních
hodnot s údaji výrobce je poměrně rozsáhlá a můžeme se i v dobré víře snadno dopustit
špatného úsudku. Je tedy nezbytné pečlivě zvážit všechny provozní okolnosti měření a vlivy
vnějšího okolí pro zachování maximální objektivity.

7
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VARIABILITA BIOMECHANICKÉHO HODNOCENÍ PÁDU Z VÝŠKY
VARIABILITY OF BIOMECHANICAL FALL ASSESSMENT
Jiří Straus 33)
ABSTRAKT:
V článku jsou popsány současné poznatky o kinematice pádu lidského těla z výšky v případech
aktivního skoku, strčení nebo spontánního pádu. Jsou prezentovány dostupné literární údaje a
výsledky z vlastní experimentální a znalecké praxe. Cílem pojednání je zjištění maximálních
hodnot skoku nebo pádu. Jsou analyzovány literární hodnoty a uvedeny výsledky experimentů.
Výsledky byly získány měřením při pádech dobrovolníků, figurantů při pádech do bazénu s
vodou. Při biomechanickém hodnocení pádu těla z výšky je nutné přihlížet k několika
významným faktorům. Těmi jsou trénovanost jedince, pohlaví a také na psychické složce,
vnitřním rozhodnutí, zda jedinec vědomě skáče s maximálním úsilím, nebo se jedná o náhlý pád
nebo jen průměrný skok.
ABSTRACT:
The article describes current knowledge about the kinematics of the human body falling from a
height in the case of active jump, thrust or spontaneous fall. Available literature data and
results from own experimental and expert practice are presented. The aim of the treatise is to
determine the maximum values of jump or fall. Literary values are analysed and results of
experiments are presented. The results were obtained by measuring volunteers dropping, helper
dropping into water pool. There are several important factors to consider when
biomechanically assessing a fall from a height. These are the individual's training, gender and
also the psychic component, the inner decision whether the individual consciously jumps with
maximum effort, or is a sudden fall or just an average jump.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Kriminalistika, forenzní biomechanika, pád z výšky, rychlost
KEYWORDS:
Criminology, forensic biomechanics, fall from height, speed

1

ÚVOD

Pády z výšky jsou často kriminalistickým problémem v těch případech, kdy chybí přímí svědci
pádu nebo videozáznam pohybu těla, který by objasnil podstatu a mechanismus pádu. Případy,
v kterých jsou pády člověka spolehlivě objasněny prostřednictvím svědectví nebo jsou
dokumentovány videozáznamem, mohou být dobře objasněny bez pomocí znaleckého
zkoumání. V ostatních případech je třeba odpovědět na otázku, zda byl pád důsledkem nehody,
sebevraždy nebo vraždy. Jednalo se o náhlou situaci, kdy oběť omylem uklouzla, zakopla,
převážila se, úmyslně skočila nebo byla oběť vytlačena či vyhozena?
V článku chci přiblížit současné poznatky o kinematice pádu lidského těla z výšky v případech
aktivního skoku, strčení nebo spontánního pádu. Uvádím dostupné literární údaje a výsledky

Straus Jiří, prof. PhDr., DrSc., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín, VŠFS, Estonská 500, Praha 10,
straus@email.cz
33)
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z vlastní experimentální a znalecké praxe. Cílem je prezentace maximálních hodnot skoku nebo
pádu. Jinými slovy odpovědět na otázku - jak až daleko může doskočit nebo dopadnout člověk,
který skáče s maximálním odrazem nebo je strčen s maximální silou. Jistě si dovedeme
představit velkou šíři případů, kdy dochází k pádům a skokům s malou odrazovou rychlostí
nebo dojde k náhodnému pádu, kdy se tělo pohybuje relativně malou rychlostí. Rád bych
čtenáře informoval o variantách, jaké mohou být maximální hranice rychlosti skoku nebo pádu
těla z výšky.
Trajektorie padající osoby je závislá na několika parametrech, jako je výška pádu, poloha těla
v okamžiku ztráty kontaktu, dále závisí na faktu, zda je na tělo působeno vnější silou. Dopad
osoby je závislý na dopadové rychlosti, mechanických podmínkách dopadové plochy a poloze
těla při dopadu, tedy na jakou část těla dopadne. Pády z výšky mohou být v zásadě pasivní nebo
aktivní. Pasivní pád nastává bez působení vnější síly, jen prostým vychýlením těla a těžiště těla
mimo plochu opory, tělo se tak dostane do labilní polohy a dochází k pasivnímu pádu. Při
aktivním pádu je tělo osoby urychleno buď vlastním odrazem (působením vlastní síly, aktivním
pohybem) nebo působením vnější síly druhé osoby. Během letu může tělo měnit svou polohu a
také se odchýlit od svislice pádu, dopadová poloha může mít vliv na zranění padající osoby.
Představme si situaci, že osoba stojí na římse pod oknem, nemá možnost se jakkoliv rozběhnout
a místo, kde stojí je jediné místo ztráty kontaktu. Výška pádu je 30 metrů, tělo (přesněji těžiště
těla) dopadne do vzdálenosti 9 metrů, pak lze jednoduše spočítat horizontální složku rychlosti
3,64 m/s, doba pádu je 2, 47 s. Zde si položme otázku – Může se standardně fyzicky
disponovaný člověk odrazit tak aby dopadl do uvažované vzdálenosti? Může být do této
vzdálenosti vystrčen, vytlačen? Může takto dopadnout spontánním pohybem? Chceme-li si
odpovědět na nastíněné otázky, je třeba mít k dispozici dostatečné množství experimentálně
získaných dat.
Předpokládejme, že těžiště osoby padá svislou výškou a pohybuje se vodorovnou vzdáleností
vzduchem, jak je znázorněno na obr. 1. Pro relativně malé výšky (do 100 metrů) lze ignorovat
účinky odporu vzduchu nebo větru. Maximální délky skoku se dosáhne při úhlu skoku 45°,
takový úhel odrazu se ale v praxi nedosáhne. U skoků s rozběhem bylo empiricky zjištěno [1],
že osoby provádí skok s úhlem odrazu kolem 15°. V literatuře byla publikována studie [2], která
uvádí průměrný úhel skoku při odrazu z místa 38° a při odrazu s rozběhem 21°. Vzdálenost letu
je dána horizontální rychlostí letu násobenou časem ve vzduchu. Je-li výška pádu velká, pak je
čas ve vzduchu určen především výškou pádu, zatímco horizontální rychlost startu je
determinována v okamžiku ztráty kontaktu. Při biomechanickém hodnocení pádu těla z výšky
není samozřejmě znám úhel odrazu, ale je poměrně dobře zjistitelná horizontální složka
rychlosti.
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Obr. 1 – Schéma skoku z výšky. Upraveno podle [1]
Fig. 1 – Scheme of high jump. Adjusted to [1]
Objektivní řešení otázky výšky a druhu pádu je možné principiálně dvěma způsoby. Jednak je
to možné cestou vytvoření optimálního matematického modelu a teoretickou simulací
trajektorie pádu a pozicí těla při dopadu. Nebo je možná druhá cesta, a to experimentování a
simulace pádu s vhodnou figurínou, která bude splňovat vlastnosti lidského těla. Případně i
využití pádů figurantů s dopadem do bezpečné dopadové plochy. Pro zisk seriózních vědeckých
poznatků je pak optimální komparace teoretických simulací s experimentálními údaji pádu
biomechanické figuríny.

2

SKOK Z MÍSTA A S ROZBĚHEM

Kinematickými parametry skoku a pádu těla z výšky se zabývá omezené množství studií. Téměř
všechny experimentální práce byly realizovány s dobrovolníky při skocích nebo pádech do
bazénu s vodou. Pohyb těla byl filmován videokamerou a poté vyhodnoceny parametry pádu,
zejména horizontální složky rychlosti v okamžiku ztráty kontaktu. Studie publikována [1] uvádí
hodnoty aktivního skoku čtyř žen, sportovkyň. Dobře trénovaných atletek. Skoky se
uskutečnily s rozběhem 4 m, 4,5 m, 5 m a po rozběhu 20 m sprintu. Skoky se prováděly do
bazénu s vodou, data skoku byla filmována a analýzou záznamu byly zjištěny horizontální
složky rychlostí. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tab. 1 – Hodnoty horizontálních složek rychlostí pro čtyři trénované ženy, s rozběhovou
vzdáleností od 4 do 5 m, a rychlost běhu po 20 m běhu [1].
Tab. 1 – Horizontal speed component values for four trained women, with a starting
distance of 4 to 5 m, and a running speed of 20 m running [1].
Typ skoku

Horizontální složka rychlosti (m/s)
Minimální

Maximální

Plavecký skok s rozběhem 4 metrů

3,0

3,8

Skok s rozběhem 4 metrů

3,4

4,4

Skok s rozběhem 4,5 metrů

4,2

4,7

Skok s rozběhem 5 metrů

4,5

5,2

Skok s rozběhem po sprintu 20 metrů

5,8

6,5

K této studii a výsledkům je možné poznamenat, že získané hodnoty prezentují hraniční
maximální hodnoty. Figurantky byly velmi dobře trénované atletky a všechny skoky byly
provedeny s maximálním úsilím.
Další publikovaná studie [2] si dala za cíl prozkoumat dva druhy skoků. Studie byla prováděna
na vzorku 39 studentů Fakulty tělesné výchovy (specialistů-atletů). Rozboru byly podrobeny
dva biomechanicky odlišné typy skoků, a to skok do dálky s rozběhem a skokem do dálky z
místa (tzv. plavecký skok). Počáteční rychlost skoku do dálky s rozběhem byla zjištěna 9,15 ±
0,11 a pro skok do dálky 2,70 ± 0,11 m/s, úhel odrazu byl zjištěn u skoku do dálky s rozběhem
21° ± 0,40° a pro skok z místa 38° ± 1,33°.
Měřením horizontální rychlosti skoku do dálky s rozběhem bylo zjištěno 8,54 ± 0,07 m/s a
skoku do dálky z místa 2,10 ± 0,05 m/s. Vertikální rychlosti byly zjištěny 3,88 ± 0,12 m/s a
1,59 ± 0,07 m/s.
V ruské literatuře byly realizovány experimenty s figurínou [3], pomocí antropologicky
vyvážené figuríny experimenty ukázaly, že vzdálenost dopadu a rotace těla při pádu závisí na
mnoha faktorech, jako je počáteční poloha těla, výšce pádu, přítomnost a umístění urychlujících
sil na tělo [3]. Experimenty, které byly provedeny s figurínou, ukazují, že při pádu se figurína
otáčí kolem těžiště v čelní rovině. Počet otáček závisí na výšce. Figurína padající spontánním
pádem ze sedmi až osmi metrů (třetí patro) se otočí o 180 ° a hlavou se dotkne země, naproti
tomu pád z výšky deset až jedenáct metrů (čtvrté patro) vede k obratu 270 °, po kterém člověk
přistane na zádech. Paradoxně je „bezpečnější“ pád z větší výšky deseti až jedenácti metrů než
z nižší výšky sedmi až osmi metrů.

221

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Obr. 2 – Schéma pádu antropometrické figuríny z výšky. Upraveno podle [3]
Fig. 2 – Diagram of fall of anthropometric manikin from height. Adjusted to [3]
Studie biomechanické analýzy skoku z výšky byly prováděny také v podmínkách Česka. První
biomechanické studie byly prováděny před patnácti lety [4]. Zpočátku byly experimenty
prováděny s biomechanickou figurínou, realizovaly se pády do záchranné hasičské plachty, ale
postupem se ukázalo, že nejvhodnější je provádět pády figurantů s dopadem do bazénu s vodou.
Experimenty se realizují dodnes a postupně se zpřesňují [5].

Obr. 3 – Pád s maximálním strčením do těžiště figuranta.
Fig. 3 – Fall with maximum thrust into the center of gravity of the helper.
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Tab. 2 – Horizontální složky rychlostí vektoru trajektorie těžiště těla zjištěné experimentálně
při různých druzích pádu.
Tab. 2 – Horizontal components of the velocity vector of the center of gravity of the body
detected experimentally in different types of fall.
Charakter skoku

Horizontální složka rychlosti
[m.s-1]

Odraz, aktivní skok

2,634

Spontánní pád

0,997

Strčení druhou osobou

1,438

Krok vpřed – normální

0,649

Krok vpřed – maximální

1,041

Krok vzad – normální

0,598

Krok vzad – maximální

1,007

Pád vpřed ze dřepu s rotací na záda

1,304

Skok ze startovního bloku (výška 1 m)

3,032

V roce 2019 jsme opakovali sérii pádu. Vlastní experimenty byly provedeny v bazénu, skoky
byly prováděny ze skokanské věže tří metrů. Experimenty byly provedeny se dvěma figuranty,
mužem (28 let, 183 cm, 80 kg) a ženou (20 let, 170 cm, 52 kg), oba figuranti byli dobře
trénovaní jedinci, pravidelně trénují bojové sporty.
Testovali jsme všechny možné verze. Jednotlivé skoky byly několikrát opakovány. Níže
uvádím podrobnější popis jednotlivých variant a na fotografiích je znázorněna experimentální
verze.
1. Skok z místa s maximálním odrazem – figuranti byli instruováni, aby provedli skok
z místa s maximálním odrazem se snahou doskočit co nejdále. Jednotlivé skoky byly
několikrát opakovány (obr. 4).
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Obr. 4 – Skok z místa s maximálním odrazem.
Fig. 4 – Jump from place with maximum reflection.
2. Skok ze vzdálenosti 50 cm, byl proveden krok a následný skok s maximálním
odrazem – figuranti byli vzdáleni 60 cm od okraje odrazového místa (hrany můstku),
provedli pohyb vpřed, který byl v podstatě jen jeden krok a plynulý skok vpřed
s maximálním odrazem (obr. 5).

Obr. 5 – Skok ze vzdálenosti 50 cm, byl proveden krok a následný skok s maximálním
odrazem.
Fig. 5 – Jump from a distance of 50 cm, a step followed by a jump with maximum
reflection.
3. Skok s rozběhem 2 metrů a skok s maximálním odrazem - figuranti byli vzdáleni 2
metrů od okraje odrazového místa (hrany můstku), provedli rozběh vpřed, a plynulý
skok vpřed s maximálním odrazem. Rozběh a skoky byly provedeny se snahou o
maximální rozběh a maximální odraz vpřed (obr. 6).

Obr. 6 – Skok s rozběhem 2 metrů a skok s maximálním odrazem.
Fig. 6 – A jump of 2 meters and a jump with maximum reflection.
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4. Strčení do hýždí s maximální silou, maximální tlak – figurantka byla na odrazové
hraně můstku, figurant provedl tlak dlaněmi do hýždí figurantky s maximálním tlakem,
snažil se vyhodit figurantku maximálním tlakem dlaní do hýždí figurantky (obr. 7).

Obr. 7 – Strčení do hýždí s maximální silou, maximální tlak.
Fig. 7 – Thrust into the buttocks with maximum force, maximum pressure.
5. Společný pád, odhození vpřed – Byla provedena analogická verze, jako ve variantě 7
(tj. rotace tělem před a poté vystrčení vpřed), oba figuranti provedli společný pád,
aktivita byla na figurantovi, který držel před sebou druhého figuranta a snažil se působit
maximální silou na předního figuranta. Z hlediska bezpečnosti byla tato verze
provedena se dvěma muži (obr. 8).

Obr. 8 – Společný pád, odhození vpřed.
Fig. 8 – Common fall, throwing forward..
Jednotlivé varianty skoků a pádu byly několikrát opakované, opakovaně měřené výsledky, které
jsou uvedeny v následující tabulce 3.
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Tab. 3 – Výsledky horizontální složky rychlostí z experimentů.
Tab. 3 – Results of horizontal component of velocities from experiments.
Varianta skoku

Horizontální složky rychlosti
(m/s)
Muž

Žena

3,77

2,66

Skok ze vzdálenosti 50 cm, byl proveden krok a následný skok
s maximálním odrazem
3,88

3,32

Skok s rozběhem 2 metrů a skok s maximálním odrazem

4,09

3,65

Strčení do hýždí s maximální silou, maximální tlak

---

2,76

Společný pád, odhození vpřed

2,21

----

Skok z místa s maximálním odrazem

3

ZÁVĚR

V názvu tohoto článku jsem uvedl slovo „variabilita“, chci tak upozornit na fakt, že při
biomechanickém hodnocení pádu těla z výšky je nutné přihlížet k několika významným
faktorům. Těmi jsou trénovanost jedince, pohlaví a také na psychické složce, vnitřním
rozhodnutí, zda jedinec vědomě skáče s maximálním úsilím, nebo se jedná o náhlý pád nebo
jen průměrný skok.
Pád z výšky je poměrně častým problémem, který se řeší ve forenzní biomechanice. Téměř
vždy se řeší zásadní otázka, zda se na pádu podílela vnější síla druhé osoby. K řešení uvedeného
problému je nutné přistupovat komplexně a vždy zohlednit všechny v úvahu přicházející
parametry pádu, jako je výchozí poloha, výška pádu, dopadová plocha, tělesné parametry osoby
atd. Domnívám se, že významnou informací pro řešení je horizontální složka vektoru rychlosti
těla při pádu, ať už pádu spontánním, aktivním skoku nebo pádu urychleném vnější silou.
V článku předkládám odborné komunitě hodnoty, které jsme zjistili jednak z literární rešerše a
dále z vlastních experimentů.
Horizontální složka rychlosti osoby v okamžiku ztráty kontaktu těla je jednou z nezbytných
charakteristik biomechaniky pádu. Znalost této hodnoty může výrazně pomoci při řešení cizího
zavinění, aktivního skoku nebo spontánního pádu osoby. Jak ukazují zahraniční studie, a naše
experimentální zkušenosti je výhodné provádět pády s figuranty do bazénu s vodou a
z videozáznamu je následně možné zjistit kinematiku pohybu těla při pádu.
Výsledky experimentů umožňují zjistit hodnoty pro maximální hodnoty jak pro netrénované
figuranty, tak pro trénované jedince. Ukazuje se zcela jasně, že trénovaní sportovci dosahují
výrazně vyšších hodnot, než průměrní jedinci. Z toho vyplývá požadavek přihlížet při
znaleckém hodnocení mimo jiné také k trénovanosti a sportovní aktivitě zúčastněných osob.
Na závěr si dovolím uvést (pro porovnání s experimentálními hodnotami) hodnoty získané a
analýzy kriminálních případů, které byly získány analýzou více jak stovky reálných případů.
Ve všech případech se jednalo o průměrné, netrénované jedince. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce 9. Z ní je zřejmé, že hodnoty v reálných případech jsou výrazně nižší, než při měření
s figuranty při pádech do bazénu s vodou.
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Tab. 4 – Kinematické hodnoty z analýzy kriminálních případů – jednalo se o dobře
zadokumentované případy.
Tab. 4 – Kinematic values from criminal case analysis - these were well documented cases.
HORIZONTÁLNÍ SLOŽKA

TYP PÁDU

(M/S)

Sebevražda – krok vpřed

0,71

Sebevražda – krok vzad

0,52

Skok vzad – odraz

0,868

Sebevražda – pád vpřed – spontánní

0,89

Sebevražda – aktivní skok z místa – vpřed

2,05

Sebevražda – aktivní skok s rozběhem

3,41

Přiložení vnější síly

1,38

Nešťastná náhoda

0,557

Pád vpřed ze sedu

0,88

Článek vznikl za podpory vědeckého projektu SVV VŠFS „Empirické, experimentální a
simulační metody ve vybraných forenzních vědách“ č. 7927/2019/06. Děkuji tímto figurantům
a spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě experimentální části projektu.

4

LITERATURA
[1] CROSS R., Falls from a height. Am. J. Phys. 76 , 9, September 2008, pp 833-837

[2] SHAW, K. P., HSU, S. Y. Horizontal distance and height determining falling pattern.
Journal of Forensic Sciences. 1998; 43/4, s. 765-771.
[3] LEBEDEV, A. N. Vozmožnosti rekostrukcii nekotorych obstojatelstv smertelnoj travmy
při padenii s vysoty. Voj. Med. Acad.jur., 1985, s 18-21.
[4] STRAUS, J. a kol. Biomechanika pádu z výšky. Praha: PA ČR, 2004
[5] STRAUS, J., PORADA, V. Teorie forenzní biomechaniky. Praha: Vysoká škola finanční a
správní, a.s., 2018. 168 s. Edice SCIENEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.

227

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

VYUŽITÍ PROSTOROVÝCH DAT PRO ÚČELY SIMULACE NEHODOVÉHO DĚJE
USE OF SPATIAL DATA FOR SIMULATION OF TRAFFIC ACCIDENTS
Zdeněk Svatý 34), Tomáš Mičunek 35), Jakub Nováček 36)
ABSTRAKT:
Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které
však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových
měřičských postupů a technologií představuje jednu z možností jak problém s omezenými
možnostmi řešit. Laserové skenování, více snímková fotogrammetrie, UAV snímkování či využití
digitálních totálních stanic umožňují mnohem přesnější a detailnější dokumentaci místa nehody
a tím také i rozšiřují možnosti znalců provádějících vlastní analýzu. Cílem tohoto příspěvku
je ukázat možnosti jak s těmito daty pracovat, na co je možné je využít a na co je třeba si při
jejich využití dát pozor. Na praktických příkladech řešených v rámci znalecké činnosti jsou
představeny možnosti tvorby detailních scén v rámci simulace a jejich možné následné využití
se zohledněním aspektů znalecké činnosti a souvisejících omezení.
ABSTRACT:
Forensic expert analysis can be characterized by a limited or missing information. Information
that may be essential for the proper evaluation of the traffic accident. New measurement
techniques and technologies is one of the approaches that seems to be able to, at least partly,
counter this issue. Laser scanning, multi-image photogrammetry, UAV imaging or digital total
stations allow acquisition of more accurate and detailed documentation of the scene
of the accident, thus extend the capabilities of experts subsequently conducting the forensic
analysis. The aim of this paper is to show the possibilities how to work with obtained spatial
data, the possibilities for analyses and what to be careful while using them. Practical examples
of cases solved by the authors are presented. The aim is to present the how can the real data
be used, while taking into account the aspects and limitations of the expert activities.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Simulace, Laserové skenování, fotogrammetrie, digitální obrazová korelace, PC-Crash
KEYWORDS:
Simulation, laser scanning, photogrammetry, digital image correlation, PC-Crash

1

ÚVOD

Forenzní analýza silničních nehod je typickým příkladem multidisciplinárního oboru,
který vyžaduje aplikaci znalostí z celé řady technických oborů a její výsledky se následně
užívají pro právní posuzování a rozhodování správních orgánů, jsou nároky kladené
na podklady, z kterých znalci při analýze vycházejí, značné. V dnešní praxi je běžné při analýze
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dopravních nehod využívat simulační programy dopravních nehod. Jedná se o velmi
sofistikované nástroje, které umožňují znalcům přesné výpočty i se složitými časoprostorovými
vztahy. Avšak při jejich využití je velmi důležité vycházet z dostatečně přesných podkladů, aby
bylo dosaženo věrohodných výstupů odpovídajících skutečnému stavu. Jako podklady pro
simulace pohybu vozidel je třeba znát přesné specifikace kolidujících vozidel a přesné zaměření
místa společně s okolím dopravní nehody. Zatímco rozměry, hmotnosti a jízdní charakteristiky
vozidel jsou poskytnuty výrobcem a katalogy těchto dat jsou již implementovány v simulačních
programech, přesnost a forma informací získaných o prostorovém uspořádání komunikace
v místě dopravní nehody a jeho okolí je závislá na zvolené dokumentační metodě. Pro analýzu
dopravní nehody znalci čerpají informace zejména z dokumentace místa dopravní nehody od
Policie České republiky (PČR), a to informace o tvarech, rozměrech, vzájemném rozmístění
jednotlivých objektů a stop na místě dopravní nehody (topografická dokumentace) společně
s fotodokumentací (digitální fotografie stop, místa).
V současnosti začala PČR pro zaměření míst dopravních nehod kromě již klasické kombinace
délkoměrného kolečka, nivelační latě a pásma i moderní měřicí přístroje. Jedná se například
o geodetické totální stanice, metody laserového skenování či fotografickou dokumentaci
umožňující následné fotogrammetrické vyhodnocení prostřednictví digitální obrazové korelace
(ať již pozemní či z bezpilotních prostředků). Výsledkem je výrazné zvýšení přesnosti
získaných podkladů, jejich rozsahu či následných možností využití dat při znalecké
rekonstrukci. Cenou za tyto informace jsou však vyšší nároky na správné používání
jednotlivých přístrojů policisty, finanční náklady na přístrojové vybavení PČR a následně
i nároky kladené na znalce, kteří s těmito daty následně pracují.
Cílem tohoto příspěvku je ukázat na praktických příkladech, jak je možno se získanými daty
pracovat, k čemu je možné využít a v čem autoři spatřují největší výhody takto získaných dat.
Prezentované příklady byly získány v rámci činností Ústavu soudního znalectví v dopravě,
fakulty dopravní ČVUT v Praze, spolupracujících znalců či činností PČR. Jedná se tedy
o skutečné situace v reálném světě a nikoliv pouze o teoretické či uměle vytvořené situace.
Příspěvek se nesnaží žádným způsobem hodnotit či srovnávat jednotlivé přístupy, ale ukázat
možnosti, které takto získaná data nabízejí a k čemu je možno je využít.

2

DIGITÁLNÍ TOTÁLNÍ STANICE PČR

Pro topografickou dokumentaci byla všechna výjezdová vozidla služby dopravní policie ČR
již v průběhu roku 2016 vybavena sadami geodetických totálních stanic. Od té doby jsou tyto
stanice s větší či menší mírou úspěšnosti postupně aplikovány pro dokumentaci dopravních
nehod PČR. Největší podíl na postupném rozšiřování využití této technologie má zejména
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
které totální stanice pro dokumentaci místa dopravní nehody aktivně využívají. Současné
s tímto proběhla řada testů ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně
(např. [1][2][3]) i Ústavu soudního znalectví v dopravě. Dopravní policisté jsou postupně
školeni a i přes prvotní negativní reakce je možno očekávat, že se znalci s výstupy z těchto
měření budou do budoucna setkávat stále častěji.
Výstupy z provedeného měření se od „klasického“ přístupu dokumentace odlišují zejména
podobou a rozsahem dostupných podkladů. Nejvýraznější změna v případě využití totálních
stanic je zřejmě u výsledného plánku místa dopravní nehody, který vykazuje vyšší míru
přesnosti a podrobnosti i v případech, kdy rozmístění stop je v rámci místa komplikované
či jsou stopy v rámci delšího úseku. Zároveň s tímto se změnil i popis poloh jednotlivých stop,
který je v souvisejícím Protokolu o nehodě v silničním provozu. Jednotlivé stopy jsou popsány
s využitím kartézského souřadného systému. Podstatným rozdílem je i změna výchozího bodu
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měření (VBM), který již není pevný a neměnný bod v terénu, ale představuje polohu totální
geodetické stanice při měření. Pro orientování místa nehody v prostoru je tak nově využíváno
alespoň třech pomocných bodů měření (PBM), které by měli být relativně stálé a neměnné
objekty v okolí dopravní nehody (roh budovy, sloup veřejného osvětlení apod.). Výhodou
tohoto přístupu je možnost využít pro orientaci i objekty, které jsou sice viditelné, ale policista
k nim nemá přímý přístup či neleží v bezprostřední blízkosti místa dopravní nehody. Současně
s tímto dávají geodetické přístroje možnost vytvořit si podrobnou dokumentaci určitých
nehodových míst dopředu, a následná měření při dopravní nehodě s nimi následně kombinovat.
Výsledkem je tak velmi podrobný popis místa při časové úspoře při vlastním ohledání.
Výhodou geodetického zaměření je měření i výškové informace jednotlivých bodů, která sice
pro tvorbu plánku dopravní nehody není přímo využita, ale může být s výhodou následně
zohledněna při znalecké analýze. Součástí dostupných podkladů je soubor obsahující výstup
z totální stanice, který obsahuje všechny zaměřené body a jejich polohu v prostoru. V případě
potřeby je možné využít i popisu jednotlivých stop z Protokolu a jejich následné vynesení
do simulačního programu. Je tak možno přímo získat informace o příčném či podélném sklonu
pozemní komunikace, či případně o přilehlých příkopech či svazích. Pro následnou simulaci
je toto možno zohlednit v podobě zjednodušeného povrchu terénu – ať již přímým importem
jednotlivých bodů z dostupných podkladů a jejich následnou triangulací ve znaleckém softwaru
či přípravou povrchu v jiném CAD programu a následným importem. Vzhledem k tomu,
že data korespondují s daty od PČR, je možno dostupné podklady vzájemně kombinovat,
viz Obr. 1, a získat tak přehlednou situaci popisující polohy jednotlivých stop se současným
zohledněním prostorového uspořádání místa.

Obr. 1 Ukázka extrakce prostorového uspořádání komunikace z dat pořízených na místě
(zdroj: Bc. Milan Novák, Policejní prezidium České republiky)
Vzhledem k faktu, že řada znalců navštěvuje místo zpětně a provádí podrobnější zaměření
místa, je vzhledem k jasně identifikovaným PBM možno získané informace navzájem
kombinovat, ověřovat či vhodně doplňovat. Výhodou je i to, že v případě, že výšková informace
není zásadní pro následnou analýzu, je možno pracovat pouze s topografickou dokumentací
například s využitím metod grafické analýzy. Nevýhodou při aplikaci této metody je však riziko
metodického pochybení při provádění měření. Pokud je provedena chybně horizontace přístroje
či dojde k jeho posunu při měření a osoba provádějící dokumentaci tento fakt nezohlední,
výsledné měření může být zatíženo výraznou chybou, která nemusí být na první pohled zřejmá.
Jako problematické lze vnímat i potřebu dvou osob pro provedení komplexního měření,
230

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

kdy paradoxně významnějším je v tomto případě osoba obsluhující odrazný hranol. Důvodem
je, že tato osoba volí, které body budou zaměřeny, tedy přímo určuje podobu výsledných dat.

3

FOTOGRAMMETRIE

Fotogrammetrická měření doprovází znaleckou analýzu již od jejich počátků. Důvod je zřejmý
– snímky jsou schopny zachytit situaci přesně tak jak vypadá na místě. Ačkoliv je v současné
době fotogrammetrie zpravidla využívána pouze omezeně, či ve formě jednosnímkové
fotogrammetrie, rozvoj digitální obrazové korelace umožňující automatické zpracování
v principu neomezeného množství snímků přináší celou řadu nových možností při následné
znalecké analýze. V rámci činností Ústavu soudního znalectví v dopravě proběhla celá řada
experimentálních měření, které se snažili zhodnotit možnosti aplikace digitální obrazové
korelace pro tyto účely (např. [4][5][6]). Výsledky provedených měření ukazují výrazný
potenciál tohoto přístupu, zejména v kombinaci se snímky pořízených z bezpilotních
prostředků. Vzhledem k současnému legislativnímu omezení je však praktické využití velmi
omezené, přesto je i v současnosti některými znalci či znaleckými ústavy využíván.
Výstupem digitální obrazové korelace jsou podobně jako u laserového skenování hustá bodová
mračna. Mračna jsou tvořena z automaticky identifikovaných společných bodů mezi alespoň
dvemi snímky. Rozsah, podrobnost a přesnost získaných bodových mračen je výrazně závislá
na podobě vstupních snímků. Zpravidla výstupy měření obsahují desítky až stovky měřených
bodů. Charakteristickým a nejlépe akceptovaným výstupem digitální obrazové korelace
však představují podrobná digitální ortofota. Ortofota představují průmět jednotlivých snímků
zbavených zkreslení na výsledný zrekonstruovaný povrch. Výhodou je jejich vysoká
podrobnost, která se může pohybovat od milimetrů po několik centimetrů na pixel.
Dle zkušeností zpracovatelů se jako nejvhodnější rozlišení pro potřeby znalecké analýzy
ukazuje rozlišení 1cm/px, kdy výsledné snímky dosahují stále vysoké podrobnosti, při omezení
jejich velikosti. Výhodou výsledných ortofot je zobrazení celkové situace, jednotlivých stop,
které jsou jinak jen velmi težko dokumentovatelné, a možnost přímého využítí v rámci
simulačních programů.

Obr. 2 Ukázka ortofota dopravní nehody – původní rozlišení 1cm/px
Vzhledem k zaměření příspěvku bude větší důraz kladen na výsledné hustá bodová mračna.
Současné znalecké softwary ve svých posledních verzích umožňují přímý import výsledných
mračen a jejich zobrazení při následné simulaci. Zároveň s tímto je možno bodová mračna
využít pro tvorbu povrchu terénu daného místa a zohlednit tak prostorové uspořádání místa
při výpočtu. Cenou za toto jsou výsoké nároky na výpočetní výkon při zpracování následné
simulace pokud je nevhodně zvolen postup triangulace. Tento fakt lze vnímat jako výrazné
omezení, zejména pro dopřednou analýzu, která je ve svém principu interačním postupem.
Případné výhody či celkové zpřesnění simulace je tak v případě zdlouhavého výpočtu jen těžko
obhajitelná. Současně s tímto jsou bodová mračna často zatížena šumem – ať již z hlediska
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chyb měření či v důsledku činností prováděných na místě dopravní nehody. Šum může
v případě využití automatických metod tvorby povrchu přímo ve znaleckém softwaru vést
k výstupům, které není možno při následné simulaci využít. Z tohoto důvodu je nutno jej
z výstupů odstranit ať již přímo ve fotogrammetrickém softwaru či při následném zpracování.
Fotogrammetrický software zpravidla umožňuje i přímou tvorbu povrchu terénu,
který je následně možno přímo využít pro analýzu. Výsledná podrobnost takto vytvořeného
povrchu je velmi vysoká a tedy i související výpočetní nároky zpravidla neumožňují jeho
efektivní aplikaci pro analýzu.

Obr. 3 Výběr bodů pro tvorbu zjednodušeného polygonu povrchu (program CloudCompare)
Jako vhodné řešení tohoto problému při generování povrchu terénu lze však využít
i zjednodušení dostpuných podkladů či přechod od nevýběrového měření k výběrovému.
Ukázka tohoto přístupu je zobrazena na Obr. 3 a Obr. 4. S využitím externího programu
je možno provést výber vhodných bodů reprezentujících daný model a ty následně využít pro
tvorbu výsledného zjednodušeného povrchu terénu. Vzájemná vzdálenost jednotlivých bodů
závisí na potřebné podrobnosti výsledného modelu či na charakteru terénu na místě. Zkušenosti
zpracovatelů ukazují, že vyšší vzdálenosti jednotlivých bodů od sebe nepředstavuje výrazné
zhoršení. Naopak vede k požadovanému výsledku spíše než velmi podrobný model obsahující
šum při triangulaci či model vygenerovaný fotogrammetrickým softwarem. Výsledný povrch
se tak přibližuje svou podrobností výstupům z totální stanice, avšak na rozdíl od měření s totální
stanicí je možno data velmi jednoduše v případě potřeby doplňovat. V tomto konkrétním
případě byl použit volně dostupný program CloudCompare, který umožňuje import hustého
bodového mračna a následný export vybraných bodů (Obr. 3). Do simulačního programu
se následně importuje nejdříve řídké bodové mračno vybraných bodů, které slouží k tvorbě
zjednodušeného povrchu. Následně je pro účely vizualizace importováno i husté bodové
mračno, které může být pro snížení výpočetních nároků redukováno (např. prostou decimací).
V rámci simulace tak vozidla interagují pouze s vytvořeným povrchem při přuidané hodnoty
hustého bodového mračna.
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Obr. 4 Ukázka výsledného hustého bodového mračna v kombinaci se zjednodušeným
povrchem

4

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Laserové skenování představuje zřejmě nejpodrobnější měřicí použitelnou dokumentační
metodu současnosti. Hlavní charakteristikou měření jsou relativně vysoké pořizovací náklady
na měřicí zařízení a související softwarové a hardwarové vybavení potřebné pro zpracování
získaných dat. Oproti předcházejícím přístupům jsou však nižší nároky na zkušenosti a znalosti
osoby provádějící měření. Náročnost zpracování se v tomto případě přesouvá na zpracovatele,
který data následně upravuje a používá. Výstupem měření z laserového skeneru jsou hustá
bodová mračna, která obsahují řádově desítky milionů velmi přesně určených měřených bodů
v prostoru. Současně s tímto pořizuje skener při měření i sférický snímek, díky kterému
je výsledné mračno možno doplnit barevnou informací. Vzhledem k faktu, že skener je schopen
zachytit pouze body v přímé viditelnosti, je skenování zpravidla prováděno z několika pozic
a výsledná bodová mračna se následně vzájemně slučují. Výsledkem měření je tak husté bodové
mračno obsahující i stovky milionů bodů. V principu se v případě laserového skenování jedná
o nevýběrové měření, kdy skener zachytí vše, co je v jeho přímé viditelnosti. Tato vlastnost
je v případě dokumentace dopravních nehod velmi přínosná, jelikož se minimalizuje riziko
vynechání určité informace, která se v danou chvíli jeví jako nevýznamná, avšak pro následnou
znaleckou analýzu se následně ukáže jako zásadní. Cenou je však vysoká datová náročnost
výstupů měření, ať již z hlediska archivace dat, tak jejich následného zpracování. Současně
s tímto jsou výstupy skenování často zatížena vysokou mírou šumu, který je způsoben například
činnostmi na místě dopravní nehody. Výhodou je, že skener pořizuje informaci o textuře
měřených bodů ve dvou vlnových délkách – viditelném spektru a spektru použitého laserového
paprsku, který je pro měření využíván. Je tak možno získat podklady i za zhoršených světelných
podmínek či sledovat rozdílnou odrazivost různých materiálů (např. identifikovat různé opravy
karoserie).
V rámci PČR je v současnosti testováno využití laserového skenování pro dokumentaci
dopravních nehod a míst trestných činů. Příkladem je použití laserového skeneru Krajským
ředitelstvím policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Policejní akademií České republiky.
Cílem je zhodnocení efektivity zvoleného přístupu s ohledy na možnosti policie na místě
dopravní nehody. Vzhledem k rozdílnému způsobu dokumentace se však odlišují i výsledné
podklady, které jsou následně ke každé nehodě pro znalce následně dostupné. Hlavním prvkem
je výstupní protokol z provedeného měření, který obsahuje jednotlivé polohy, odkud bylo
skenování prováděno, společně s pořízenou fotografickou dokumentací, kterou je možno přímo
233

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

lokalizovat v rámci scény. Protokol je následně doplněn informací o přesnosti vzájemného
zarovnání jednotlivých mračen vůči sobě a jednotlivými snímky. Tato informace je zásadní při
následném využití, jelikož nesprávně zalícovaná mračna vedou k chybné lokalizaci
jednotlivých stop. Současně s tímto je vytvářena virtuální prohlídka, která umožňuje s využitím
webového prohlížeče nahlížet na pořízená data. Ukázka webové prohlídky je ukázána na Obr.
5 a Obr. 6. V rámci virtuální prohlídky je k dispozici interaktivní plánek místa dopravní nehody,
který ukazuje kolmý pohled na místo a v rámci kterého je možno provádět dodatečná měření,
které jsou pří prováděna na získaných datech. Zároveň s tím je možno prohlížet sférické snímky
pořízené z jednotlivých míst, kde bylo skenování prováděno. Dále je přímo exportován plánek
dopravní nehody, který je vygenerován jako kolmý pohled na místo dopravní nehody
s měřítkem. Poslední částí jsou vlastní data, která byla v rámci skenování získána v otevřeném
formátu .e57, který je podporován nejčastěji využívanými znaleckými softwary.

Obr. 5 Ukázka virtuální prohlídky místa dopravní nehody (vlevo – interaktivní plánek,
vpravo – sférický náhled z vybrané polohy skeneru, dole – seznam jednotlivých poloh
skeneru) (zdroj: KŘP PČR Karlovy Vary)

Obr. 6 Detail interaktivního plánku místa dopravní nehody s možností odměřování
(zdroj: KŘP PČR Karlovy Vary)
Ačkoliv autoři příspěvku zatím přímo nepracovali s podklady z laserového skenování
pořízeného PČR na místě dopravní nehody, metody laserového skenování běžně využívají ve
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spolupráci s Drážní inspekcí. Vzhledem k rozsahu získaných podkladů a jejich charakteru je
třeba s nimi efektivně pracovat a využívat pouze ty informace, které jsou účelné.
Nelze doporučit prostý import do simulačního softwaru, tvorbu povrchu (triangulací celkového
mračna či jeho části bez uvážení charakteru dat – např. šum, vegetace apod.) a jeho následné
využití pro simulaci. Vzhledem k charakteru dat je zpravidla třeba jednotlivé skeny nejdříve
adekvátně upravit. Mezi nejčastěji používané kroky patří odstranění šumu v místech, kde by
mohl negativně ovlivnit následnou simulaci, redukce bodového mračna či jeho ořez na oblast
potřebnou pro analýzu. Pro tvorbu povrchu terénu je možno využít externích programů
určených pro práci s bodovými mračny, či využít funkcí implementovaných v posledních
verzích simulačního softwaru. Další možností je volba vhodného pohledu a výběr pouze určité
části mračna pro tvorbu povrchu. Podobně jako v případě hustých bodových mračen z digitální
obrazové korelace je možno použít selektivního výběru bodů pro tvorbu povrchu.

Obr. 7 Simulace výhledových poměrů řidiče ve vztahu k prostorovému uspořádání
Mezi nejvýraznější výhody implementace hustých bodových mračen pro simulace, kromě
prostorové informace komunikace v místě, představuje i možnost jeho využití pro hodnocení
a simulaci výhledových poměrů jednotlivých účastníků dopravní nehody. Vzhledem k faktu,
že při skenování jsou zachyceny všechny objekty v daném místě, včetně vegetace, parkujících
vozidel, či jiných potenciálních překážek ve výhledu, je možno je využít následně pro
vizualizaci jednotlivých výhledů. Společně s tímto je možno v případě potřeby doplnit i jiné
předměty, které mohou výhled ovlivnit (např. doplnění odstraněné vegetace, umístění jiných
vozidel do okolí místa nehody apod.). Obr. 7 a Obr. 8 ukazují příklady implementace výstupů
z laserového skenování pro potřeby znalecké analýzy. V případě Obr. 7 byl vytvořen
zjednodušený povrch terénu, který byl založen na vybraných bodech originálního hustého
bodového mračna. Husté bodové mračno bylo redukováno na cca. 10 mil. Bodů z původních
120 mil. a importováno do softwaru. Oba datové zdroje mají totožný souřadný systém (jeden
je odvozen od druhého). Nebylo tedy třeba žádného dodatečného zalícování. Vlastní husté
bodové mračno slouží pro účely simulace pouze jako vizuální překážka pro určení výhledových
poměrů řidiče osobního automobilu ve vztahu k přijíždějící tramvaji. Jako výrazný aspekt
omezující výhled řidiče bylo identifikováno křoví, které přímo omezuje výhled na jedoucí
tramvaj. Proto bylo následně odstraněno, přičemž byl sledován vliv na výhledové poměry řidiče
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OA. Podobná situace byla řešena v případě Obr. 8, kdy byl řešeny rozhledové poměry řidiče
OA v časoprostorové souslednosti k pohybu vlaku při různých úhlech natočení hlavy řidiče.

Obr. 8 Simulace výhledových poměrů při různém natočení pohledu řidiče

5

ZÁVĚR

Implementace nových měřičských postupů a technologií PČR, nezávisle na tom o jakou
měřičskou metodu se jedná, lze jedině vnímat jako pozitivní. Výsledkem je jednoznačně
pozitivní trend zvyšující se kvality a rozsahu dostupných podkladů pro následnou znaleckou
analýzu. Prozatímní výsledky jasně ukazují, že od jejich aplikace nových metod nebude
upuštěno, spíše naopak. Podoba nových podkladů je však výrazně odlišná od podkladů, které
se historicky využívali. Z tohoto důvodu je zásadní, aby se znalecká obec připravila na to tyto
podklady správně a efektivně využívat. Ústav soudního znalectví v dopravě by rád
prostřednictvím tohoto příspěvku ukázal výhody a možnosti, které nám tyto přístupy nabízejí.
Současně s tímto by rád nabídl případnou pomoc při zpracování těchto dat tak, aby se jejich
využití v rámci praxe stalo běžné.
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ODHAD RYCHLOSTI PROTIJEDOUCÍCH VOZIDEL, ZEJMÉNA MOTOCYKLŮ
EVALUATION OF THE SPEED OF ONCOMING VEHICLES, ESPECIALLY
MOTORCYCLES
Jan Unarski 37), Piotr Ciępka 38)
ABSTRAKT:
Článek představuje výsledky výzkumu zabývajícího se odhadem rychlosti blížícího se vozidla.
Zmíněny jsou teoretické vztahy, umožňující stanovit vzdálenost na kterou je možné provést
odhad rychlosti blížícího se vozidla a teoretické výpočty porovnané s výsledky testů, ukazující
na dobrou korelaci mezi oběma přístupy. Z provedené analýzy vyplývá, že řidiči čekající na
příležitost překonat nebo se napojit na hlavní komunikaci z vedlejší komunikace mají často
velké problémy odhadnout rychlost a vzdálenost vozidla blížícího se po hlavní silnici. Při
daných podmínkách je snadné udělat chybu a střetnout se s rychle jedoucím vozidlem.
ABSTRACT:
The article presents the results of research on the possibility of assessing the speed of an
oncoming vehicle. Theoretical dependencies have been presented, enabling the determination
of the boundary distance, giving the possibility of making a correct assessment of the speed of
an oncoming vehicle. Theoretical calculations were compared with the test results, obtaining a
good correlation. The analysis shows that if the oncoming vehicles move at high speed, the
driver waiting for the possibility of leaving the subordinate road has a big problem with the
analysis of the speed and distance of the vehicle traveling on the main road. Under these
circumstances, it's easy for a mistake and collision with a fast-moving vehicle.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Vysoká rychlost, dopravní nehoda, bezpečná rychlost, dopady dopravní nehody, motocykl.
KEYWORDS:
Overspeed, traffic accident, safe speed, effects of a traffic accident, motorcycle.

1

ÚVOD

V Polsku je možno vysledovat trend, kdy se do běžné expertní praxe dostává odhad (hodnocení)
rychlosti jízdy a stále častěji se s ním můžeme také setkat u správních orgánů a soudů. Problém
lidského vnímání a schopnost správně odhadnout rychlost a vzdálenost přijíždějícího vozidla
se naplno ukazují především při hodnocení chování řidičů motocyklů, jenž často překračují
nejvyšší dovolené rychlosti pro dané kategorie silnic. Tento problém se také projeví při nutnosti
posoudit svědectví u správních orgánů nebo soudů. Přesnost vnímání a trend v odhadu rychlosti
jsou v těchto případech velice důležité. Nejjednodušší způsob, jak si představit rozsah tohoto
problému, je podívat se na vlak přijíždějící z dálky po kolejích. Když se vlak nachází ve velké
dálce, pozorovatel není schopen říci zda-li se vlak vůbec pohybuje či nikoliv.
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2

PŘEHLED VÝZKUMU

V průběhu let minulých byla přesnost odhadu blížícího se vozidla řešena opakovaně. Níže jsou
chronologicky uvedeny výsledky.
2.1

Výzkum IES – odhad rychlosti vozidla v běžném prostředí

Nejstarší výzkum [1], provedený v Institutu Ekspertyz Sądowych (IES), spočíval v odhadu
rychlosti protijedoucího vozidla ve dvou různých prostředích, ale se stejnou pozicí
pozorovatele, jenž se nacházel v místě vedlejší komunikace a měl dávat přednost v jízdě. Cesta
byla obklopena jednotlivými stromy nebo hustým lesem (obr. 1).

Obr. 1 – Pohled na protijedoucí vozidlo z pozice č. 1 (vlevo) a č. 2 (vpravo).
Fig. 1 – View of the oncoming vehicle from stand 1 (on the left) and 2 (on the right).
Zkoušek zaměřených na osobní vozidla se zúčastnilo 14 osob, rozdělených na dvě skupiny.
V první se nacházeli osoby, které nemají řidičské oprávnění a v druhé řidiči, kteří mají najeto
minimálně 100 tisíc km. Zkoušky byly provedeny v rychlostech 30–110 km/h (na pozici č.a1) a
30–90 km/h (na pozici č. 2).
Ve skupině zkušených řidičů chyba odhadu rychlosti nepřekročila 40 km/h (s výjimkou jedné
osoby). Pro všechny zkoumané osoby v této skupině byl rozdíl mezi skutečnou rychlostí a
aritmetickým průměrem odhadu negativní, tzn. všechny osoby z této skupiny měli tendenci
podceňovat rychlost blížícího se vozidla, přičemž při vyšších rychlostech jízdy dosahoval rozdíl
mezi odhadovanou a skutečnou rychlostí až -50 km/h. V této skupině (až na jednu výjimku)
nebyly zaznamenány odhady rychlosti vyšší o více než 20 km/h. Výsledky skupiny osob bez
řidičského oprávnění byly obdobné, ačkoliv v některých případech docházelo k větší odchylce
mezi rychlostí skutečnou a odhadovanou pozorovatelem.
Pro celý statistický vzorek byl aritmetický průměr získaných výsledků blízký skutečné
rychlosti, pokud nebyla vyšší než 90 km/h (nejvyšší povolená rychlost na této kategorii pozemní
komunikace) Střední hodnota v daném rozsahu rychlostí činila méně než 10 km/h. Ukázala se
tendence podceňovat skutečnou rychlost. Na obr. 2 je znázorněna chyba v odhadu rychlosti
přijíždějícího vozidla pro čtyři zkušené řidiče.
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Obr. 2 – Nejistota v odhadu rychlosti. Na vodorovné ose je znázorněn rozdíl mezi rychlostí
skutečnou a odhadovanou pozorovateli.
Fig. 2 – Uncertainty in the assessment of speed. The difference between the actual speed
and the speed indicated by observers is marked on the horizontal axis.
2.2

Výzkum PSBS – odhad rychlosti jízdy motocyklu

Další zkoušky [2] provedla Polská asociace odborníků na dopravní nehody (PSBS) a týkaly se
hodnocení rychlosti motocyklů. Zkoušky byly provedeny s následujícími motocykly: Honda SWing, Yamaha MT-09, Suzuki S83, Honda VFR800 a Suzuki C109R. Testy se uskutečnily na
letištní ploše, která byla zúžena dvěma autobusy (obr. 3). Výzkumu se zúčastnilo 114 osob,
které měly za úkol odhadnout rychlost motocyklu, projíždějícího měřeným úsekem ve
vzdálenosti 100–200 m od místa pozorování, tak aby byl eliminován vliv pocitové rychlosti při
průjezdu motocyklu kolem pozorovatele. Motocykly jezdily předem stanovenými ustálenými
rychlostmi, podle rozpisu, tak aby pozorovatelé nemohli odhadovat rychlost porovnáním
s předcházejícími průjezdy. Zkoušky byly prováděny v rychlostech 50–160 km/h. V průběhu
testů se vyskytly dešťové srážky.

Obr. 3 – Pohled na místo testů
Fig. 3 – View of the place of experiments.
Při odhadování rychlosti blížícího se motocyklu většina pozorovatelů značně podceňovala
skutečnou rychlost vozidla. Pouze pár jedinců odhadlo rychlost blízkou skutečné nebo i vyšší.
Aritmetický průměr odhadovaných rychlostí byl zcela jednoznačně nižší než skutečná rychlost.
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Například na obr. 4 jsou zaznačeny rychlosti odhadnuté jednotlivými účastníky (jednotlivé
body), průměr odhadů (čárkovaná úsečka), skutečná rychlost motocyklu byla 139 km/h (plná
čára). Obr. 5 ukazuje souhrnné výsledky odhadu rychlostí motocyklu ze všech zkoušek. Je
patrné, že odchylka odhadnuté rychlosti od rychlosti skutečné s rostoucí rychlostí jízdy
motocyklu vzrůstá.
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Obr. 4 – Výsledky odhadů rychlosti motocyklu jedoucího rychlostí 139 km/h.
Fig. 4 – The result of a motorcycle speed
assessment traveling at 139 km/h.

Obr. 5 – Porovnání skutečných
rychlostí (plná čára) s průměrnými
rychlostmi pro jednotlivé testy
(body). Čárkovaná úsečka
naznačuje trend.
Fig. 5 – Comparison of real speeds
(solid line) with average speeds for
individual tests (points). The dashed
line indicates the trend line.
2.3

Odhad rychlosti jízdy motocyklu ze záznamu

V roce 2016 jsme vykonali zkoušky, jejichž cílem byla širší analýza problému odhadu rychlosti
motocyklu. V krajině jsme vytipovali místa, ve kterých lze očekávat výjezd vozidel z vedlejší
komunikace na hlavní a konfigurace těchto míst zaručovala, že přijíždějící vozidlo se bude blížit
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z levé strany v ose pohledu řidiče vozidla vjíždějícího na hlavní komunikaci. Vozidla se blížila
ze vzdálenosti zhruba 700 m a podél cesty míjela směrové sloupky umístěné ve vzdálenostech
cca 100 od sebe. Z pozice osoby čekající na vjezd na komunikaci, jsme zaznamenali nahrávku
motocyklů blížících se rychlostí v rozmezí 50-100 km/h. Pro výzkum jsme připravili filmy
s různými rychlostmi motocyklů v různých vzdálenostech, na které byl motocykl viditelný:
300–200 m, 200–100 m, 100–0 m, a také 300–0 m i 200–0 m. Rychlosti motocyklů na záznamu
se pohybovaly v rozmezí 50–140 km/h, přičemž rychlosti vyšší než 100 km/h byly získány
zrychlením nahrávek. Během denní doby jsme provedli 12 průjezdů motocyklu, v noci poté
čtyři průjezdy. Na obr. 6 je zachyceno místo natáčení během dne a v noci. Na dané komunikaci
je stanovena maximální povolená rychlost na 90 km/h. Tato hodnota je důležitá, neboť
pozorovatelé prvotně nepředpokládají překročení této rychlosti a dle toho z počátku přizpůsobí
svůj odhad.

Obr. 6 – Místo natáčení výzkumných nahrávek ve dne a v noci.
Fig. 6 – A place to record movies for day and night view studies.
V této části je také nutno podotknout, že film byl přehráván bez zvuku, jenž by mohl ovlivnit
odhad rychlosti jízdy motocyklu u některých pozorovatelů. Vyházeli jsme také z faktu, že řidič
čekající na vedlejší komunikaci také většinou neslyší zvuk motocyklu blížícího se z velké
vzdálenosti.
2.3.1

Část první – zkoumání skupiny 30 osob

Této části výzkumu se zúčastnilo 30 osob, které jsou držiteli řidičského oprávnění, ale řízení
vozidel se nevěnují na profesionální úrovni a také nejsou experty na analýzu dopravních nehod.
Souhrnné výsledky jsou zobrazeny na obr. 7. Respondenti měli určit rychlost na celé desítky
km/h a tak obr. 7 ukazuje výsledné rychlosti jako jednotlivé body 393.
Následně byla pro každou rychlost a test vypočítána průměrná hodnota, jenž je znázorněna
čárkovanou čárou a směrodatná odchylka δ, jenž je znázorněna pomocí vertikálních šipek, které
ukazují rozptyl odhadnutých rychlostí.

39

Body mezi hodnotami znázorňují odhady nerozhodných respondentů, které se nebyli sto rozhodnout pro jedinou rychlost, a
tak označili rychlosti dvě (např. 60 a 70 km/h)
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Obr. 7 – Souhrnné výsledky výzkumu (pozorovatelé – řidiči – ne experti).
Fig. 7 – Summary test results (observers – drivers – not experts).
Horizontální plná černá čára určuje společně s hodnotou rychlosti rychlosti jízdy motocklu
během dané zkoušky. Ve dne se konaly zkoušky č. 1-12 a v noci č. 13-16. Ve spodní části grafu
(v oblasti 20 km/h) jsou uvedeny vzdálenosti motocyklu od pozorovatele behěm prováděného
odhadu rychlosti.
Pouze během zkoušek, ve kterých se motocykl pohyboval rychlostí 50 km/h, byly odhady
rychlosti velmi blízko skutečné rychlosti. Tento fakt je prakticky nezávislý na vzdálenosti
motocyklu a pozorovatele, ačkoliv lze vysledovat tendenci, že čím blíže motocykl k
pozorovateli byl, tím vyšší rychlost odhadoval pozorovatel. Při zkouškách s rychlostí 50 km/h
byl rozptyl jednotlivých odhadovaných rychlostí značný (max. 50 km/h).
Při rychlostech 70 a 100 km/h byly průměrné odhadované hodnoty nižší než skutečná rychlost,
a to tím více, čím více narůstala skutečná rychlost. Podhodnocení rychlosti při skutené rychlosti
70 km/h bylo na úrovni 5 km/h (při δ = 15 km/h), při 100 km/h dosáhla chyba odhadu 12-27
km/h (při δ = 18 km/h) a s klesající vzdáleností motocyklu od pozorovatele se zmenšovala.
K nejmenší nepřesnosti odhadu docházelo během testů, kdy byl motocykl viditelný po celou
dobu jízdy daným úsekem, avšak značně narostl čas pozorování. Směrodatná odchylka dosáhla
v některých případech hodnoty skutečné rychlosti jízdy motocyklu a nekteří respondenti
rychlost nadhodnotili až o 20 km/h.
Během zkoušky s rychlostí 140 km/h, žádný z respondentů neurčil správně skutečnou rychlost.
Všichni respondenti ji podhodnotili, někdy i výrazně. Při pozorování ve větší vzdálensoti (např.
300-200 m) byl průměrný odhad o více než 50 km/h nižší než skutečná rychlost (δ = 21 km/h).
Pro všechny zkoušky s rychlostí 140 km/h byla rychlost podhodnocena od 52-35 km/h a
směrodatná odchylka činila ±18 km/h. Lze vysledovat trend v podceňování rychlosti
motocyklu, avšak také větší přesnost odhadu při prodloužení doby pozorování a zkrácení
vzdálenosti mezi motocyklem a pozorovatelem.
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Výsledky nočních průjezdů byly podobné, s tím rozdílem, že při větších vzdálenostech
motocyklu od pozorovatele více respondentů odpovídalo „Nevím” místo určitého odhadu
rychlosti. Dále také docházelo k podhodnocování rychlosti , v nejmenší míře při nejnižší
rychlosti jzdy (60 km/h). Při 120 km/h byla chyba v odhadu rychlosti – 45 km/h. Také v nočních
testech se přesnost odhadu rychlosti zlepšovala se zkracováním vzdálenosti pozorování.
Analýza získaných výsledků dává základní poznatky, které se shodují s ostatními výzkumy
provedenými na toto téma.
2.3.2

Část druhá – skupina 130 osob

Výše popsaný výzkum, založený na nahrávce jízdy motocyklu byl zopakován v roce 2017.
Tentokráte byli respondenty experti v oboru analýzy silničních nehod, kteří se účastnili XV.
Konference Problémy rekonstrukcí silničních nehod v Zakopaném. Studie zahrnovala 130
expertů, kteří měli odhadovat rychlost na celé desítky km/h nebo použít tvrzení „Nevím“.
Výsledky testů, které byly zpracovány shodně jako u předchozího výzkumu, jsou zobrazeny na
obr. 8. Z důvodu většího počtu respondentů nejsou v grafu zaznamenány jednotlivé body
určující odhadované rychlosti. Porovnání výsledků na obr. 7 a 8 neukazuje žádné výrazné
odchylky mezi výsledky obou výzkumů.

Obr. 8 – Souhrnné výsledky zkoušek (pozorovatelé – experti).
Fig. 8 – Summary results of the research (observers – experts).

2.4

Jiné výzkumy

V roce 2016 byly publikovány výsledky statistických výzkumů, zabývajících se odhadem
rychlosti blížícího se vozidla, kdy pozorovatelé stáli na chodníku, ve směru k přijíždějícímu
motocyklu, ve vzdálenosti 10-15 m od hrany komunikace. Výzkumu se zúčastnilo velké
množství respondentů (okolo 800), bylo provedeno velké množství pokusů a výběr
pozorovaného úseku, stejně jako možnost odhadnout rychlost ve vztahu ke scenérii a možnost
slyšet zvuk motocyklu, vyústily ve fakt, že průměrná chyba odhadu rychlosti byla maximálně
-3 km/h, avšak směrodatná odchylka překročila 16 km/h. Odhad jednotlivců se někdy zásadně
lišil od skutečné rychlosti (od -41 km/h až po +66 km/h). Obecně však 70-80% respondentů
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odhadlo rychlost blízkou skutečné s chybou ne větší než ±15 km/h. Rozsah rychlostí jízdy
motocyklu byl 25-100 km/h, takže nebyla zahrnuta jízda výrazně překračující nejvyšší
povolenou rychlost v daném místě.

3

TEORIE ODHADU RYCHLOSTI

K rozpoznání a vyhodnocení pohybu objektu pohybujícího se směrem k pozorovateli se
používá koeficient, což je poměr změny velikosti obrazu objektu na sítnici oka pozorovatele k
času. Vzdálenost od objektu S a jeho šířka w určuje úhel θ a změna tohoto úhlu v čase dθ/dt
odpovídající rychlosti pohybu okrajů obrazu na sítnici oka . Lidské oko je mnohem vnímavější
na pohyb (bio motion) než na nehybný objekt.
Bereme-li, na jedné straně, do úvahy úhlovou velikost objektu a rychlost změny velikosti
objektu v čase [4] a na druhé potom vzdálenost objektu od pozorovatele a jeho lineární rychlost
přibližování se, pak čas po kterou se objekt přibližuje k pozorovateli (TTC – Time To Collision)
může být vyjádřen jako:
TTC =

θ

nebo

dθ
dt

TTC =

S
v

w
Šířka objektu w i jeho vzdálenost od pozorovatele S jsou spojeny rovnicí: tg = 2 , pro malé
2 S
w
dθ w ⋅ v
úhly může být zjednodušena: θ = , tedy
= 2 .
S
dt
S

θ

Tato poslední rovnice je stejná jako rovnice, podle které je možné vypočítat minimální
vzdálenost, od které je možné odhadnout rychlost protijedoucího vozidla, uvedena v článku [4]:
S=

w⋅v
0,003

kde:
S – vzdálenost na kterou je prováděn odhad rychlosti [m],
w – rozměr (šířka) objektu [m],
v – rychlost objektu [m/s].

Z výše uvedeného vyplývá, že čím je vozidlo užší, tím je rozpoznání jeho rychlosti možné
z menší vzdálenosti.
V roce 1994, výzkumníci R.G. Mortimer i E.R. Hoffman, určili minimální detekční práh
zvětšení obrazu blížícího se vozidla na 0,003 rad/s (0,17 °/s). Od té doby se mnoho dalších
badatelů pokoušelo stanovit velikost koeficientu a aktuálně je jeho hodnota stanovena na 0,003
s odchylkou 0,001, takže v praxi se užívá rozsah 0,002-0,004. Za použití daných hodnot byly
vytvořeny grafy pro osobní vozidlo široké 1,8 m a motocykl široký 0,7 m (obr. 9).
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Obr. 9 – Vzdálenost pozorování pro určení rychlosti jízdy vozidla (vlevo – osobní automobil,
vpravo – motocykl).
Fig. 9 – Distance of possible recognition of vehicle speed (on the left – passenger car, on
the right – motorcycle).

4

PŘÍKLAD

Porovnejme teoretická zjištění a výsledky praktických výzkumů. Z grafu znázorňujícího
vzdálenost, na kterou je možné rozpoznat rychlost jízdy motocyklu (obr. 9 vpravo), lze vyčíst,
že pro motocykl jedoucí rychlostí 100 km/h vzdálenost pro rozpoznání rychlosti je 80 m, pokud
vezmeme do úvahy i toleranci, pak je vzdálenost 70-100 m (obr. 10).

Obr. 10 – Hranice vzdálenosti, na kterou je možné odhadnout rychlost blížícího se vozidla
jedoucího rychlostí 100 km/h.
Fig. 10 – Limits for recognition of the speed of a motorcycle traveling at 100 km/h.
Pokud se řidič dívá na přijíždějící motocykl ze vzdálenosti 200-100 m je rozpoznání rychlosti
nemožné nebo minimálně velmi obtížné a tak předpoklad, že motocykl je ve velké vzdálenosti
a je možné vjet na hlavní komunikaci před ním, může vést ke kolizní situaci.
Z grafů na obr. 11 i 12 vyplývá, že obvyklá rychlost 100 km/h je vnímána jako rychlost v
rozmezí 75–85 km/h.
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Obr. 11 – Graf z obr. 7 se vyznač. rychlostí okolo 83 km/h (skutečná rych. 100 km/h).
Fig. 11 – Chart from Fig. 7 with a marked speed of approx. 83 km/h (at the real speed
100 km/h).
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Obr. 12 – Graf z obr. 5 s vyznačenou rychlostí 100 km/h.
Fig. 12 – Chart from Fig. 5 at speed 100 km/h (marked).
Například, pokud byl motocykl ve vzdálenosti 100 m od pozorovatele, jeho skutečný čas do
místa křížení trajektorií je TTC = 3.6 s, zatímco očekáváný čas s přihlédnutí k odhadované
chybě bude TTC = 4,2-4,8 s. Nicméně, pokud řidič nepřekročí rychlost 50 km/h, očekávaný čas
TTC by byl roven 7,2 s. Není tedy s podivem, že řidiči čekající na vedlejší silnici, se rozhodnou
vjet na hlavní silnici. Spatření motocyklu v tak velké vzdálenosti a nemožnost odhadnout
rychlost vedou k rozhodnutí, že disponují dostatečným časem pro provedení manévru, kdy auto
křižuje jízdní pruh, kterým se blíží motocykl, běžně trvá okolo 4 s.
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5

ZÁVĚR

Článek předkládá výsledky testů odhadů rychlostí blížícího se vozidla, které se blíží k
pozorovateli v jeho zorném poli. Byly určeny rozdíly mezi skutečnou rychlostí a rychlostí
odhadnutou řidiči čekajícími na vedlejší komunikaci. Toto jsou velmi nepříznivé podmínky,
neboť vozidlo je viditelné pouze zepředu a perspektiva pohledu ve vztahu k okolí komunikace
neulehčuje řidiči odhad rychlosti. Byly získány výsledky, které ukazují, že pozorovatelé obecně
podceňují rychlost protijedoucích vozidel a hodnota tohoto podhodnocení se zvyšuje se
zvyšující se rychlostí protijedoucího vozidla a se zvyšující se pozorovací vzdáleností objektu,
nebo také s kratší pozorovací dobou. V článku jsou uvedeny principy teoretického stanovení
limitu rozpoznávání rychlosti. Oba tyto přístupy byly vzájemně porovnány a bylo potvrzeno,
že pokud se přijíždějící vozidla pohybují rychle, zejména ve vztahu k nejvyšší dovolené
rychlosti, řidiči čekající na možnost opustit vedlejší silnici se rozhodují o vjetí na hlavní
komunikaci na základě nepřesných odhadů.

6
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URČOVÁNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
METODOU SIMULOVANÉHO NÁJEMNÉHO POMOCÍ AGREGOVANÝCH
ÚDAJŮ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
DETERMINING THE USUAL RENTAL FOR THE USE OF BUILDING LANDS BY
THE METHOD OF SIMULATED RENTAL BY AGGREGATED DATA OF THE
CZECH STATISTICAL OFFICE
Filip Hakl 1), Augustin Sadílek 2), Vlastimil Vala 3), Eva Mačurová 4)
ABSTRAKT:
Autoři se v článku zabývají možnostmi určování obvyklého nájemného stavebních pozemků
metodou simulovaného nájemného s využitím agregovaných statistických údajů o průměrných
kupních cenách stavebních pozemků.
ABSTRACT:
The authors deal with the possibilities of determining the usual rent of building lands using the
simulated rent method using aggregated statistics on average purchase prices of building lands.
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1

ÚVOD

Určování obvyklé ceny nájemného patří obdobně jako určování obvyklé ceny nemovitých věcí
k úlohám problémovým. V této věci autoři článku celou situaci vysvětlují v příspěvku
věnovaném určování obvyklé ceny stavebních pozemků, [15] prezentovaném na této
konferenci.
Oproti určování obvyklé ceny věcí nemovitých, případně určování obvyklé ceny věcného
břemene, nejsou uzavřené nájemní smlouvy evidovány v katastru nemovitostí.
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Relevantní referenční cenové vzorky nájemného tak obvykle není možné získat. Jediným
veřejně dostupným zdrojem by v některých případech mohl být registr smluv, kde jsou však
evidovány pouze některé nájemní smlouvy, a to za podmínek daných zákonem o registru smluv.
Běžným případem, který musí při správě státního nemovitého majetku řešit Státní pozemkový
úřad (SPÚ) je určení obvyklého nájemného za užívání stavebních pozemků. Vyskytují se
případy, kdy stavby mají rozdílného vlastníka než pozemek, na kterém jsou tyto stavby
umístěny, a to i přesto, že občanský zákoník od 1.1.2014 do českého právního řádu znovu
zavedl zásadu superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě).
Výše nájemného za užívání stavebních pozemků je často předmětem soudních sporů.
Výskyt případů, kdy nelze určit obvyklou cenu nájemného, je poměrně častý, na to navazuje
nutnost volit náhradní metody jejího určení.
Zpravidla jde o simulované nájemné určené procentem užitku z obvyklé ceny stavebního
pozemku.
Tento článek se zabývá návrhem náhradní metody, to je určením simulovaného nájemného
procentem z obvyklé ceny stavebního pozemku určené pomocí metody nepřímého porovnání
na základě údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o průměrných kupních cenách stavebních
pozemků.
Návrh je určen konkrétně pro potřeby určování nájemného za stavební pozemky ve vlastnictví
České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad.

2

NÁJEM A NÁJEMNÉ

Nájem je závazkový vztah, jehož předmětem je dočasné přenechání věci k užití jinému. [1]
Takovým obdobným závazkovým vztahem je však i pacht. Pro vymezení rozdílu mezi těmito
dvěma vztahy dále uvádíme jejich definice dle občanského zákoníku.
Pronajímatel se nájemní smlouvou zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a
nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. [2]
Propachtovatel se pachtovní smlouvou zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a
požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout
poměrnou část výnosu z věci. [2]
Tento článek se zabývá pouze nájemním vztahem a určením nájemného za užívání stavebních
pozemků.
Mezinárodní oceňovací standardy obecně k nájmu uvádí: Vlastník absolutního práva může
udělit právo nájmu, které se dotýká části nebo celého jeho práva. Práva nájmu udělená přímo
vlastníkem absolutního práva jsou nájemní práva. Pokud to není zakázáno podmínkami
nájemní smlouvy, může držitel nájemního práva zřídit nájem části nebo celého tohoto práva
třetí osobě, což se označuje jako podnájemní právo. Podnájemní právo bude vždy kratší nebo
bude trvat stejně dlouho jako nájemní, ze kterého bylo odvozeno.
Právo nájmu bude trvat po vymezenou dobu, na jejímž konci se nemovitá věc navrací držiteli
nadřízeného práva, ze kterého bylo odvozeno. Nájemní smlouva bude obvykle ukládat nájemci
povinnosti, např. úhradu nájemného a dalších výdajů. Může také ukládat podmínky nebo
omezení, například v tom, jakým způsobem může být nemovitá věc užívána, nebo ohledně
případného převodu daného majetkového práva na třetí osobu.“ [3]
K nájmu stavebních pozemků uvádí Bradáč: „Pokud je na pozemku vybudována stavba, pak
pronájem pozemků již pomalu přestává být aktuální; pokud je jiný vlastník stavby, pak přichází
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v úvahu právo stavby. Pro ocenění práva stavby je však výše ev. nájemného z pozemků
zapotřebí; zde je pak na místě opět aplikace porovnávací metody, tedy shromáždění údajů o co
největším počtu pronájmu obdobných pozemků v obdobné lokalitě, vyhodnocení odlišností a
odvození odborného odhadu. Nejsou-li k dispozici data pro porovnávací metodu, pak přichází
v úvahu metoda odvození nájemného procentem z ceny pozemků.“ [4]
Nájemné lze rozlišit například na:
Nákladové nájemné, které lze definovat jako náklady prosté reprodukce, které pokryjí
vlastníkovi veškeré jeho náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti a pronájmem.
Ekonomické nájemné, které pokryje vlastníkovi veškeré jeho náklady spojené s vlastnictvím
a pronájmem a k tomu přinese i přiměřený výnos z kapitálu, který byl do pořízení nemovitosti
vložen.
Hrubé nájemné, které představuje nájemné hrazené nájemcem pronajímateli.
Čisté nájemné, které představuje hrubé nájemné po odečtení nákladů vlastníka na provoz
a další výdaje spojené s nemovitostí.
Obvyklé nájemné, pro jehož stanovení platí obdobné zákonitosti jako pro obvyklou cenu
nemovitosti. [4]
Obvyklá cena je definována v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou
se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k
nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ [5]
Vzhledem k tomu, že kromě této definice není ani v zákoně o oceňování majetku ani v jeho
prováděcí vyhlášce (oceňovací vyhláška) [12] uveden bližší postup určování obvyklé ceny
popsán, vydalo Ministerstvo financí v roce 2014 Komentář k určování obvyklé ceny.
Podle Komentáře k určování obvyklé ceny se obvyklá cena určuje výhradně porovnáním jako
statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku v dané množině skutečně
realizovaných cen stejného nebo obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných
hodnot. Množina prvků je stanovena z historických cen za přiměřený časový úsek (prodeje již
proběhly). Obvyklá cena se v praxi stanovuje analýzou, porovnáním a je středním mediánem
Gaussovy křivky četnosti statistického vyhodnocení výskytu jednotlivých případů. Obvyklá
cena se určuje z počtu případů malého rozmezí, ve kterém se nejčastěji vyskytuje stejná či skoro
stejná cena. [6]
Pro potřeby určení obvyklého nájemného je tedy třeba usilovat o zajištění odpovídajících
vzorků realizovaných pronájmů obdobného majetku pro cenové porovnání.
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To bývá v praxi velmi problematické a složité, jelikož nájemní smlouvy nejsou zveřejňovány
ani nejsou běžně veřejně dostupné (na rozdíl od realizovaných kupních smluv, které jsou
dostupné ve sbírce listin ČÚZK).
Cestou, jak se dostat k některým nájemním smlouvám, může být například registr smluv,
ve kterém se však uveřejňují pouze některé nájemní smlouvy, a to jen za podmínek daných
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
V registru smluv musí být uveřejňovány soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, že alespoň jednou ze stran smlouvy je
v zákoně o registru smluv vymezený povinný subjekt a na uveřejnění smlouvy nebo na povinný
subjekt nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv. Společně se
smlouvou se uveřejňují i její metadata. Neuveřejňují se zde jednostranná právní jednání a např.
rozhodnutí, nebo zápisy o změně dispozičního práva k majetku státu podle zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. [7]
V mnoha případech se může stát, že informace o skutečně uzavřených nájemních smlouvách
a v nich uvedené výši nájemného nelze zjistit vůbec.
Určit obvyklé nájemné proto bývá velmi složitým a specifickým oceňovacím úkolem. Využít
se tak často musí alternativní (náhradní) metody určení výše obvyklého nájemného.
Podle komentáře MF k oceňování věcných břemen (Věcná břemena po 1. lednu 2014) se
obvyklé nájemné podle dlouhodobého sledování závislosti ceny nájmu a ceny nemovité věci
pohybuje v rozmezí 4–8% podílu z její obvyklé ceny. [13]
Použitý procentní podíl není aritmetickým průměrem rozmezí, ale procentní podíl se volí podle
lokality, druhu nemovité věci a způsobu jejího využití.
Pokud nelze zjistit obvyklé nájemné z pozemků (chybí informace o pronájmu), použije se tzv.
simulované nájemné určené z ceny pozemku podle odpovídajícího podílu.

3

PRONÁJEM POZEMKŮ V PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT SPÚ

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je oprávněn pronajímat (propachtovat) pozemky ve vlastnictví
státu, se kterými je příslušný hospodařit dle zákona č. 503/2012 Sb. (zákon o SPÚ).
Při stanovení nájemného musí SPÚ respektovat ustanovení § 14 zákona č. 219/2000 Sb. (zákon
o majetku státu):
„Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených
činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým
jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo
výnos z tohoto majetku.“ [14]
SPÚ tedy musí využívat majetek státu účelně a hospodárně a počínat si tak, aby svým jednáním
majetek státu nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah a hodnotu anebo výnos
z tohoto majetku, přičemž je současně povinen pečovat o zachování tohoto majetku, jeho
údržbu i o jeho zlepšení.
Státní pozemkový úřad je stále příslušný hospodařit k mnoha pozemkům, zastavěným stavbami
jiných vlastníků, pronájem stavebních pozemků a určování obvyklého nájemného je proto pro
SPÚ stále aktuálním tématem.
Pokud budou předmětem nájemní smlouvy pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví
nájemce, je třeba stanovit nájemné ve výši nájemného v čase a místě obvyklého. Výše
253

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

nájemného by měla odpovídat dané lokalitě (např. počtu obyvatel) a účelu nájmu (např. zda
pronajaté pozemky slouží k podnikání nájemce či nikoliv) a neměla by být v žádném případě
stanovena nepřiměřeně nízká.

4

URČENÍ NÁJEMNÉHO NÁHRADNÍ METODOU

Při stanovení nájemného náhradní metodou je obvyklá cena nájemného určena procentem
z obvyklé ceny pozemku, přičemž obvyklá cena konkrétního pozemku, který má být
předmětem nájmu, se určí nepřímým porovnáním s kupními cenami dle agregovaných údajů
ČSÚ – Ceny sledovaných druhů nemovitostí – Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR
dle okresů a velikosti obcí. [9] Zde uvedené ceny pozemků lze považovat za zprůměrované
obvyklé ceny stavebních pozemků v těchto obcích v daném období.
Tato data jsou v současné době ČSÚ pravidelně aktualizována a zveřejňována formou tabulek
(vydáváno každoročně).

Obr. 1 –Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech
2016–2018 (Kč/m2) [9]
Fig. 1 - Average purchase prices of building plots in the Czech republic by district and size
of municipalities, 2016–2018 (Kč/m2) [9]
V těchto tabulkách se zjistí průměrná cena stavebního pozemku podle příslušného okresu
a velikosti obce podle počtu obyvatel.
V datech ČSÚ jsou obce rozčleněny podle jejich velikosti dle počtu obyvatel do kategorií:
•

do 1999 obyvatel,
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•
•
•

2000–9999 obyvatel,
10 000 – 49 999 obyvatel,
50 000 obyvatel a více.

Autoři tohoto článku navrhli pro zohlednění nižších cen stavebních pozemků v menších obcích
rozdělení některých kategorií obcí na další dílčí kategorie:
-

-

do 1999 obyvatel na 3 dílčí kategorie:
• do 500 obyvatel,
• 500–999 obyvatel,
• 1000–1999 obyvatel,
2000–9999 obyvatel na 2 dílčí kategorie:
• 2000–4999 obyvatel,
• 5000–9999 obyvatel.

Podnět k tomuto rozdělení obcí byl převzat z tabulky č. 2 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky
(OCV) č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění (Úprava základních cen stavebních pozemků obcí
nevyjmenovaných v tabulce č. 1), a to konkrétně u znaku O1 „Velikost obce“. [12]
Průměrná cena stavebního pozemku uvedená v tabulce Průměrné kupní ceny stavebních
pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí u obcí s počtem obyvatel do 1999 se přiřadí k obcím
s počtem obyvatel 1000–1999. Obdobně se průměrná cena stavebního pozemku uvedená
v tabulce u obcí s počtem obyvatel 2000–9999 přiřadí k obcím s počtem obyvatel 5000–9999.
K dílčím kategoriím obcí do 500 obyvatel a 500–999 obyvatel se jejich cena dopočítá pomocí
vzájemných poměrů hodnot znaku O1. Za základ (100 %) je dána hodnota znaku O1 obce větší
1000–2000 (tj. 0,70), a podle poměrům k hodnotám znaků u obcí do 500 obyvatel (0,50) a 500–
999 obyvatel (0,65) je dopočítána cena pozemků v těchto menších obcích.
U obcí s počtem obyvatel 2000–4999 obyvatel se cena dopočítá obdobně, za základ (100 %) je
dána hodnota znaku O1 obce s počtem obyvatel nad 5000 (0,85), a podle poměru k hodnotě
znaku u obcí 2000–5000 obyvatel (0,8) je dopočítána cena pozemků v těchto menších obcích.
Tento přepočet může být proveden pomocí výpočtové tabulky v programu Excel.
Průmětná cena dle ČSÚ (Kč/m2)
404

773
1508
x

Přep. prům. kupní cena (Kč/m2) Velikost obce (počet obyvatel)
288,57
375,14
404,00
727,53
773,00
1508,00
x

do 500 obyv.
500 - 999
1000 - 1999
2000 - 4999
5000 - 9999
10000-49999
50000 a více

Obr. 2 – Přepočet průměrných kupních cen stavebních pozemků pro navrhované dílčí
kategorie obcí na příkladu obcí okresu Benešov [zdroj: vlastní zpracování]
Fig. 2 - Recalculation of average purchase prices of building plots for proposed subcategories of municipalities on the example of municipalities in the district of Benešov
[source: own processing]
U obcí o velikosti 10 000 – 49 999 obyvatel a nad 50 000 obyvatel jsou přebírány tabulkové
hodnoty bez úpravy podle velikosti obce.
Výsledkem je přepočtená průměrná kupní cena stavebních pozemků dle velikosti obce.

255

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Velikost obce se zjistí pomocí dat ČSÚ – Malého lexikonu obcí České republiky [10] (rovněž
každoročně aktualizováno).

Obr. 3 – Malý lexikon obcí České republiky – 2018, ukázka zveřejňovaných údajů na
příkladu několika obcí v okrese Benešov [10]
Fig. 3 - Small Lexicon of Municipalities of the Czech Republic – 2018, example of
published data on example of several municipalities in Benešov district [10]
Obvyklé roční nájemné se potom zjistí z přepočtené průměrné kupní ceny stavebních pozemků
dle velikosti obce pomocí simulovaného nájemného.
Ke stanovení procentní sazby nájemného z ceny pozemků byly na Ústavu soudního inženýrství,
Vysokém učení technickém v Brně provedeny vědecké studie porovnáním nájemného s cenami
pozemků z cenové mapy. Průměr se pohybuje okolo 5 až 7 %. [4]
Pro stanovení procentuální sazby pro odvození nájemného z ceny pozemku neexistuje žádný
oficiální zdroj ani závazný postup či metodika. Jeví se vhodné použít více metod, případně i
přihlédnout k procentuálním sazbám uváděným v předpisech a v odborné literatuře, a až po
zvážení všech kladů a záporů použitých metod, po vytyčení pravděpodobných hranic určit pro
konkrétní pozemek procentuální sazbu. [8]
Tab.1 – Srovnání doporučených ročních podílů z ceny pozemku pro určení obvyklého
nájemného pozemků [zdroj: vlastní zpracování]
Tab. 1 - Comparison of recommended annual shares of land price to determine the usual
rent of land [source: own processing]
Zdroj

Roční podíl z ceny pozemku

Komentář k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
[16]

4-5 %
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Komentář věcná břemena po 1. lednu 2014 [13]

4-8 %

Postupy při oceňování majetku státu [17]

5-10 %

Studie provedená na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého
učení technického v Brně [4]

5-7 %

Znalecký standard Asociace znalců a odhadců (AZO) č. 4 uvádí, že vliv na výši nájemného má
druh podnikání, které je na pozemku provozováno, nebo které je na pozemku umožněno (např.
územním plánem). Dle tohoto standardu se obvyklé nájemné z pozemku stanoví srovnávacím
způsobem, popř. odvozením z obvyklé ceny pozemku (není-li dostatečná databáze, jedná se o
atypický případ apod.) [11]

Obr. 4 – Roční podíl z ceny pozemku dle druhu podnikání pro určení obvyklého nájemného
dle Standardu AZO [11]
Fig. 4 - Annual share of the land price by type of business to determine the usual rent
according to the AZO Standard [11]
Pro účely pronájmu stavebních pozemků ve vlastnictví České republiky, se kterými je příslušný
hospodařit Státní pozemkový úřad, autoři příspěvku navrhli použít pro určení obvyklého
nájemného sazbu 4 % při nekomerčním využívání pronajatých pozemků a sazbu 5 % při
komerčním využívání pronajatých pozemků.

5

ZÁVĚR

Náhradní metoda určování nájemného uvedená v tomto příspěvku je primárně navržena pro
potřeby Státního pozemkového úřadu při určování výše nájemného za užívání stavebních
pozemků ve vlastnictví České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový
úřad.
Dle názoru autorů příspěvku lze tuto metodu přiměřeně použít i v jiných případech, kdy je
požadováno určení nájemného ze stavebních pozemků, avšak obvyklé nájemné nelze určit
metodou přímého porovnání (na základě již uzavřených nájemních smluv na pronájem
obdobných nemovitostí).
Výhodou této metody je skutečnost, že ji lze poměrně jednoduše aplikovat pro určení
nájemného stavebních pozemků v rámci celé ČR.
Nevýhodou této metody je, že vychází z průměrných kupních cen stavebních pozemků
zveřejňovaných ČSÚ vždy za tři roky zpětně (na konci roku 2019 zveřejněny údaje za roky
2016-2018) a dále že prodávané stavební pozemky (z jejichž kupních cen jsou průměrné ceny
vypočítány) tvoří poměrně široký mix od pozemků zastavěných po pozemky nezastavěné, od
pozemků napojených na inženýrské sítě po pozemky nezasíťované.
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Vždy záleží na odborném posouzení znalce (odhadce), zda na základě individuálního
vyhodnocení konkrétní oceňovací situace tuto metodu vůbec použije, a pokud ano, tak jakým
způsobem upraví či neupraví nájemné určené touto metodou.

6
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OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ S VODNÍMI DÍLY
VALUATION OF LAND WITH WATER CONSTRUCTIONS
Jakub Hanák 5)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá oceňováním pozemků s vodními díly. Nejprve vymezuje situace, kdy je
nutné ocenit pozemek, na kterém se nachází vodní dílo. Poté analyzuje způsob určení ceny
pozemku, na kterém se nachází vodní dílo ve vlastnictví cizího subjektu. Příspěvek se soustředí
na určení obvyklé ceny pozemku.
ABSTRACT:
The paper deals with the valuation of land with hydraulic structures. First, it defines situations
where it is necessary to appreciate the land on which the hydraulic structure is located. It
continues with the analysis of the method of determining the price of land on which the
hydraulic structure owned by a different entity than land owner are located. The contribution
focuses on determining the market value of land.
KLÍČOVÁ SLOVA:
pozemky, vodní díla, stavby na cizím pozemku, oceňování, judikatura, občanský zákoník
KEYWORDS:
lands, hydraulic structures, structures erected on the tract of land of another, valuation, case
law, civil code

1

ÚVOD

Oceňování pozemků, na kterých se nachází vodní díla, nepatří mezi nejčastější úkoly znalců
a odhadců. Stále však jde o ocenění běžné, které zároveň není snadné. Možná právě proto je
tato problematika dosud odbornou literaturou opomíjena. Tento příspěvek se proto snaží
posunout úroveň bádání opět o kousek dále.
Nejprve budou vymezeny situace, kdy je nutné ocenit pozemek, na kterém se nachází vodní
dílo. Poněvadž různá vodní díla zatěžují pozemek různě, liší se způsob, jak je právně ošetřen
vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla. Tím je pak nevyhnutelně dán také
rozdílný znalecký úkol, neboť někdy je nutné znát cenu pozemku, v jiném případě naopak
nájemné či cenu práva. Stěžejní část příspěvku bude tvořit analýza určení ceny pozemku, na
kterém se nachází vodní dílo ve vlastnictví cizího subjektu, přestože většina závěru je
přenositelná (využitelná) i pro ocenění pozemku, jehož je vodní dílo součástí. Příspěvek se
soustředí na určení obvyklé ceny pozemku.

2

PŘÍPADY OCENĚNÍ

Podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání
a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně
a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních
Hanák, Jakub, JUDr., Ph.D.et Ph.D. – Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, Veveří 70 Brno, 549 49 5101, jakub.hanak@mail.muni.cz
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poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem. Citované ustanovení jako příklady
uvádí mj. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, stavby vodovodních řadů, čistírny odpadních
vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, stavby
k využití vodní energie a energetického potenciálu či studny. Některá vodní díla (např.
přehrady, jezy či vodní elektrárny) jsou evidována v katastru nemovitostí, většina však nikoliv. 6
Pro účely tohoto příspěvku není rozhodující, zda je stavba vodního díla součástí pozemku, nebo
je samostatnou nemovitou věcí. 7
Pokud bylo či bude vodní dílo postaveno na cizím pozemku po 1. lednu 2014, připadne
vlastníkovi pozemku a bude podle § 506 odst. 1 ve spojení s § 1084 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník součástí pozemku. I v tomto případě však mohou vyvstat
úkoly pro znalce. Vlastník pozemku je totiž povinen nahradit osobě, která zřídila na cizím
pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady. Pokud naopak není stavebník v dobré
víře, tak se v literatuře dovozuje, že „smyslem tohoto ustanovení není nahradit nepoctivému
stavebníkovi více než poctivému, nýbrž naopak. Nikoli účelně vynaložené náklady, ale jen to,
o co se reálně zvýšila hodnota pozemku v důsledku stavby.“ 8 Zároveň osoba, která v dobré víře
zřídila na cizím pozemku stavbu, má právo se podle § 1086 občanského zákoníku domáhat po
vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby
jí pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby
požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. Rozhodnutí sporu i posouzení výše náhrady
je na civilním soudu.
Existenci a užívání vodních děl postavených na cizím pozemku před 1. lednem 2002 je vlastník
pozemku povinen podle § 59a vodního zákona za náhradu na svém pozemku strpět. Ačkoliv
lhůta, v níž bylo nutné nárok na náhradu uplatnit, již začátkem roku 2019 uplynula, 9 tak lze
očekávat, že v nejbližších letech budou soudy zadávány revizní znalecké posudky, které se
budou zabývat správností ocenění pozemku pro účely stanovené výše náhrady v těchto sporech.
Tyto spory jsou běžné, přičemž častým důvodem jejich vzniku byly právě rozdílné představy
o výši náhrady, eventuálně nesouhlas se způsobem jejího stanovení
Vypořádání vodních děl postavených v letech 2002 až 2013 se řídí ustanovením § 135c zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neboť stavby se v tomto období nestávaly součástí pozemku,
ale patřily stavebníkovi. Právě tato rozdílná koncepce vztahu stavby a pozemku podle soudů
brání tomu, aby neoprávněné stavby zřízené před 1. lednem 2014 byly vypořádávány podle §
1086 současného občanského zákoníku. 10 Jedním z možných řešení, které mohl soud před
rokem 2014 zvolit, bylo zřízení věcného břemene ukládajícím vlastníkovi pozemku strpět

Kompletní vymezení viz § 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných
v katastru nemovitostí České republiky.

6

K tomu srov. např. MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III, § 419-654
a související společná a přechodná ustanovení. Leges, 2014, Praha, s. 306-333.
7

PETR, Bohuslav. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Praha: Nakladatelství
C. H. Beck, 2013, s. 303.

8

Čl. LV zákona č. 303/2013 Sb.: Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o
náhradě za užívání pozemku podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo
vodního díla o výši náhrady soud.
9

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 828/2017 či rozsudek Okresního soudu ve
Zlíně ze dne 11. 10. 2018, sp. zn. 38 C 278/2018.
10
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stavbu na svém pozemku. Právě judikatura zabývající se určováním této náhrady nabízí i dnes
řadu podnětných vodítek pro ocenění pozemku, na kterém se nachází vodní dílo.
Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího
pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby. Kdo
stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou
cenu nabytého pozemku. Ani dnes nelze vyloučit nepřesné zaměření staveniště či jiné
pochybení, které bude mí za následek, že vodní dílo bude zčásti postaveno na sousedním
pozemku stavebníka.
Odlišně je nutné z povahy věci přistupovat k určení hodnoty práva v případě, že vodní dílo není
„klasickou“ stavbou, resp. budovou, a plně nevylučuje užití pozemku jeho vlastníkem. Jde
především o suché poldry, v nichž je pozemek při povodních řízeně zaplavován, a vodní díla
mající charakter inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, odvodňovací a zavlažovací zařízení).
V těchto případech postačí zřízení práva, které bude odpovídat služebnosti, podle níž bude
vlastník pozemku povinen strpět existenci vodního díla.
Ocenění tohoto práva neovlivní, zda vodní dílo bude teprve postaveno, nebo již bylo zřízeno
bez právního titulu k pozemku. Naopak cena za smluvní zřízení této služebnosti se může lišit
od náhrady, kterou přizná soud v případě neoprávněné stavby, protože výši náhrady ovlivňují
i okolnosti, za jakých bylo vodní dílo zřízeno. Přitom je na místě připomenout, že „stanovení
náhrady je otázkou právní, a nikoliv skutkovou, jejíž řešení tudíž přísluší soudu, a nikoliv znalci,
jehož znalecké zkoumání ohledně ceny pozemku či ceny věcného břemene má být toliko vzato
za základ pro rozhodování o náhradě.“ 11 Význam znalecké činnosti a ocenění konkrétního
práva tím ale není nijak snížen, spíše naopak.
Lze tedy vymezit následující případy ocenění pozemku s vodním dílem:
•
•
•
•

určení ceny pozemku, na němž se nachází vodní dílo (postup dle § 1086 odst. 2, resp.
§ 1087 občanského zákoníku – stavebník stavěl vodní dílo v dobré víře a vlastník
pozemku mu v tom nijak nebránil, resp. přestavek),
určení míry zhodnocení pozemku stavbou vodního díla (stavebník vodního díla nestavěl
na cizím pozemku v dobré víře), 12
určení ceny služebnosti rozlivu (zřizované podle § 1273 občanského zákoníku, resp.
§ 68 vodního zákona),
určení ceny služebnosti inženýrské sítě (zřizované dle § 1267 občanského zákoníku).

Posledními dvěma situacemi se v tomto příspěvku vzhledem k jeho rozsahu a zaměření
nezabývám a v podrobnostech odkazuji na specializovanou literaturu, která se oceněním
věcných břemen, resp. vyjádřeno dnešní terminologií služebností, zabývá. 13

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016, na který odkazuje mj. unesené
téhož soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1160/2019.

11

Je nutné určit cenu pozemku před zřízením vodního díla a současně cenu pozemku po zřízení vodního díla, tj.
cenu pozemku s vodním dílem. Rozdíl poté vyjadřuje zhodnocení, nebo znehodnocení pozemku (např. stavba další
zasakovací nádrže na zahradě u rodinného domu).
12

BRADÁČ, Albert, FIALA, Josef, HÁBA, Jaroslav, HALLEROVÁ, Alena, SKÁLA, Milan, VITULOVÁ,
Naděžda. Věcná břemena od A do Z. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-761-4 či HANÁK, Jakub,
KUHROVÁ, Kristýna, SEDLÁČEK, Jan. Oceňování služebností: teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2018.
ISBN 978-80-7552-628-1.
13
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3

CENA POZEMKU S VODNÍM DÍLEM

3.1

Obecná pravidla

Určení obvyklé ceny pozemku, na němž se nachází vodní dílo jiného vlastníka, musí odpovídat
obecným požadavkům na stanovení obvyklé ceny ve smyslu § 492 občanského zákoníku a jeho
výkladu soudy, který se obsahově fakticky neliší od definice obvyklé ceny v § 2 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obvyklá cena pozemku by tedy měla být určena
porovnáním cen, za které byly v relevantním období uskutečněny prodeje podobných
pozemků. 14 Proveditelnost tohoto požadavku fakticky zajistila až povinnost evidovat v katastru
nemovitostí cenové údaje. Dnes je však využití tohoto zdroje při určování obvyklé ceny
pozemku znalci již rutinní.
Poněvadž se s pozemky, na kterých se nachází vodní dílo obchoduje jen vzácně, vytvořit
reprezentativní vzorek cenových údajů nebude často možné. Důvodem je skutečnost, na kterou
upozornil i český Nejvyšší soud, že „vodní dílo podle vodního zákona jako každá jiná stavba
omezuje především další využití pozemku, na kterém je vybudováno. Lze však předpokládat, že
pokud zřizovatel vodního díla není zároveň vlastníkem pozemku, na kterém má být vodní dílo
vybudováno, před realizací stavby buďto dotčený pozemek odkoupí, nebo s majitelem pozemku
uzavře dohodu, na základě které na něm vodní dílo vybuduje.“ 15
Uvedený předpoklad absence trhu s pozemky s vodními díly neplatí ovšem vždy: např. trh
s pozemky, na kterých se nachází rybníky (resp. jejich části), je poměrně živý. Jedním z řešení,
které v obecné rovině soudy aprobovaly, je rozšířit lokalitu, v níž jsou hledány prodeje
srovnatelných pozemků. V případě ojedinělých vodních děl (např. velkých přehrad) je dokonce
ke zvážení, zda je vůbec lokalita, tak jak je běžně při oceňování chápána, rozhodná, neboť
tradiční cenotvorné faktory (velikost sídla, dostupnost služeb, parkovací možnosti,
zaměstnanost apod.) jsou u vodních děl irelevantní. Klíčovým faktorem je naopak
uskutečnitelnost vodního díla, která je ovlivněna např. podmínkami orgánů ochrany životního
prostředí, které je nutné splnit (např. výstavba vodní nádrže Pěčín v Orlických horách byla
nedávno odvolána mj. z důvodu upřednostnění ochrany přírody a krajinného rázu). Respektovat
je nutné pouze požadavek zákona o oceňování majetku, aby prodeje byly uskutečněny
v tuzemsku.
Při nedostatku cenových údajů oceňovatelé běžně využívají realitní inzerci. Použití inzerce,
v níž se vcelku běžně nabízí pozemky rybníků, menších vodních děl či pozemků údajně
vhodných pro výstavbu malé vodní elektrárny, musí být ale velmi obezřetné, neboť některé
nabídky jsou aktivní i několik let a k prodeji přesto nedochází. Běžné ponížení ceny (tzv.
redukce na pramen ceny) o 5 až 10 %, zde proto nemusí být dostatečné.

V literatuře takto konstatoval již první (a dosud jediný) komentář zákona o oceňování majetku (REJFEK,
František, SMRČKA, František. Zákon o oceňování majetku a předpisy související. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 8)
i jednotlivé odborné články (např. TELEC, Ivo. Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin
advokacie, 2015, č. 6, s. 16), jednoznačně tak stanoví Ministerstvo financí ČR (Komentář k určování obvyklé ceny,
2014 s. 3. Dostupný z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-kurcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349) i soudy (z nejnovějších např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5.
2019, sp. zn. 21 Cdo 1029/2019).
14

15

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4211/2010.
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V krajním případě je možné konstatovat, že obvyklou cenu pozemku s vodním dílem nelze
určit, neboť s podobnými pozemky není obchodováno a obvyklá cena proto neexistuje. 16 Místo
toho je poté stanoven jiný druh hodnoty: tržní hodnota či cena zjištěná. Tento závěr však od
oceňovatel vyžaduje notnou dávku odvahy a nemusí být objednatelem, z pochopitelných
důvodů, vždy akceptován.
Určení ceny pozemku se mnohdy nelze vyhnout i v případě určování obvyklého nájemného.
Pronajímání pozemků s vodními díly je v praxi totiž ještě vzácnější než jejich prodej. Absenci
komparativního materiálu je proto zapotřebí se přizpůsobit, přičemž Nejvyšší soud opakovaně
připustil eventualitu opřít se za naznačených okolností mimo jiné i o tržní hodnotu užívané
věci. 17 Jinými slovy řečeno, obvyklá cena užívané věci může být relevantním kritériem při
určení, eventuálně hodnocení přiměřenosti, obvyklého nájemného 18 (tento postup soudy někdy
označují jako ocenění výnosovým způsobem: odvozením od ceny statku – ve znalecké praxi
častěji označované jako simulované nájemné). 19 Je však nutné být obezřetný, neboť, jak
upozornil Nejvyšší soud, poptávka po nájmu pozemku nemusí kopírovat poptávku po koupi
pozemku. 20 Znalost výše obvyklého nájemného je zpravidla nezbytná při oceňování
služebností.
3.2

Zastavěnost pozemku vodním dílem cizího subjektu

Vodní dílo je svým způsobem stavba jako každá jiná. Není proto důvod nevycházet při
oceňování pozemku se stavbou vodního díla cizího subjektu z obecných poznatků a doporučení
pro určování obvyklé ceny pozemku se stavbou cizího vlastníka. Při tomto ocenění se vychází
ze skutečnosti, že při případném prodeji je vlastník stavby prakticky jediným možným
kupujícím, což snižuje cenu pozemku, stejně jako skutečnost, že se vlastník pozemku musí
dohodnout s vlastníkem stavby na nájmu, přičemž se v případě sporu musí obrátit na soud.
Proto je zřejmé, že cena pozemku pod stavbou (se stavbou) cizího vlastníka by měla být nižší
než cena volného pozemku. Doporučováno je snížení (dle velikosti, lokality, zastavěnosti
pozemku, možnosti jeho dělení) do cca 15 % z obvyklé ceny volného pozemku. 21 Naopak u
ceny stavby na cizím pozemku znalecký standard téže organizace doporučuje cenu stavby
korigovat ve větším rozsahu: o 10 až 30 %. 22 Omezení vlastníka pozemku cizí stavbou vodního
díla tedy chápe jako mírnější, než omezení vlastníka vodního díla jeho pozicí na cizím
pozemku.
Domnívám se však, že před uvedeným doporučením musí mít přednost určení ceny pozemku
zastavěného stavbou vodního díla (i jiného druhu stavby) na základě srovnání cen pozemků již

16

TELEC, Ivo. Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin advokacie, 2015, č. 6, s. 17.

17

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2019, sp. zn. 28 Cdo 3465/2018.

18

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. 28 Cdo 946/2013.

19

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1491/2018.

20

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2359/2012.

Znalecký standard AZO č. 5 „Obvyklá cena pozemku pod stavbou cizího vlastníka“. Dostupný
z: http://www.azoposn.cz/domains/azoposn.cz/lib/exe/fetch.php?media=znalecke_standardy:znalecke_standardy
_azo_1-6_01-2016.pdf.
21

Znalecký standard AZO č. 7 „Obvyklá cen stavby na pozemku cizího vlastníka“. Dostupný
z: http://www.azoposn.cz/domains/azoposn.cz/lib/exe/fetch.php?media=znalecke_standardy:znalecke_standardy
_azo_7-10_01-2016.pdf.
22
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zastavěných stavbou. Podle ustálené judikatury českého Nejvyššího soudu 23 je totiž „při
stanovení výše obvyklého nájemného třeba vycházet z pozemků obdobných, z čehož plyne i to,
že by se mělo jednat o pozemky zastavěné stavbou jiného vlastníka.“ 24 Tuto úvahu odůvodňuje
soud mj. tím, že „aspekt zastavěnosti rozsah profitu získaného užíváním takového pozemku
nutně determinuje, pročež je třeba jej reflektovat.“ 25 Soudy ostatně důsledně trvají na tom, že
„aby mohlo jít o částku skutečně „obvyklou“ vzhledem ke srovnávanému stavu, je nepochybné,
že při srovnání musí být respektováno jak posuzované místo a období, tak charakter, stav i
způsob užívání konkrétní věci. Jestliže je v daných poměrech výše obvyklého nájemného závislá
i na účelu a způsobu užívání, musí soud přihlédnout k tomu, jak ten, kdo se tímto způsobem
obohatil, věc skutečně užíval a jaké nájemné by za takové užívání věci byl nucen za normálních
okolností platit.“ 26
Neexistuje proto podle mého názoru důvod, proč by v případě určování ceny pozemku bylo
možné od jeho zastavěnosti odhlédnout. V návaznosti na obecná pravidla uvedená v části 3.1
lze tedy jen zopakovat: „pokud reálně není možné v daném případě zjistit dostatečný vzorek
obdobných pozemků, je na znalci, aby se s uvedenou situací po odborné stránce vypořádal,
resp. na soudu, aby zmíněné faktory zohlednil ve svých úvahách.“ 27 Jedním z možných
způsobů, jak se vypořádat s prokazatelnou absencí prodejů pozemků s podobným vodním
dílem, je odvození jeho ceny z ceny volného pozemku určeného pro stejné využití podle výše
uvedeného doporučení Asociace znalců a odhadců.
Při ocenění pozemků s vodním dílem je nutné respektovat různorodou povahu vodních děl,
které se liší účelem, výnosy, které přináší svému vlastníkovi, náklady na zřízení a dalšími
vlastnostmi. Pozemek může být vodním dílem dotčen i tak, že bude „toliko“ zatopen vodou
a žádný výsledek stavební činnosti se na pozemku nacházet nebude. Tyto skutečnosti ovlivňují
poptávku i nabídku po pozemcích, a tudíž jejich cenu. Považuji proto za nezbytné, aby byla
srovnávána cena pozemků zastavěných srovnatelnými vodními díly: tj. stejně jako v případě
jiných zastavěných pozemků. Je nepředstavitelné, nejen aby byla cena pozemků s rodinnými
domy odhadnuta na základě cen pozemků se skladovacími halami, ale také určení ceny
pozemku, na kterém stojí běžný nepodsklepený rodinný dům s dispozicí 4+1, na základě vzorku
obsahující pozemky s luxusními vilami. Ačkoliv v případě vodních děl může být rozlišení
jednotlivých druhů vodních děl složitější či obtížněji proveditelné pro menší množství
cenových údajů, jsem přesvědčen, že je nutné se vyvarovat porovnání vodních děl, která jsou
diametrálně odlišná: např. porovnávat čistírnu odpadních vod a jez, víceúčelovou vodní nádrž
o ploše stovek hektarů a hektarový chovný rybník, vodárnu a malou vodní elektrárnu atd. Stejně
tak se bude lišit cena pozemků koryt vodních toků od ceny pozemků, na kterých je náhon či
jez.

Proto si dovoluji nesouhlasit s doporučením, že „v případě stanovení obvyklého nájemného není rozdíl mezi
pronájmem pozemku pod budovou a pronájmem sousedního nezastavěného pozemku, rozhodující je vždy možný
účel užití dle územního plánu.“ Znalecký standard AZO č. 4 „Obvyklá cen stavby na pozemku cizího vlastníka“.
Dostupný
z:
http://www.azoposn.cz/domains/azoposn.cz/lib/exe/fetch.php?media=znalecke_standardy:znalecke_standardy_a
zo_1-6_01-2016.pdf.
23

24

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 3. 2013, sp. zn. 28 Cdo 900/2012.

25

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2019, sp. zn. 28 Cdo 3465/2018

26

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 28 Cdo 4184/2018.

27

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 3. 2013, sp. zn. 28 Cdo 900/2012.
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3.3

Energetický potenciál pozemku

Spory o náhrady dle § 59a vodního zákona otevřely také obecnější otázku, zda lze při určování
ceny pozemku s vodním dílem přihlížet k tzv. energetickému potenciálu pozemku.
Zřejmě jako první na tuto otázku odpověděl V. Janošek, podle kterého „by neměl být při určení
výše náhrady (dle § 59a vodního zákona – pozn. autora) zohledňován tzv. energetický potenciál
vodního díla, zejména jde-li o vodní elektrárny a vlastník pozemku nedisponuje oprávněním
k výrobě elektřiny atp.“ Svůj názor opírá o usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 84
Co 417/2016-114, ze dne 20. 12. 2016 podle něhož platí, že: „…rozhodnutí Nejvyššího soudu
ČR sp. zn. 33 Cdo 1408/2004 je obdobně aplikovatelné též po změně právní úpravy, nelze tedy
vycházet z toho, že východiskem pro určení náhrady za zákonné věcné břemeno podle § 59a
vodního zákona, by mohl být zisk z pronájmu vodní plochy, nedisponuje-li žalobce
veřejnoprávním oprávněním k nakládání s vodami; při stanovení náhrady bude patrně nutno
vycházet především z rozsahu omezení vlastnického práva žalobce a nejvhodnějším důkazem
způsobilým prokázat výši hodnoty zákonného věcného břemene bude znalecký posudek, jímž
bude hodnota tohoto věcného břemene zjištěna. Případně ustanovený znalec vezme především
v úvahu, za jakou cenu by mohlo být srovnatelné věcné břemeno sjednáno smluvně.“28
Uvedený rozsudek Nejvyššího soudu, z něhož vyšel Krajský soud v Ústí nad Labem, je
důvodem pro shodný závěr také pro Š. Holuba. Ten, také při rozboru určování výše náhrady
dle § 59a vodního zákona, konstatuje: „při stanovování výše náhrady nelze zohledňovat ani
hodnotu vodního potenciálu dané lokality. Nejvyšší soud ve svém rozsudku (33 Odo 1408/2004)
konstatoval, že právo nakládání s vodami není součástí vlastnického práva k pozemku, nýbrž
vyplývá z veřejnoprávního povolení. Není-li vydáno vlastníkovi pozemku, tedy se jeho hodnota
nemůže promítnout do náhrady za to, že toto oprávnění vlastník pozemku nemůže využívat
(neboť jej nemá).“ 29
Pro přehlednost a lepší pochopení dalšího výkladu považuji za nezbytné plně ocitovat
argumentaci Nejvyššího soudu: „V posuzovaném případě je ustanovením § 451 obč. zák.
(z roku 1964 – pozn. autora) 30 poměřován vztah mezi vlastníkem pozemku, který tvoří dno
a břehy rybníka se sloupcem vzduté vody, a uživatelem vodohospodářského díla, k němuž se
váže povolení s nakládáním s vodami, resp. subjektem, jemuž svědčí veřejnoprávní oprávnění
k provozování hospodářské činnosti na vodohospodářském díle (vodní nádrži). Lze přisvědčit
odvolacímu soudu, že pro posouzení, jaký majetkový prospěch žalovaný na úkor žalobce
v posuzovaném případě získal, je rozhodující zjištění, že žalobce je sice vlastníkem zatopeného
pozemku (tedy části zemského povrchu, na němž je zadržována voda), avšak nedisponuje
veřejnoprávním oprávněním, které by mu umožňovalo nakládat s vodami zadrženými na
pozemku (tedy odebírat vodu z toku, vypouštět ji, používat pro závlahy, manipulovat s ní, včetně
využití pro chov ryb). Jinak řečeno, svědčí-li veřejnoprávní oprávnění nakládat s vodami v
rybníku (tedy i využívat tyto vody k chovu ryb) toliko žalovanému, nelze - logicky vzato - ani
dovozovat, že majetkový prospěch, který tím žalovaný získává, získává na úkor žalobce;
konzumuje totiž na jeho úkor výlučně užitnou hodnotu (zatopeného) zemědělského pozemku. Při
vyčíslení majetkového prospěchu získaného na úkor žalobce je tak nutno vycházet z konzumace

JANOŠEK, Vladimír. Postup při určení výše náhrady dle § 59a zákona o vodách. [online] Eprávo.cz. [cit. 9. 1.
2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/postup-pri-urceni-vyse-nahrady-dle-59a-zakona-o-vodach108678.html.
28

29

HOLUB, Štěpán. Nástrahy vodních restitucí. Právní rádce, 2019, č. 10.

30

Dnes § 2991 an. občanského zákoníku upravující problematiku bezdůvodného obohacení.
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užívání zatopeného pozemku, nikoli z konzumace užívání v něm vzdutých vod a ze způsobu jejich
využití. Odvolací soud tudíž nepochybil, jestliže výši bezdůvodného obohacení, které žalovaný
získal na úkor žalobce, určil peněžitou částkou, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle
v daném místě a čase na užívání obdobných nemovitostí, zpravidla právě formou nájmu.“ 31
Nejprve je na místě podotknout, že institut bezdůvodného obohacení, v rámci jehož posuzování
se určováním obvyklého nájemného Nejvyšší soud zabýval, nelze ztotožňovat s náhradou
za omezení vlastnického práva. Na druhou stranu, pakliže je východiskem (podkladem) pro
úvahu soudu o výši náhrady dle § 59a vodního zákona informace o ceně pozemku či nájemném
za jeho užívání, je nutné správně stanovit tuto cenu, resp. nájemné.
Nikdo nezpochybňuje, že:
•
•
•

vlastník vodního díla konzumuje na úkor vlastníka pozemku výlučně užitnou hodnotu
(zatopeného, resp. zastavěného) pozemku,
při vyčíslení majetkového prospěchu získaného na úkor vlastníka pozemku je třeba
vycházet z konzumace užívání zatopeného pozemku, nikoli z konzumace užívání v něm
vzdutých vod a ze způsobu jejich využití,
z čehož vyplývá, že výše bezdůvodného obohacení, které vlastník vodního díla získal
na úkor vlastníka pozemku odpovídá peněžitým částkám vynakládaným obvykle v
daném místě a čase na užívání obdobných nemovitostí (zpravidla formou nájmu). 32

Nejvyšší soud ale nedošel k závěru, že je možné od způsobu využití pozemku a jeho vlastností
odhlédnout. Tím by ostatně popřel svou judikaturu v otázce určování výše bezdůvodného
obohacení u pozemků zastavěných stavbou cizího vlastníka: v nich také nejsou rozhodující
výnosy z provozu stavby, nýbrž výše obvyklého nájemného z pozemků zastavěných obdobnou
stavbou. Při posuzování rozsahu bezdůvodného obohacení není totiž nespravedlivá skutečnost,
že v důsledku stavební činnosti došlo ke zvýšení užitné hodnoty pozemků projevující se
v možnosti požadovat při jejich pronájmu vyšší nájemné. 33
Energetický potenciál pozemku 34 je podle mého názoru přirozenou vlastností pozemku, na
kterém je vodní dílo zřízeno. Proto byla také zpracována „Analýza efektivního využití malých
vodních elektráren z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje“,
jejímž výsledkem je mj. mapa znázorňující disponibilní potenciál vodních toků; 35 vyhledat
lokality, na kterých je možné uvažovat o vybudování rentabilní malé vodní elektrárny, si nechal

31

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 33 Odo 1408/2004.

32
Shodně je citovaný rozsudek interpretován také rozhodnutím jiných senátů téhož soudu: viz usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo 3159/2016, který se týkal užívání pozemku v dobývacím prostoru,
či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 30 Cdo 3096/2007, který se týkal pozemku, na němž
byly uloženy vrstvy odvodněného sádrovce.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 33 Odo 1571/2006. To nelze zaměňovat s určováním
výše bezdůvodného obohacení u pozemků užívaných v rozporu s veřejným právem (tj. v našem případě by šlo
o pozemky s nepovolenými stavbami, což by zároveň znamenalo, že ani vlastník vodního díla nedisponuje
veřejnoprávním povolením k užívání vod) – k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12.
2012, sp. zn. 28 Cdo 1332/2012.

33

Tato část rozvíjí myšlenky publikované v HANÁK, Jakub, SEDLÁČEK, Jan. Náhrada za strpění vodního díla
na pozemku podle § 59a vodního zákona. [online] Eprávo.cz. [cit. 9. 1. 2020]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/postup-pri-urceni-vyse-nahrady-dle-59a-zakona-o-vodach-108678.html.
34

35

Analýza včetně příloh je dostupná zde: https://www.mzp.cz/cz/vodni_elektrarny_vyuziti_analyza.
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např. i státní podnik Lesy ČR. Obdobně ovlivní cenu pozemku možnost na něm využít
potenciál větrné energie, neboť také těchto pozemku je omezený počet: podle jedné studie bývá
postoj majitelů pozemků s ohledem na příjmy z pronájmu či kompenzace až na výjimky velmi
kladný. 37 Ostatně i cena zemědělské půdy se odvíjí od její bonity, neboť rozhoduje o výnosech
zemědělského hospodaření (výše pachtovného pak také není odvozována ze zisků
zemědělských podnikatelů).
36

Je stejně tak pochopitelné, že tento faktor ovlivňuje především cenu pozemků, na kterých je dle
územně plánovací dokumentace možné postavit stavbu, která potenciál pozemku využije.
Naopak bude zanedbatelný u pozemků s jiným přípustným způsobem využití: tj. pozemek,
na kterém lze či již byla postavena např. vodní elektrárna, bude mít jinou cenu, než pozemek,
kde vodní elektrárnu postavit nelze. Klíčová je právě možnost výstavby, přičemž nutnost získat
veřejnoprávní povolení bez dalšího potenciál (vlastnosti) pozemku nepopírá, jak konstatoval
Nejvyšší soud: „okolnost, že případná realizace konkrétní stavby na daných pozemcích by si
žádala příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, sama o sobě nepopírá potenciál pozemku být
využit k tomuto účelu a od toho se odvíjející hodnotu pozemku.“ 38
Proto jsem toho názoru, že cena pozemku, který svými vlastnostmi umožňuje využívat
energetický potenciál vody, je dána vedle dalších faktorů mj. velikostí tohoto energetického
potenciálu. Nedochází přitom k zohlednění zisku z provozu vodního díla, nýbrž k zohlednění
vlastností pozemku jako takových. Nikoho by ostatně ani nenapadlo požadovat po
propachtovateli zemědělské půdy živnostenský list pro podnikání v zemědělství nebo od
vlastníka pozemku pod chemickou továrnou integrované povolení.
3.4

Ochranné pásmo vodního díla

Do ceny pozemku naopak nelze zahrnout omezení vyplývající z ochranného pásma vodního
díla, pokud je zřízeno podle § 58 odst. 3 vodního zákona a v němž může být zakázáno nebo
omezeno podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností.
Ochranné pásmo vodního díla sice může i poměrně silně zasáhnout do práv majitelů pozemků
a staveb v blízkosti vodního díla, ale jak výstižně uzavřel Nejvyšší soud, účelem náhrady
poskytnuté podle § 58 odst. 3 vodního zákona není kompenzovat vlastnické omezení založené
samotným zastavěním pozemku, nýbrž nahradit majetkovou újmu způsobenou stanovením
ochranného pásma všem majitelům pozemků a nemovitostí, které se v tomto ochranném pásmu
nacházejí a jimž újma skutečně vznikla (tedy nejen majiteli zastavěného pozemku). 39
Případné náhrady za omezení vlastnického práva ochranným pásmem vodního díla se tedy musí
vlastník pozemku s vodním dílem cizího subjektu domáhat samostatně. Na věci nic nemění, že
povinným k jejímu poskytnutí bude tentýž subjekt: vlastník vodního díla.

4

ZÁVĚRY

Příspěvek nejprve přehledně vymezil případy, kdy se znalec může setkat s oceněním pozemku,
na němž je postaveno vodní dílo cizího vlastníka. Ačkoliv nejde o časté případy, bylo by chybou
36

Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích, 2017. Dostupné z: https://lesycr.cz/wpcontent/uploads/2018/04/ZZ_MVE_drobne_vodni_toky.pdf.
Odhad
realizovatelného
potenciálu
větrné
z: http://www.ufa.cas.cz/files/OMET/potencial_ufa.pdf.

37

energie

na

38

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 33 Odo 1571/2006.

39

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4211/2010.
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tuto problematiku ponechávat stranou pozornosti, neboť důležitost vodních děl a případných
sporů bývá značná.
Ocenění pozemků, na nichž se nachází vodní dílo, je komplikováno zejména omezeným trhem
s těmito pozemky, což má za následek obtíže při vytvoření vhodného vzorku údajů o cenách
obdobných pozemků. Jsem přesvědčen, že odvozovat cenu pozemků zastavěných vodním
dílem od ceny pozemků nezastavěných lze až v krajním případě, přičemž i v tomto případě je
nutné respektovat, že je možné srovnávat pouze ceny pozemků s podobnými vlastnostmi
(tj. především zastavěné nebo určené k výstavbě obdobných vodních děl).
Zatímco v praxi nebývá, na rozdíl např. od služebností inženýrské sítě, do ceny pozemku
s vodním dílem zahrnována majetková újma způsobená jeho ochranným pásmem, je nutné
zdůraznit odlišnost mezi cenou pozemku a rozsahem majetkové újmy způsobené omezením
ve využití pozemků v bezprostředním okolí vodního díla.
Zřejmě nejpalčivějším problémem při ocenění pozemků s vodním dílem je náhled na tzv.
energetický potenciál pozemku. Při jeho nezohlednění se lze poté setkat i s oceněním pozemku
jako by na něm žádné vodní dílo vůbec nebylo, případně pozemku s libovolnou vodní hladinou.
Domnívám se, že v úvahách o zohlednění energetického potenciálu při ocenění pozemků
s vodními díly a obecně pozemků vodních ploch, je přehlíženo, že spád vodního toku, síla
proudu, hloubka vody apod. je přirozenou vlastností (charakteristikou) pozemku, nikoliv
skutečností vyplývající z povolení pro nakládání s vodami. Proto je nutné pečlivě volit
pozemky do vzorku, na jehož základě je poté určena cena pozemku s vodním dílem.

5
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ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN PORUCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BALKONŮ
INVESTIGATION OF CAUSES OF FAILURE OF STEEL STRUCTURES OF
BALCONIES
Leonard Hobst 40), Petr Cikrle 41),
ABSTRAKT:
Pro rekonstrukce a dostavby stávajících železobetonových konstrukcí se s výhodou používají
ocelové konstrukce. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby nedocházelo
k následným poruchám. Pro odhalení případných vad a poruch se s výhodou dají použít některé
metody nedestruktivního zkušebnictví.
ABSTRACT:
Steel structures are preferably used for the reconstruction and completion of existing reinforced
concrete structures. However, they must be precisely designed in order to avoid subsequent
failures. Some methods of non-destructive testing can be advantageously used to detect possible
defects and failures.
KLÍČOVÁ SLOVA:
poruchy balkonů, kondenzace vody v konstrukci, balkony panelových domů, trhliny v ocelové
konstrukci, nedestruktivní zkoušení
KEYWORDS:
balcony failures, water condensation in construction, balconies of prefabricated houses, cracks
in steel construction, non-destructive testing

1

ÚVOD

Při rekonstrukcích a sanacích panelových domů se s výhodou používá i ocel jako stavivo. Je to
především pro lehkost vzniklé konstrukce a rychlost výstavby. Tyto výhody mnohdy převažují
nad zvýšenou ekonomickou náročností těchto konstrukcí.
Výhody ocelových konstrukcí jsou však v mnohých případech vyváženy i dalšími nevýhodami
- požadavky na preciznost a zachování všech normových požadavků při jejich zhotovování.
Vady při vytváření ocelových konstrukcí mohou být zjevné již při kolaudaci, avšak někdy se
mohou projevit i řadu let po uvedení konstrukce do provozu. Jedním z problémů, který se může
v ocelových konstrukcích vyskytnout, je kondenzovaná voda, která může jednak způsobovat
korozi na nepřístupných místech, a dále může způsobit deformaci konstrukce během zimního
období vlivem změny skupenství vody z kapalného na tuhé – na led. Závisí pak na volbě
diagnostické metody, která může tuto vodu v ocelové konstrukci v předstihu odhalit. Názorný
příklad tohoto problému je dokumentován na diagnostice ocelových balkonů, dodatečně
montovaných k bytovým domům, u kterých docházelo k deformaci a popraskání některých
svislých sloupků konstrukce balkonu.

40)
Hobst, Leonard, Prof., Ing., CSc. – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, 603313372,
hobst.l@vutbr.cz
41)

Cikrle, Petr, Doc., Ing, Ph.D. – FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, 603769194, cikrle.p@vutbr.cz
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2

POPIS KONSTRUKCE BALKONU

Před 10 lety byly některé panelové bytové domy v Brně modernizovány (obr. 1). Především u
nich proběhlo zateplení, byla vyměněna okna a starý typ původních balkonů byl nahrazen
novými balkony, zhotovenými z uzavřených ocelových tenkostěnných profilů (jäklů)
čtvercového a obdélníkového průřezu (obr. 2).

Obr. 2 - Detail zavěšeného balkonu
Fig. 2 - Detail of the hanging balcony

Obr. 1 - Obytný dům se zavěšenými
balkony
Fig. 1 - Residential house with hanging
balconies

Svislé výplně jsou tvořeny nerezovým děrovaným plechem. Podlaha balkonu (podesta) je
tvořena ocelovým vyztuženým plechem, ke kterému jsou v rozích a uprostřed jedné z delších
stran přivařeny ocelové čtvercové sloupky 50 x 50 mm o délce 1100 mm, na které je přivařeno
ocelové madlo obdélníkového profilu (50 x 70 mm), které ze tří stran ohraničuje půdorys
balkonu. Nad rohovými sloupky jsou madla svařena tak, že svírají úhel 90°. Pro zakončení
obdélníkového profilu madel byly použity plastové zátky. Balkon jako celek je zavěšen na dvou
hácích, které jsou pevně fixovány v obvodovém plášti domu a jsou rektifikovány šrouby v
úrovni podesty.

3

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY NA NĚKTERÝCH BALKONECH

Po 10 letech užívání bytového domu a nových balkonů začalo docházet k poruchám některých
balkonů tím, že přední rohové profily se začaly boulit. U některých balkonů pak na sloupcích
vznikly podélné svislé trhliny po výšce. Tato skutečnost naznačuje, že do tenkostěnných
rohových profilů se postupně dostala voda, která v zimním období zmrzla, zvětšila svůj objem
a způsobila deformaci a následnou poruchu profilu.
Uvedená porucha je patrná u celé řady balkonů, podrobně však je prezentována u dvou balkonů
označených „A“ a „B“ u kterých byly zjištěny největší deformace a poruchy rohových sloupků.

4

NAVRŽENÁ METODIKA A PRŮBĚHMĚŘENÍ DEFORMACE
SLOUPKŮ

Příčné deformace profilů, které se projevovaly jen u předních rohových sloupků, byly měřeny
po výšce posuvným měřítkem od podesty balkonu (bod 0), přičemž měření postupovalo po
kroku 100 mm až do výšky 900 mm. Výsledky měření byly zaznamenány do tabulek a následně
vyneseny graficky. Současně s měřením vnější deformace sloupků byla měřena i tloušťka stěn
ultrazvukovým přístrojem Zonotip (od firmy Proceq). Aritmetický průměr z celkem 28 měření
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tloušťky stěn profilů činí 4,32 mm. Při vynášení výsledků měření je označen levý sloupek II. a
pravý sloupek I. (při uvažování čelního pohledu na fasádu domu)
4.1

Balkon „A“

Balkon „A“ se nachází v bytě v 7. NP. U obou
rohových sloupků vyboulení přesahuje hodnotu
10 mm. U sloupku II. dosahuje deformace do
výšky 400 mm (Obr. 3). U sloupku I. však
dosahuje vyboulení až do výšky 950 mm, což
svědčí o tom, že sloupek byl plný vody (Obr. 4).
U obou profilů došlo k prasknutí profilu svislou
trhlinou v dolní vnější části obou sloupků

4.2

Balkon „B“

Balkon „B“ se nachází v 5. NP. Levý rohový
sloupek (II.) byl vyboulen, ale nedošlo k jeho
prasknutí. K maximálnímu vyboulení došlo v
úrovni mezi 100 mm a 200 mm od podesty, a to
o téměř 10 mm (Obr. 5). Pravý rohový sloupek
(I.) nejevil deformace a je použit jako referenční
(Obr. 6).

Obr. 3 - Profil
„A“- II po výšce
Fig. 3 - Profile
'A' - II in height

Obr. 4 - Profil
„A“- I po výšce
Fig. 3 - Profile
'A' - I in height

Výsledky předcházejících měření tlouštěk stěn a
rozšíření rohových profilů vlivem vyboulení
spolu s analýzou poruch (jednalo se o naprosto
symetrické vyboulení v příčném směru, vždy počínající v dolní části svislého rohového profilu)
naznačily, že příčinou vzniku poruch by mohla být voda přítomná ve svislých rohových
profilech balkonu. Tato voda se zřejmě postupně nahromadila uvnitř profilu a při zamrznutí
zvětšila objem, čímž došlo ke vzniku obrovského tlaku na stěny profilu, které následně
způsobilo vyboulení stěn profilu.
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Pro ověření přítomnosti vody uvnitř uzavřeného
profilu zábradlí balkonu byl zvolen právě balkon
“B“, který obsahuje vyboulený avšak trhlinou
doposud neporušený rohový profil. Oba dva
rohové profily, tedy vizuálně zcela neporušený
profil I. a v dolní části mírně vyboulený profil II.,
byly v dolní části navrtány vrtákem o průměru 3
mm. Výsledky byly zcela průkazné:
•

•

Z nepoškozeného profilu I. vyteklo přibližně
0,15 l vody, což při vnitřních rozměrech
profilu 42 × 42 mm odpovídá výšce vodního
sloupce přibližně 100 mm;
Z poškozeného profilu II. vyteklo přibližně
0,65 l vody, což při vnitřních rozměrech
profilu 42 × 42 mm odpovídá výšce vodního
sloupce přibližně 350 mm až 400 mm;

Obr. 5 - Profil
„B“- II po výšce
Fig. 5 - Profile
'B' - II in height

Obr. 6 - Profil
„B“-I po výšce
Fig. 6 - Profile
'B' - I in height

Množství vody v rohových profilech odpovídá míře poškození - vyboulení stěn. Zatímco 100
mm vodního sloupce se ještě neprojevilo na boulení stěny profilu, neboť v dolní části je profil
příčně vyztužen a voda při zmrznutí má kam expandovat, při výšce vodního sloupce přibližně
350-400 mm již došlo k vyboulení stěn až do výšky 300 mm od podesty.
Diagnostika balkonů prokázala, že deformace krajních sloupků je způsobena vodou, která v
zimě zmrzne a sloupky deformuje, neprokázala však, jak voda do sloupků proniká.

5

STANOVENÍ
BALKONU

MÍSTA

PRŮNIKU

VODY

DO

KONSTRUKCE

Jak již bylo uvedeno, podrobná vizuální prohlídka konstrukce zábradlí prokázala, že konstrukce
je svařena z dutých čtvercových a obdélníkových tenkostěnných profilů. Na svarech nebylo
patrno žádné porušení, které by naznačovalo, že do dutin balkonové konstrukce proniká voda.
Pouze horní obdélníkové madlo zábradlí, které bylo na dvou místech svařeno v úhlu 90° bylo
zakončeno plastovými uzávěry, které však též nejevily známky porušení.
Pro odhalení cesty, kterou se voda dostává do uzavřených profilů balkonů, byla navržena
„přetlaková metoda“, která vychází z poměrně známější „vakuové metody“, kterou se zkouší
netěsnost svarů. Tato přetlaková metoda vychází z předpokladu, že v konstrukci balkonu musí
existovat netěsnost, kterou se voda nebo vodní pára dostává dovnitř. Při zvýšení tlaku uvnitř
propojených profilů by natlakovaný vzduch měl unikat těmi místy, kterými do konstrukce
proniká voda, nebo vodní pára. Jako detekční prostředek unikajícího tlaku vzduchu lze použít
„mýdlovou vodu“, která v místě úniku natlakovaného vzduchu tvoří bubliny, resp. skupinu
navazujících bublin.
Praktické odzkoušení se uskutečnilo na balkónu „B“, kde již dříve byla dolní část rohového
sloupku navrtána a z otvoru vytekla voda. Otvor byl převrtán na průměr 4 mm, aby do něj bylo
možno umístit koncovku přenosného kompresoru, opatřeného manometrem na přesné změření
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tlaku (obr. 7). Ukončení horního madla
balkonu a svary rohových sloupků byly
natřeny mýdlovou vodou a kompresorem
byl postupně zvyšován tlak v soustavě až do
2 atp. Při tomto tlaku se na obou koncích
horního madla začaly objevovat mýdlové
bubliny (obr. 8 a 9). Je tedy zřejmé, že
rohové sloupky, zhotovené z uzavřeného
profilu, jsou propojeny s horním madlem,
kde jeho obdélníkový průřez je zakončen
plastovými zátkami.
Zátky dovnitř
propouští vodní páru, která se uvnitř sráží
na vodu. Je tedy zřejmé, že zjištěné závady
(průnik vody) se budou týkat pouze
rohových sloupků, které jsou dle všeho
neprovařenou částí horního madla u jeho
dolního líce spojeny s dutinou madla, do
které proniká sražená voda.

Obr. 7 - Natlakování konstrukce balkonu
kompresorem na 2 atp.
Fig. 7 - Pressurizing the balcony structure
by compressor for 2 atp.

Obr. 8 - Mýdlové bubliny na plastové
zátce na straně „II“
Fig. 8 - Soap bubbles for plastic stoppers
on side "II"

Obr. 9 Mýdlové bubliny na plastové zátce
na straně „I“
Fig. 9 - Soap bubbles on plastic stopper
on side "I"

Vzhledem k tomu, že k poruchám v krajních sloupcích balkonu dochází pouze na jižní straně
domu a nikoliv na severní, dá se usuzovat, že na jižní straně dochází v letních měsících k
periodickému zahřívání vzduchu uvnitř propojených profilů balkónu, k růstu tlaku a tím k úniku
zahřátého vzduchu ven. V noci, při snížení teploty je pak nasáván podtlakem v konstrukci
balkonu vlhký vzduch z okolí, ze kterého uvnitř kondenzuje voda a ta je profilem „madla“
transportována k nezavařenému styku dvou částí madla a postupně proniká a zaplňuje krajní
sloupky balkónu. V zimních měsících dochází k jejímu postupnému zmrznutí, což při určité
výšce hladiny vody v rohových sloupcích ve svém důsledku způsobuje vyboulení povrchu
sloupků, které v několika případech vede až k prasknutí stěny tenkostěnného profilu.
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Přítomnost vody uvnitř konstrukce balkonu následně zvyšuje pravděpodobnost vnitřní koroze
konstrukce.

6

ZÁVĚR

Deformace (vyboulení) krajních sloupků u ocelových balkonů upozornilo na závadu, kterou
zřejmě projektant nepředpokládal. Jedná se jednak o zakončení horního madla zábradlí
plastovou zátkou, která u některých balkonů netěsnila a do prostoru konstrukce se dostával při
změnách teploty „vlhký vzduch“ a voda v konstrukci kondenzovala. Další pochybení bylo, že
nedošlo k dovaření svaru na dolním líci styku madel. Odtud se voda dostávala do krajních
sloupků a v zimě zmrzla v led, který způsoboval příčnou deformaci sloupků.
Zřejmě by se s těmito eventualitami mělo při návrhu konstrukcí počítat a zhotovit preventivně
odvodňovací otvory konstrukce, spolu s antikorozní úpravou vnitřních povrchů profilů. Další
možností je např. vypěnění vnitřních prostor konstrukce polyuretanovou pěnou, která by
zabraňovala hromadění vody ve zdánlivě nepřístupných prostorách konstrukce.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl jako součást projektu LO1408 AdMaS UP – Advanced Materials,
Structures and Technologies, podporovaného MŠMT ČR v rámci Národního programu
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MODERNÍ METODY POUŽÍVANÉ PŘI DIAGNOSTICE MOSTŮ
MODERN METHODS USED IN BRIDGE DIAGNOSTICS
Michal Janků 42), Jiří Grošek 43)
ABSTRAKT:
Kvalitní dopravní infrastruktura je znakem dobře fungujícího národního hospodářství a
potažmo vyspělosti celé společnosti. Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic
a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba a kontrola skutečného stavu. Často platí,
že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění
daleko nižší než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas,
často znamená detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke
zjištění skrytých defektů jsou metody nedestruktivního testování. V článku jsou popsány vybrané
nedestruktivní metody, jež lze použít při diagnostice mostních objektů.
ABSTRACT:
Good, well-functioning infrastructure signifies a well-run national economy and the overall
state of development of the whole society. Buildings, bridges, roads, and other structures need
to be regularly maintained if they are to last. In general, if a defect is detected early, the cost
of its remediation is typically much lower than if it the structure is allowed to degrade for
months or years. Early defect detection often means detecting one before it is visible to the
naked eye. A key means of locating hidden defects are non-destructive testing methods. The
article describes selected non-destructive methods that can be used in the diagnosis of bridge
structures.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Diagnostika mostu, georadar, termografie, metoda pulse-echo, dron
KEYWORDS:
Bridge diagnostics, ground-penetrating radar, thermography, pulse-echo method, drone

1

ÚVOD

Hodnocení stavu mostů je komplexní činnost, při které je potřeba shromáždit maximum
informací o konstrukci mostu. Prvním krokem je sběr podkladů a informací o historii
konstrukce. Další součástí jsou prohlídky mostů (běžné, hlavní, mimořádné), jež přinášejí
základní informace o stavu mostů. Na základě výsledku prohlídky může být doporučena oprava
mostu případně diagnostický průzkum mostu pro přesnější stanovení stavu mostu a
jednotlivých částí konstrukce. Součástí diagnostického průzkumu může být i zatěžovací
zkouška a následný statický výpočet. Všechny tyto kroky slouží jako podklad pro stanovení
následných opatření a/nebo k určení rozsahu opravy/rekonstrukce mostu [1].
Tradiční diagnostický průzkum prováděný na betonových mostech v České republice se v
současnosti nejčastěji skládá z:

42)
Ing. Michal Janků, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, 773 644 321,
michal.janku@cdv.cz
43)

Ing. Jiří Grošek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
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•
•
•
•
•
•

vizuální prohlídky konstrukce – fotodokumentace a popis poruch, případně zjištění
jejich příčin,
stanovení základních chemických vlastností betonu – stanovení pH betonu, hloubky
karbonatace a množství chloridových iontů,
zjišťování kvality betonu – sklerometricky s upřesněním na jádrových vývrtech,
stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev – pomocí odtrhové zkoušky,
zjištění množství a polohy výztuže v ŽB konstrukcích – dříve radiograficky, nyní spíše
elektromagnetickou indukční metodou a stále častěji též pomocí georadaru, ověření
tloušťky výztuže je prováděno pomocí sekaných sond,
zjištění stavu předpínací výztuže – nejčastěji pomocí destruktivního odstranění
betonové krycí vrstvy.

Díky rozvoji v oblasti měřicí techniky v posledních letech se stále častěji uplatňují i další
nedestruktivní metody [2]. Některé z nich budou popsány v následující kapitole.

2

DIAGNOSTICKÉ METODY

2.1

Georadar

Georadar, někdy též známý pod zkratkou GPR (Ground Penetrating Radar), je měřicí zařízení
fungující na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických impulzů do
zkoumaného prostředí a následné registraci jejich zpětných odrazů.

Obr. 1 – Měření předpjatého nosníku mostu georadarem Proceq.
Fig. 1 – Measurement of prestressed bridge girder by Proceq ground penetrating radar.
V posledních letech se na trh dostávají nové moderní přístroje, které jsou mnohem více
uživatelsky přívětivé než předchozí generace georadarů. Tyto kompaktní přístroje jsou určeny
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především pro jednoduchou a rychlou lokalizaci výztuže v betonu. Lze provádět jak liniové,
tak i plošné skeny s automatickým vyhodnocením polohy výztuže. Ke zjednodušení měření se
na povrch konstrukce lepí papírové šablony s vyznačeným rastrem pojezdů ve dvou na sebe
kolmých směrech. Zjištěnou výztuž si lze následně prohlédnout i ve 3D zobrazení. Pokud
nedosahuje hustota vyztužení příliš vysokých hodnot, lze lokalizovat i polohu druhé vrstvy
výztuže či kabelových kanálků. Jako příklad lze uvést georadar GP8000 od švýcarské firmy
Proceq (obr. 1), který je pomocí Wi-Fi propojený s tabletem iPad. Prostřednictvím tabletu lze
nastavovat parametry měření nebo prohlížet naměřená data.
Georadary bývají vybaveny jednou či více vysílacími anténami. Anténa generuje impulzy a
vysílá je do zkoumané konstrukce. Pokud se v prostředí pod povrchem nachází nějaká
diskontinuita, dochází k částečnému odražení impulzu zpět k povrchu, kde je tento signál
zachycen přijímací anténou. Diskontinuita může být rozhraní mezi dvěma vrstvami s různými
dielektrickými vlastnostmi, dutina nebo delaminace. Velmi dobře lze také použít georadar k
vyhledání kovové výztuže v betonu.
Výrobci georadarů nabízí přístroje s různými druhy antén pracujících na frekvencích od 10
MHz až po 10 GHz. S pomocí nízkofrekvenčních antén lze provádět měření do větších hloubek,
ovšem s nižším rozlišením. Naopak vysokofrekvenční antény umožňují měřit ve vysokém
rozlišení, ale s nižším hloubkovým dosahem. Pro inspekce betonových konstrukcí se běžně
používají antény s centrální vysílací frekvencí nad 1 GHz.
Při měření georadarem je důležitý pohyb anténou, během něhož anténa opakovaně vysílá signál
do zkoumané konstrukce. Podle požadované přesnosti měření lze nastavit počet skenů na
jednotku délky, v případě betonových konstrukcí je obvykle používána četnost 1-10 skenů/cm.
Intenzita odražené vlny je zaznamenávána v diskrétních časových okamžicích. Výsledný
záznam z měření se nazývá radargram (obr. 2). Osa x obvykle odpovídá vzdálenosti, osa y
představuje čas průchodu elektromagnetického signálu prostředím. Pro lepší přehlednost se
tento čas převádí na hloubku pomocí známé (nebo odhadnuté) rychlosti šíření signálu v
materiálu. V případě použití papírové šablony s vyznačeným rastrem pojezdů vytvoří přístroj
po změření všech linií automaticky plošný sken (obr. 3).

Obr. 2 – Radargram (liniový sken): výztuž v horní
vrstvě a kabelové kanálky pod ní.
Fig. 2 – Radargram (line scan): reinforcement in
the upper layer and cable ducts underneath.
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Obr. 3 – Radargram (plošný sken):
výztuž betonového mostu.
Fig. 3 – Radargram (area scan):
concrete bridge reinforcement.
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2.2

Ultrazvuková pulse-echo metoda

Základem metody pulse-echo je vysílání mechanických impulzů do zkoumaného prvku. Na
rozdíl od georadaru, je však nutný přímý kontakt mezi měřicí sondou a povrchem zkoumané
konstrukce. UZ sondu je tedy nutné postupně k povrchu přikládat na rozdíl od georadaru,
kterým se po konstrukci pohybuje. Metoda pulse-echo je určena především k lokalizaci
vnitřních vad či rozhraní materiálů. Pulse-echo sonda vysílá prostřednictvím budiče impulsy
do zkoumané konstrukce, narazí-li impuls při svém prostupu materiálem na hranici mezi dvěma
prostředími s různou akustickou impedancí, dochází k jeho částečnému odrazu zpět. Na
povrchu je pak odražený impuls zaznamenán prostřednictvím snímače. Z naměřeného času
průchodu signálu a rychlosti šíření impulzu v materiálu stanovené při kalibračním měření lze
určit hloubky vnitřních rozhraní. Akustické vlny mohou, na rozdíl od elektromagnetických,
prostupovat kovem. Díky tomu lze do určité míry kontrolovat i zainjektování kabelových
kanálků.
Jako příklad lze uvést přístroj Pundit PD8000 (obr. 4) od firmy Proceq. Měřicí zařízení se skládá
z tabletu a z osmikanálové sondy. Při měření vždy jeden kanál vysílá impulzy, zatímco ostatní
kanály slouží jako přijímače (obr. 5 vlevo). Takto se postupně během chvíle vystřídají všechny
kanály (obr. 5 vpravo). Výsledkem je krátký liniový sken. Sondu lze postupně přikládat ke
konstrukci, přičemž UZ přístroj automaticky spojuje jednotlivé skeny za sebou a vykresluje řez
konstrukcí na obrazovku tabletu.

Obr. 4 – Ultrazvukový pulse-echo přístroj Pundit PD8000 [3].
Fig. 4 – Ultrasound pulse-echo instrument Pundit PD8000 [3].

Obr. 5 – Schéma funkce ultrazvukové pulse-echo sondy přístroje Pundit PD8000 [3].
Fig. 5 – Functional diagram of the ultrasonic pulse-echo probe Pundit PD8000 [3].
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Každý jednotlivý budič/snímač má vlastní nezávislý přítlak, díky čemuž je zaručen dokonalý
kontakt s měřeným povrchem, lze tak provádět měření i na hrubém betonu. Hlavní aplikace této
metody je lokalizace dutin či poruch a měření tloušťky betonových prvků. Na obrázku 6 vpravo
je ukázka z měření na zkušebním betonovém bloku. Nejblíže povrchu se podařilo lokalizovat
ocelovou výztuž. Pod ní se nacházel kabelový kanálek, který byl ovšem zainjektován jen
z jedné poloviny. UZ pulse-echo přístroj dokázal správně identifikovat nezainjektovanou část
kanálku. Ve spodní části záznamu je odraz od zadní stěny zkušebního bloku.

Obr. 6 – Zkušební blok a záznam z ultrazvukového pulse-echo měření [3].
Fig. 6 – Test block and ultrasonic pulse-echo measurement scan [3].
2.3

Infračervená termografie

Infračervená termografie je založená na detekci záření objektů v infračerveném (IR) spektru
vlnových délek. Zařízení, které detekuje a skládá 2D obraz IR záření se obecně nazývá
infračervená kamera, nebo infračervená termografická kamera, zkráceně termokamera.
Výsledkem záznamu termokamery je obraz odpovídající intenzitě tepelného vyzařování
snímaného objektu. Tento záznam se nazývá termogram a je obrazem rozložení povrchové
teploty tělesa.
Povrchová teplota zkoumaných objektů – mostů se mění v závislosti na okolní teplotě, intenzitě
slunečního záření a na materiálových vlastnostech. Tři hlavní faktory, které ovlivňují šíření
tepla v materiálu, jsou tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita a hustota. Za běžných
podmínek lze beton pro účely určení teplotních vlastností považovat za homogenní materiál.
Pokud se však pod povrchem nachází nějaká dutina, dochází k přerušení kontinuity materiálu,
čímž se mění charakteristiky přenosu tepla. Je-li defekt dostatečně velký a blízký povrchu,
ovlivňuje i přenos tepla, což se projeví jako lokální změna povrchové teploty, kterou lze
zaznamenat pomocí termokamery.
Během dne dochází obvykle ke kolísání mezi denní a noční teplotou. Na tyto změny reaguje i
konstrukce. Vlivem dopadajícího slunečního záření a/nebo vzrůstající okolní teploty se nejprve
ohřívá povrch objektu, od kterého se teplo dále šíří vedením hlouběji do konstrukce. Pokud
naopak dojde ke snížení okolní teploty (v noci), konstrukce se ochlazuje a teplo je vedeno
opačným směrem. V případě, že se pod povrchem konstrukce nachází nějaká dutina (např.
delaminace), působí vzduch, který se v ní nachází jako „izolace“, jež omezuje přenos tepla.
Tato porucha způsobuje, že se při změně teploty povrch nad ní zahřívá více než okolí bez závad.
Při oteplování konstrukce lze proto očekávat, že oblasti nad dutinou budou teplejší než okolní
nepoškozený beton – vzniká tzv. pozitivní teplotní kontrast (obr. 7). Při ochlazování konstrukce
nastává opak, kdy v těchto místech dochází k rychlejšímu odvodu tepla, a proto se budou tyto
oblasti na pořízených termogramech jevit jako chladnější – negativní teplotní kontrast (obr. 8).
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Obr. 7 – Termogram betonového mostu.
Fig. 7 – Thermogram of concrete bridge.

Obr. 8 – Termogram betonového mostu.
Fig. 8 – Thermogram of concrete bridge.

Infračervenou termografii lze za vhodných podmínek použít při zjišťování plošných poruch na
betonových konstrukcích. Tyto poruchy bývají způsobeny například korozí ocelové výztuže.
Vznikající korozní produkty mají totiž podstatně větší objem než původní kov. Jejich tvorba
má za následek zvýšený tlak na betonovou krycí vrstvu. S přibýváním korozních produktů se
tento tlak zvyšuje až do vzniku trhlin a delaminací betonové krycí vrstvy nebo odlupování
menších částí pouze nad pruty výztuží. Následně může dojít až k úplnému odtržení částí betonu.
Čím je menší hloubka uložení výztuže pod povrchem, nižší kvalita krycí vrstvy a nepříznivější
prostředí, tím dříve hrozí vznik koroze. Tento problém se týká především starších mostů
postavených za minulého režimu.
Další možnost využití infračervené termografie nastává při kontrole sanačních vrstev nejen
betonových mostů. Pokud dojde k oddělení sanační vrstvy od podkladu, dutina způsobuje
z hlediska termografického zkoušení stejný efekt jako v případě delaminace od korodující
výztuže a lze ji tedy za vhodných podmínek lokalizovat pomocí termokamery (obr. 9).

Obr. 9 – Porucha sanace na opěře mostu.
Fig. 9 – Failure of remediation at the
bridge support.

Obr. 10 – Zatékání po povrchu nosníku.
Fig. 10 – Leaking on the beam surface.

Termografickou metodu lze také použít ke zjišťování přítomnosti vody v betonové konstrukci
mostu. Při měření se vychází ze skutečnosti, že kapalina při vypařování odebírá teplo svému
okolí. Pomocí termokamery tak lze odhalit oblasti s přítomností vlhkosti, která nemusí být
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pouhým okem na první pohled zřejmá. Na obr. 10 je patrné zatékání po povrchu betonové
nosníku pravděpodobně porušenou izolací.
Použití infračervené termografie se doporučuje provádět podle certifikované metodiky
Ministerstva dopravy ČR z roku 2018 [4].

3

POUŽITÍ DRONŮ PRO PRŮZKUM MOSTŮ

V posledních letech dochází k velkému rozvoji dronů a spolu s ním se objevují i nové možnosti
jejich využití. Jednou z řady možností jsou i prohlídky mostních konstrukcí. Dříve bylo pro
kontrolu stavu vyšších mostů nutné použít vysokozdvižnou plošinu nebo tzv. mostní
prohlížečku. Tato zařízení lze v mnoha případech nahradit drony. S jejich pomocí lze efektivně
prozkoumat špatně přístupné části mostů. Navíc vychází použití dronů cenově i časově
výhodněji ve srovnání s pronájmem mostní prohlížečky. Některé typy dronů jsou dokonce
vybaveny „klecí“, která je chrání proti poškození při střetu s překážkou (kritické jsou především
listy vrtulí). Dron Flyability Elios 2 (obr. 11) je navržen pro létání ve vnitřních prostorech,
kromě digitální kamery je vybaven i termokamerou, výkonným přisvícením a různými senzory,
které usnadňují ovládání dronu při letu.
Pokud ovšem člověk létá s jakýmkoliv dronem venku, stane se účastníkem leteckého provozu
a musí dodržovat určitá pravidla. Navíc uživatel dronu, který ho provozuje ke komerčním či
výzkumným účelům, musí být zaregistrovaný na Úřadě pro civilní létání (ÚCL) a zároveň zde
získat příslušnou licenci. I přes to, že se při prohlídce mostu pohybuje dron z větší části pod
mostem, je potřeba před každým letem s dostatečným předstihem vyjednat povolení k letu na
ÚCL. Létání je třeba provozovat v bezpečné vzdálenosti od lidí. Nelze také létat v zakázaném
leteckém prostoru neboli bezletové zóně. Při létání s drony je také nezbytné, aby měl pilot dronu
stroj vždy na dohled očí.

Obr. 11 – Dron Flyability Elios 2 [5].
Fig. 11 – Drone Flyability Elios 2 [5].
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Obr. 12 – Dron při průzkumu betonového mostu [5].
Fig. 12 – Drone while exploring a concrete bridge [5].

4

ZÁVĚR

I přesto, že jsou tradiční diagnostické postupy stále hojně používány, vzrůstá postupně důvěra
v nové nedestruktivní metody. Autoři příspěvku věří, že jejich hojnější využití je jen otázkou
času. Výše popsané metody pro diagnostiku betonových mostů lze obecně využít i pro většinu
ostatních betonových konstrukcí.

5

PODĚKOVÁNÍ

Tento příspěvek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610)
na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

6

LITERATURA

[1] TP 72. Diagnostický průzkum mostů PK. Praha: Ministerstvo dopravy České republiky,
2009.
[2] JANKŮ, Michal, Petr CIKRLE, Jiří GROŠEK, Ondřej ANTON a Josef STRYK.
Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar and ultrasonic pulse echo
for detecting delaminations in concrete bridges. Construction and Building Materials.
2019, 225, 1098-1111. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.320. ISSN 0950-0618.
Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950061819319944
[3] PROCEQ: Pundit ultrasonic pulse velocity and pulse echo tomography [online]. [cit. 202001-09]. Dostupné z: https://www.proceq.com/compare/pundit-ultrasonic-pulse-velocityand-pulse-echo-testing/
[4] JANKŮ, Michal a Josef STRYK, Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní
infrastruktury: Certifikovaná metodika. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2018.
ISBN 978-80-88074-34-2. Dostupné z: https://www.cdv.cz/metodiky/
[5] FLYABILITY: Elios 2 [online]. [cit. 2020-01-09]. Dostupné z:
https://www.flyability.com/elios-2
283

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

AKTUÁLNÍ STAV REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA
RECENT STATUS OF PUBLIC CONSTRUCTION LAW RECODIFICATION
Alena Kliková 44)
ABSTRAKT:
Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy
veřejného stavebního práva, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon
v posledních letech neustále prochází změnami, které mají vést ke zrychlení a zjednodušení
jednotlivých procesů vedoucích k povolování staveb. V současné době probíhá rozsáhlá
rekodifikace nejenom stavebního zákona, ale veřejného práva jako celku, včetně reorganizace
veřejné správy. Příspěvek bude zaměřen na současný stav rekodifikace, včetně vybraných
plánovaných změn.
ABSTRACT:
The paper deals with the issues related to the changes and the legislative development of the
legal regulation of the Building Act, in relation to the practical effects of these changes. The
Building Act has been constantly undergoing changes in recent years to lead to the acceleration
and simplification of individual construction permitting processes. At present, extensive
recodification is under way not only of the Building Act, but of public law as a whole, including
the reorganization of public administration. The paper will focus on the current state of
recodification, including selected planned changes.
KLÍČOVÁ SLOVA:
stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb
KEYWORDS:
Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings

1

ÚVOD

Veřejné stavební právo lze považovat za oblast práva, která je nejenom velmi prakticky a
odborně zaměřená, ale je to i oblast, která je legislativně zakotvována již po desítky let. Jak
bylo mnohokrát uvedeno, pravidla pro výstavbu byla na území zemí českých kodifikována již
v době středověku, a to nejenom jako pravidla pro výstavbu, ale byly zakotvovány i technické
podmínky výstavby a kontroly splnění těchto podmínek ze strany vrchnosti. Podrobná právní
úprava byla zakotvena v 19. století. Právní zakotvení veřejného stavebního práva z konce 19.
století lze považovat za kvalitní, a to i s ohledem na to, že příslušné zákony platily do konce
čtyřicátých let 20. století. Po této etapě dochází ke změnám v legislativě v návaznosti na změny
ve společnosti. V roce 2006 je schválen a vydán stavební zákon č. 183/2006 Sb., který nabyl
účinnosti k 1. 1. 2007. Tento stavební zákon byl za svoji krátkou dobu účinnosti již mnohokrát
novelizován. Jak bylo v řadě případů uváděno zákonodárci, některé tyto novely byly tzv.
zásadní. Poslední velká novela byla schválena v roce 2017 (zákon č. 225/2017 Sb.) s účinností
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od 1. 1. 2018. Avšak ani tato legislativní změna nepřinesla očekávané výsledky a nedosáhla
kýženého cíle.
Jako zásadní problém stávajícího legislativního prostředí ve vztahu k povolování staveb bývá
uváděna pomalost jednotlivých řízení, konkrétně délka procesu vedoucího k povolení staveb.
Jedná se o opakovaně kritizovaný problém české právní úpravy veřejného stavebního práva.
V současné době je legislativně projednávána komplexní rekodifikace celého veřejného
stavebního práva, která se dotkne nejenom stavebního zákona, ale obrovského množství
právních předpisů, které se stavebnictvím souvisí. Deklarovaným cílem zákonodárce je snaha
přiblížit veřejné stavební právo standardům vedoucím k jeho zefektivnění, odstranění obstrukcí,
průtahů či bariér, které dnes omezují výstavbu a rozvoj České republiky. Jak bylo uvedeno
v úvodu vymezených cílů 45, dnešní společenské a ekonomické prostředí si žádá, aby stavební
právo stanovilo jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla, která zajistí
výstavbu klíčových dopravních staveb a další infrastruktury.
Příspěvek se níže bude věnovat aktuálnímu stavu výše uvedené rekodifikace a vybraným
navrhovaným změnám.

2

AKTUÁLNÍ STAV REKODIFIKACE

2.1

Věcný záměr stavebního zákona

V roce 2019 byl zveřejněn věcný záměr stavebního zákona, který představil základní pravidla
veřejného stavebního práva, včetně návrhu na reformu veřejné správy, která by měla být
součástí rekodifikace veřejného stavebního práva.
Dle článku 4. Legislativních pravidel vlády, věcný záměr obsahuje mimo jiné návrh věcného
řešení, z něhož musí být zřejmé, že:
1. navrhované řešení navazuje na provedené zhodnocení,
2. z vyhodnocení alternativních řešení, která byla při přípravě věcného záměru
zvažována, a z vyhodnocení důsledků nepřijetí navrženého řešení vyplývá, že věc
nelze řešit jinak než zákonnou úpravou.
Dále věcný záměr návrhu zákona obsahuje také způsob promítnutí navrhovaného věcného
řešení do právního řádu, předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky,
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí.
V únoru (6. 2. 2019) byl věcný záměr stavebního zákona předán k připomínkovému řízení,
které bylo ukončeno 28. 2. 2019. Věcný záměr následně projednali komise Legislativní rady
vlády a dne 19. 6. 2019 k návrhu vydala stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády 46.
2.2

Paragrafované znění stavebního zákona

Paragrafované znění nového stavebního zákona bylo předloženo k připomínkovému řízení dne
25. 11. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 23. 12. 2019.

45

viz www.mmr.cz

46

https://www.mmr.cz/getattachment/a948d179-a4a3-4229-912c-f3a9a7086552/predsedkyne-LRVfinal.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf (zdroj je dni 13. 1. 2020).
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V současné době navržené paragrafované znění stavebního zákona by mělo projít fází
vypořádání připomínek. Dále dle článku 10 Legislativních pravidel návrh zákona, upravený
podle výsledků připomínkového řízení, popřípadě i podle připomínek nebo podrobných
stanovisek Evropské komise nebo jiných členských států Evropské unie v případě podle čl. 2a,
nebo podle výsledku konzultace v případě podle čl. 8a, se zašle k projednání vládě tak, že se po
souhlasu osoby, která stojí v čele orgánu, který návrh zákona zpracoval, nejprve vloží do
elektronické knihovny a v týž den zašle člen vlády návrh zákona předsedovi vlády. Vložení
návrhu zákona do elektronické knihovny Úřadu vlády se považuje rovněž za předložení návrhu
zákona Legislativní radě, která je povinna návrh projednat ve lhůtě do 60 dnů. Před samotným
posouzením Legislativní radou bývá návrh zákona předložen vybraným komisím Legislativní
rady vlády.
Dle článku 11 Legislativních pravidel návrh zákona, schválený vládou ve znění upraveném
podle závěrů ze schůze vlády, je vládním návrhem zákona. Součástí vládního návrhu zákona je
důvodová zpráva. Orgán, který návrh zákona vládě předložil, vloží vládní návrh zákona, včetně
důvodové zprávy a dalších souvisejících materiálů zasílaných s vládním návrhem zákona
Poslanecké sněmovně, do elektronické knihovny.

3
3.1

VYBRANÉ NAVRHOVANÉ ZMĚNY
Reorganizace veřejné správy a dotčené orgány

Jak je uváděno Ministerstvem pro místní rozvoj rekodifikace by měla z institucionálního
hlediska zajistit vybudování nové dvoučlánkové soustavy stavebních úřadů tvořené Nejvyšším
stavebním úřadem a krajskými stavebními úřady se sídlem v jednotlivých krajích s územními
pracovišti v obcích s rozšířenou působností. Vytvoření jednotné struktury státní stavební správy
je považováno předkladatelem za zásadní změnu, která odstraní nedostatky v činnosti
stavebních úřadů a dotčených orgánů. Nejvyšší stavební úřad bude ústředním správním úřadem
s celostátní působností. Oddělením státní správy od samosprávy zcela zmizí i hrozba systémové
podjatosti, která plyne právě ze spojeného modelu veřejné správy a je dnes velkým
problémem 47.
Mělo by také dojít k částečné integraci dotčených orgánů do státní stavební správy. Mělo by
dojít k přesunu některých pravomocí z dosavadních dotčených orgánů. Jejich kompetence a
činnosti by měly být integrované v nově vzniklém stavebním úřadu. Konkrétně § 4
navrhovaného stavebního zákona uvádí:
„Ochrana veřejných zájmů
Státní stavební správa chrání veřejné zájmy podle tohoto zákona a další veřejné zájmy zejména
v oblasti

47

https://www.mmr.cz/getmedia/5e53b6c2-079a-4942-b3b6-cedf944b601f/Brozura-Rekodifikace-stavebnihoprava-Verze-Meziresortni-pripominkove-rizeni.pdf.aspx?ext=.pdf (zdroj ke dni 13. 1. 2020)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

života a zdraví lidí,
životního prostředí a přírodních zdrojů,
státní památkové péče,
veřejné infrastruktury,
půdního fondu, zemědělství, lesnictví a chovatelství,
nerostného bohatství, hornické činnosti a výbušnin,
výroby a hospodaření s energií,
obrany a bezpečnosti státu,
požární ochrany a integrovaného záchranného systému,
prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečištění,
práva na územní samosprávu.“

Dotčené orgány by většinou neměly vydávat samostatná podkladová stanoviska pro rozhodnutí,
ale měly by se přímo podílet na vydávání rozhodnutí. V řadě případů by mělo dojít k určitému
rozštěpení působnosti dotčených orgánů. Tato schizofrenie je velmi kritizována odbornou
veřejností. 48 Lze přisvědčit, že takovéto navrhované řešení je přinejmenším sporné a dle názoru
autorky neposkytuje dostatečný právní základ pro změnu v organizaci veřejné správy
v navrhovaném rozsahu. 49 Jako další námitka proti navrhovanému řešení se nabízí i stávající
praxe, kdy současný dlouholetý princip organizace veřejné správy, tedy členění pravomocí
orgánů dle rezortů vychází mimo jiné z rezortního organizačního principu. Tento princip
zajišťuje vždy v dané oblasti výkonu veřejné správy jednotný výkon s jedním ústředním
orgánem veřejné správy včetně ochrany veřejných zájmů v rámci daného rezortu.
Další změnou v organizaci veřejné správy by pak mělo být sloučení speciálních stavebních
úřadů s obecnými (§ 8 a násl. navrhovaného stavebního zákona), a to i přes skutečnost, že
oddělení obecných a speciálních stavebních úřadů je založeno již historicky z důvodů technické
specifičnosti staveb, jež jsou speciálními stavebními úřady povolovány (např. povolování
staveb vodních děl se od 19. století vyvíjelo po samostatné linii (zákon č. 93/1869 (říšský vodní
zákon), pro České země zákon č. 71/1870 – vodní zákon, pro Slezsko zákon č. 65/1870, zákon
č. 51/1870, o používání vod a ochraně před nimi.), včetně toho, že povolování staveb
speciálními stavebními úřady úzce souvisí i s jinými činnostmi na daném úseku, např. u staveb
vodních děl se jedná o povolování nakládání s vodami.
3.2

Automatické povolení (§ 106)

Návrh zavádí mimo jiné institut tzv. automatického povolení, kterým se svým způsobem
převádí celý proces stavebního řízení do režimu ohlašování.
„(1) Pokud stavební úřad nerozhodne do 60 dnů od zahájení řízení nebo ve lhůtě prodloužené
podle § 102 odst. 2, dojde v první den po uplynutí této lhůty k automatickému povolení záměru.“
Kritiky bývá tento návrh označován za velmi sporný, neboť je otázkou, zda taková úprava bude
mít deklarovaný dopad, tedy urychlení povolovacího řízení. Prvním důvodem je obava, že
stavební úřady z nedostatku času, budou žádosti rozhodovat negativně, neboť nebudou schopny

Např. Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona 101 akademiků ze dne 16.4.2019, zdroj:
https://www.scribd.com/document/407686487/Otevr-eny-dopis-StavZ-16-4-19#from_embed (ke dni 19.6.2019)

48

KLIKOVÁ, Alena. Dotčené orgány a ochrana veřejných zájmů ve stavebním právu a jejich vliv na
délku řízení vedených dle stavebního zákona. Stavební právo: bulletin, Praha: Česká společnost pro
stavební právo, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 36-41. ISSN 1211-6386.
49
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např. ve velkých věcech řádně vše posoudit a projednat. Na stanu druhou zde vzniká riziko, že
tímto způsobem bude naopak „povolena“ stavba, u níž je povolení zcela nežádoucí.

4

ZÁVĚR

Jak je z výše uvedeného patrné, současný stav rekodifikace veřejného stavebního práva je ve
fázi projednávání paragrafovaného znění stavebního zákona. Vzhledem k rozsáhlosti řešené
problematiky a k množství kritických připomínek, je možné, že cesta k vyřešení všech
problémů bude ještě dlouhá. Navrhovaná účinnost stavebního zákona by měla být k 1. 1. 2022.
Je však otázka, zda je tento termín reálný, neboť v době dvou let by mělo dojít k rozsáhlé
digitalizaci a k zajištění reorganizace veřejné správy spočívající v oddělení stavebních úřadů a
části dotčených orgánů.
Jednoznačně lze souhlasit se základní ideou návrhu zákona, tedy urychlením a zjednodušením
stavebních řízení, je však otázkou, zda navrhovanými změnami je možné tohoto cíle dosáhnout.

5
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PROBLEMATIKA MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ U NEMOVITOSTNÍCH PORTFOLIÍ
VĚTŠÍHO ROZSAHU
ASPECTS OF SITE SURVEY OF LARGE REAL ESTATE PORTFOLIOS
Pavel Krchňák 50), Petr Daňhel 51)
ABSTRAKT:
S rozvojem realitního a investorského trhu je stále frekventovanější situace, kdy je nutno ocenit
velmi velké nemovitostní celky. Ty mnohdy svojí rozsáhlostí znemožňují v rámci místního
šetření vidět všechny plochy, tak jako tomu je v případě standardních ocenění například
rodinných domů či jednotlivých bytových jednotek. Je tedy potřeba vybrat reprezentativní
vzorek, kde bude místní šetření realizováno. Jedním z prakticky používaných metodologických
nástrojů je tzv. stratifikace portfolia. Příspěvek blíže představuje tento způsob výběru vzorků
v prostředí oceňování nemovitostí a zasazuje jej do oceňovacího procesu.
ABSTRACT:
With the development of the real estate and investor markets, there is an increasingly frequent
situation in which very large real estate units need to be valued. These often make it impossible
to see all areas within the scope of a local survey, as is the case with standard valuations, for
example, of family houses or flats. It is therefore necessary to select a representative sample
where the local investigation will be carried out. One of the practically used methodological
tools is the so-called portfolio stratification. The paper presents this method of sampling in the
real estate valuation environment and introduces it to the valuation process.
KLÍČOVÁ SLOVA:
portfolio nemovitostí, oceňování, místní šetření, výběr vzorku, stratifikace, standardy
KEYWORDS:
real estate portfolio, valuation, site survey, sample selection, stratification, standards

1

ÚVOD

Tento text si klade za cíl poskytnout krátký vhled do problematiky realizace místního šetření v
situacích, kdy velikost nemovitostního portfolia fakticky znemožňuje kompletně prověřit
plochy nemovitých věcí. Na základě praktických zkušeností a analogických situací v
souvisejících oborech předkládá návrh možné výběrové techniky pro určení konkrétní části
portfolia, kde bude uskutečněno místní šetření. Na závěr poté podává i návrh procesního
schématu.

50)
Krchňák Pavel, Mgr., MRICS – 1. autor, Oberbank AG, náměstí I. P. Pavlova 5, Praha 120 00 + 420 725 935
164, pavel.krchnak@oberbank.cz

Daňhel Petr, Ing., Ph.D. – 2. autor, STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, Brno 612 00, +420 733 641 274,
petr.danhel@statikum.cz
51)
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2

SOUČASNÉ
TEORETICKÉ
MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ROZPRACOVÁNÍ

METODIKY

Místní šetření (či ohledání pro oblast znalecké činnosti) je podstatnou součástí při agregaci a
verifikaci podkladů v procesu oceňování nemovitých věcí. Jeho podstatou je praktické ověření
reálného stavu nemovitosti, ověření platnosti podkladů, případně jejich oprava a doplnění
informací nových. Problematika samotného metodického zakotvení a míry investigace u
místního šetření pro oceňování nemovitých věcí není pevně definována. V minulosti zde byly
pokusy
metodicky
více
popsat
a
uchopit
postup
u
místního
šetření
[1, 2, 3], nicméně se jednalo o dílčí návrhy zaměřené aplikovatelné spíše na nemovitý majetek
menšího rozsahu (například rodinné domy, bytové jednotky, atp.).
Standardní literatura předkládá sadu doporučujících rad (s ohledem na určitá specifika
oceňování nemovitých věcí), jak by měl odhadce posupovat, na co se zaměřit, čeho se
vyvarovat, jaké pomůcky při místním šetření používat [4].
Ohniskem současných definičních snah o přesnější vymezení podoby a rozsahu místního šetření
jsou valuační standardy odborných organizací sdružující oborové specialisty, dále například
metodické požadavky finančních skupin v oblasti bankovnictví, či doporučení a nařízení
domácích a mezinárodních regulátorů (např. Evropská Centrální Banka).
Akcent na to aby místní šetření bylo realizováno vždy, vidíme napříč odbornou literaturou [
např. 4], standardy České Bankovní Asociace (ČBA), návrh Standardu pro oceňování
nemovitostí tržní hodnou v České republice či mezinárodní standardy (např. EVS 2016, RICS
Red Book 2019). Místní šetření by mělo být vykonáno osobně odhadcem, jak se například píše
dle standardů ČBA: „prohlídku oceňovaných nemovitostí by měl odhadce provést vždy a
osobně“ [5].
Rozsah zkoumaných částí nemovitých věcí při místním šetření se řeší například v návrhu
Standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnou v České republice v odstavci 3.2.4:
„…obhlédnout osobně všechny části, plochy či prostory oceňovaných nemovitostí včetně jejich
součástí a příslušenství, v případě potřeby je zaměřit a přiměřeným způsobem si pro potřebu
následného zpracování pořídit písemné poznámky, zápisy, náčrty, fotografie či jiné mediální
záznamy důležité pro ocenění. Doporučuje se obhlédnout i okolí oceňovaných nemovitostí a
snažit se získat přehled o jeho souvislostech a vazbách k předmětu ocenění“ [6].
Výše doporučené požadavky na místní šetření, kdy se předpokládá, že odhadce inspektuje vždy,
osobně a všechny prostory a plochy (včetně jejich příslušenství), ideálně v součinnosti
s přiměřeným přeměřením těchto prostor, je správný směr a dobře nastavuje kvalitu
odhadcovské respektive znalecké činnosti.
Teoretické nastavení požadavků na rozsah místního šetření má nicméně své reálné limity.
Realizovat místní šetření, kde dojde ke kontrole všech ploch z projektové dokumentace nebo
zaměření všech prostor, je poměrně běžné v případech oceňování jednotlivých bytových
jednotek či rodinných domů.
Již těžší scénář nastává, pokud je předmětem ocenění větší komerční nemovitost – dejme tomu
nákupní centrum s prodejní plochou přes 60 000 m2 a dejme tomu více než 150 prodejních
jednotek. Pokud bychom chtěli dostát principiálním požadavkům a osobně šetřit všechny
prodejní jednotky (jednu po druhé) včetně technického zázemí můžeme se lehce dostat za
časové, kapacitní a profitabilní limity oceňovacího procesu.
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Odhadce i znalec je zpravidla vázán časovým rámcem realizace, odměna za realizaci valuace
(se kterou je spojena určitá míra profitability) je často soutěžena, navíc i případná velikost
řešitelského týmu má svůj kapacitní limit.
S rozvojem, internacionalizací a profesionalizací realitního a investorského trhu (např. vznikání
mnoha realitních fondů v posledních letech) se stále častěji setkáváme s požadavky na ocenění
natolik velkých skupin nemovitého majetku. Jen v České republice je několik desítek
nemovitostních portfolií, kde se hodnoty počítají v desítkách miliard korun, a pronajímatelné
plochy ve statisících a milionech m2. Rovněž s rozvojem investování do půdy přibývá
pozemkových portfolií, kde lze celkovou rozlohu půdy kalkulovat ve stovkách hektarů.
Takto velké soubory majetku kladou na odhadce a valuerské týmy natolik velké kapacitní
požadavky, že je nutné uvažovat o změně perspektivy při úkolu provést místní šetření u takto
abnormálních předmětů ocenění.
Pro ilustraci je níže uveden výřez části dvou listů vlastnictví, kde je zapsáno několik stovek
staveb, a v těchto stavbách jsou tisíce bytových jednotek:
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Obr. 1 – Náhledy části bytového portfolia, zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Fig. 1 – Previews of a part of the housing portfolio, source: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Při oceňování nemovitostních portfolií ve výše uvedených rozsazích je fyzicky a technicky
nemožné dostát požadavku uskutečnit místní šetření všech prostor a ještě provádět měření.
Rovněž nelze provádět jako jediný autor-jednotlivec a okolnosti vyžadují pracovat v širších
týmech spolupracovníků, kteří jsou dostatečně kompetentní a odborně zdatní. Profesionalita a
kompetence jsou velmi akcentovány například v mezinárodních oceňovacích standardech.
Valuační standardy RICS Red Book 2019 z hlediska rozsahu místní šetření definují: „Místní
šetření a zjišťování musejí být vždy provedena v rozsahu nezbytném, pro vytvoření ocenění,
které je profesionálně přiměřené účelu. Odhadce musí podniknout přiměřené kroky, aby ověřil
informace, na které se spoléhá při přípravě ocenění a případně si s klientem vyjasnil nezbytné
předpoklady, o které se bude opírat“ 52 [7]. Velmi podobnou formulaci s apelem na
profesionalitu a přiměřenost konkrétnímu účelu ocenění nalezneme i v případě Evropských
oceňovacích standardů EVS 2016 [8].
Při hledání principiálního rámce jak ocenit velké soubory nemovitého majetku, přestože místní
šetření nebude provedeno pro 100 % ploch a zároveň co nejvíce eliminovat případná rizika se
lze inspirovat u profesí a činností, které stojí před analogickým úkolem – například profese
auditorů či bankovních regulátorů.

52

: „Inspections and investigations must always be carried out to the extent necessary to produce a valuation that
is professionally adequate for its purpose. The valuer must take reasonable steps to verify the information relied
on in the preparation of the valuation and, if not already agreed, clarify with the client any necessary assumptions
that will be relied on.“
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Rovněž v těchto činnostech je úkolem verifikace například bankovního úvěrového portfolia,
které čítá až miliony případů, a dohledový regulátor v rámci limitovaného času a kapacit musí
vybrat natolik průkazný testovací soubor vzorků, které jsou předmětem hloubkové kontroly [9,
10].
Jako inspirativní a pro praxi aplikovatelná se jeví výběr částí portfolia (sample selection), na
základě metody stratifikace (rozvrstvení, rozčlenění) – čili rozdělit základní soubor
(nemovitostní portfolio) na samostatné podsoubory vyznačující se určitými charakteristickými
znaky. Cílem stratifikace je omezit variabilitu položek v jednotlivých podsouborech, a tím
umožnit snížení velikosti vzorku, aniž by se zvýšilo výběrové riziko [11].
Jako vhodné charakteristiky nemovitých věcí pro stratifikaci lze jmenovat (výčet je pouze
demonstrativní):
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakter nemovité věci (např. bytový X nebytový)
Nemovitostní sektor (např. residenční, kancelářský obchodní, průmyslový, hotelový,…)
Velikostní parametry (plošná, počet nájemníků,…)
Charakter předmětu ocenění (bytová jednotka, bytový dům, atp…)
Staří nemovitého majetku (rok či dekáda realizace,…)
Kvalita vnitřního provedení (nadstandard, standard, před rekonstrukcí, po renovaci,
atp.)
Geografická distribuce (širší lokalizace clusterů – např. dle krajů, měst; centrum X
periférie)
Celková očekávaná hodnota nemovitosti (dle hodnotových pásem)

Úspěšné rozvrstvení portfolia vyžaduje detailní analýzu podkladů, které získáme od vlastníka
či správcovské společnosti. U velkých portfolií se sice jedná o velká množství dat, která jsou
ale zpravidla připravovány poměrně detailně a kvalitně. Bez profesionálního asset a property
managementu nelze takto velké soubory nemovitého majetku úspěšně a efektivně provozovat.
Navíc v rámci správy portfolia, či v průběhu prací pro (například) připravovanou transakci, či
úvěrové řízení vznikají i jiné profesionální dokumenty a analýzy (technické due dilligence,
právní due dilligence, standardizované měření, atp.), které lze pro valuaci využít jako
hodnověrné zdroje.
Stratifikační rozvrstvení je doporučeno provádět v některém z analytických programů, kde lze
variabilně využívat provádět analytické funkce (např. MS Excel ve spojení s kontingenčními
tabulkami). Pokud je rozdělení do podskupin dokončeno, je potřeba zhodnotit jak moc je
portfolio z hlediska jednotlivých charakteristik homogenní či heterogenní. Pokud má portfolio
spíše jednolitý charakter, jedná se o schůdnější scénář. Typickým představitelem jednolitého
portfolia je třeba soubor moderních skladově-logistických areálů, které byly zbudovány
v období od roku cirka 2005 a lokalizovaných pouze v ČR. Zde je předpoklad stejného
konstrukčního charakteru i vnitřních prostor. U heterogenních portfolií kde máme hned celou
řadu podskupin je analýza komplikovanější, nicméně podskupiny, které jsou vyhodnoceny jako
rizikovější (například starší industriální areály, bytové prostory nižší kvality, nemovitosti
v periferních a neetablovaných oblastech a krajích, atp.), by měly mít zvláštní prioritu.
Výběr jednotlivých vzorků, kde fyzicky bude realizováno místní šetření, by nemělo být
rozhodnuto pouze ze strany odhadce. Odhadce by s ohledem na účel, měl své kroky koordinovat
s partnery a institucemi, které budou valuační report analyzovat a s valuací dále pracovat.
Například pokud je valuace určena pro účel úvěrového řízení (i například syndikovaného úvěru
více bankami), je potřeba výběr vzorků koordinovat se zodpovědnými profesionály oddělení
collateral management, kteří komunikují specifické požadavky na podobu místního šetření a
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míry investigace s ohledem na vnitřní metodiky bank. Pokud je valuace nemovitostního
portfolia určena například pro účely účetní závěrky, je opět zapotřebí výběr vzorků koordinovat
s auditorským týmem, jestli zvolená skupina inspektovaných nemovitostí dostatečná a
konformní s účetními standardy (např. IFRS 16, GAAP). Ve vybraném vzorku nemovitostí by
měly být přítomny zástupci všech relevantních podskupin na základě již zmíněné stratifikace
portfolia.
Je velmi obtížné a metodologicky ošemetné určit nějaké minimální penzum nemovitostí, které
je nutno nezbytně fyzicky šetřit nicméně mělo by se jednat o relace v kategorii desítkách
procent z celkové hodnoty portfolia a zároveň co nejvyšší procento z celkových ploch. Pokud
je valuační mandát například tříletého charakteru (tedy portfolio bude jedním odhadcem
přeceňováno po dobu 36 měsíců), lze například rovnoměrně rozdělit místní šetření skutečně
všech nemovitostí do celého úseku trvání valuačního mandátu.
Pokud již máme zcela konkrétní představu o nemovitých věcech, kde bude realizováno místní
šetření, je vhodné delegovat jednotlivá místní šetření s ohledem na specializaci, kompetenci a
míru zkušeností osoby, které místní šetření realizuje. Pokud plánujeme inspekce stovek
nemovitostí, je velmi vhodné připravit poměrně detailní harmonogram s databází kontaktních
osob, aby byl dodržen přehled o celém procesu a případných operativních změnách. Z důvodů
operativní a administrativní náročnosti se osvědčilo mít k dispozici požadované podklady dobře
strukturované, ať již digitální kopie či v pevné podobě, a to již v rámci fáze přípravy místního
šetření. Samotná realizace místního šetření zůstává v klasických mantinelech, tak jak
doporučuje odborná literatura [12].

Obr. 1 – Návrh procesního schématu přípravy místního šetření u valuací větších
nemovitostních portfolií
Fig. 1 – Proposed process scheme of inspection preparation for larger real estate portfolios

3

ZÁVĚR

Přestože oceňování nemovitostních portfolií větších rozsahů není zcela frekventovanou činností
odhadce (resp. znalce), těchto případů s ohledem na rozvoj realitního trhu přibývá. S tím jak
počet těchto valuací roste, odborná veřejnost stojí před problémem, jak procesně, kapacitně a
metodologicky zajistit výběr dostatečně reprezentativního vzorku portfolia pro místní šetření
v situaci, kdy velikost nemovitostního portfolia fakticky znemožňuje vidět všechny plochy
všech nemovitostech věcí. Příspěvek představil metodický nástroj – stratifikace portfolia, který
se v současné praxi aktivně používá pro výběr reprezentativního vzorku nemovitých věcí
k místnímu šetření. Problematika oceňování portfolií v situaci rapidního rozvoje technologií či
rozvoji automatizačních oceňovacích nástrojů disponuje poměrně zajímavým výzkumným
potenciálem, a tento text chtěl tuto odbornou debatu zahájit.

4
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STANOVENÍ ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI FÓLIOVÝCH 53 HYDROIZOLAČNÍCH
MATERIÁLŮ
Marek Novotný 54)
ABSTRAKT:
Vše má svojí životnost, včetně hydroizolací. Fóliové hydroizolace se vyznačují fenoménem
„rychlé smrti“, což znamená, že dominantním signálem konce životnosti jsou masivní plošné
zátoky. Hydroizolační fólie signalizují blížící se konec své funkčnosti jinak vizuálně, ale
zejména pak chemickými změnami ve své struktuře, které jsou relativně jednoduše
identifikovatelné a lze z nich relativně jednoduše odhadnout/stanovit zbytkovou životnost.
Životnost, nejen hydroizolačních materiálů, ale i ostatních stavebních materiálů a konstrukcí je
výrazné téma. Filosofie, že stavíme naše stavby pro „naše děti“, pomalu bere za své, protože
kvalita všeho kolem nás, včetně s tím spojených životnosti klesá takovým způsobem, že nelze
počítat s životnostmi, které byly obvyklé za života našich dědečků.
Hydroizolace patří k těm materiálů, kde by dlouhá životnost byla vhodná, protože, když teče
někomu na hlavu, tak to moc pozitivní není. K zatékání se přidružují další škody a to zejména
degradace konstrukcí zasažených vodou. Taková kombinace vody a mrazových cyklů je
smrtelná.
Hydroizolace patří mezi konstrukční materiály/vrstvy, kde znát jejích životnostní parametry je
opravdu velmi vhodné.
Hydroizolace a to jak fóliové, tak i pásové jsou vybaveny výztužnými vložkami, které jim
poskytují dominantní pevnostní vlastnosti. To je ta pozitivní vlastnost. Současně tvoří rovinu,
kde nejčastěji dochází k delaminaci, v případě, že se až k vložce dostane voda. Tedy konec
životnosti hydroizolačních materiálů je naprosto jasný, odhalená vložka, která je pak pod
mikroskopem nebo i vizuálně patrná. V tomto případě již není co odkládat a je nutné přistoupit
k výměně hydroizolačního povlaku.
Protože výše uvedený stav je doprovázen masivním zatékáním, je vhodné stavu, kdy je již
výztužná vložka odhalena předcházet. Zde jsou dvě cesty, jedna je vizuální, druhá je
laboratorní.
Na Obr. č. 1 je patrný „krokodýling“ na syntetické fólii v kombinaci s viditelnou vložkou, kdy
již vrchní část této fólie zmizela a výztužná vložka je odhalena. Tj. zbyla již jen polovina
původní tloušťky této fólie.
V tomto případě lze konstatovat, že životnost tohoto hydroizolačního materiálu již skončila. Do
střešního pláště zatéká, a pakliže to není masivně, je to malý zázrak a je nutné hydroizolaci
okamžitě vyměnit.
Toto je naprosto jasná situace (konce životnosti), je obvykle již v některých místech
doprovozena prasklinami, viz Obr. č. 2. V případě krup může být obdobných prasklin/trhlin
řádově i desítky na m2.

53

Vždy se jedná stárnutí hydroizolačních fóliových materiálů, které obsahují ftalátová změkčovadla
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Obr. č. 1 – Stav fóliové hydroizolace s ukončenou životností (je patrné odhalené křížení
výztužné textilie)
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Obr. č. 2 – Degradační prasklina v syntetické fólii

Obr. č. 3 – Mikrofotografie zdegradované fólie perforované kroupami
Pro laboratorní hodnocení je potřeba vycházet z laboratorních zkoušek syntetických fóliových
hydroizolací, kde nejdůležitější součástí je migrace změkčovadel, která se projevu buď
samovolnými trhlinami, viz Obr. č. 2, nebo sníženou odolností proti kroupám, které jsou také
častou příčinou kolapsu hydroizolačních fólií. Na Obr. č. 1 a 2 je konec životnosti.
U všech fólií, které se projevují tímto způsobem – hluboký krokodýling až na výztužnou vložku
+ praskliny ve zbývající tloušťce fólie, byl zjištěn pokles objemu ftalátových změkčovadel mezi
20 – 30 %. Nad tuto hodnotu již byly fólie pokryty desítkami, resp. stovkami trhlin typu viz
Obr. č. 2.
Jako srovnávací materiál se používá fólie z přesahu, kde je kryta proti dominantním
degradačním vlivům, tedy zejména UV záření.
Takže pro zjišťování stavu fóliového hydroizolačního materiálu používáme vzorečky z plochy,
které srovnáváme s materiálem odebíraným z přesahů, kde je fólie kryta proti dominantním
degradačním vlivům.
Při chemickém rozboru je pak možné srovnat jednak celkové změny v hydroizolačních
materiálech tj. pomocí IR (infračervené analýzy) lze identifikovat degradační procesy v oblasti
chemické změny izolační hmoty hydroizolačních fólií. Bez kvantifikace poklesu. Kvantifikaci
poklesu podílu změkčovadel lze identifikovat pomocí plynové chromatografie, která
kvantifikuji jednotlivé složky zkoumaných materiálů. ¨
Pro laboratorní testy již velmi dlouho a s velkým poděkováním spolupracujeme s Technickou
univerzitou v Liberci – Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, kde za
dlouhá léta spolupráce máme nacvičeno, co hledáme a je i možné z těchto výsledků provádět
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odpovídající statické výpočty pro stanovení životností a dalších parametrů fóliových
hydroizolačních materiálů.

Obr. č. 4 a, b – Příklad laboratorního rozboru syntetické fólie s dramatickým poklesem
množství změkčovadel (a) a materiálu s minimálním poklesem množství změkčovadel (b) –
laboratorní rozbor zpracovala TUL Liberec
Na základě obdobných rozborů (desítek, teď již spíše stovek) jsem schopni určit zbytkovou
životnosti fóliového hydroizolačního materiálu, protože můžeme k jednotlivým případům
vztáhnout i funkčnost toho kterého konkrétního materiálu.
V případě uvedeném na Obr. 4a je kolapsový, plnoprůtočný stav hydroizolační fólie, čemuž
odpovídá také dramatický pokles množství změkčovadel v hmotě zkoumané fólie. Na Obr. č.
4b je kontrolní odběr fólií v po cca 10 letech expozice a s minimálním poklesem změkčovadel,
tedy s minimálním poklesem technických vlastností a se 100 % funkčností, bez jakýchkoliv
dramatických změn.
Při analýze životnosti, nebo stavu fóliových hydroizolačních materiálů je nutné kontrolovat
různým způsobem, tak aby se jednotlivé analýzy/kontroly doplňovaly a tím se potvrzovaly
jejich závěry. Proto vždy, kromě plynové chromatografie používáme i další metodiky kontroly
hydroizolačních materiálů. Nejvýznamnější je pak mikrofotografie, kde je možné identifikovat
fyzické změny povrchu, nebo strukturu zkoumaného hydroizolačního materiálu.
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Graf č. 1 – Příklad grafického vyjádření životnosti (nebo zbytkové životnosti
hydroizolačních fóliových materiálů
Na grafu č. 1 jsou průběhy stárnutí hydroizolačních fóliových materiálů, které reprezentují dva
případy životnosti hydroizolačních fólií pod číslem 1 je průběh životnosti fólie, která
zkolabovala po kroupách ve stáří 6 let. Tj. v záruce. Podle dohledaných dokumentů, byly první
poruchy (zatékání), zjištěno při stáří 3 let (viz limita č. 4), což potvrzuje i průběh poklesu
objemu změkčovadel v této fólii v dalších letech.
Na grafu č. 1, pod číslem 2, jsou průběhy stárnutí fólie, u které byly prováděny odběry před
koncem záruční doby, tedy 10 let a byl zjištěn pokles objemu změkčovadel pod 10 %. V tomto
případě je funkčnost fólie zachovaná a to bez ohledu na kroupy.
Na grafu č. 1 pod číslem 3 je uvedena linka limitu migrace změkčovadel, resp. procentuální
ztráta objemu změkčovadel v hmotě fólie. Mezi 20 – 30 % této ztráty dochází k degradaci
fóliové hydroizolace tzv. „do prvních krup“, které jsou dominantní příčinou kolapsu
hydroizolačních fóliových materiálů.
Na grafu č. 1 je příklad dvou případů syntetických fólií, kde je sledován pokles objemu
změkčovadel, což se ukazuje jako fatální příčina kolapsu tohoto typu hydroizolací. Při
uměřeném poklesu těchto změkčovadle naopak máme jistotu funkčnosti těchto materiálů
v následujícím časovém období, tedy splnění očekávání o životnosti a funkčnosti těchto
hydroizolačních materiálů.
V rámci kontroly střešních plášťů je toto metodika, kdy za pomoci plynové chromatografie
sledujeme pokles objemu změkčovadel, můžeme stanovit zbytkovou životnost, resp. kvalitu
použitého fóliového hydroizolačního materiálu.

1
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PLÁNY ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE (PRVK)
DEVELOPMENT PLAN OF REGIONAL WATER &SEWER SYSTEMS (RWSS)
Karel Plotěný 55), Michal Plotěný 56)
ABSTRAKT:
V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány větší
aglomerace než 2000 EO, podle závazku při vstupu do EU má zajistit i u menších aglomerací
odpovídající řešení odpadních vod. Vedle toho si dala i úkol dosažení dobrého stavu vod, což
představuje mít vyřešený venkov jako celek, minimální odlehčení realizací HDV a mít pod
kontrolou průmysl. Dalším omezením, je sociálně únosná cena vody. Všechny tyto tři závazky
pak v podstatě znamenají rovnici o třech neznámých jejímž výsledkem by měl být plán jako jich
dosáhnout. V České republice by měl představu konkretizovat tzv. Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací kraje (PRVK), který by měl vycházet z Plánů povodí a sociálních podmínek
v příslušné oblasti. Jako rozumný postup se jeví zpracování různých variant řešení odpadních
vod a jejich vyhodnocení. Závěrem by měl být akt, kterým se občané obce rozhodnou o pro ně
akceptovatelném řešení. Bohužel se tak neděje a výsledkem jsou často plány, které neakceptují
zadávací podmínky, anebo postaví občany před hotovou věc. Příspěvek se zabývá jevy
ovlivňujícími rozhodování, které ve výsledku vedou k řešením nesplňujícím okrajové podmínky.
ABSTRACT:
At present, the Czech Republic achieved the state of affairs where all larger conurbations over
2,000 PE are furnished with sewer systems; however, according to the commitments accepted
in the EU accession negotiations, the Czech Republic should provide for adequate solutions for
wastewater even in smaller settlements. Apart from this, we have set the task of achieving a
good condition of waters, which means to solve the rural areas on the whole. Another
restriction we adopted in this process is a socially bearable price of water. In principle, all the
three commitments represent an equation with three unknowns, the output of which should be
a plan how to meet them. In the Czech Republic, this plan should be given by the so-called
Development Plan of Regional Water &Sewer Systems (RWSS). As a prudent approach, it
appears to process various options of wastewater treatment and their evaluations. In the end,
there should be an act, in the course of which municipal citizens decide about a solution
acceptable to them. This is unfortunately not the case and the resulting plans do not respect the
ordered conditions in many cases or the citizens are informed about this as an irreversible
decision often socially disadvantageous. This contribution deals with some phenomena
influencing incorrect decisions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací, PRVK, obec
KEYWORDS:
Development Plan of Regional Water &Sewer Systems, RWSS, municipality
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1

ÚVOD

V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány větší
aglomerace než 2000 EO, podle závazku při vstupu do EU má zajistit i u menších aglomerací
odpovídající řešení odpadních vod. Vedle toho jsme si dali i úkol dosažení dobrého stavu vod,
což představuje mít vyřešený venkov jako celek, minimální odlehčení realizací HDV a mít pod
kontrolou průmysl. Další omezení, které jsme si stanovili je sociálně únosná cena vody.
Všechny tyto tři závazky pak v podstatě znamenají rovnici o třech neznámých jejímž
výsledkem by měl být plán jako jich dosáhnout. U všech třech parametrů se předpokládá s tím,
budou stanoveny individuálně v závislosti na lokalitě – což je logické. Povodí je specifické tím,
jak je velké, jak je postaveno morfologicky, jak je ovlivněno zemědělskou výrobou. Obec pak
velikostí a hustotou obyvatel a také tím jaké má možnosti získání prostředků na řešení. Co je
asi nejpodstatnější se zmenšující se hustotou obyvatel rostou náklady na jednoho obyvatele,
pokud má být obec řešena centrálně. A tak nejčastějším objektem rozhodování je, jestli
odvodnit centrálně nebo decentrálně. Nově do rozhodování může vstoupit nástup sucha a
adaptace na změnu klimatu. Problémem zejména pro občany (obec) je, pokud se nechá ovlivnit
nějakým názorem bez toho, aby si ho prověřila vícekriteriálně. Často tak obec vydá statisíce na
projektovou dokumentaci bez toho, aby měla záruku, že zvolila řešení splňující obecné
požadavky, a to nejlepší řešení pro občany. Odpovídají Povodí a Vodoprávní úřady za své
požadavky, pokud vyžadují konkrétní řešení, které se ukáže nerealizovatelné?

2
2.1

HISTORIE A SOUČASNOST PRVK
Stav PRVK po stránce legislativní

Návrh plánu rozvoje vodovodů a kanalizací před jeho schválením kraj projedná s obcemi,
vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje vodovodů a
kanalizací týká, s Ministerstvem zemědělství, příslušným správcem povodí a s příslušným
vodoprávním úřadem.
V případech, kdy se plán rozvoje vodovodů a kanalizací dotýká ochranných pásem přírodních
léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a
lázeňských míst, zpracovatel návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací projedná tento návrh
s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje vodovodů a kanalizací chráněných
území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, zpracovatel návrhu plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací projedná tento návrh též s Ministerstvem životního prostředí.
2.2

Stav PRVK po stránce věcné

Stav PRVK je v jednotlivých částech republiky různý. Zejména u malých obcí obsahuje, co se
týká odkanalizování neověřené vize (nerealizovatelné finančně jak po stránce investic, tak
podmínek pro dotace) anebo alibistická řešení – obec bude řešena jímkami na vyvážení (což je
neúnosné pro občany a zcela mimo hranice sociální únosnosti ceny vody. Důvodem pro
neutěšený stav je všeobecně podporovaný názor, že decentrální řešení jsou nefunkční. Namísto
zlepšování systému decentrálních řešení a přijetí odpovědnosti za jejich povolování a kontrolu
vodoprávní úřady logicky podporují centrální řešení (jednodušší kontrola) nebo jímky na
vyvážení (alibismus).
Stav je tedy takový, že PRVK zpracovává a schvaluje kraj, s obcí ho jen projedná, ale obec pak
navržené řešení financuje a ekonomické dopady na občany nese sama. Dokonce je povinna ve
stočném uplatnit veškeré náklady včetně nákladů na tvorbu fondu obnovy, což může dotlačit
cenu stočného i na několik stovek korun za m3.
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3

DOBRÝ STAV VOD A JEHO DOSAŽENÍ

3.1

Souvislost mezi odkanalizováním obce a dosažením dobrého stavu

Dosažení dobrého stavu u co nejvíce sledovaných profilů je cílem, který si Česká republika dala
za cíl při vstupu do EU. Odkanalizování aglomerací větších než 2000 EO je také zhruba hotovo,
přesto stále většina lokalit v České republice nedosahuje dobrého stavu, k jehož dosažení jsme
se zavázali před vstupem do EU. Např. v povodí Labe je to až 85 %, v povodí Dunaje pak 75
% [1]. Pokračovat v zavedeném způsobu, všechny domy, ať jsou od sebe vzdáleny, jak chtějí
daleko, napojit na jeden kanál a ten dovést do jedné čistírny, nebo soustředit odpadní vodu
v jímce a tu odvést na čistírnu, se ukazuje v řadě případů zjevně neekonomické a neudržitelné.
Navíc tím i přes značnou investici k odpovídajícímu zlepšení nedochází, někdy tato investice
má opačný účinek. Soustředěním vypouštěného zbytkového znečištění v místě čistírny
dosáhneme v konkrétním místě zhoršení stavu a nastartování trofizace. V řadě lokalit, zejména
tam, kde dochází k intenzivní zemědělské produkci, je centrální čistírna jako investice za
několik desítek miliónů opatření, které stav toku z hlediska dosažení dobrého stavu ovlivní jen
kosmeticky.

4

EKONOMICKÉ PARAMETRY

4.1

Požadavek na ekonomičnost řešení

Jednou z podmínek při zpracování PRVK uváděných v legislativě je ekonomičnost řešení.
V prováděcí vyhlášce je hned v úvodu:
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou,
včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na
pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku.
Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje
vodovodů, kanalizací pro sousedící území.“

4.2

Variantní řešení

Ekonomičnost je ale nejčastěji tím, co je diskutabilní. Není výjimkou, že obec má zpracovaný
PRVK, který je z tohoto důvodu nereálný. Z praxe – viz případ ze Šumavy – obec 400 EO
skládající se ze tří částí je řešena centrálně s délkou kanalizace kolem 9 km a výsledný
investiční náklad je kolem 70 mil. Kč [2]. Již na první pohled je zřejmé (a měl by za to někdo
být odpovědný), že obec vydala nesmyslně prostředky v řádech stotisíců korun na projekt,
ze kterého vyplynula taková potřeba investice. Jen pro zajímavost obec pracuje s ročním
rozpočtem 7 mil. kč. A když jsem zjišťoval, proč už vydali přes milion korun za takovou
variantu, tak prý to bylo na popud vodoprávního úřadu, který by jim údajně jinou variantu
nepovolil (což je nejčastěji uváděný důvod nereálných návrhů PRVK). V případě zpracování
variantních řešení a odhadu nákladů u jednotlivých variant by k takové situaci dojít nemohlo.
4.2.1

Náklady jednotlivých variant

Se snahou odvodnit centrálně i malé a roztroušené lokality rostou enormně exponenciálně
náklady. Není žádnou zvláštností investiční náklad i 350 tis. Kč na EO. Pokud by tyto náklady
měli nést samotní lidé, kterých se to týká, cena za odvádění odpadních vod by pro mnohé z nich
byla sociálně neúnosná. Pokud by se na odvodnění měli podílet solidárně všichni připojení
(nebo i stát), což se dnes děje u větších lokalit, tak i pak by se úhrada na některých lokalitách
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s vysokým poměrem délky kanalizace na obyvatele dostávala za hranici sociální únosnosti. To
stejné platí i pro vyvážení jímek – náklady na jejich instalaci a vyvážení jsou za oficiální hranicí
sociální únosnosti, zejména pokud uživatelé dodržují všechna pravidla. Z vysoké ceny za
vyvážení proto vyplývá i vysoké riziko, že provozovatelé budou hledat „náhradní řešení“ a bude
docházet k nedovolenému vypouštění.
Příklady ceny (v Kč) za likvidaci odpadních vod (za m3) při 20 letech životnosti objektu, hrubé
orientační srovnání pro kalkulaci bez přípojek pro 4 EO a spotřebě 100 l/EO/den je uvedeno
v Tabulce č. 1. Stočné je bráno jako příklad obvyklého stočného ve velkých městech, v případě
propočtu pro malé obce by stočné bez solidárního přispění větší lokality činilo i stovky korun.
Tab. 1 – Orientační ceny za likvidaci 1 m3 odpadní vody
Tab. 1 – Approximate prices for disposal of 1 m3 of waste water
Investiční náklady

Provozní náklady

Veřejná kanalizace

Náklad na m3
asi 45 Kč

Skupinová ČOV pro 50 EO

300 tis. Kč

20 tis. Kč

asi 25 Kč

Domovní ČOV (tř. 1)

70 tis. Kč

10 tis. Kč

asi 90 Kč

Žumpa

90 tis. Kč

24 tis. Kč

asi 300 Kč

Sociálně únosná cena

asi 50 Kč

Z čísel uvedených v tabulce vyplývá, že z pohledu sociální únosnosti a spravedlnosti bychom
měli řešit odvádění odpadních vod, pokud to jde, centrálně, a pokud se to nevyplatí, pak
decentrálně. Z decentrálních způsobů upřednostnit skupiny čistíren. U individuálních
domovních čistíren se pak snažit minimalizovat provozní náklady (např. na vzorkování, odvoz
kalu) a žumpy povolovat jen zcela výjimečně, což v podstatě nařizuje i legislativa – viz
vyhláška 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
4.3

Solidárnost a její uplatnění [2].

Solidárnost je možné chápat více směry. V tomto případě jde o to, že náklady na odkanalizování
finančně náročné části nesou všichni připojení na síť. Pochopitelné je to tam, kde je hospodárné
z celkového pohledu. Solidárnost je nutné podporovat tam, kde jde opravdu o nejoptimálnější
řešení celku jak po stránce sociální, tak i z hlediska celkové udržitelnosti. Naopak ji nezneužívat
tam, kde jednáme nehospodárně jen z důvodů alibismu nebo ve prospěch nějaké organizace.
Proto je podle mne potřebné, než využijeme institutu solidárnosti, hledat nejoptimálnější řešení
problému s ohledem na konkrétní lokalitu (což je zvláště u zásobování vodou a řešení
odpadních vod podstatné pro výsledek = dopad na sociální sféru obyvatel), řešení (varianty)
komunikovat a v ideálním případě nechat na účastnících a přispěvatelích, aby se po seznámení
se všemi dopady vědomě rozhodli… (viz lidé jednají ve shodě). Paradoxně pak může být
nejsolidárnější řešení, kdy každý jedná sám a ostatní mu přispějí (nebo jen umožní takto
individuálně jednat).
Cílem solidarity nemůže být přeci to, aby všichni byli stejně solidárně chudí, protože budou
jednat neefektivně. Cílem by mělo být, aby všichni byli (solidárně) bohatí, protože budou jednat
co nejefektivněji a bohatství, které vytvoří (díky menším nákladům), použijí k solidárnímu
zohlednění těch, které znevýhodňují místní podmínky.
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5

ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
Příklad z praxe

5.1

Vyschlý rybník a masivní úhyn ryb. V období sucha teče v některý tocích pouze voda
z komunálu. V oblasti jižně pod Brnem došlo v suchém roce k tomu, že odpar z rybníka byl
větší než v té době skoro nulový přítok (nulový proto, že celá oblast je odkanalizována tak, že
veškeré odpadní vody od cca 15 tis. obyvatel se čerpají mimo povodí). V době zpracování
dokumentace odkanalizování tato možnost nebyla vzata v úvahu (měl na ni někdo upozornit?)
a navíc Povodí umožnilo odběr vody z potoka na závlahu zahradnictví. Celkově se regulace
povrchových vod mimo jiné i odkanalizováním stala nereálná – zejména chování v době
minimálních průtoků. Otázkou je, kdo a jakým způsobem byl za vzniklou situaci odpovědný –
zahradník, projektant, kraj, obec?

6

IDEÁLNÍ STAV
Variantní řešení

6.1

Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety
jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích. Například
Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už v devadesátých
letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak i neekologické a
„neudržitelné“ a podpořilo realizaci decentrálu po všech stránkách – ekonomicky (dotace),
legislativně (jednoduché povolování a kontrola, reálné zdůvodněné požadavky), i metodicky
(byly vypracovány postupy pro zpracování územních plánů a jejich posouzení
z víceparametrových hledisek ve formě ATV směrnic).
Variantní řešení a jeho schválení z hlediska několika kritérií [3]

6.2

O konečném řešení by měli rozhodovat občané, kterých se to dotýká, po seznámení se s více
variantami. Jediným kritériem nemůže cena, i když asi bude pro občany důležitá. Dalším
důležitým kritériem může být komfort nebo odpovědnost za udržitelné řešení. To vše ovlivní
cenu nemovitostí, zdraví, spokojenost občanů. Stav, kdy jediným kritériem pro volbu řešení je
názor vytvořený často z doslechu, bez možnosti srovnání s dalšími variantami a schválený bez
důkladného informování dotčených občanů je pro tyto občany nekorektní.

7

CHYBNÉ ROZHODNUTÍ

7.1

Kdo odpovídá za chybné rozhodnutí?

Nejspíše asi nekonkrétní nevymahatelná legislativa, nebo že by:
•
•
•
•
7.2

Kraj jako zpracovatel PRVK,
Obec jako vyjadřující se,
Povodí, Vodoprávní úřad jako vyjadřující se ve veřejném zájmu,
Projektant?
Kdo odpovídá za škody za chybné rozhodnutí

•
•
•

V případně zbytečně vynaložených nákladů na nereálnou investici?
Za neudržitelné anebo pro občany předražené řešení?
Za škody vzniklé chybným řešením – např. úhyn ryb viz Ponětovický rybník 2018 [4].
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Obr. 1 – Úhyn ryb na Ponětovickém rybníku v roce 2018
Fig. 1 – Death of fish on Ponětovice pond in 2018

8

ZÁVĚR

PRVK je nástroj k optimálnímu uspořádání krajiny. Legislativa, která jej ustanovila je však
„díravá“ a tedy umožňující se chovat přímo proti základním ustanovením, a to jen na základě
subjektivních pocitů. Vznikají tak značné škody jednak na životním prostředí, státu na dotacích
a ve výsledku i občanům, kterým by realizovaná opatření měla sloužit ke zlepšení jejich –
sociálních, ekologických a ekonomických podmínek.

9
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NÁHRADNÍ METODA URČENÍ OBVYKLÉ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ:
URČENÍ OBVYKLÉ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ METODOU NEPŘÍMÉHO
POROVNÁNÍ S VYUŽITÍM AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ ČESKÉHO
STATISTICKÉHO ÚŘADU
REPLACEMENT METHOD OF DETERMINING THE USUAL PRICE OF
BUILDING LANDS: DETERMINING THE USUAL PRICE OF BUILDING LANDS
BY THE INDIRECT COMPARISON METHOD USING AGGEGATED DATA OF
THE CZECH STATISTICAL OFFICE
Augustin Sadílek 57), Filip Hakl 58), Vlastimil Vala 59), Eva Mačurová 60)
ABSTRAKT:
Autoři se v článku zabývají možnostmi určování obvyklé ceny stavebních pozemků metodou
nepřímého porovnání s využitím agregovaných statistických údajů o průměrných kupních
cenách stavebních pozemků.
ABSTRACT:
The authors deal with the possibilities of determining the usual price of building lands by the
method of indirect comparison with the use of aggregated statistics on average purchase prices
of building lands.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Pozemek, stavební pozemek, oceňování, cena, obvyklá cena, průměrné kupní ceny stavebních
pozemků, metoda nepřímého porovnání, agregované údaje, Český statistický úřad (ČSÚ).
KEYWORDS:
Land, building land, valuation, price, usual price, average purchase prices of building lands,
indirect comparison method, aggregated data, Czech Statistical Office.

1

ÚVOD

Oceňování majetku se provádí pro potřeby řešení celé řady problémových situací. Tyto mohou
vznikat v řízení před orgány veřejné moci, při realizaci nejrůznějších právních úkonů fyzických
a právnických osob, i při investičním rozhodování.
Pro oceňování je charakteristická jeho velká variabilita, která je dána značnou různorodostí
oceňovaných entit a jejich strukturních a procesních vlastností, účelů oceňování a entit, které
výsledky ocenění ovlivňují. Každé ocenění proto vyžaduje realizaci složitých ekonomických
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57)

Hakl Filip, Ing. – 2. autor, Oddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, e-mail: f.hakl@spucr.cz
58)
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a technicko-ekonomických posouzení, a na znalce (příp. odhadce majetku) klade vysoké
odborné požadavky, které musí splňovat.
Pod pojmem oceňování se rozumí řešení odborných ekonomických problémů, které souvisejí
s potřebou přiřadit vymezenému oceňovanému objektu (majetku nebo službě) peněžitou částku,
která vyjadřuje jeho hodnotu. [srov. 1]
V rámci soudního inženýrství a soudního znalectví patří určování obvyklé ceny mezi hlavní
znalecké úkoly při výkonu znalecké činnosti v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
specializaci oceňování nemovitostí, ale také při oceňování jiných druhů majetku.
Rovněž při určování obvyklé ceny nemovitých věcí vzniká celá řada problémových situací,
které mají následující důvody.
První problémová situace je dána již v definicích „obvyklé ceny“. Její definice jsou totiž
v odlišném provedení uvedeny ve více právních předpisech, a to pro různé účely.
V návaznosti na definice „obvyklé ceny“, za předpokladu, že je respektováno její spojení
s metodou porovnávací a s využitím již realizovaných prodejů, nastane hlavní a klíčová
problémová situace při hledání vhodných porovnatelných referenčních cenových vzorků.
Výsledkem může být výrok, že obvyklou cenu nemovitosti nelze určit, a to s odůvodněním, že
vhodné porovnatelné referenční cenové vzorky nebyly nalezeny. Jde o negativní odborný
úsudek znalce, který může, ale také nemusí, být správný. Tento závěr znalce by měl být vždy
podložen přezkoumatelnou analýzou trhu, resp. jeho příslušného segmentu či podsegmentu,
tj. nedostupností relevantních realizovaných prodejů stejného či obdobného majetku.
Pokud jsou k dispozici porovnatelné referenční cenové vzorky, vznikají další nejasnosti
a problémy s jejich minimálním počtem a také s jejich statistickým zpracováním.
Pokud je výsledkem analýzy dostupných již realizovaných prodejů obdobného majetku úsudek
znalce, že obvyklou cenu dle její definice nelze určit, lze se v současnosti ve znalecké praxi
setkat s aplikací několika metod náhradních.
Metodu náhradní také zmiňuje komentář ministerstva financí k určování obvyklé ceny, když
uvádí: „nelze-li určit obvyklou cenu, určí se cena zjištěná“. To je také znaleckou praxí často
využíváno.
Znalecká praxe ovšem využívá více náhradních metod určení ceny obvyklé.
V některých případech bývá znalci určována tržní hodnota (dle její definice v mezinárodních
oceňovacích standardech), jako substitut ceny obvyklé.
Lze se také například setkat se způsobem, který obvyklou cenu určuje na základě poznatku, že
v daném segmentu trhu a lokalitě je prokázáno, že existuje průkazný vztah mezi úrovní obvyklé
ceny a ceny zjištěné, který je vyjádřen koeficientem. Tímto koeficientem lze potom určovat
obvyklou cenu oceňované věci nemovité z určené ceny zjištěné oceňované nemovitosti. Tento
postup lze z hlediska metodického považovat rovněž za metodu nepřímého porovnání. Úroveň
obvyklé ceny je v daném případě porovnávána s cenou zjištěnou, etalonem je v daném případě
analýzou sledovaný a adjustovaný poměř mezi obvyklou a zjištěnou cenou. Tento způsob
určování obvyklé ceny je některými znalci využíván např. při oceňování lesů.
Mezi často opomíjené možnosti při určování obvyklé ceny nemovitostí patří dle autorů tohoto
příspěvku metoda nepřímého porovnání, kdy je za etalon považována standardní nemovitá věc
zastoupená referenčním statisticky zpracovaným cenovým souborem nemovitých věcí.
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Předkládaný článek se zabývá možnostmi využití průměrných kupních cen stavebních pozemků
zveřejňovaných Českým statistickým úřadem pro určování obvyklé ceny stavebních pozemků.
Cílem článku je objasnit aspekty určování obvyklé ceny, ale také dostupné poznatky o databázi
kupních cen stavebních pozemků. Relevantní výsledky této nepřímé porovnávací metody lze
dosáhnout pouze na základě řádné interpretace definice obvyklé ceny, ale také navrhovaného
využití databáze kupních cen stavebních pozemků.

2

OBVYKLÁ CENA

Cena obvyklá je v podmínkách České republiky definována ve dvou právních předpisech. Hned
na úvod je třeba konstatovat, že účely těchto zákonů jsou různé, a že v nich uvedené definice
ceny obvyklé se neshodují.
Prvním z těchto právních předpisů je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů [2], druhým právním předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů [3].
Oba tyto právní předpisy bývají někdy také souhrnně označovány jako „cenové právo“.
Zákon o cenách se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací
a služeb (zboží) pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.
Cena je podle zákona o cenách peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až
13 nebo určená podle zvláštního předpisu (zákona o oceňování majetku – pozn. autorů) k jiným
účelům než k prodeji.
Postup podle zákona o cenách platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody
vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.
Zákon o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování majetku pro účely stanovené
zvláštními předpisy. Odkazují-li tyto předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění
majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon.
Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto
zákona a dále tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li
se tak strany. Nevztahuje se na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě
lesů. Ustanovení zákona se nepoužijí v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob
oceňování, a při převodech majetku podle zvláštního předpisu (privatizace, restituce).
Pokud je tedy znalci orgánem veřejné moci nebo fyzickou či právnickou osobou v souvislosti
s jejími právními úkony zadán znalecký úkol určit obvyklou cenu nemovitosti, je třeba nejprve
jednoznačně určit, kterou obvyklou cenu má znalec ve svém znaleckém posudku určit (zda se
jedná o obvyklou cenu podle zákona o cenách nebo o obvyklou cenu podle zákona o oceňování
majetku). To by mělo v ideálním případě jednoznačně vyplývat z opatření, usnesení nebo
rozhodnutí orgánu veřejné moci, který znalce k provedení znaleckého posudku přibral, nebo
z objednávky fyzické nebo právnické osoby, která si vypracování znaleckého posudku
v souvislosti se svými právními úkony objednala.
Pokud z objednávky znaleckého posudku druh obvyklé ceny, která má být určována,
nevyplývá, je třeba jednoznačně specifikovat účel, pro který má být znalecký posudek
vypracován, a podle tohoto účelu pak určit, jaká obvyklá cena má být znalcem ve znaleckém
posudku určena.
Cena obvyklá podle zákona o oceňování majetku se použije vždy v případech, kdy jiné právní
předpisy odkazují na právní předpis upravující oceňování majetku (v některých těchto právních
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předpisech bývá zákon o oceňování majetku také označen jako cenový předpis nebo zvláštní
předpis).
Definice ceny obvyklé dle zákona o cenách (§ 2 odst. 6):
Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití
porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími
a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na
daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu
obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího
hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů
a přiměřeného zisku.
Zákon o cenách ani jeho prováděcí předpisy žádným způsobem (kromě výše uvedené definice)
neupravují způsoby, metody nebo postupy při určení obvyklé ceny podle tohoto zákona. Znalec
tak není vázán žádným závazným postupem a při určení obvyklé ceny podle zákona o cenách
může postupovat podle svého odborného uvážení (za podmínky souladu s uvedenou definicí).
V případě určování obvyklé ceny stavebních pozemků dle její definice podle zákona o cenách
nelze využít druhou větu této definice, že „nelze-li zjistit tuto cenu na trhu, určí se cena pro
posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním
propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku“. Pozemky jsou jedinečné,
jejich množství a rozloha jsou omezené, pozemky nelze libovolně rozšiřovat nebo je vyrobit,
jejich cenu proto nelze určit nákladovým způsobem. Pokud bychom za ekonomicky oprávněné
náklady považovali kupní ceny pozemků, dostáváme se zpět k porovnávacímu způsobu ocenění
na základě již realizovaných prodejů. Je tak zřejmé, že druhou větu této definice, lze při
oceňování nemovitých věcí využít pouze pro oceňování staveb, jejichž cenu lze určit
nákladovým způsobem pomocí kalkulací a rozpočtů, a také pro oceňování trvalých porostů, u
nichž lze určit náklady na jejich založení a zajištění.
Definice ceny obvyklé dle zákona o oceňování majetku (§ 2 odst. 1):
„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Při tom 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. Obvyklá
cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Postup určení obvyklé ceny však zákon o oceňování majetku, ani jeho prováděcí vyhláška [4]
podrobněji neupravují. Zákon pouze jednoznačně stanoví, že se obvyklá cena určuje
porovnáním. Jiné přístupy, metody či postupy při určení obvyklé ceny tedy zákon o oceňování
majetku nepovoluje.
Autoři tohoto článku se však při verifikacích znaleckých posudků stále setkávají s tím, že
někteří znalci ve svých znaleckých posudcích uvádějí, že obvyklou cenu nemovitosti podle
zákona o oceňování majetku je možno určit pomocí tří základních přístupů či metod
(nákladový, výnosový a porovnávací) nebo jejich kombinací. Toto tvrzení však s ohledem na
výše uvedenou definici ceny obvyklé není správné.
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Cena obvyklá v občanském zákoníku:
Kromě výše uvedených definic ceny obvyklé v zákoně o cenách a v zákoně o oceňování
majetku se tento termín objevuje také v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů [5], a to v § 492 odst. 1:
„Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá,
ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem“.
Následně pak občanský zákoník s termínem obvyklá cena dále pracuje v několika dalších
ustanoveních. Občanský zákoník však obvyklou cenu nevymezuje ani neodkazuje na jiný
právní předpis. Dle názoru autorů by tak v případech, kdy bude v souvislosti s občanským
zákoníkem určována cena obvyklá, měla být tato určena dle její definice v zákoně o cenách,
protože zákon o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování majetku pro účely stanovené
zvláštními předpisy, v nichž je na tento zákon uveden odkaz.
Rovněž ze znění občanského zákoníku je však zřejmé, že by cena obvyklá měla být určena
porovnávacím způsobem (viz např. § 1792/1 – „ve výši obvyklé v době a místě uzavření
smlouvy“).
Nedostatky a různost či rozpornost definic ceny obvyklé, právní nezakotvenost postupů při
jejím určování a také jistou informační nouzi v této oblasti se Ministerstvo financí ČR snažilo
napravit či nahradit vydáním Komentáře k určování obvyklé ceny [6]. Kromě některých
odborných publikací je tak tento komentář jediným vodítkem pro znalce k určování obvyklé
ceny (dle zákona o oceňování majetku). Některými znalci je tento komentář přijímán
a akceptován, a postupují podle něj, jiní však tento komentář nepovažují za závazný, a neřídí
se jím.
V komentáři je uvedeno, že zákon o cenách obvyklou cenu definuje pouze pro účely posouzení
hospodářské soutěže a hospodářského postavení. Toto tvrzení komentáře však není dle názoru
autorů zcela ve shodě s ustanovením § 1 odst. 3 zákona o cenách, kde je uvedeno, že tento
zákon platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem
včetně užívacích práv k nemovitostem.
V komentáři je k určování obvyklé ceny uvedeno:
„Podle zákona o oceňování majetku se při určení ceny obvyklé postupuje podle ustanovení § 2
odst. 1. Nelze-li cenu obvyklou určit statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů
podle definice obvyklé ceny, postupuje se podle zmíněného ustanovení a určí se cena zjištěná,
S důvody neurčení ceny obvyklé je nutné se vypořádat.“
„Podle zákona o cenách se při určování obvyklé ceny použijí pouze ceny zahrnuté do množiny
hodnocených prvků realizované mezi subjekty na sobě ekonomicky nezávislými, které nesmějí
být ani kapitálově, ani personálně propojeny. Do cen se nesmí promítnout ani vliv omezení
hospodářské soutěže. Nelze-li cenu obvyklou na trhu zjistit, cena se podle zákona o cenách určí
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro posouzení,
zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení.“
„Úvodní část definice v zákoně o cenách se od definice v zákoně o oceňování majetku neliší
zásadně věcně, ale pouze formulačně. Věcně je však definice ceny obvyklé v zákoně o cenách
odlišná dodatkem, dle kterého pokud nelze zjistit cenu obvyklou statistickým vyhodnocením
skutečně realizovaných cen na trhu, tak pro účinky hospodářské soutěže si zákon o cenách
pomáhá kalkulačním propočtem.“
„Při oceňování majetku je vždy nutné respektovat právní předpis, na jehož základě se ocenění
provádí.“
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Postup určení obvyklé ceny dle komentáře ministerstva financí
„Obvyklá cena se pro účely oceňování majetku určí podle ustanovení § 2 zákona o oceňování
majetku. Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se
vyskytujícího prvku v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného
majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina je stanovena
z historických cen za přiměřený časový úsek (prodeje již proběhly).
Do statistického vyhodnocení obvyklé ceny nesmějí vstupovat ceny, ve kterých jsou obsaženy
mimořádné okolnosti trhu.
Obvyklá cena se v praxi stanovuje analýzou, porovnáním a je středním mediánem Gaussovy
křivky četnosti statistického vyhodnocení výskytu jednotlivých případů. Gaussova křivka
(hustota pravděpodobnosti) je funkcí dvou proměnných: střední hodnoty a rozptylu. Křivka je
symetrická a střední hodnota leží právě pod jejím vrcholem. Symetrie křivky znamená, že
výsledky vychýlené nad i pod střední hodnotu budou vycházet zhruba stejně často.
Cena obvyklá se určuje z počtu případů malého rozmezí, ve kterém se nejčastěji vyskytuje stejná
či skoro stejná cena, dosažená při prodejích stejného či obdobného majetku v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“
„Pro stanovení obvyklé ceny za předpokladu fungujícího trhu je zpravidla nejvýznamnější
přístup porovnávací. Většinou bývá využita více než jedna srovnávací entita, a proto je dobré
mít databázi o určitém počtu entit. … Nejprve je potřeba vybrat entity, které přibližně naplňují
potřeby pro porovnání. Jejich počet bývá často omezen disponibilním množstvím na lokálním
trhu v daném segmentu. … Nejdůležitější je provázanost počtu entit pro ocenění a jejich
kvalitativní vhodnost použití. Databáze, která je k dispozici, tedy musí být upravena tak, aby
byla převedena na entity shodné s entitou oceňovanou, a to prostřednictvím jejich ceny. Někdy
se pro to používají tzv. koeficienty odlišnosti. Statisticky je nadále možné zpracovat teprve takto
upravené ceny.“
„Zahrnuty musí být všechny důležité údaje pro porovnání. Tímto způsobem je vyhodnoceno
osm, deset, patnáct srovnatelných prodejů, které lze v databázi najít. Z toho vyplyne nakonec
celkové zhodnocení. Popsány musejí být všechny porovnávané nemovitosti … Z těchto hodnot
stanovíme průměr, minimum, maximum a přepočítáme hodnotu pro objekt, který oceňujeme,
nebo chceme znát jeho cenu. Z toho získáme orientačně nabídkovou* cenu oceňované
nemovitosti. Tímto způsobem je nutné vyhodnotit nebo zredukovat ceny, které v databázi máme.
Obdobně se postupuje při určování ceny v podstatě čehokoliv, nemovitosti byly zvoleny jako
nejsrozumitelnější příklad.“
* Slovo „nabídkovou“ bylo podle odborného názoru autorů vloženo do této věty ministerstvem
financí nesprávně (nedopatřením). Porovnáním realizovaných cen při prodejích obdobného
majetku se nabídkové ceny nezískají, o nabídkovou cenu se proto nejedná.
Pro případ, že obvyklou cenu dle její definice podle zákona o oceňování majetku nelze určit,
komentář ministerstva financí uvádí:
„Nelze-li cenu obvyklou určit statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů podle
definice obvyklé ceny, postupuje se podle zmíněného ustanovení a určí se cena zjištěná.
S důvody neurčení ceny obvyklé je nutné se vypořádat.“
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3

POROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) METODY OCEŇOVÁNÍ

Porovnávací způsob oceňování majetku (porovnávací, srovnávací, komparativní metody)
vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným majetkem a s cenou
sjednanou při jeho prodeji.
Prof. Bradáč a kol. v publikaci Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí [7] podrobně popisují
názvosloví komparativních metod oceňování, jednotlivé porovnávací metody oceňování
nemovitostí, způsoby získávání vstupních dat a jejich zpracování.
Na tyto statě autoři článku zájemce o tuto problematiku odkazují. Bradáč zde mj. uvádí, že při
porovnávání je třeba brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovitosti podobné, jejich
odlišnosti pak vyjádřit v ceně.
V praxi existují dva hlavní druhy porovnávacích metod pro určení obvyklé ceny:
•

Metoda přímého porovnání
Oceňovaná nemovitost se porovnává přímo s nemovitostmi srovnávacími a s cenami
dosaženými při jejich prodeji (s konkrétními referenčními cenovými vzorky
realizovaných prodejů stejného nebo obdobného majetku).
Odlišnost cenových vzorků od oceňované nemovitosti se vyjadřuje koeficienty
či indexy odlišnosti, a to vzájemným porovnáním na principu lepší a horší.

Obr. 1 – Metoda přímého porovnání [7, str. 354].
Fig. 1 – Direct comparison method [7, str. 354].
•

Metoda nepřímého porovnání
Tato metoda bývá někdy rovněž nazvána jako „metoda bazická“ nebo „metoda
standardní ceny“.
Oceňovaná nemovitost se porovnává se standardní (standardizovanou) nemovitostí
přesně vymezených vlastností a její cenou.
Cena této standardní nemovitosti je odvozena z databáze nemovitostí, jejich vlastností
a realizovaných kupních cen.
Vytvoří se ucelený, setříděný a statisticky zpracovaný soubor dat o nemovitostech, na
jehož základě se určí cena nemovitosti standardní (tzv. etalonu).
S tímto etalonem se pak porovnávají oceňované nemovitosti.
Referenční cenový vzorek tedy reprezentuje (zastupuje) statisticky zpracovaný
výběrový soubor konkrétních vzorků, a jsou u něj kromě kupní ceny definovány i jeho
typické charakteristiky (vlastnosti).
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Obr. 2 – Metoda nepřímého porovnání [7, str. 355].
Fig. 2 – Indirect comparison method [7, str. 355].
Metodou nepřímého porovnání může být dle názoru autorů ve výjimečných specifických
oceňovacích případech (např. při nemožnosti určit obvyklou cenu nemovitosti metodou
přímého porovnání pro absenci či nedostatek jiných vhodných referenčních cenových vzorků)
určena obvyklá cena nemovitosti nebo jiného oceňovaného majetku.
Metoda nepřímého porovnání je rovněž vhodná jako kontrolní nebo podpůrný nástroj pro
konečný výrok o ceně obvyklé v případech jejího určení metodou přímého porovnání a pro
určení či kontrolu, zda použité cenové vzorky pro metodu přímého porovnání příliš nevybočují
z průměru (vyloučení extrémních hodnot).
Pokud nebylo možné určit obvyklou cenu nemovitosti metodou přímého porovnání pro absenci
či nedostatek vhodných referenčních cenových vzorků na lokálním realitním trhu, a pokud
znalec v takovém případě v souladu s komentářem ministerstva financí k určování obvyklé
ceny určil cenu zjištěnou, může být použití metody nepřímého porovnání rovněž vhodné, a to
např. z důvodu vyloučení případných excesů (např. velkých rozdílů mezi cenou zjištěnou podle
cenového předpisu a cenami obdobných nemovitostí skutečně dosahovanými na realitním trhu
/tyto velké rozdíly jsou běžné např. u lesů/).

4

AGREGOVANÉ ÚDAJE ČSÚ O REALIZOVANÝCH CENÁCH
SLEDOVANÝCH DRUHŮ NEMOVITOSTÍ

Od roku 1997 spolupracuje Ministerstvo financí ČR a Český statistický úřad (dále též „ČSÚ“)
na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v ČR.
Mezníkem ve vývoji se stalo vydání zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kde je v § 33
odst. 3 stanovena finančním úřadům povinnost předávat údaje, obsažené v daňových přiznáních
o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti
v případě prodeje, Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu.
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Účelem vytvářeného systému je poskytování informací o rozložení cenové hladiny dle druhů
nemovitostí, jejich polohy a dalších rozhodujících faktorů, jakož i vývoj tohoto rozložení
v čase. Systém by měl být spolehlivý a aktuální.
Kromě samotného poskytnutí informace o závislosti cen nemovitostí na různých
determinujících faktorech rovněž prezentuje důvody výběru těchto faktorů při daném datovém
zdroji. Jedním ze záměrů je nalezení maximální vypovídací schopnosti současného stavu dat.
Zdrojem dat jsou přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve přiznání k dani z převodu
nemovitostí), která jsou povinni podávat noví vlastníci (kupující) nemovitostí místně
příslušným finančním úřadům do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tyto údaje v zakódované
podobě obdrží ČSÚ 1x měsíčně.
Od roku 2014 se u daňových přiznání vždy nevyžaduje povinně znalecký posudek; zpracována
jsou proto data jen z těch převodů, kde znalecký posudek existuje.
Hlavní výhodou tohoto administrativního zdroje je, že vychází z reálných, skutečně placených
(přiznaných) cen. Jedná se o celoplošný a pravidelný datový tok o cenách transakcí na trhu
nemovitostí. Případné námitky, že cena přiznaná ke zdanění nemusí být vždy totožná se
skutečně placenou cenou, téměř ztrácí na váze, pokud se jedná o relativní srovnání cen v čase i
(ve většině případů) v umístění nemovitostí, neboť lze předpokládat, že toto zkreslení je
v daných případech prakticky stejné.
Finanční úřady zadávají z daňových přiznání do databáze vybrané údaje o prodejích
nemovitostí, vytvořené soubory pak obdrží ČSÚ.
Zdrojem výše uvedených informací jsou internetové stránky ČSÚ a na nich zveřejněný
dokument [8].
ČSÚ pravidelně každoročně zveřejňuje Ceny sledovaných druhů nemovitostí, a to jak formou
tištěné publikace [9], kterou si lze od ČSÚ zakoupit, a která mj. také obsahuje výše uvedené
informace, tak tabelární formou na svých internetových stránkách [10].
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků [11] pak jsou součástí obou výše uvedených
zdrojů [9] [10].
Při našem osobním jednání na Českém statistickém úřadu nám bylo pracovníky odboru
statistiky cen ČSÚ sděleno, že takto zveřejněné průměrné kupní ceny stavebních pozemků
obsahují průměrné ceny všech typů stavebních pozemků (např. pozemků určených pro bydlení,
rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu, skladování apod.), a to jak pozemků již zastavěných,
tak pozemků dosud nezastavěných, ale k zastavění teprve určených, pozemků zasíťovaných, i
nezasíťovaných pozemků bez připojení na inženýrské sítě.

5

URČENÍ OBVYKLÉ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ METODOU
NEPŘÍMÉHO POROVNÁNÍ S VYUŽITÍM AGREGOVANÝCH
ÚDAJŮ ČSÚ

Pro určení obvyklé ceny stavebních pozemků (případně také pro určení jejich tržní hodnoty)
metodou nepřímého porovnání, jakožto náhradní či pomocnou metodou jejího určení
(např. v případech, kdy nelze provést ocenění metodou přímého porovnání pokud není
dostupný dostatečný počet relevantních vzorků realizovaných prodejů obdobného majetku
v daném místě a čase) lze podle odborného názoru autorů využít agregované údaje
o realizovaných kupních cenách stavebních pozemků zveřejňované Českým statistickým
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úřadem, tj. „Ceny sledovaných druhů nemovitostí – Průměrné kupní ceny stavebních
pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí“.
Zde uvedené průměrné kupní ceny stavebních pozemků lze považovat za statisticky zpracovaný
soubor realizovaných prodejů obdobných nemovitostí – tj. stavebních pozemků v obcích různé
velikosti jednotlivých okresů v daném období.
V tabulkách ČSÚ jsou obce rozčleněny podle jejich velikosti dle počtu obyvatel do kategorií:
• do 1 999 obyvatel,
• 2 000 – 9 999 obyvatel,
• 10 000 – 49 999 obyvatel,
• 50 000 obyvatel a více.
Jedinou obcí okresu Brno-město je Statutární město Brno.
Hlavní město Praha je v tabulkách ČSÚ v současné době (od tabulek pro roky 2015 až 2017)
rozdělena na části Praha 1 až Praha 21. V minulosti (až do tabulky průměrných cen stavebních
pozemků pro roky 2014 až 2016) byla Praha členěna na části Praha 1 až Praha 28.
V současné době jsou na internetových stránkách ČSÚ dostupné průměrné kupní ceny
stavebních pozemků v letech:
• 2016 až 2018,
• 2015 až 2017,
• 2014 až 2016,
• 2013 až 2015,
• 2012 až 2014,
• 2011 až 2013,
• 2010 až 2012,
• 2009 až 2011,
• 2008 až 2010,
• 2007 až 2009.
K významným údajům v těchto tabulkách patří tříleté průměrné kupní ceny stavebních
pozemků v Kč/m2, dále jsou zde samostatně uvedeny průměrné kupní ceny stavebních pozemků
v Kč/m2 pro tyto jednotlivé roky.
Tabulka rovněž obsahuje průměrné kupní ceny stavebních pozemků po kvantilech (a to pro 5%,
10%, 25%, 50%, 75%, 90% a 95% kvantil).
Dále jsou v těchto tabulkách uvedeny průměrné odhadní ceny těchto stavebních pozemků
v Kč/m2, což jsou průměrné ceny těchto stavebních pozemků podle znaleckých posudků, které
byly přílohou přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí).
Kromě těchto průměrných kupních a odhadních cen tabulka obsahuje pořadí dané skupiny obcí
podle výše průměrné kupní ceny a podle 50% kvantilu, průměrnou velikost stavebního
pozemku v m2, počet realizovaných převodů, poměr průměrné kupní ceny stavebních pozemků
dané skupiny obcí k průměrné cenové hladině ČR, a variační koeficient dané průměrné kupní
ceny pro příslušnou skupinu obcí.
5.1

Metodika určení obvyklé ceny stavebních pozemků metodou nepřímého porovnání

Jak je uvedeno výše, navrhujeme pro určení obvyklé ceny stavebních pozemků (případně také
pro určení jejich tržní hodnoty) metodou nepřímého porovnání využít agregované údaje ČSÚ
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o realizovaných kupních cenách stavebních pozemků (Ceny sledovaných druhů nemovitostí –
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí).
Zde uvedené průměrné kupní ceny stavebních pozemků považujeme za statisticky zpracovaný
soubor realizovaných prodejů obdobných nemovitostí.
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků tedy lze použít jako standardizované nemovitosti,
a tedy etalon (bázi, standard) pro účely ocenění stavebních pozemků pomocí metody nepřímého
porovnání.
Je na odborném zvážení a posouzení každého jednotlivého znalce, zda a případně jakým
způsobem bude s těmito agregovanými údaji ČSÚ dále pracovat, a zda bude tato data
v závislosti na posouzení konkrétní oceňovací situace dále nějakým způsobem upravovat (např.
s ohledem na inflaci a vývoj cen, velikost obce, lokalitu obce či pozemku, typ stavebního
pozemku, dostupnost občanské vybavenosti, technické infrastruktury apod.).
Možností, jak agregovaná data ČSÚ dále zpracovávat nebo jak je upravovat je celá řada.
Některé z těchto možností zpracování a úprav statistických údajů ČSÚ o průměrných kupních
cenách stavebních pozemků uvádíme níže.
V některých případech může znalec na základě svého odborného posouzení konkrétní
oceňovací situace přímo přiřadit konkrétnímu oceňovanému pozemku průměrnou kupní cenu
uváděnou v tabulkách ČSÚ.
V jiných případech může znalec na základě vyhodnocení oceňovací situace přiřadit
konkrétnímu oceňovanému pozemku průměrnou kupní cenu některého z v tabulkách ČSÚ
uváděných kvantilů (např. u stavebních pozemků pro rezidenční nemovitosti lze předpokládat
vyšší cenu, znalec tak může na základě svého posouzení použít hodnotu některého z kvantilů
v rozmezí 50% - 95%, naopak u některých stavebních pozemků v nejmenších obcích nebo
u stavebních pozemků v bývalých zemědělských areálech nebo v brownfieldech, které jsou
nevyužívané nebo jsou využívané pouze částečně nebo s nízkou intenzitou využití, lze
předpokládat nižší nebo přímo nízké ceny, a pro jejich ocenění pak může být využito hodnot
některého z kvantilů v rozmezí 5% - 25%).
Dle našeho názoru je především třeba si údaje o realizovaných kupních cenách stavebních
pozemků dát do souvislostí s počtem obcí, které se v daném okrese v dané skupině obcí
nacházejí, a také s jejich velikostí. To lze provést pomocí Malého lexikonu obcí ČR [12], který
je rovněž každoročně vydáván a zveřejňován Českým statistickým úřadem.
V některých okresech se v kategoriích s větším počtem obyvatel nachází pouze 1 – 2 obce.
Logicky proto lze potom konstatovat, že ČSÚ uváděné průměrné kupní ceny stavebních
pozemků v těchto skupinách obcí pochází přímo z této obce či několika málo obcí, a lze je tedy
pak bez větších problémů a úprav možno použít pro určení obvyklé ceny metodou nepřímého
porovnání (průměrná kupní cena nebo příslušný kvantil).
Zohlednění vývoje cen nemovitostí (v tomto případě vývoje cen stavebních pozemků) lze
provést poměrně jednoduše pomocí již historicky zveřejněných průměrných kupních cen
stavebních pozemků. Jak je uvedeno výše, zveřejňuje ČSÚ tato data již delší dobu (od roku
2010, kdy byly zveřejněny údaje o průměrných kupních cenách za roky 2007 – 2009), což je
pro určení odhadu vývoje cen dostatečné.
Údaje o průměrných kupních cenách je možno vložit do tabulky v Excelu, kde lze z těchto dat
sestavit graf, a v něm proložit jednotlivé hodnoty vhodným typem křivky pomocí spojnice
trendu, a tak odhadnout budoucí vývoj cen.
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Na Obr. 3 je názorně zobrazen vývoj průměrných kupních cen stavebních pozemků v obcích
do 1999 obyvatel okresu Benešov.

Obr. 3 – Graf vývoje průměrných cen stavebních pozemků [zdroj: vlastní zpracování].
Fig. 3 – Graph of evolution of average prices of building lands [source: own processing].
Graf rovněž umožňuje zobrazit rovnici grafu, s jejíž pomocí lze provádět další výpočty (např.
odhady pro následné období), a také zobrazit hodnotu spolehlivosti (koeficient determinace) R2
(v tomto případě byla spolehlivost určena ve výši 94,4 %).
U větších obcí (v kategorii 10 000 – 49 999 obyvatel a v kategorii 50 000 obyvatel a více) pro
Statutární město Brno a také v jednotlivých částech hlavního města Prahy lze dle odborného
názoru autorů pro účely této metody určování obvyklé ceny stavebních pozemků přímo přebírat
tabulkové hodnoty průměrných kupních cen stavebních pozemků nebo průměrných kupních
cen příslušného kvantilu bez jejich další úpravy.
U menších obcí (v kategorii do 1 999 obyvatel a v kategorii 2000 – 9 999 obyvatel) navrhujeme
tyto kategorie obcí dále podrobněji rozčlenit dle počtu obyvatel příslušné obce.
Vzorem pro toto podrobnější členění obcí v těchto kategoriích může být například stávající
oceňovací vyhláška [4], resp. tabulka č. 2 přílohy č. 2 této oceňovací vyhlášky (Úpravy
základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1), a to konkrétně
u znaku O1 „Velikost obce“. Tyto obce je tak možno dále rozdělit na další dílčí kategorie:
• do 1 999 obyvatel,
o do 500 obyvatel,
o 501 – 1 000 obyvatel,
o 1 001 – 1999 obyvatel,
• 2 000 – 9 999 obyvatel,
o 2 000 – 4 999 obyvatel,
o 5 000 – 9 999 obyvatel.
Dle našeho názoru je možno průměrnou kupní cenu stavebního pozemku (nebo na základě
odborného posouzení konkrétní oceňovací situace znalcem průměrnou kupní cenu některého
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z kvantilů) uvedenou v tabulce u obcí s počtem obyvatel do 1999 přiřadit k obcím s počtem
obyvatel 1 001 – 1 999.
Obdobně lze průměrnou kupní cenu stavebního pozemku (nebo příslušného kvantilu) uvedenou
v tabulce u obcí s počtem obyvatel 2 000 – 9 999 přiřadit k obcím s počtem obyvatel 5 000 –
9 999.
K dílčím kategoriím obcí do 500 obyvatel a 501 – 1 000 obyvatel lze jejich cenu dopočítat
pomocí vzájemných poměrů hodnot znaku O1.
Za základ (100 %) je dána hodnota znaku O1 obce větší 1 001 – 2 000 (tj. 0,70), a podle
poměrům k hodnotám znaků u obcí do 500 obyvatel (0,50) a 501 – 1 000 obyvatel (0,65) se
dopočítá cena pozemků v těchto menších obcích.
U obcí s počtem obyvatel 2 000 – 4 999 obyvatel lze cenu dopočítat obdobně, za základ (100 %)
je dána hodnota znaku O1 obce s počtem obyvatel nad 5 000 (0,85), a podle poměru k hodnotě
znaku u obcí 2001 – 5 000 obyvatel (0,80) je dopočítána cena pozemků v těchto menších
obcích.
Tento přepočet rovněž doporučujeme provádět pomocí jednoduché výpočtové tabulky
v programu Excel (viz níže Obr. 4).

Obr. 4 – Přepočet průměrných cen stavebních pozemků pro menší obce
[zdroj: vlastní zpracování].
Fig. 4 – Conversion of average prices of building lands for smaller municipalities
[source: own processing].
Výsledkem těchto výpočtů je pak přepočtená průměrná kupní cena stavebních pozemků dle
velikosti obce, kterou je možno označit za obvyklou cenu (případně rovněž za tržní hodnotu)
určenou pomocí metody nepřímého porovnání.
Autoři předpokládají, že na základě finančními úřady poskytovaných údajů
v daňových přiznáních Ministerstvo financí při zpracování oceňovací vyhlášky
hodnot znaku O1 (velikost obce podle počtu obyvatel) pečlivě zpracovalo a
závislosti kupních cen stavebních pozemků na velikosti příslušných obcí, a to
hodnot tohoto znaku pro příslušné kategorie obcí.

obsažených
a při určení
vyhodnotilo
promítlo do

Velikost příslušné obce, v níž se oceňovaný stavební pozemek nachází, se zjistí (obdobně jako
při určování zjištěné ceny stavebních a jiných pozemků) rovněž pomocí statistických údajů
ČSÚ, a to podle Malého lexikonu obcí České republiky [12], který je rovněž každoročně
aktualizován.
Další možností, jak zohlednit nižší kupní ceny stavebních pozemků v menších obcích
(v kategorii do 1 999 obyvatel a v kategorii 2000 – 9 999 obyvatel), je vložit údaje ČSÚ týkající
se příslušného okresu do tabulky v Excelu, sestavit z nich graf, a v něm provést interpolaci
(proložit jednotlivé hodnoty vhodným typem křivky). Z grafu pak je možné odhadnout nebo
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odečíst průměrnou kupní cenu stavebních pozemků pro obce příslušné velikosti dle počtu
obyvatel.
Takto získané hodnoty lze podle odborného názoru autorů využít pro odhad či stanovení
obvyklé ceny stavebních pozemků v případech, kdy jejich obvyklou cenu nelze určit metodou
přímého porovnání (např. z důvodu neexistence či malého počtu relevantních vzorků
realizovaných prodejů obdobných nemovitostí).
Možností případných dalších úprav a zpracování agregovaných údajů ČSÚ o průměrných
kupních cenách stavebních pozemků je samozřejmě mnohem více, autoři v příspěvku uvádějí
pouze některé. Jejich volba a použití jsou plně v kompetenci znalce na základě jeho odborného
posouzení konkrétní oceňovací situace.

6

ZÁVĚR

Jedním z častých znaleckých úkolů (problémových situací) při oceňování nemovitého
i movitého majetku bývá požadavek zadavatele určit jeho obvyklou cenu.
V tomto příspěvku jsme se pokusili vysvětlit, že je vždy v rámci tohoto zadání třeba při výkonu
znalecké činnosti pečlivě rozlišit, zda má být určena obvyklá cena dle definice v zákoně o
cenách nebo obvyklá cena, která je definována zákonem o oceňování majetku. Účely těchto
zákonů jsou různé, a v nich uvedené definice ceny obvyklé se neshodují.
Zákon o cenách ani jeho prováděcí předpisy žádným způsobem neupravují způsoby, metody
nebo postupy při určení obvyklé ceny podle tohoto zákona. Znalec tak není vázán žádným
závazným postupem a při určení obvyklé ceny podle zákona o cenách může postupovat podle
svého odborného uvážení (za podmínky souladu s uvedenou definicí).
Zákon o oceňování majetku ani jeho prováděcí vyhláška rovněž podrobněji neupravují
způsoby, metody nebo postupy při určení obvyklé ceny podle tohoto zákona. Zákon pouze
jednoznačně stanoví, že se obvyklá cena určí porovnáním (jiné přístupy, metody či postupy
tedy zákon při určení obvyklé ceny nepovoluje).
Ministerstvo financí ČR se snažilo různost definic ceny obvyklé, právní nezakotvenost postupů
při jejím určování a také jistou informační nouzi v této oblasti napravit vydáním Komentáře
k určování obvyklé ceny. V tomto komentáři Ministerstvo financí uvádí, že obvyklá cena se
určuje výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku
v dané množině skutečně realizovaných cen stejného (popř. obdobného) majetku nebo při
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. Tato množina se stanoví z historických cen
za přiměřený časový úsek (prodeje již proběhly).
Někteří znalci tento komentář akceptují a postupují podle něj, jiní však tento komentář
nepovažují za závazný, a při určování obvyklé ceny postupují dle vlastního uvážení.
Porovnávací způsob oceňování majetku vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným majetkem a cenou sjednanou při jeho prodeji. V praxi existují dva hlavní druhy
porovnávacích metod, a to metoda přímého porovnání a metoda nepřímého porovnání.
V případech, kdy má být v rámci znaleckého úkolu určena obvyklá cena, a znalec nemá
v daném místě a čase k dispozici dostatečný počet relevantních vzorků realizovaných prodejů
(cen) stejného či obdobného majetku, nelze tedy obvyklou cenu tohoto majetku určit metodou
přímého porovnání. Pokud v takovém případě existují jiná dostupná data o realizovaných
kupních cenách stejného nebo obdobného majetku, lze podle našeho názoru využít pro určení
obvyklé ceny metodu nepřímého porovnání na základě vyhodnocení těchto dostupných
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cenových informací (např. o standardizovaných nemovitostech, tj. v našem případě o cenách
stavebních pozemků).
V tomto příspěvku jsme se zabývali možností ocenění stavebních pozemků na základě
agregovaných údajů Českého statistického úřadu o realizovaných cenách sledovaných druhů
nemovitostí – průměrných kupních cen stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí.
Tato data jsou statisticky zpracovaným a vyhodnoceným souborem realizovaných prodejů
obdobných nemovitostí, splňují tak základní požadavek definice ceny obvyklé podle zákona
o oceňování majetku i požadavky komentáře Ministerstva financí ČR k určování obvyklé ceny.
Určení obvyklé ceny stavebních pozemků metodou nepřímého porovnání na základě
agregovaných údajů ČSÚ, jakožto náhradní či pomocnou metodou jejího určení (např.
v případech, kdy nelze provést ocenění metodou přímého porovnání, pokud není dostupný
dostatečný počet relevantních vzorků realizovaných prodejů obdobného majetku v daném místě
a čase), je dle našeho názoru možné, a v některých specifických oceňovacích situacích může
být jedinou možností, jak obvyklou cenu stavebního pozemku určit.
V některých případech pak může být tato metoda použita jako opora pro závěrečný výrok
o ceně obvyklé určené metodou přímého porovnání, případně může tato metoda sloužit jako
kontrola, zda byla obvyklá cena metodou přímého porovnání určena ve správné výši (zda se
použité cenové vzorky příliš neodchylují od skutečně realizovaných cen v obcích stejné či
obdobné velikosti).

7
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HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST OCEŇOVÁNÍ LESA
V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
HISTORY, PRESENT AND FUTURE OF FOREST VALUATION IN THE
CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC
Vlastimil Vala61), Jana Absolonová62), Augustin Sadílek 63), Filip Hakl 64), Eva
Mačurová 65)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá historií, současností a budoucností oceňování lesa v podmínkách ČR.
Historická analýza oceňovacích předpisů a oceňování na tržních principech od roku 1897 až
po současnost je východiskem pro konkrétní návrhy úprav oceňovacích předpisů a tržního
oceňování lesa. V rámci tržního oceňování je zmíněna problematika určování hodnoty lesa
v podmínkách klimatických změn.
ABSTRACT:
The article deals with the history, present and future of forest valuation in the Czech Republic.
Historical analysis of valuation regulations and valuation on market principles from 1897 to
the present is the basis for concrete proposals for adjustments of valuation regulations and
market valuation of forest. The issue of determining the value of forests in the conditions of
climate change is also discussed.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Les, lesní porost, lesní pozemek, oceňování.
KEYWORDS:
Forest, forest cover, forest estate, evaluation.

1

ÚVOD

Teorie a praxe oceňování lesa disponuje poměrně rozsáhlým souborem poznatků, nástrojů
a metod pro určování hodnoty (ceny) lesa. Metody oceňování lesa se postupem času vyvíjí
obdobně jako metody ocenění jiných majetků. Oproti jiným majetkům ocenění lesa řeší
zohlednění zvláštností lesa jako obnovitelného přírodního zdroje. Metody oceňování lesa jsou
neoddělitelnou součástí hospodářské úpravy lesa, jejímž úkolem je navrhovat způsoby
obhospodařování lesa v souladu se zájmy společnosti a vlastníků lesa. Oceňování k tomu
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poskytuje ekonomické ukazatele efektivnosti hospodářských způsobů. Současně oceňování lesa
při určování hodnot pro účely převodů majetků, škod a újem využívá výsledků hospodářské
úpravy lesa v podobě základních cenotvorných parametrů a charakteristik oceňovaného
majetku.
Cílem článku je stručné ohlédnutí do historie oceňování lesa, zevrubné posouzení současnosti
a také budoucnosti v oceňování lesa v souvislosti s dopady klimatické změny na lesy.

2

ZDOJE A METODIKA

Hlavními zdroji pro zpracování tohoto příspěvku jsou diplomová práce „Vývoj metod
oceňování lesa v podmínkách ČR“ [1] a článek „Oceňování lesních majetků“ [2].
Metodicky postupujeme tak, že nejprve připomínáme stručným přehledem vývoj vlastnictví
lesů a politicko-ekonomické poměry, které mají na metody oceňování lesa jednoznačný vliv.
Historii a současnost oceňování lesa dokumentujeme na reprezentativních teoretických dílech,
a také na zlomových oceňovacích předpisech. Zabýváme se přednostně oceňováním tzv.
produkční funkce lesa, pro úplnost uvádíme velmi stručně také problematiku oceňování
mimoprodukčních funkcí lesa. Syntézou poznatků z uvedených zdrojů a na podkladě diskuse
s četnými v textu citovanými zdroji jsme v závěru predikovali situaci v oceňování lesa
v prostředí klimatické změny.

3

VÝVOJ VLASTNICVÍ LESŮ (LESNÍCH POZEMKŮ) NA ÚZEMÍ ČR

Do první světové války převládalo na území dnešní České republiky soukromé vlastnictví
(80 % lesů). Obce vlastnily přibližně 10 % lesů, církve cca 8 % a stát cca 2 % [3].
Po vzniku Československé republiky byla prováděna lesní pozemková reforma současně
s pozemkovou reformou. Pozemková reforma byla vyhlášena zákonem č. 32/1918 Sb.,
o obstavení velkostatků, zákonem č. 215/1919 Sb., kterým stát zabíral půdu, zákonem
č. 330/1919 Sb., o zřízení pozemkového úřadu, zákonem č. 81/1920 Sb., kterým se půda, kterou
nezabral stát, přidělovala obcím a veřejným svazkům, zákonem č. 118/1920 Sb., o hospodaření
na zabraných pozemcích, a zákonem č. 329/1920 Sb., o stanovení náhrad za zabraný majetek
[3].
Pozemková reforma se nejvíce dotkla vlastníků lesů nad 10 000 ha, kterým bylo zabráno 30 –
50 % lesního majetku. Méně se dotkla lesních majetků od 3 000 do 10 000 ha lesa, těm bylo
odňato přibližně 25 %. Nejméně byli zasaženi vlastníci lesní půdy do 2 000 ha [3].
V letech 1938 až 1945 docházelo ke konfiskacím a zřizování nucené správy na řadě majetků
z národnostních, rasových a politických důvodů. Většina těchto majetků byla po osvobození
vlastníkům navrácena [3].
Po osvobození v roce 1945 byly vydány Benešovy dekrety, na jejichž základě bylo
konfiskováno přibližně 1 000 000 ha lesní půdy. Stát si ponechal cca 815 000 ha, zbytek byl
přidělen obcím a lesním družstvům obcí. Fyzické osoby z přídělů těžily jen minimálně [3].
Zákonem č. 142/1947 Sb. byla vyhlášena revize pozemkové reformy dle zákona č. 215/1919
Sb. Další pozemkovou reformu dále nařizoval zákon č. 46/1948 Sb., jimiž bylo vlastníkům
zabráno dalších 42 500 ha lesa [3].
V letech 1954 až 1963 byly zestátněny lesy obcí a měst. Dále probíhalo takzvané
združstevňování zemědělství a práva vlastníků byla stále více omezována. V roce 1983 byla
socializace užívání lesů prakticky dokončena. Informace o vlastnictví pozemků tehdy neměly
žádnou váhu, protože důležité bylo, kdo právo užíval, ne vlastnil [3].
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Po svržení socialismu, tj. po dni 17. listopadu 1989, byly přijaty důležité zákony, na základě
kterých byly fyzickým osobám a obcím navráceny pozemky, které jim byly odňaty od roku
1948 [3].
Poslední významná změna ve vlastnických poměrech lesů nastala v souvislosti s církevními
restitucemi od roku 2013 až do současnosti, a to na základě zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů.
Dle druhého cyklu Národní inventarizace lesů (dále jen NIL) [4], která probíhala v letech
2011 – 2015 pokrývají lesy 36,8 % rozlohy území České republiky, to je 2 607 839 ha. Z této
výměry lesů je více než jedna polovina (56 %) je spravována státem, fyzické osoby vlastní 19
%, obce 17 %, právnické osoby 3 %, církev 3 % a družstva 1 %, (viz obrázek 1).
Nejvýznamnějším vlastníkem lesů v ČR je stát.

Obr. 1: Graf zastoupení vlastníků lesů v České republice
Fig 1: Graph of forest owners' representation in the Czech Republic

4

HISTORICKÉ ŠKOLY OCEŇOVÁNÍ LESA

Historické oceňovacích školy (nauky) prezentujeme na díle „Cenění lesů a Statika lesní“, které
sestavil profesor státní vyšší školy lesnické v Písku Miloš Burket (vydáno v Písku v roce 1924)
[5]. Důvodem výběru tohoto díla je fakt, že jde o první „pojednání v jazyku českém o této
důležité nauce“, jak sám autor v předmluvě uvádí. Rovněž autorem „Upotřebená literatura“
svědčí o tom, že se autor přidržoval osvědčených vzorů literatury francouzské a německé.
Autoři článku mají za to, že toto dílo reprezentuje situaci v ocenění lesů v období první
republiky. V době vzniku tohoto díla se rozlišovaly dvě vzájemně se doplňující spojené nauky
a to: „Cenění lesů“ a „Statika lesní“. Obě tyto nauky lesem rozumí půdu a porost ji pokrývající.
Rozdílnost mezi ceněním lesů a statikou lesní spočívá především v tom, že cenění lesů se
zabývá určování hodnot lesních majetků, jednotlivých jeho součástí, užitků hlavních
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a vedlejších. Statika lesní se zabývá rovnováhou mezi výnosy náklady, dává návod, jak
dosahovat různými hospodářskými způsoby zisku (výnosy převyšují náklady). Cenění lesů [5]
V rámci cenění lesů se určovaly tyto hodnoty:
• Očekávané (nadějné), které se určují u nepravidelných budoucích výnosů.
• Tržní, které se určují dle skutečných prodejů.
• Nákladové, které se určují náklady na výrobu.
• Důchodové (kapitalizované), která se určují kapitalizací ročního důchodu (renty).
Hodnoty se určují pro půdu, porost, les, jednotlivé stromy.
Hodnoty se určují k různým účelům, jmenovitě jde-li o koupi, prodej, výměnu a dělbu lesů, o
dobrovolný anebo donucený odstup (vyvlastnění) pozemků lesních a porostů, o výkup neb
úpravu služebností lesních, stanovení náhrady škody lesům způsobené, o povolení úvěru na
lesy a konečně zdanění lesů.
Jako zajímavost uvádíme, co se považovalo za nákladovou hodnotu půdní:
Jde o úhrn nákladů k dosažení půdy kulturní, které se skládají:
• Z kapitálu jehož je třeba k zakoupení anebo úpravě půdy.
• Z výloh na zornění.
• Z úroků z předchozích nákladů.
Pojem nákladové hodnoty přitom není považován za „případný“. Byla-li půda zděděna nebo
koupena, byli-li na její zlepšení vydány veliké částky, nebo pokud je používána ve svém
původním stavu, nemá tento termín význam. Doporučuje se používat ve smyslu tržní hodnoty
půdní. Nejnižší cena, za níž lze pozemek beze škody prodat.
Statika lesní [5]
Jest naukou o rozvaze mezi výtěžkem a nákladem v lesním hospodářství. Rozdíl mezi oběma
je zisk nebo ztráta. Označuje se též jako nauka o čistém výnosu lesa. Statika lesní zjišťuje, do
jaké míry dotyčný způsob hospodaření svými výnosy kryje náklady. Statika lesní tedy
umožňuje mezi několika hospodářskými způsoby vybrat takový, který přechodně nebo trvale
zajistí kladný hospodářský výsledek (výnosy budou vyšší než náklady).
To znamená řešit celou řadu úloh vedoucí k volbě způsobu hospodaření, kdy se šetří:
• Poměry stanovištní.
• Dřeviny stávající a budoucí.
• Dosavadní a budoucí způsoby hospodaření.
• Jmění vlastníka lesů.
• Poměry výnosové a odbytové (dřevní).
Při volbě dřeviny a způsobu hospodaření je uváděno:
Každý rozumný majitel lesa pěstuje takové dřeviny, které potřebuje pro své vlastní hospodářství
a zároveň se snaží dosáhnout nejvyššího výnosu hmotového. Jde-li o prodej, dá přednost
dřevinám, jež mají nejvyšší hodnotu a cenu, které tedy poskytují největší peněžní výnos.
Rovněž je konstatováno že, borovice a modříny mají mnohem menší výnos než smrk a jedle,
přičemž se blíží peněžním výnosem druhům listnatým. Přihlížíme-li k pohromám, které
dřeviny jehličnaté ohrožují, shledáme, že výnos jehličnatých dřevin mnohdy klesá na
úroveň výnosů dřevin listnatých. Obecně vynikající smrk a jedle při těžbě mýtné i předběžné
jakož i za velikého podílu dříví řemeslného také značně převyšuje nad výtěžkem peněžním
většiny ostatních dřevin.
Samostatná pozornost je věnována obmýtí.
Obmýtím se rozumí doba, která od založení porostu až k jeho těžbě uplyne. Především dle
tehdejších názorů jde o dvojí obmýtí:
Obmýtí nejvyššího čistého výnosu z půdy,
Obmýtí nejvyššího průměrného čistého výnosu z lesa.
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V současných textech oceňování lesa jsou zmiňovány z historie zpravidla dvě školy:
Oceňování na základě nejvyššího čistého výnosu z lesa – škola produktivity
Tato škola, platná asi až do roku 1860, hledí na les jako na celek, tedy na lesní půdu, jejíž
součástí je i porost. Výchozí myšlenkou tohoto pojetí je to, že les je odkazem minulých dob a
byl převzat pro všeobecnou prospěšnost. Z toho vyplývá, že s lesem by měl hospodařit zásadně
stát a také, že úkolem hospodaření by mělo být les dlouhodobě udržovat a tím zaručit
nepřetržitost a stálost výtěže. Cílem je tedy dosažení nejvyššího a co nejhodnotnějšího přírůstu
[6].
Oceňování na základě nejvyššího čistého výnosu z půdy – škola rentability
Tato nová škola už rozděluje les na lesní půdu a porost. Důležitá není udržitelnost lesa, ale
zúročení vloženého kapitálu a zisk. Toto pojetí vychází z toho, že základem hospodaření je holá
půda, která je tedy základním kapitálem. Porost je investicí, která má zaplatit všechny náklady
na její pořízení a udržování. První rentní efekt se tedy dostaví až za obmýtní dobu, což je
charakteristické spíše pro zemědělské hospodářství, nikoliv pro lesní [6].

5

OCEŇOVÁNÍ LESA V LETECH 1989 - 2019

Po roce 1989 se oceňování lesa jako vědecká disciplína rozvíjí v kontextu ekonomiky lesního
hospodářství a hospodářské úpravy lesa. Vzrostl význam „oceňování lesů“. Nejprve bylo nutné
reagovat na potřeby oceňovací praxe při řešení vlastnických převodů lesních pozemků a porostů
(například náhrady za nesrovnatelné porosty). Prvním uceleným textem bylo Oceňování lesů I
[8] zaměřené na produkční funkce lesa. Rozvoj oceňování lesů se promítl do oceňovacích
předpisů, které se staly nedílnou součástí oceňovací praxe.
Problematikou tržních cen lesních majetků se ekonomika začala zabývat postupně tak, jak začal
vznikat trh s lesními majetky. Podrobně zpracované postupy opřené o širokou databázi
realizovaných tržních směn uvádí Zádrapa[7].
V současné době je nejucelenějším textem oceňování produkční funkce lesa na netržní a tržní
bázi „Oceňování lesa“ [6].
V metodách oceňování lesů má rozhodující význam v řadě výpočtů používaná úroková míra.
Problematika úrokové míry je komplexně zpracována v monografii „Úroková míra v lesnictví“
[9].
Vedle úředních a tržních postupů oceňování produkčních funkcí se také rozvíjí oceňování
mimoprodukční funkce lesů. Je vhodné připomenout motivy rozvoje metod oceňování
mimoprodukčních funkcí lesů. Především je nutno vyjádřit význam lesního hospodářství pro
společnost, který je zejména z pohledu ukazatele HDP (hrubé domácí produkce) nízký. Proto
je často zdůrazňován význam lesního hospodářství společně s dřevozpracujícím průmyslem.
Vyjádření mimoprodukčních funkcí, které neprochází trhem a nejsou započteny do ukazatelů
HDP, má poukázat na významnost lesního hospodářství pro společnost. Cílem je ocenění aktivit
vedoucích k rozvoji mimoprodukčních funkcí a jejich začlenění do trhu. Zde se problém
rozmělňuje do mnoha diskusí, které není možné ji v celé šíři a složitosti postihnout, a proto
uvádíme pouze některé. Diskutuje se o plnění mimoprodukčních funkcí v souladu s produkční
funkcí – tzv. sdružená funkce, a plnění mimoprodukční funkce na úkor produkční funkce, tedy
řízená funkce. Diskutuje se také o tom kdo má požadovat tyto funkce a jak zajistit, aby je
vlastník realizoval.
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Nutno také řešit, zda půjde o zatížení vlastnictví lesa břemenem veřejného statku, požadavkem
nařízeným s nutností je plnit, nebo bude tato služba objednána a rozdíl mezi maximální
produkcí a omezenou produkcí vlivem řízení mimoprodukční funkce bude vlastníkovi uhrazen.
Je obtížné samostatné měření mimoprodukční funkce bez vazby na produkci dříví.
Lesnické praxi je známa tato odborná (vědecká) diskuse o komplikovanosti hodnocení
celospolečenského významu produkčních a mimoprodukčních funkcí. Tato problematika je
lesnickou praxí v ČR vnímána v podobě dvou skupin názorů a postupů. Jedna skupina autorů
je spojena s profesorem Šišákem a druhá s profesorem Vyskotem. Obě autorské skupiny
publikovaly velké množství prací. Zmíníme pouze dvě: „Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů
České republiky [10]“ a „Metodika hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti
funkcí lesa“ [11]“.
Rozdílnost metodik je zejména ve filosofickém přístupu. Prof. Vyskot opouští antropocentrický
přístup, funkcím lesů přisuzuje hodnotu podle pojetí ekosystémového. Je přijímána filozofie
rovnocenného významu všech funkcí lesů, včetně dřevní produkce pro život lidské populace
pojmem celospolečenské funkce lesů. „V těchto souvislostech ztrácí smysluplnost uměle
„vybudované“ účelové pojmy funkčních externalit a internalit, stejně jako diferenciace tzv.
řízených a samovolných funkcí.“ Prof. Šišák, tím, že jeho metody jsou postaveny na
teoretickém základě nabídky a poptávky, či na vztahu užitné a směnné hodnoty, pracuje s pojmy
spotřebitelský přebytek, ochota platit, černý pasažér, neopouští antropocentrický přístup.
Mimoprodukční funkce ale odděluje od produkční funkce lesa.
Praxe hospodářské úpravy lesů problematiku produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů dnes
aplikuje pomocí kategorizace lesů. Společenský zájem k plnění funkcí lesů, je pro lesnickou
praxi pomocí kategorizace dobře uchopitelný. Kategorizace lesů umožňuje zřetelně pojmenovat
zadání jak vlastníka, tak státu.
Oceňování lesů dále řeší řadu historicky známých výzev. Jde o výběrné hospodaření, bohatě
strukturované lesy, přestavbu smrkových monokultur na smíšené porosty apod. Vše souvisí
s obecným příklonem k preferenci ekologických principů a daleko větší diferenciaci vlastníků,
kterým je dán větší prostor pro rozhodnutí o volbě hospodářského způsobu lesa. Příklon k těmto
směrům přírodě bližších postupů hospodaření zdůvodňují realizátoři těchto směrů jak
ekologicky tak ekonomicky. V tomto smyslu je porovnávána ekonomika různých variant
přírodě bližších postupů hospodaření zpravidla s hospodařením v lese pasečném. Podnětné jsou
zahraniční zkušenosti o ekonomických souvislostí obhospodařování lesů bohatých struktur
[12]. V této studii je zpracována řada poznatků a analýz hodnotících výhody a nevýhody
různých hospodářských způsobů v dosud málo známých kategoriích, jako jsou výnosy,
náklady, zisk. Ze studie je zřejmé, že nejde o záležitost jednoduchou. Na jedné straně má dnes
ekonomická praxe i teorie poměrně jasno v ekonomice zejména lesa věkových tříd, to je dáno
dlouhou tradicí a tedy empirickými zkušenostmi. Uvažuje-li vlastník o alternativních přírodě
bližších postupech hospodaření, rozhoduje se za velké nejistoty. Objemová a hodnotová
produkce doposud uplatňovaného způsobu je mu známa včetně všech rizik. Budoucí alternativa
a s tím spojená kalkulace objemové a hodnotové produkce je hypotézou, jejíž potvrzení nebo
vyvrácení bude možné až ve vzdáleném ekonomickém horizontu.
Přestavbou smrkových monokultur, myšleno na smíšené porosty, se lesníci zabývají prakticky
od okamžiku, kdy se začaly zakládat. Jsou dokonce k dispozici návody a metodiky [13]. Na
území ČR byly výraznější snahy o úpravu dřevinné skladby smrkových monokultur naplňovány
zejména po roce 1950. S celým procesem přestavby smrkových monokultur jsou spojeny také
ekonomické aspekty. Jedním aspektem je vynaložení finančních prostředků z veřejných
rozpočtů. Druhým je ekonomika vlastníka lesa, okamžitá a budoucí. Okamžité náklady jsou mu
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kompenzovány, současné výnosy mu plynou z těžených smrkových monokultur. Budoucí
ekonomika je neznámá, dnešní lesník z praxe ví, že výnosy z prodeje listnatého dříví (ne vždy)
jsou nižší než ze smrkového dříví, a že obnova lesního porostu bude dražší, pokud nepůjde
o obnovu přirozenou. Kde je ale ona hranice rentability? Odpovědi na tyto otázky se snaží řešit
práce na téma přestavba smrkových monokultur a její ekonomické aspekty [14], [15] [16].
Je nutno také zmínit existenci práce řešící problematiku ocenění lesů bohatých struktur [17].

VYBRANÉ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K OCEŇOVÁNÍ LESA OD
ROKU 1897 DO ROKU 2019

6
•

•
•

•

•

Nařízení ministrů práv, věcí vnitra a orby č. 175/1897 Ř. z., o odhadu nemovitostí (tzv.
odhadní řád nemovitostí), které bylo účinné od 1. 8. 1897 do 15. 7. 1933 [18]. Obsahuje
tři části, a to kapitolu o ustanovení odhadců, o výběru odhadců, a o zásadách samotných
odhadů. Hodnota nemovitosti se stanovuje buď jako tržní hodnota nebo kapitalizováním
ročního čistého výtěžku, přičemž pozemky, které poskytují nějaký výnos, se mají
oceňovat dle ročního výtěžku. Od této částky se mají odečíst s pozemkem spojené
náklady a daně. Při oceňování lesního pozemku mají na jeho hodnotu vliv také stanoviště
a poměry porostu, stav zalesnění, poloha vůči komunikaci a s ní spojená možnost
dopravy, platná úřední opatření, která omezují hospodaření na pozemku nebo nepříznivé
přírodní podmínky, které mají škodlivý vliv na lesní porost [19]
Zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek
pozemkový (zákon náhradový), doplněný a pozměněný zákonem ze dne 13. července
1922, čís. 220 Sb. z. a n.
Vládní nařízení ze dne 21.ledna 1921, čís.53 Sb. z. a n., jímž se stanoví podle § 41.
náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek
převzatý státem, doplněné a pozměněné nařízením ze dne 7.srpna 1922, č. 220 Sb. z. a
n., a nařízením ze dne 21.září 1922, č. 296 Sb. z. a n.
Stojí za to připomenou, že stupnice cen měla být vytvořena z cen vyplývajících
z průměru cen dosahovaných v letech 1913 až 1915. Pro lesy byly sestaveny tabulky pro
plné zakmenění na 1 ha lesa (půdy s porostem) v členění podle věku, dřevin (smrk, jedli,
borovici a buk) a bonit. Cena 1 ha půdy je podle bonit a dřevin. Nechybí příklady
výpočtů.
Vládní nařízení č. 100/1933 Sb. z. a n., o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (tzv.
odhadní řád), které bylo účinné od 16. 7. 1933 do 30. 4. 1964 a oproti předchozímu větší
změny v oceňování nepřinášel [19]. Obsahoval navíc kapitolu o řízení a zvláštní
ustanovení pro zemi Slovenskou a Podkarpatskou. Nemovitosti byly oceňovány
stanovením tržní hodnoty, výnosové nebo průměrováním. Metoda stanovení hodnoty
lesního pozemku závisela na rozloze dané nemovitosti. Malé a středně velké lesní
pozemky měly být oceňovány zejména zjištěním prodejní hodnoty a rozsáhlá lesní
hospodářství kapitalizováním ročního čistého výtěžku [19]. Tento odhadní řád byl
během své účinnosti pozměněn a doplněn několika dalšími předpisy.
Nařízení č. 175/1939 Sb. z. a n., o zákazu zvyšování cen („stopceny“), kterým
protektorátní vláda zakazovala zvyšovat ceny zboží všeho druhu nad cenovou úroveň ke
dni 20. června 1939. Cílem tohoto nařízení bylo pouze zamezit nepřiměřeně se
zvyšujícím cenám nemovitostí, ale už nebyla stanovena metoda, jak cenu k datu
20. června 1939 (tzv. „stopcenu“) stanovit. Protože se oceňování „stopcenami“ pro
oceňování pozemků uplatňovalo až do 31. 3. 1979, vznikaly různé metodiky stanovení
hodnoty nemovitosti.
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Zákon č. 134/1946 Sb. z. a n., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku,
který byl zaveden v době po druhé světové válce, kdy bylo potřeba obnovit hospodářství
a k tomu bylo zapotřebí financí. Způsob, jak je získat, bylo vybírat daně. Tento zákon
nařizoval přihlašovací povinnost k veškerému majetku pro účely dávky z majetkového
přírůstku a dávky z majetku [19].
Vyhláška č. 1702/1946 Ú. I., o oceňování jednotlivých druhů zemědělského a lesního
majetku pro účely dávky z majetku, ze dne 23. srpna 1946 stanovuje způsob ocenění
jednotlivých druhů pozemku pro účely dávky z majetku k zákonu č. 134/1946 Sb. z. a n.
Každá hospodářská jednotka se oceňuje samostatně. Zemědělský a lesní majetek se dle
této vyhlášky oceňuje výnosovou cenou, přičemž výnosovou cenou lesního závodu je
výnosová cena porostní půdy, která se vypočte na základě průměrných hektarových cen
udaných v tabulkách. Tabulky jsou rozděleny do dvou kategorií, a to podle výměry.
Jinak jsou hodnoceny lesy o rozloze do 50 ha a jinak lesy o rozloze nad 50 ha. Dále jsou
hektarové ceny závislé na věkové třídě, stanovištní třídě nebo bonitě, hlavní dřevině
a hospodářském tvaru [19].
Roku 1953 byl zaveden zákon č. 41/1953 Sb., o měnové reformě, jímž se veškeré mzdy,
platy a ceny přepočítávaly ke dni 1. června 1953 v poměru 5:1 Kčs [19].
Vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb b osobním vlastnictví a o náhradách při
vyvlastnění nemovitostí, která udává, že za pozemek, určený k jiným účelům než pro
výstavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky, přísluší
náhrada ve výši 0,40 Kčs za m2. Dále stanovuje náhradu za metr čtverečný lesního
porostu, jehož cena se pohybuje od 0,66 Kčs do 1,44 Kčs dle věkové třídy. Náhrady za
porost se mohou snižovat u lesních porostů převážně listnatých nebo u porostů s menším
zakmeněním než 1. Celková náhrada za lesní porost může činit nejvýše 3000 Kčs.
Vyhláška č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při
vyvlastnění nemovitostí. Podle této vyhlášky je také cena náhrady za ostatní pozemky
0,40 Kčs/m2. Náhrada za lesní porosty se pohybuje v rozmezí 6300 – 37800 Kčs/ha dle
bonitní a věkové třídy. Opět se náhrady mohou krátit za listnaté porosty a nižší
zakmenění. Pokud je celková výše náhrady vyšší než 40000 Kčs, krátí se část náhrady
převyšující 40000 Kčs o 50 %.
Výměr o cenách porostů č. 315 z roku 1978, kterým se stanovoval způsob zjištění ceny
porostů, které byly součástí nemovitosti, pro jejich převod mezi občany. Ceny za lesní
porosty se stanovovaly cenou za metr čtverečný dle tabulky v příloze výměru. Ceny byly
závislé na bonitní třídě a stáří porostu, přičemž ceny v tabulce odpovídaly porostům
s jehličnatými dřevinami. Hodnoty porostů, kde převažují listnaté stromy, se snižují
o 10 %, a není-li zakmenění plné, náhrada se sníží v poměru ke skutečnému zakmenění.
Ceny porostů se pohybují od 0,6 do 3,8 Kčs za metr čtverečný [19].
Výměr o cenách pozemků č. 120 z roku 1979, kterým se stanovují ceny pozemků při
nabývání mezi občany nebo jinými než socialistickými organizacemi. Zde jsou lesní
pozemky ohodnoceny jednotně na 0,4 Kčs za metr čtverečný [19].
Vyhláška č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva
osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, která nabyla
účinnosti dne 1. 1. 1985 a dne 1. 1. 1989 ji nahradila vyhláška č. 182/1988 Sb. [19].
Vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za
zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků,
účinná od 1. 1. 1989 do 31. 10. 1991Invalid source specified.. Dle její novely č.
316/1990 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 9. 1990, cena lesního pozemku vzrůstá na 3
Kčs za metr čtverečný [20].
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Vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za
zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, která
byla účinná od 1. 11. 1991 do 31. 10. 1994. Dle této vyhlášky je cena lesního pozemku
stále udávána za metr čtverečný rozlohy, a to na 3,80 Kčs. Pokud ale některý z účastníků
řízení s touto cenou nesouhlasí, cena pozemku se zjistí ze sazeb uvedených v příloze.
Zde se cena lesního pozemku za metr čtverečný udává v závislosti na bonitním stupni,
který je obsažen v lesním hospodářském plánu a na převládajícím typu dřeviny
v rozlišení jehličnatá nebo listnatá. Ceny se zde pohybují v rozmezí od 0,30 Kčs do 9,60
Kčs [20].

Přehled oceňovacích předpisů (nemovitosti) od r. 1964 do r. 2019
Účinnost

73/1964 Sb.
43/1969 Sb.
Výměr č. 315/126/78
Výměr č. 120/47/79
128/1984 Sb.
182/1988 Sb.
316/1990 Sb.
589/1990 Sb.
40/1991 Sb.
393/1991 Sb.
110/1992 Sb.
611/1992 Sb.
178/1994 Sb.
295/1995
279/1997 Sb.
127/1999 Sb.
173/2000 Sb.
338/2001 Sb.
325/2002 Sb.
540/2002 Sb.
452/2003 Sb.
640/2004 Sb.
617/2006 Sb.
76/2007 Sb.
3/2008 Sb.
456/2008 Sb.
460/2009 Sb.
384/2010 Sb.
387/2011 Sb.
450/2012 Sb.

1.5.1964 – 31.5.1969
1.6.1969 – 31.12.1984
od 1.6.1978
od 1.4.1979
1.1.1985 – 31.12.1988
1.1.1989 – 31.12.1990
Od 1.9.1990
Od 1.1.1991
Od 15.1.1991
1.11.1991 – 31.10.1994
Od 24.3.1992
Od 1.1.1993
1.11.1994 – 31.12.1997
Od 1.1.1996
1.1.1998 – 31.12.2002
Od 1.7.1999
Od 1.7.2000
Od 1.10.2001
Od 3.7.2002
1.1.2003 – 31.1.2008
Od 1.1.2004
Od 1.1.2005
Od 1.1.2007
Od 13.4.2008
1.2.2008 – 31.1.2013
Od 1.1.2009
Od 1.1.2010
Od 1.1.2011
Od 1.1.2012
Od 1.1.2013

k provedení zákona o oceňování
majetku
(oceňovací vyhláška)

Změna: č. 199/2014 Sb.
Změna: č. 345/2015 Sb.
Změna: č. č. 345/2015 Sb.
Změna: č. 443/2016 Sb.
Změna: č. 457/2017 Sb.

Zákon č. 151/1997 Sb.,

Vyhláška č. 441/2013 Sb.,

o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku)
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 121/2000 Sb., č.
237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č.296/2007 Sb., č. 188/2011
Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními
Senátu č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., zákony č. 228/2014
Sb. a č. 225/2017 Sb.

Vyhláška č.
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Změna: č. 188/2019 Sb.

•

•

•

1.8. 2019

Vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů už má
víceméně dnešní podobu, samozřejmě s drobnými změnami. Konkrétně stanovuje
způsob ocenění lesních pozemků a porostů, přistupuje se k nákladovým a výnosovým
metodám ocenění.
Důležitým momentem v rámci úředního oceňování byl vznik zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů [22], Jeho změny byly provedeny zákony č. 121/2000 Sb., č.
237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č.296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č.
303/2013 Sb., zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., zákony
č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. K provedení zákona vydává Ministerstvo financí
prováděcí vyhlášku V současnosti je to vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o
oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů [23]. Změny
vyhlášky byly provedeny vyhláškami č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 345/2015 Sb.,
č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a č.188/2019 Sb.
Dle těchto oceňovacích předpisů se oceňují také lesy (lesní pozemky a lesní porosty).
Jde o jediný přírodní zdroj, který tento předpis oceňuje. Specifika ocenění lesů ve smyslu
těchto předpisů jsou podrobně analyzovány v článku [1].
Nelze ani opomenout předpisy ve věci újem, škod a náhrad na lesích. V současnosti jsou
platné tyto:
o Vyhláška č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na
lesích.
o Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor
a náležitosti uplatnění nároku.
Tab. 1 – Přehled oceňovacích předpisů od roku 1964
Tab 1 – Overview of valuation regulations since 1964

7

ZÁVĚR

Do první světové války na území dnešní České republiky převládalo soukromé vlastnictví, lesní
pozemky byly obchodovány za takzvané volné ceny. Roku 1918 uzákoněním pozemkové
reformy vznikla potřeba ocenit náhrady za vyvlastněný majetek včetně lesů. S blížící se
světovou válkou až po stop ceny se vývoj a aplikace metod ocenění lesa na tržních principech
zastavil. V období po roce 1948 vzhledem k neexistenci trhu nebylo takové ocenění nutné.
K dalšímu rozvoji oceňování lesa došlo po roce 1989. V tomto období době také vznikl po
dlouhé době první ucelený text Oceňování lesů I [8] a také první oceňovací vyhláška
č. 178/1994 Sb., kde je komplexně řešeno diferencované ocenění lesních pozemků výnosovým
a porovnávacím způsobem podle souboru lesních typů, lesních porostů nákladovým
a výnosovým způsobem. Začal se rozvíjet trh a na to navazuje rozvoj ocenění na tržních
principech. Za této situace je diskutován pojem obvyklá cena a tržní hodnota[8].
Dle názorů autorů, je minulost a současnost oceňování lesa spojena s převládajícími pasečnými
způsoby hospodaření, oceňuje se les věkových tříd. Zjevně je vůdčí dřevinou smrk, který je
nepochybně dřevinou ekonomickou, za předpokladu, že jeho výhody nejsou znehodnoceny
abiotickými vlivy (vichřice, jinovatka a námrazy, lesní požáry apod.), a suchem ve spojení
s biotickými škůdci (kůrovec).
Jako červená nit doprovází oceňování lesa disciplína označená nejprve jako statika lesní, dnes
jako hospodářská úprava lesa. Při ocenění pro účely převodů majetku, škod a újem na lesích se
využívají cenotvorné parametry zjištěné hospodářskou úpravou lesa v dílech lesních
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hospodářských osnov a lesních hospodářských plánů. Současně oceňování lesa poskytuje
hospodářské úpravě podklady pro návrhy, které mají zajištovat optimální hospodářský výsledek
pro vlastníky lesů. V současnosti je pojetí hospodářské úpravy lesa širší. Odpovídá na otázky,
jaké hospodářské způsoby, jaké dřeviny a jakým způsobem budeme pěstovat na příslušném
stanovišti, tak aby efekt byl optimální pro vlastníky lesů a společnost. Jde o princip ekologický,
který má zajistit hospodaření s přírodními podmínkami a princip ekonomický, který má zajistit
hospodářskou vyrovnanost a nepřetržitost. Úkolem oceňování lesa je v rámci této činnosti
hodnotit vstupy a výstupy navrhovaných opatření.
Lesnictví se současnosti nachází v krizi. Došlo k masivnímu rozpadu smrkových monokultur
v důsledku klimatické změny. Má se za to, že klimatické změně budou lépe odolávat lesy
obhospodařované přírodě bližšími způsoby. Patrně půjde o lesy bohatých struktur, myšlena je
pestřejší dřevinná skladba a různověké porosty, různé výběrné a podrostní způsoby
hospodaření. Při současném ocenění v lese věkových tříd, oceňujeme dle plochy porostů, pro
který známe dřevinu, věk a stáří. U různověkých porostů již nebude možné jednoduše věk
porostu zjistit. Ocenění se bude muset odvíjet od nových parametrů. Půjde o porostní zásoby
v m3, strukturu tlouštěk a výšek stromů. Bude nutné vyřešit predikci přírůstů naturálních a
hodnotových, přejít od ocenění dle výměry na ocenění podle dřevní zásoby. Nebude možné
určit obmýtí, to bude nahrazeno cílovými tloušťkami, nebude možné použít zakmenění [17].
Nutno také uvést, že v současnosti je výběrný hospodářský způsob zastoupen cca 2,5 %. Na
vznikajících rozsáhlých holinách po kůrovcové těžbě vzniknou zalesněním stejnověké porosty,
které se budou diferencovat až v souvislosti se způsobem péče o vzniklé porosty a následného
pěstování. S oceňováním lesů bohatých struktur pro účely převodu majetku se tedy bude běžný
oceňovatel (znalec) setkávat prozatím ojediněle.
Oceňování jako teoretická nauka a praktická činnost zabývající se hodnocením nových variant
způsobů hospodaření má před sebou historickou výzvu. Vracíme se ke kořenům lesnictví.
Statika lesní, dnes hospodářská úprava lesa, měla za úkol vytvořit rovnováhu ekonomických
výnosů a nákladů. To bylo možné před sto lety za zcela jiných přírodních, společenských
a ekonomických poměrů, kdy přírodní byly relativně stabilní. Dnes bude nutné tuto rovnováhu
postupně obnovit za změněných a nestabilních přírodních podmínek. Doposud známé modely
výnosů a nákladů selhávají. V rámci ocenění lesů výnosovým a nákladovým způsobem bude
nutné v daleko větší míře zahrnout rizika v důsledku vlivu klimatických změn na vstupy a
výstupy.
Na obrázku č. 2 je znázorněna složitost tohoto úkolu.
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Obr. 2 –Schéma hodnocení návrhů hospodářské úpravy lesa na budoucí hodnotu lesa
(vlastní zpracování)
Fig 2 – Evaluation scheme of forest management proposals for the future value of the
forest (own processing)
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ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ HASIACICH LÁTOK
ENVIRONMENTAL RISK OF EXTINGUISHING SUBSTANCES
Karol Balog 1)
ABSTRAKT:
Požiare a ich likvidácia prinášajú nové aspekty z hľadiska environmentálnej akceptovateľnosti
hasiacich látok a vykonávaných záchranných činností. Použité hasiace látky majú významný
vplyv na likvidáciu požiarov, ale zároveň prinášajú environmentálne riziká. Tieto riziká
predstavujú najmä znečistenie životného a obytného prostredia, porušovanie ozónovej vrstvy
Zeme, skleníkový efekt, toxicitu používaných hasiacich látok ako ajich životnosť.
ABSTRACT:
Fires and their extinguishing bring new aspects in terms of environmental acceptability of
extinguishing agents and rescue activities performed. The extinguishing agents used have a
significant impact on fire-fighting, but also carry environmental risks. These risks include, in
particular, pollution of the living and living environment, violations of the Earth's ozone layer,
the greenhouse effect, the toxicity of the extinguishing agents used and their lifetime.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Požiare, hasiace látky, životné prostredie, environmentálne riziká, potenciál porušovania
ozónovej vrstvy, skleníkový efekt, toxicita hasiacich látok.
KEYWORDS:
Fire, extinguishing agents, environment, environmental risks, ozone depletion potential,
greenhouse effect, toxicity of extinguishing substances.

1

ÚVOD

Pri likvidácii požiarov okrem klasicky používanej vody v poslednom čase v priemysle sa
frekventovane používajú hasiace látky na chemickej báze. Rozšírená aplikácia synteticky
vyrábaných hasiacich látok je spôsobená ich vysokou účinnosťou hasenia. Ide hlavne o plynné
hasiace látky na báze halogenovaných uhľovodíkov. Vedľa dobrých hasiacich účinkov majú
tieto hasiace látky aj nevýhodu a to hlavne z hľadiska toxicity a vplyvu na životné prostredie.

2

PLYNNÉ HASIACE LÁTKY

Plynné hasiace látky prírodného pôvodu ako aj synteticky vyrábané (chemické hasiace látky)
sa začali masovo aplikovať pri ich aplikácii v stabilných hasiacich zariadeniach. Historicky ako
prvá plynná hasiaca látka prírodného pôvodu sa začala používať v stabilných hasiacich
zariadeniach oxid uhličitý. Z chemických hasiacich látok sa začali ako prvé používať
tetrachlórmetán, metylbromid a taktiež brómchlórmetán v prenosných hasiacich prístrojoch.
Tieto hasiace plyny boli postupne nahradené halónmi 1211,1301 a 2402, ktoré mali vysokú
hasiacu účinnosť. Nasadením halónov pre veľkoobjemové hasiace zariadenia (halon 1301) a
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pre lokálne hasenie (halon 1211) vystúpila do popredia otázka toxicity a vplyvu hasiacich
plynov na životné prostredie.
2.1

Prírodné plyny používané ako hasiace látky

Prírodné plyny, ktoré sa nachádzajú v atmosfére nemajú vplyv na globálne otepľovanie a
nepoškodzujú ani ozónovú vrstvu. Majú široké uplatnenie v hasiacich technológiách a ich
hasiaci účinok je založený na znížení koncentrácie kyslíka v chránenom priestore. Najčastejšie
je používaný oxid uhličitý, najmä pre stabilné hasiace zariadenia. Pre vytvorenie inertnej
atmosféry v uzavretom priestore v prípade požiaru sa taktiež využíva dusík a argón. V tab. 1 sú
uvedené príklady použitia prírodných plynov pre hasiace technológie
Tab. 1 - Prírodné plynné hasiace látky
Tab. 1 – Natural gaseous extinguishing substances
Hasiaca látka

Chemický vzorec

Obchodný názov

Oxid uhličitý

CO2

Oxid uhličitý

Dusík

N2

IG-100, N-100

Argón

Ar

IG-01, ARGOTEC

Zmes: 50% argón +
50% dusík

Ar+N2

IG-55, ARGONITE

Zmes: 52% dusík +
40% argón + 8% oxid
uhličitý

N2+Ar+ CO2

541, INERGEN

Vhodnou hasiacou látkou z inertných plynov na hasenie požiaru triedy A aj triedy B je IG-541
(zmes dusíka, argónu a oxidu uhličitého), ktorá má najnižšiu hasiacu koncentráciu zo všetkých
inertných plynov (Tab. 2).
Tab. 2 – Vybrané vlastnosti prírodných hasiacich plynov používaných v stabilních
hasiacich zariadeniach
Tab. 2 – Selected properties of natural extinguishing gases used in fixed extinguishing
systems
Parametre pre hasenie

IG-541

IG-55

IG-01

IG-100

Minimálna hasiaca koncentrácia pre triedu
požiaru A, %

39,9

40,3

41,9

40,3

Koncentrácia
kyslíka
pri
hasiacej
koncentrácii plynu pre triedu požiaru A v
uzavretom priestore, %

12,6

12,5

12,2

12,5

Minimálna hasiaca koncentrácia pre triedu
požiaru B, %

41,2

47,5

51,0

43,7

Koncentrácia
kyslíka
pri
hasiacej
koncentrácii plynu pre triedu požiaru B v
uzavretom priestore, %

12,3

11,0

10,3

11,8
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2.2 Chemické hasiace látky
Halóny používané pre hasenie požiarov vykazovali vysoký potenciál poškodzovania ozónovej
vrstvy a napriek ich vynikájúcim hasiacim schopnostiam boli vylúčené z používania
(Montrealský protokolom, 1987) a od roku 1994 je ich výroba zakázaná. Ako náhrada halónov
sa začali používať zmesi inertných plynov (argón, dusík) a halóny boli postupne nahrádzané
chemickými alternatívami na báze brómovaných, fluórovaných a chlórovaných uhľovodíkov
(HBC, HCFC, HFC). Aj tieto alternatívy halónových hasiacich látok sú postupne regulované,
resp. zakázané a postupne nahrádzané inými environmentálne akceptovateľnými hasiacimi
látky, nakoľko prispievajú globálnemu otepľovaniu. Chemické hasiace látky s potenciálom
globálneho otepľovania poznáme pod názvom F-plyny. V praxi najviac sa rozšírila chemická
hasiaca látka známa pod obchodným názvom FM 200 (HFC-227 ea).
2.3

Environmentálne aspekty plynných hasiacich látok

Požiare a ich likvidácia prinášajú nové aspekty z hľadiska environmentálnej akceptovateľnosti
vykonávaných činností a použitých hasiacich látok. Použité hasiace látky majú významný
vplyv na likvidáciu požiarov, ale zároveň prinášajú environmentálne riziká. Tieto riziká, ktoré
predstavujú porušovanie ozónovej vrstvy, potenciál globálneho otepľovania, toxicitu ako aj
atmosférickú životnosť používaných hasiacich látok, je potrebné pri výbere hasiacej látky
posudzovať.
Pri likvidácii požiarov použité plynné hasiace látky nie sú celkom spotrebované na zastavenie
procesu horenia, ale časť uniká do atmosféry.
Preto sa pri hodnotení vplyvu hasiacich látok a použitých hasiacich technológií sa posudzujú
významné environmentálne ukazovatele ako sú:
•
•
•

potenciál porušovania ozónovej vrstvy (ODP - Ozone Depletion Potential )
potenciál otepľovania zemskej atmosféry (GWP - Global Warming Potential )
doba životnosti v atmosfére (AL - Atmospheric Lifetime )

Najdôležitejším environmentálnym faktorom z vyššie uvedených ukazovateľov, ktoré sa
posudzuje pri plynných hasiacich látkach, je potenciál porušovania ozónovej vrstvy (ODP),
ktoré je relatívne číslo, udávajúce koľkokrát je väčšie alebo menšie ako u porovnávajúcej látky
trichlórfluórmetán (CFCl3, obchodný názov chladiva freón CFC 11), pre ktorú bola hodnota
ODP stanovená 1 pre rovnaké množstve hasiacej látky. Nakoľko porušovanie ozónovej vrstvy
Zeme má významný vplyv na ekosystémy a život, bola pozastavená výroba chemických
hasiacich látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.
Ďalším environmentálnym faktorom, ktorý je hodnotený u chemických hasiacich látkach je ich
nepriaznivý vplyv na globálne otepľovanie Zeme. Globálne otepľovanie zemskej atmosféry sa
označuje ako skleníkový efekt a je spôsobený predovšetkým únikom technických plynov do
atmosféry, v prvom rade oxidom uhličitým, ktorý je produktom spaľovania. Na pohlcovaní
odrazeného slnečného žiarenia má vplyv najmä vodná para, CO2, metán a N2O. Príspevok
jednotlivých látok na skleníkový efekt sa určuje hodnotou GWP - potenciál globálneho
otepľovania (Global Warming Potential). Je to relatívna hodnota k volenej hodnote 1 pre vplyv
CO2 na jednotku objemu plynu pre časový horizont životnosti v atmosfére (najčastejšie sa
uvažuje 100 rokov). Chemické plynné hasiace látky, ktoré patria medzi skleníkové plyn
označujeme ako F-plyny. Dôležitým environmenálnym parametrom ja taktiež životnosť
hasiacej látky v atmosfére. V Tab. 3 sú uvedené základné environmentálne parametre
používané pri posudzovaní plynných chemických hasiacich látkach.
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Tab. 3 – Environmentálne charakteristiky vybraných hasiacich plynov
Tab. 3 – Environmental characteristics of selected extinguishing gases

3

ALF, roky

Hasiaci plyn

ODP

GWP (100 rokov)

Halón 1301

16

7030

65

IG-01

0

0

-

IG-100

0

0

-

IG-55

0

0

-

IG-541

0

0

-

HFC 23

0

14310

270

HFC 125

0

3450

29

HFC 227 ea

0

2900

34,2

HCFC zmes A

0

1700

1,4 – 11,8

FK-5-1-12

0

-

0,01

Atmosférická životnosť

ZÁVER

Chemické hasiace látky na báze F-plynov majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie
z hľadiska skleníkového efektu a taktiež životnosti v atmosfére. V súčasnosti dochádza k
prísnejším regulačným opatreniam pri používaní chemických hasiacich látok, najmä z hladiska
skleníkového efektu a životnosti v atmosfére. Na základe Kjótskeho protokolu sa stanovilo
znížiť výrobu skleníkových plynov v rokoch 2008 až 2012 v porovnaní s rokom 1990 o 5,2%
a znížiť spotrebu F-plynov do roku 2030 o 79% v porovnaní s rokmi 2008-2012. Dôležitým
aspektom bezpečného nakladania hasiacimi látkami na báze fluorovaných uhľovodíkov sú
preventívne opatrenia z hľadiska úniku F-plynov a riziková analýza na výber vhodných
hasiacich látok pre chránenie priestorov pred potenciálnymi požiarmi.

4
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ JAKO ZDROJ POZNÁNÍ RIZIK
EXTRAORDINARY EVENTS IN RAILWAY TRANSPORT AS A SOURCE OF RISK
KNOWLEDGE
Peter Hrmel 2)
ABSTRAKT:
Nedílnou součástí procesu posuzování rizik je identifikace rizik a případná tvorba scénářů
nehodových dějů. To s ohledem na efektivitu celého procesu není jednoduché a je potřeba
sestavit tým odborníků na danou problematiku. V oboru drážní dopravy je neocenitelným
pomocníkem rozbor skutečně vzniklých mimořádných událostí. Za tímto účelem jsou
stanovována opatření k zamezení opakování nehodových dějů s dopadem do pracovních
činností zúčastněných profesí i do vnitropodnikových vzdělávacích aktivit. Příspěvek se
zaměřuje na vybrané závady v drážním provozu s poukazem na potřebnost přijímaných
opatření. Mimořádné události v drážní dopravě rovněž představují neocenitelnou databázi
scénářů skutečných pochybení a kroků, vedoucích k nežádoucím dopadům. Autor předkládá
subjektivní pohled do předmětné oblasti z pozice pracovníka základního a operativního řízení
železničního provozu.
ABSTRACT:
An integral part of the risk assessment process is the identification of risks and the possible
creation of accident scenarios. This is not easy with regard to the efficiency of the whole process
and it is necessary to set up a team of experts in this field. In the field of rail transport, an
invaluable assistant is an analysis of truly emerged extraordinary events. To this end, measures
are taken to prevent the recurrence of accidents with an impact on the working activities of the
professions involved and on-site educational activities. The paper focuses on selected defects
in railway operation with reference to the necessity of adopted measures. Incidents in rail
transport also represent an invaluable database of actual error scenarios and actions leading
to undesirable impacts. The author presents a subjective view of the subject from the position
of a worker of basic and operative management of railway operation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Riziko, drážní doprava, mimořádná událost, nehoda, dráha.
KEYWORDS:
Risk, rail transport, emergency, accident, track.

1

ÚVOD

Drážní doprava je všeobecně považována za vysoce bezpečný dopravní obor. Při představě
letícího aeroplánu, plného cestujících, který je ve vzduchu držen pouze díky vyvinuté rychlosti
a dráha letu může být narušena celou řadou povětrnostních nebo technologických příčin, se nám
může jevit bezpečnost pohybujícího se drážního vozidla v pevné vodící dráze jako vysoce
spolehlivá. Podobně vyznívá srovnání pozemní komunikace, silnice, s železniční dráhou,
tvořenou ocelovými kolejnicemi na příčně uložených, betonových nebo dřevěných pražcích,
zasazených do zhutnělého štěrkového lože na propracovaném, například zemním nebo
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mostním, tělese. Takto vytvořená dráha určuje podélnou osu pohybujících se drážních vozidel
svým vlastním tvarem a změna tvaru podélné osy je možná pouze za použití určených
technických zařízení, jako jsou výhybky, kolejové křižovatky, točny nebo přesuvny.

2

DRÁŽNÍ DOPRAVA

V ČR je drážní doprava provozována jednotlivými dopravci na dráze celostátní, regionální a na
vlečkách. Provozovatelem dráhy ve vlastnictví státu je Správa železnic, státní organizace (SŽ),
která byla do konce roku 2019 známa pod názvem Správa železniční dopravní cesty.
SŽ zabezpečuje provozování dráhy se zajištěním odpovídající provozuschopnosti a
organizování drážní dopravy. Jednotliví dopravci, provozovatelé drážní dopravy, vlastnící
odpovídající oprávnění k přístupu na dopravní cestu dráhy, realizují své přepravní plány na
základě uzavřené smlouvy s provozovatelem dráhy, formou nákupu kapacity dráhy a
zabezpečením veškerých souvisejících a legislativně stanovených podmínek přístupu na
dopravní cestu.
2.1

Legislativní východiska

K zabezpečení chodu drážní dopravy se v historickém kontextu vyvíjela oblast legislativních a
normativních parametrů, upravujících podmínky zabezpečení provozování dráhy, provozování
drážní dopravy, zabezpečení provozuschopnosti dráhy, obslužných funkcí a služeb. Mezi
základní legislativní východiska lze zařadit zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů,
přípojek C vyhlášky č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) ve znění pozdějších předpisů - Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID),
nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu,
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz,
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených
technických zařízení),
vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah,
vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah,
nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková
zařízení,
zákon 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty a o změně zákona 266/1994 Sb. o drahách, ve znění
pozdějších předpisů,
vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci
provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.
směrnice 2004/49/ES, o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady
95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům,
směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění
železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti
železnic),
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•
2.1.1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic
Některé pojmy v drážní dopravě

Ze zákona č. 266/1997 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vyplývají některé
specifické pojmy, týkající se výhradně prostředí železniční dopravy a jsou odlišné od definic,
vyskytujících se například v krizových nebo příbuzných zákonech.
Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním
drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily
nebo narušily
a)
b)
c)
d)

bezpečnost drážní dopravy,
bezpečnost osob,
bezpečnou funkci staveb nebo zařízení nebo
životní prostředí.

Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž
následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle trestního
zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými
následky.
Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma.
Incidentem je jiná událost než nehoda.
Kapacita dráhy je schopnost přidělit vlakové trasy, požadované na určité části dopravní cesty
v určitém časovém období.
Trasa vlaku (dále i „trasa“) znamená konkrétní jízdní řád s jedním číslem vlaku (popřípadě
lomeným).
Zdroje rizik v drážní dopravě

2.2

V drážní dopravě existují rizika obdobně, jako v každém jiném odvětví, s určitými oborovými
odchylkami. Dochází zde k výskytu stacionárních i mobilních zdrojů rizik [1]. Významným
zdrojem jsou pohybující se drážní vozidla určitou rychlostí, velkých hmotností, značné
kinetické energie a poměrně dlouhé brzdné dráhy. V praxi existuje řada kritérií dělení zdrojů
rizika podle nejrůznějších hledisek. Jednou z možností členění je za současného stavu drážní
dopravy a rozdělení rolí zúčastněných stran na dopravním trhu dělení dle vlastníků rizik na tři
základní skupiny:
•

rizika provozovatele dráhy,

•

rizika provozovatelů drážní dopravy,

•

rizika pocházející z vnějšího prostředí.

2.2.1

Dílčí členění zdrojů rizik

Výše uvedené základní členění lze dále rozdělit na dílčí zdroje rizik, aby bylo možné zohlednit
specifika jednotlivých skupin, dle Tab. 1.
Tab. 1 – Příklad dílčího členění zdrojů rizik
Tab. 1 – Example of subdivision of risk sources
Vlastník rizik

Jednotlivé zdroje rizik
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Poruchy nebo poškození trakčního vedení.
Závady napájení trakční proudové soustavy.
Závady celistvosti a geometrické polohy kolejí železničního svršku.
Mechanické závady výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek.
Provozovatel dráhy

Poruchy staničních zabezpečovacího zařízení.
Poruchy traťových zabezpečovacích zařízení.
Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení.
Poruchy sdělovacích systémů.
Chyby lidského činitele provozovatele dráhy.
Mimořádné události v důsledku závad zařízení nebo pracovníků provozovatele dráhy.
Závady hnacích a tažených drážních vozidel.
Ložné závady nákladních vlaků.
Závady způsobené zákazníky.

Provozovatel drážní
dopravy

Kompenzace předchozího zpoždění vlaků.
Nedodržení podmínek přístupu na dopravní cestu.
Mimořádné události vlivem provozovatele drážní dopravy.
Chyby lidského činitele provozovatele drážní dopravy.
Překážky v dopravní cestě dráhy.

Externí osoby
a prostředí

2.2.2

Požadavky na součinnost se složkami IZS.
Mimořádné události a provozní mimořádnosti vlivem třetích stran a vnějšího prostředí.

Šetření okolností vzniku a průběhu MU

V souladu s vyhláškou MD ČR č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a
drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, je každá vážná
nehoda, nehoda nebo incident v drážní dopravě ohlašován provozovatelem dráhy nebo drážní
dopravy orgánu státního dozoru, Drážní inspekci České republiky (DI ČR). Tato instituce
rozhodne, zda bude požadovat provedení šetření odpovědnou osobou oznamovatele nebo zda
zahájí vlastní šetření na místě samém, za součinnosti dotčených stran. K vlastnímu šetření
přistupuje DI ČR zpravidla u:
•

vážných nehod,

•

případů ohrožení bezpečnosti s následnou eskalací dopadů,

•

projevů pokračování negativních trendů ve vývoji některých typů MU nebo

•

možného vzniku závažných dopadů v případě specifických podmínek dotčené MU.

Všechny ostatní nehody jsou šetřeny příslušnými pracovníky odboru systému bezpečnosti
provozovatele dráhy nebo jednotlivých dopravců. Vyšetřené a uzavřené MU jsou dále
postoupeny orgánu státního dozoru, DI ČR.
Vyšetřování vzniku a okolností MU v drážní dopravě je v Evropské unii legislativně
harmonizováno a zastřešeno Evropskou železniční agenturou (ERA). ERA požaduje
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vyšetřování MU v drážní dopravě v jednotlivých státech nezávislými státními orgány. V
prostředí ČR představuje nezávislý orgán státního dozoru Drážní inspekce ČR (DI ČR), která
plní roli národního vyšetřovacího týmu pro nezávislé zjištění příčin a okolností vzniku
jednotlivých MU a dále plní veškeré povinnosti vyplývající z národní i evropské legislativy.
2.2.3

Vytěžování databází MU

Jedním z nejstarších druhů poznání rizik je bezesporu vytěžování již vzniklých mimořádných
událostí, kde lze narazit na celou řadu příčin a zdrojů rizik. Každá mimořádná událost má své
příčiny a průběh a její řádné vyšetření nepřinese jen identifikaci odpovědných osob nebo jevů,
ale současně může být zdrojem poznání podstaty vzniku mimořádné události, množinou
možných scénářů činností nehodovému ději předcházejících a následujících bezprostředně po
vzniku nehody. Často lze díky průběhu nehodových dějů vystopovat průběh vzniku domino
efektů, zejména při přepravě nebezpečných látek a věcí nebo při jejich výskytu v odstavených
soupravách železničních vozů. Ze závěrů vyšetřování jednotlivých MU lze snadněji predikovat
možné scénáře vzniku MU s různými dopady na chráněné zájmy a doplnit tak proces
identifikace rizik. Z Tab. 2 je zřejmý vývoj počtů některých druhů MU ve sledovaném časovém
období.
Tab. 2 – Vývoj počtu MU a jejich dělení 2009-2018 [2]
Tab. 2 – Development of number of extraordinary events and their division 2009-2018 [2]
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem MU

1466

1656

1300

1323

1116

1149

1052

1111

1161

1171

Srážky drážních vozidel (DV)

35

30

28

33

26

30

36

41

37

34

Srážky DV s překážkou

133

179

164

158

160

139

153

133

203

203

Vykolejení DV

201

223

166

155

149

143

129

142

162

147

Požáry DV

51

54

35

34

38

46

35

52

36

39

Nedovolená jízda DV

70

80

77

77

83

91

92

112

127

148

Střetnutí s osobou

243

261

280

267

243

310

260

258

257

224

Střetnutí na přejezdech (PZZ)

227

275

190

188

180

180

165

176

171

170

Ostatní MU

506

554

358

411

244

224

194

197

182

217

PROCES POSOUZENÍ RIZIK DRÁŽNÍ DOPRAVY

Management rizik zahrnuje celou řadu systémových kroků. Bylo by mylné se domnívat, že k
efektivní správě a řízení rizik postačí provést nějakou zvolenou metodu analýzy rizik a provést
její vyhodnocení. Posouzení rizik představuje rozsáhlý proces, který má své zákonitosti a
navazující kroky, Obr. 1. V praxi se jedná o soustavný proces, který je nedílnou součástí
podnikového managementu a měla by mu být věnována náležitá pozornost.[1] V oboru
železniční dopravy není jednoznačně stanoveno, jakými metodami mají být rizika analyzována
a není dosud stanovena jednoznačná metodika ke zhodnocení rizik a stanovení jejich
přijatelnosti. Železniční doprava představuje prostředí, kde se střetávají mobilní zdroje rizik a
za určitých okolností se mohou chovat jako zdroje stacionární. Například při odstavení
ucelených vlakových souprav, ložených nebezpečnými látkami dle Směrnice RID, může
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docházet ke krátkodobému nárůstu nebezpečných látek, skladovaných v železničních
cisternách v objektech nádraží bez dalšího opatření a bez posouzení rizik tohoto stavu.

Obr. 1 – Základní kroky procesu posouzení rizik [1]
Fig. 1 – Basic steps of the risk assessment process [1]
3.1

Identifikace rizik

V procesu posuzování rizik je jedním ze stěžejních kroků fáze identifikace rizik. Dle zvolené
metody analýzy rizik může být odlišný způsob identifikace rizik. Některé metody na bázi
brainstormingu předpokládají vytvoření databáze rizikových dějů na základě odborné diskuse.
Výhodné doplnění zde může představovat zohlednění již vzniklých mimořádných událostí,
včetně průběhu nehodového a následného děje. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zejména
nepříznivým trendům některých typů nehod, které mohou představovat vyšší pravděpodobnost
výskytu vzhledem k některým příčinným souvislostem při jejich vzniku.
3.2

Hledání scénářů nehodového děje

Teoreticky lze stanovit nekonečné množství nehodových dějů, které mohou nastat s nejrůznější
pravděpodobností a které způsobí různě vysoké dopady. K efektivnímu posuzování rizik je
vhodné stanovit množinu scénářů, které opravdu mohou nastat, aby se pracovník nebo tým
pracovníků, provádějící analytickou činnost zabýval skutečně relevantními hrozbami. I v tomto
bodě lze považovat databáze již vzniklých MU jako vhodný zdroj informací, ze kterého je
možné do určité míry stanovit i míru pravděpodobnosti vzniku nehodového děje v kontextu
odpovídajících okolností.
V EU je výhoda zaštítění problematiky bezpečnosti železnic ERA, která předpokládá aktivní
přístup nejen k managementu rizik, ale i k tvorbě databází MU z jednotlivých národních
vyšetřovacích orgánů. Tyto databáze jsou použitelné všemi zúčastněnými státy ke tvorbě
scénářů nehodových dějů nebo k případnému mapování možných důsledků nehodových
událostí, např. požár pohonných hmot (Polsko r. 2012) apod.
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4

VYUŽITÍ DATABÁZÍ MU

Každá mimořádná událost v drážní dopravě se odehrává na základě vlastního scénáře a za
specifických a jedinečných okolností. Proto je nanejvýš potřebná tvorba databází, sledující
kategorizaci jednotlivých MU, prošetření okolností vzniku a průběhu a stanovení příčin,
nápravných opatření a bezpečnostních doporučení. Tuto funkci v ČR zabezpečuje dle
evropských direktiv DI ČR. Ostatní železnice EU tvoří podobné databáze, které mohou rovněž
představovat významný zdroj dat pro uskutečnění procesu posouzení rizik u provozovatelů drah
v ostatních zemích EU.
Sledování trendů

4.1

Vývoj v oblasti MU je odrazem preventivních opatření, legislativní úrovně, technologické
vyspělosti, investovaných prostředků a dalších okolností, souvisejících s bezpečností
příslušného podniku nebo provozního procesu. Nejinak tomu je v drážní dopravě, kde lze
vysledovat postupný vývoj u jednotlivých kategorií a skupin MU.
4.1.1

Specifická data

V případě selhání lidského činitele, které se většinově podílí na vzniku sledovaného typu MU
je potřeba shromažďovat data vztažná k erudici, doby odpočinku, doby aktivní služby,
zkušenostem v dotčené pracovní činnosti apod. [2] Zejména se jedná o:

5

•

věková skupina pracovníka,

•

odpracovaná doba v dotčené pracovní činnosti,

•

délka pracovního poměru v oboru,

•

délka odpočinku před směnou nebo mezi směnami,

•

struktura výběru dovolené na zotavenou,

•

absolvovaná pravidelná školení a přezkoušení.

NĚKTERÉ TYPY MU

Podrobným zkoumáním vývoje počtů MU se ukazuje, že některé typy nehod, přes veškerá
preventivní, technická a legislativní opatření, vykazují nepříznivý, setrvalý nebo stoupající
trend. Tyto skupiny a kategorie MU, kromě svého působení v procesu identifikace rizik, je
potřeba podrobněji zkoumat a eliminovat příčiny negativního vývoje. Nemusí být jediným
opatřením pro snížení nežádoucího trendu, zvyšování provozní kontroly. Tento postup může
naopak předznamenat nárůst pracovního stresu, zejména v zátěžových situacích a zhoršení již
tak nepříznivých ukazatelů. U níže vyjmenovaných problematik dochází k postupnému
uplatňování nových přístupů a inovací pro řešení nepříznivé úrovně.
5.1

Střetnutí na železničních přejezdech

Drážní infrastruktura se vyznačuje specifickými konstrukčními předpoklady. Nelze vždy
zabezpečit oddělení železničních tratí od ostatních dopravních systémů, které spolu musí často
kooperovat z důvodu vzájemné dopravní obslužnosti. Proto v některých případech dochází k
potřebě úrovňového křížení dráhy s pozemní komunikací (železniční přejezd). Tato místa se
vyznačují zvýšeným rizikem kolizí obou dopravních systémů a musí být vybavena
odpovídajícím systémem technického a legislativního zabezpečení. [6] Platí všeobecná
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přednost drážních vozidel před silničními. Z technického zabezpečení se dle hustoty
dopravního provozu, traťové rychlosti a dalších ukazatelů používají systémy:
•

zabezpečení výstražnými kříži,

•

mechanické závory,

•

světelná signalizace na přejezdech,

•

světelná signalizace se závorami,

Dle výstupů DI ČR lze konstatovat nejhorší stav u přejezdů zabezpečených výstražnými kříži
nebo světelnou signalizací bez závor. [2] Paradoxně nejméně nehodových událostí se odehraje
na přejezdech s mechanicky obsluhovanými závorami, kde nad stavem na přejezdu má
kontrolní funkci kromě závor i lidský faktor obsluhujícího zaměstnance.
5.1.1

Studénka 2015

Zvláštním případem vážné nehody na přejezdu je MU ze dne 22. 7. 2015, kdy polský řidič
kamionu vjel se svým vozidlem, naloženým ocelovými plechy, na přejezd P6501 ve Studénce
v době, kdy to bylo uživatelům pozemní komunikace zakázáno (PZZ ve výstraze). [3] Před
opuštěním prostoru přejezdu došlo ke sklopení břevna závor a řidič i s kamionem zastavil na
kolejích, před uzavřenou závorou. Do stanice vjížděla souprava vlaku Ex 512 Pendolino,
rychlostí 160 km/hod. Strojvedoucí zpozoroval stojící kamión v trase vlaku na poslední chvíli
a za použití rychlobrzdy snížil rychlost vlaku při nárazu na 142 km/hod. Obr. 2. Následky
nehody byly tragické, 3 usmrcené osoby, 25 vážně zraněných, celková škoda dosahující částky
156 700 000 Kč.

Obr. 2 – Okamžik střetu ve Studénce [5]
Fig. 2 – Moment of collision in Studénka [5]
Systém přejezdového zabezpečovacího zařízení umožňuje přestavení vjezdového hlavního
návěstidla na návěst dovolující jízdu za současně otevřeného přejezdu. PZZ přechází do
výstražného stavu v době, kdy se vlak blíží ke stanici, délka výstrahy před uzavřením závor je
dostatečně dlouhá k opuštění prostoru přejezdu všemi uživateli pozemní komunikace. [3]
Zhoršujícím faktorem je neexistence žádného systému indikace obsazeného prostoru přejezdu.
K částečnému řešení může přispět instalace systému postupného chodu závor, kdy se po
uplynutí doby výstrahy jako první spustí závory vpravo ve směru jízdy a závory vlevo ve směru
jízdy, uzavírající silniční pruh v místě opuštění přejezdu, se spustí s určitým zpožděním. Tento
systém je motivován existující psychologickou bariérou, která řidiče odrazuje od přeražení
spuštěného břevna závory za účelem opuštění přejezdu. Obdobnými důvody je veden názor
opatřit vnitřní strany závory bílým nátěrem, nikoli stávajícím výstražným, červenobílým.
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5.2

Nedovolená jízda DV

V případě, že hlavní návěstidlo zakazuje jízdu vlaku nebo posunu, musí strojvedoucí hnacího
drážního vozidla zvolit takový způsob jízdy a brzdění, aby bezpečně zastavil před úrovní tohoto
návěstidla. Dojde-li k jízdě vlaku za takovéto návěstidlo, jedná se o mimořádnou událost
nedovolené jízdy drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu.
Z hlediska existujícího rizika má nedovolená jízda DV značný rozptyl dopadů, v závislosti na
konkrétní situaci v době vzniku MU. Většina těchto MU vzniká v důsledku selhání lidského
činitele, jen malé procento bývá způsobeno technickou závadou drážních vozidel. Dopady této
MU bývají závislé zejména na:
•

konkrétní situaci v místě vzniku,

•

ujeté vzdálenosti za úroveň předmětného návěstidla,

•

realizovaných jízdních cestách v kolejišti za návěstidlem,

•

postavení výhybek, výkolejek a dalších prvků v kolejišti,

•

obsazení kolejí stojícími nebo jedoucími drážními vozidly,

•

přítomnosti osob ve stojících nebo jedoucích vozidlech,

•

přítomnosti nebezpečných látek,

•

dalších zhoršujících okolnostech (rychlost, rozhledové poměry atd.)

Z databáze šetřených nehod vlivem nedovolené jízdy vlaku nebo posunu lze dovodit různou
míru rizika, kdy není vyloučeno střetnutí drážních vozidel, vykolejení vlaku, usmrcení osob,
požáry a další následné dopady nebo domino efekty.
5.2.1

Štěpánov 21. 9. 2018

Dne 21. 9. 2018 došlo k nedovolené jízdě vlaku R 883 za úroveň hlavního (vjezdového)
návěstidla 1S železniční stanice Štěpánov v poloze zakazující jízdu a následné vjetí do stanice
Štěpánov na staniční kolej, obsazenou nákladním vlakem Pn 57039. [2]
K ignorování zakazující návěsti vjezdového návěstidla došlo za zhoršených rozhledových
poměrů (mlha), kdy došlo k jednoznačné chybě lidského činitele. Strojvedoucí vyhodnotil jako
vjezdové návěstidlo, návěstidlo předcházející skutečnému vjezdovému návěstidlu a dále se
věnoval činnostem jako za vjezdu do stanice.
K vjetí na obsazenou staniční kolej došlo k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy. Shodou
okolností nedošlo ke zhoršení celkových dopadů, které mohly eskalovat v případě, že by došlo
obsluhou k přestavování některé z výměn v projeté jízdní cestě a najetí vlaku na výhybku proti
hrotu a při nedosažení krajní polohy. Následkem může být tzv. vidlicová jízda s následným
vykolejením drážního vozidla a s možným ohrožením průjezdného profilu sousedních kolejí.
V těchto situacích volají státní dozorující orgány po odstranění absence technických zařízení,
které by mohly chybu lidského činitele vyhodnotit a eliminovat dopady včasným zastavením
vlaku. V současné době budované zabezpečovací systémy ETCS tyto parametry mají do určité
míry splňovat, ale vždy zůstane značná část odpovědnosti na lidském faktoru.
5.3

Střetnutí s osobou

Častým případem MU v drážní dopravě bývá střetnutí pohybujícího se drážního vozidla
s osobou v průjezdném profilu dráhy. Velké procento případů představují střetnutí s osobami,
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jednajícími v sebevražedném úmyslu. Tyto osoby často vstupují v rozporu s ustanovením
zákona č. 266/1994 Sb., do míst veřejnosti nepřístupných, kde svůj skutek mohou vykonat. [6]
Následky tohoto jednání bývají většinou fatální, křehká lidská schránka má jen pramalou naději,
vyváznout z devastačního střetnutí s drážním vozidlem živí nebo alespoň s lehkým zraněním.
Většina sebevražd na drážním tělese končí smrtí sebevraha. [2]
Dalšími, nezanedbatelnými následky střetnutí drážních vozidel s osobami bývá zpravidla
několika hodinové zastavení nebo významné omezení dopravního provozu. Při sražení osoby
na jednokolejných tratích dochází k okamžitému zastavení provozu v dotčeném traťovém
úseku.[2] Přeprava cestujících musí být zabezpečena náhradní autobusovou dopravou, případně
se neprovádí. Nákladní doprava je rovněž zastavena nebo, je-li to účelné, odkloněna na jinou
trať. Pokud je účastníkem střetnutí s osobou vlak osobní přepravy, musí být cestující z tohoto
vlaku evakuováni, za pomoci složek IZS, z místa nehody do nejbližší stanice nebo zastávky k
další přepravě.
Při střetnutí drážního vozidla s osobou na dvou a vícekolejných tratích lze předpokládat určitou
možnost podmíněného zachování provozu po kolejích, sousedících s kolejí, kde k MU došlo.
K tomuto je potřeba souhlasu velitele zásahu, který tímto zároveň potvrzuje splnění všech úkolů
v místě zásahu potřebných k provozování dopravy po sousedních kolejích. Současně velitel
zásahu formuluje případné požadavky na omezení rychlosti vlaků, případně další podmínky.
5.3.1

Možnosti nápravy

Popisovaný typ mimořádné události lze stěží predikovat a provozovatel dráhy má jen omezené
možnosti preventivních opatření. Zabránit třetím osobám ve vstupu do prostoru veřejnosti
nepřístupném není jednoduchá záležitost. Samotné legislativní opatření zakazující vstupu
veřejnosti do těchto prostor není účinné, pokud není současně vynucováno silovými státními
složkami. Negativní okolností je v tomto případě značná rozloha drážní infrastruktury a
převážně otevřený, bezbariérový terén podél značné délky tratí a v okolí železničních stanic.
Ideálním, ovšem nákladným řešením by mohly být stavby typu protihlukových stěn podél linie
tratí s možností monitoringu vzniklých koridorů kamerovými systémy s možností napojení na
Policii ČR.

6

ZÁVĚR

Riziko, že dojde k dopravní nehodě, provází drážní dopravu od jejího vzniku. Proces
kompletního posouzení rizik se ovšem neprovádí dodnes. K postupnému zlepšování této oblasti
značně přispívá i stále narůstající množina již vzniklých mimořádných událostí v drážní
dopravě s nejrůznějšími dopady. Vyhodnocení každé MU obsahuje popis příčin, rozdělení
odpovědnosti, vliv okolností na průběh a případně i možná nápravná opatření. Postupné
zavádění managementu rizik do stávajícího řízení segmentu drážní dopravy bude stále více
využívat poznatků, získaných rozborem již proběhlých a uzavřených MU v drážní dopravě.

7

LITERATURA

•

BERNATÍK, Aleš: Prevence závažných havárií I, SPBI Ostrava 2006, Ostrava. 86 s. ISBN:
80-86634-89-2, 86.

•

DI ČR, [online], Drážní inspekce ČR, Výroční zpráva 2018, [cit. 27.12.2019], 2019 Praha,
Dostupné z WWW:< http://www.dicr.cz/uploads/Zpravy/VZ_2018_DI_fin.pdf>

•

DI ČR, [online], Drážní inspekce ČR, Výroční zpráva 2012, [cit. 27.12.2019], 2013 Praha,
Dostupné z WWW:< http://www.dicr.cz/uploads/Zpravy/VZ_2012_DI_fin.pdf>
351

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

•

DI ČR, [online], Drážní inspekce ČR, Výroční zpráva 2017, [cit. 27.12.2019], 2018 Praha,
Dostupné z WWW:< http://www.dicr.cz/uploads/Zpravy/VZ_2017_DI_fin.pdf>

•

Extra.cz, [online], Policie zveřejnila kamerový záznam z nehody ve Studénce, [cit.
29.12.2019] Dostupné z WWW:<https://www.extra.cz/policie-zverejnila-kamerovyzaznam-z-nehody-ve-studence >

•

Správa železniční dopravní cesty. SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis.
[online]. Copyright © 2013-2015. poslední aktualizace 01. 05. 2015. [cit. 10.8.2018].
Dostupné z WWW: <http://provoz.szdc.cz/portal/ViewArticle.aspx?oid=869998>

352

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

INŽENÝRSKÝ PŘÍSTUP TECHNICKÉHO ZNALCE K HODNOCENÍ
STŘELNÝCH PORANĚNÍ ČLOVĚKA
TECHNICAL EXPERT´S APPROACH TO THE EVALUATION OF HUMAN
GUNSHOT WOUNDS
Ludvík Juříček 3), 4), Martin Ficek 4), Norbert Moravanský 5), 6)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá zvláštnostmi a hodnocením střelných poranění člověka malorážovým
zbraňovým systémem, případně střepinou tříštivé munice. Metodologie vědeckého poznání zde
vychází z morfologie skutečných projektilových poranění a lékařského hodnocení jejich klinické
závažnosti. Současná soudnělékařská praxe ukazuje na postupné úzké propojení dvou doposud
paralelních přístupů k hodnocení střelných poranění, a to lékařského a technického
(balistického). Vlastní kvantifikované hodnocení ranivého potenciálu malorážové střely (MRS)
je pak v současnosti založeno na uplatnění základní hodnotící metody nepřímé identifikace, kdy
je reálný cíl, při experimentálním postřelování, nahrazen substitučním fyzikálním modelem.
Takto provedená balistická simulace je vhodným doplňkem jiných hodnotících metod, které
využívají relativně široké spektrum použitelných analytických nebo experimentálně odvozených
kritérií hodnocení ranivého potenciálu MRS (střepin). Poznatky získané z reálných střelných
poranění mají v tomto systému stále své místo.
ABSTRACT:
The paper deals with the peculiarities and evaluation of gunshot injuries of human by a smallcaliber weapon system or a fragment of shatter ammunition. The methodology of scientific
knowledge is based on the morphology of actual projectile injuries and medical evaluation of
their clinical severity. The current forensic practice reveals a gradual close connection of two
hitherto parallel approaches to the evaluation of gunshot wounds, medical and technical
(ballistic). The actual quantified evaluation of the wound potential of a small-caliber missile
(SCM) is then based on the application of the basic method of indirect identification, where the
real target, in experimental shooting, is replaced by a substitution physical model. The ballistic
simulation thus performed is a suitable complement to other evaluation methods that use a
relatively wide range of applicable analytical or experimentally derived criteria for assessing
the wounding potential of SCM (splinters). The knowledge gained from real gunshot wounds
still has a place in this system.
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Reálné střelné poranění, malorážová střela (MRS), ranivý účinek, ranivý potenciál, ranivá
balistika, substituční fyzikální model, homogenní model, heterogenní model, metoda nepřímé
identifikace, balistická simulace, profil zranění, nepřímá hodnotící metoda, předexperimentální
hodnotící metody.
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Real gunshot wound, small-caliber projectile (SCP), small-caliber missile (SCM), wounding
effect, wounding potential, wounding ballistics, substitution physical model, homogeneous
model, heterogeneous model, indirect identification method, ballistic simulation, injury profile,
indirect evaluation method, pre-experimental evaluation methods.

1

ÚVOD

Problematika znalců a tlumočníků je komplexně řešena především zákonem č. 36/1967 sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 sb. a č. 444/2011 sb. (dále jen „zákon“)
a prováděcí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 sb., ve znění vyhlášek č. 11/1985
sb., č. 184/1990 sb., č. 77/1993 sb., a č. 432/2002 sb. (dále jen „vyhláška“). Dalším prováděcím
předpisem je směrnice ministerstva spravedlnosti ČSSR ze dne 15. 2. 1973, čj. 10/73 o
organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti (dále jen „směrnice“).
V souladu s celosvětovým trendem vývoje soudní expertízy je do organizační struktury
soudních znalců vedle kriminalistické a forenzní expertízy začleněna také znalecká činnost
vědeckých ústavů a odborných pracovišť [1].
Problematika násilných trestných činů (TČ) páchaných s palnou zbraní se zaměřením na
balistiku zranění člověka je v současnosti řešena znalcem působícím ve znaleckém oboru
„Střelivo a výbušniny se specializací na ruční palné zbraně a jejich účinky, munice a její účinky,
ranivou balistiku“. Tato specializace znalecké činnosti je zakotvena v právním systému ČR
vydáním Rozhodnutí o jmenování znalcem (dekretu) č. 163/2008-OD-ZN/2
z 10. 10. 2008 na Ministerstvu spravedlnosti ČR v Praze.

2

BALISTICKÉ
TRAUMA.
BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ

PRINCIPY

ZRAŇOVÁNÍ

Tělo člověka představuje z hlediska ranivé balistiky značně nehomogenní prostředí. Jednotlivé
tkáně mají různou hustotu a tím i rozdílné fyzikální charakteristiky. Průměrná hustota lidského
těla je 1 100 kg.m-3, hustota krve je 1 054 kg.m-3, kosti (zuby) mají
v průměru hustotu 1 650 (2 400) kg.m-3. Orgány jsou zpravidla přesně ohraničeny a odlišnost
jejich hustoty, která vychází z odlišné vnitřní struktury, způsobuje, že přechody mezi nimi jsou
náhlé. Vlastnosti zasažených struktur, významných z hlediska ranivosti, se proto mění nespojitě
- skokem. Tyto skutečnosti velmi ztěžují odhad chování střely v těle a tím i predikci závažnosti
střelného poranění [11].
Průměrná hustota lidských tkání je přibližně 900 krát vyšší než hustota vzduchu. Tím jsou dány
velmi dobré předpoklady pro rozvoj terminálně-balistických jevů, které ovlivňují ranivost střel.
Na konstrukci dané zbraně i střeliva, jejich balistickém výkonu a vlastnostech zasažené tkáně
pak závisí, do jaké míry bude ranivý potenciál střely využit.
2.1

Mechanismus a patologie střelného poranění

Poranění člověka malorážovou střelou (střepinou) je velmi složitý proces, doprovázený
lokálními i celkovými změnami v oblasti nervové, cirkulační, metabolické a humorální. Střelná
354

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

poranění lze dělit na primární a sekundární. Primární střelná poranění jsou vyvolána vlastními
střelami, které mohou za letu nebo při dopadu na tkáň a následném pronikání tkání předat část
své kinetické energie předmětům nebo tkáním, se kterými se setkají při svém pohybu. Při
průchodu pevnými tkáněmi těla, jako jsou např. kosti, může dojít k jejich roztříštění a tyto části
se potom pohybují po vlastní dráze jako tzv. sekundární projektily. Sekundární střelná poranění
jsou způsobována právě těmito sekundárními projektily, které mají vlastní energii a směr
pohybu [11].
V praxi se můžeme setkat se čtyřmi základními typy střelného poranění, průstřelem, zástřelem,
nastřelením a ostřelem.
Faktory ranivého účinku malorážových střel

2.2

Ranivý účinek střely je výsledkem okamžité náhodné souhry řady působících vlivů. Dosažená
úroveň ranivého účinku závisí na dvou základních skupinách faktorů:
•

•

2.2

Vlastnosti biologického cíle. Patří sem druh zasažené tkáně a její fyzikální vlastnosti
(struktura, hustota, hmotnost, mechanická pevnost, elasticita, obsah vody a vzduchu,
stáří a fyziologický stav), balistická odolnost a velikost cíle, které jsou do značné míry
ovlivněny jeho ochranou a krytím a celkový fyzický a psychický stav zasaženého
člověka (únava, strach, motivace, agresivita, psychická odolnost a vnímavost
k poranění, stres, onemocnění), jeho stáří, ale i pohlaví.
Konstrukční a balistické parametry pronikající střely. Patří sem ranivé působení
konkrétní malorážové střely (MRS), které závisí zejména na jejím konstrukčním
uspořádání a použitých výchozích materiálech k její výrobě. Převážná většina MRS je
tvořena pouze kovovými materiály (zejména olovo, ocel, zinek a tombak), přičemž
jejich účinek v cíli je zajištěn kinetickou dopadovou energií postupného i rotačního
pohybu a schopností střely tuto energii předat zasaženému cíli. Těmito
charakteristikami jsou zejména ráže, hmotnost a vnější tvar těla střely, rychlost
(kinetická energie), kterou střela disponuje v okamžiku dopadu do cíle a schopnost
střely předat tuto energii zasaženým tkáním. To je určeno celkovou konstrukcí
a vnitřním uspořádáním (zejména její pevností, deformační a fragmentační schopností
těla střely), ale také její pohybovou stabilitou při pronikání tkáněmi.
Složky ranivého účinku

Střela může působit na biologické tkáně různými způsoby a může tak vyvolat několik možných
vzájemně nezávislých ničivých účinků [7]. Ranivý účinek MRS na živou sílu je vedle místa
zásahu (z pohledu umístění životně důležitých orgánů) výsledkem komplexního působení
průbojného účinku, tříštivého a trhavého účinku a střepinového účinku a účinku sekundárních
střel. Tyto účinky mohou v reálné situaci působit izolovaně nebo společně (synergicky)
rozdílnou intenzitou i v různých kombinacích a mohou tak vyvolat jeden nebo více možných
následků [2]. Jedná se o mechanické poškození tkání (včetně poškození hydrodynamickým
efektem), traumatický šok, zastavovací (porážející) účinek a následný (vedlejší) účinek.

3

KLINICKÁ ZÁVAŽNOST
HODNOCENÍ

STŘELNÝCH

PORANĚNÍ

A

JEJÍ

K posouzení střelných poranění člověka, vyvolaných působením MRS klasické konstrukce na
biologické tkáně a jejich rozsahu a závažnosti, je nutné stanovit základní klasifikaci morfologie
a balistiky vzniku jednoduchého a komplikovaného střelného poranění. Toto vymezení je
rovněž důležité pro vzájemné porovnání střelných poranění způsobených expanzní střelou
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výkonného pistolového (revolverového) náboje a mikrorážovou střelou puškového náboje z
hlediska jejich klinické závažnosti [2].
3.1

Jednoduchá (nekomplikovaná) střelná poranění

Tento typ střelného poranění se vyznačuje menší klinickou závažností a rozsahem (objemem)
zasažených (zničených) tkání a prakticky neexistující výraznou oblastí ovlivněných tkání
pronikem střely při svém postupu anatomickou oblastí. Ve většině případů rozsah a závažnost
střelného poranění tohoto typu výrazným způsobem nesnižuje fyzickou schopnost vedení
bojové činnosti (trestné činnosti) člena OBS (pachatele) bezprostředně po zásahu [11].
Jednoduchá střelná poranění obvykle vznikají při interakci střely a těla člověka, kdy střela
disponuje nízkým balistickým výkonem v okamžiku nárazu na cíl, střela FMJ (celoplášťové
konstrukce), která se při proniku biologickými tkáněmi nedeformuje a ani nerozpadá na
fragmenty, střela se pohybuje ve stabilní poloze s minimálním úhlem náběhu δ a absencí
výrazných vybočení od stabilní polohy, pokud střela nezasáhla životně důležitý (vitální) orgán
v těle člověka nebo případy střelných poranění, kdy střela neproniká do hloubky.
3.2

Komplikovaná střelná poranění

Střelná poranění tohoto typu se vyznačují vysokou klinickou závažností a rozsahem (objemem)
zasažených (zničených) tkání a výraznou oblastí ovlivněných měkkých tkání způsobených
pronikem střely (střepiny) při svém postupu zasaženou anatomickou oblastí. Ve většině případů
střelná poranění tohoto typu výrazným způsobem snižuje fyzickou schopnost volního jednání
člověka bezprostředně po zásahu. Tato poranění jsou způsobována projektily o vysokém
balistickém výkonu, průbojnými střelami nebo malorážovými expanzními střelami a vedou k
vážnému poškození zdraví nebo smrti zasaženého člověka. V posledních několika dekádách se
k těmto zraňujícím agens schopným vyvolat takto závažná poranění přidružují také
mikrorážové střely (ráže menší jak 6 mm). K těmto dnes hojně používaným nábojům patří
puškové náboje ráže 5,56x45 se střelou SS109 a 5,45x39 se střelou 7H6 používané do
současných automatických pušek moderní konstrukce armád NATO a Ruska [2].
Závažnost a rozsah komplikovaného střelného poranění člověka, způsobeného MRS, jsou
ovlivněny typickými mechanismy zraňování živé tkáně. Ve většině případů se jedná
o penetrující (pronikající) střelné poranění, kdy střela proniká do hloubky těla zasaženého
člověka a s vysokou pravděpodobností poškozuje vitální orgány uložené v hloubce, při
střelných poraněních měkkých tkání spojených se zásahem kostí nebo magistrální cévy
a střelná poranění spojená s výraznými tkáňovými ztrátami. Ke komplikovaným poraněním lze
řadit zastavující (porážející) účinek střel nábojů krátkých kulových zbraní nebo hromadných
střel brokovnic určených pro obranu. Tyto střely jsou schopny v důsledku vzniku devastujícího
poranění značného rozsahu vyvolat u zasaženého člověka traumatický šok, který může být
časově odložen, a pokud zasaženému není poskytnuta včasná lékařská pomoc, mohou tato
závažná střelná poranění vést až ke smrti, a to i přesto, že nebyl zasažen žádný životně důležitý
orgán.

4

HODNOCENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ

Základním metodologickým přístupem k hodnocení ranivého účinku MRS na živý organismus
je simulace působení střel na vitální tkáně. Provádí se experimentálně postřelováním
biologických
substitučních
modelů
nebo
zkušebních
bloků
vyrobených
z náhradních materiálů (substitucí) biologických tkání. Metody používané k simulaci
a hodnocení ranivého účinku byly rozšířeny o postřelování fyzikálních modelů takového
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uspořádání a balistických vlastností, které se více blíží k anatomickým strukturám těla člověka.
Balistické experimenty tohoto typu lépe vyhovují simulaci komplikovaných střelných poranění
[7].
4.1

Postřelování zvířat

Složitost všech experimentů se zvířaty spočívá v extrapolaci takto získaných výsledků na
podmínky zásahu člověka. Naše poznání je založeno na studiu chování člověka, které je
ovlivněno účinkem MRS. Pro splnění požadovaného experimentálního cíle, kterým je co
nejpřesnější extrapolace výsledků, je nutné zvolit takové pokusné zvíře, které je z hlediska
velikosti, stavby a rozmístění tkání a vitálních orgánů člověku nejblíže. Pokud chceme zkoumat
průbojný účinek střely sledováním délky střelného kanálu, musí pokusné zvíře odpovídat tomu
svou velikostí. Z těchto důvodů mohou být z experimentu vyloučena menší zvířata, jako jsou
králíci a kočky. K experimentálnímu postřelování se proto v praxi osvědčily koně a hovězí
dobytek, kozy a ovce, psi a především prasata.
Použití laboratorních zvířat (v celkové anestezii) v balistickém experimentu reguluje zákon
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Pro tyto účely je důležitá pátá část zákona,
§ 15, článek 5. Provádět pokusy na zvířatech za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní, bojových
látek nebo munice a k nim příslušných zařízení je zakázáno!
4.2

Postřelování izolovaných orgánů zvířat

Na rozdíl od pokusů na živých zvířatech (v anestezi), je nutné k provedení těchto střeleckých
experimentů vybraná zvířata před operativním vyjmutím jejich orgánů intravenózně podaným
anestetikem usmrtit. K experimentálnímu zkoumání účinku střel malých ráží na vitální orgány
jsou nejčastěji voleny ledviny, plíce a játra psů nebo prasat. Postřelování volně zavěšených
izolovaných orgánů probíhá za 20 až 24 hodin po jejich vyjmutí z těla zvířete [6].
Postřelování vnitřních orgánů pokusných zvířat vykazuje značné rozdíly v rozsahu střelných
poranění. Ačkoli u všech orgánů dochází k průstřelům, je účinek střel na plicní tkáň menší než
na ledviny a játra (parenchymatózní tkáně), které mají křehčí strukturu. Naopak plicní tkáň
obsahuje menší množství vody než ostatní tkáně, což zřejmě je důvodem sníženého uplatnění
hydrodynamického jevu, vznikajícího při pronikání vysokorychlostních malorážových střel
biologickými tkáněmi [3].
4.3

Postřelování kadaverů

Kadavery (lidské mrtvoly) mohou být velmi dobrým substitučním fyzikálním modelem ke
studiu dynamických procesů probíhajících v lidském těle při jeho zasažení malorážovou
střelou. Přestože při pokusech na mrtvolách nemohou být postihnuty fyziologické reakce
člověka na zásah malorážovou střelou, tvoří mrtvoly z hlediska vlastností a uspořádání tkání, a
to i vitálních orgánů nejvěrnější biologický fyzikální model člověka.
Použití kadaverů v balistickém experimentu je v současné době spíše výjimečné. Bylo
příznačné pro začátek minulého století (rok 1904). O postřelování lidských mrtvol
v dřívějších dobách (experimenty na mrtvolách prováděl např. L. A. La Garde) jsou pouze
určité zmínky, které však obvykle nebyly veřejně publikovány. Experimenty s lidskými
mrtvolami zavěšenými na kyvadle výše uvedený autor prováděl za účelem vyvrácení některých
nesprávných názorů týkajících se zastavujícího (porážejícího) účinku malorážového střeliva,
které mezi laickou, ale i odbornou veřejností v té době panovaly [2].
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5

HODNOCENÍ RANIVÉHO POTENCIÁLU MRS

Experimentální zkoumání ranivých účinků MRS je v současnosti realizováno zejména na
substitučních fyzikálních modelech vyrobených z náhradních materiálů (balistická želatina,
mýdlo, plastelína, směs petrolátu s parafínem, gel apod.), nebo kombinace syntetických
materiálů a tkání biologických dárců. V balistických experimentech je proto přednostně
používána metoda nepřímé identifikace, kdy jsou postřelovány substituční fyzikální modely,
méně často živá zvířata nebo jejich izolované orgány.
5.1

Hodnotící postupy založené na metodě nepřímé identifikace

Moderní hodnotící metody používané v experimentální ranivé balistice jsou založeny na využití
zkušebních terčů vyrobených z plastických, resp. pružně plastických náhradních materiálů
(NM), které se svými vlastnostmi více blíží vlastnostem živých měkkých tkání. Vedle dříve
používaného jílu a hlíny našly největší uplatnění balistická želatina, gel, glycerínové
transparentní mýdlo, plastelína a také směs petrolátu s parafínem (PP 75/25) [12], [13].
Experimentálně získané charakteristiky, popisující proces pronikání střel bloky náhradních
materiálů, se staly základem pro odvození nejrůznějších kritérií a metodik kvantitativního
hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel [10].
K nejrozšířenějším hodnotícím postupům využívajících fyzikální modely (zkušební bloky)
zastupující reálný objekt při experimentálním postřelování patří metoda dočasné a trvalé
dutiny, metoda radiálních trhlin, metoda oblasti dočasně a trvale narušené tkáně a metoda
komparační, která je založená na porovnání skutečných střelných poranění.
Zvláštní místo zde zaujímají hodnotící kritéria ranivosti (ranivého potenciálu) navržená
různými autory na základě provedených balistických experimentů.
5.2

Kritéria ranivosti střeliva určeného pro obranu

Pro svou jednoduchost a v mnoha případech dostatečnou přesnost, se v minulosti osvědčily
metody měření hloubek vniknutí střely do různých pevných materiálů, ale také nejrůznějších
plastických médií, která se svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi nejvíce blíží
vlastnostem biologických tkání. Nejpoužívanější pevné NM pro tyto účely jsou jedlové nebo
smrkové dřevo, ocelový a duralový plech předem definovaných tlouštěk. Z plastických
materiálů našly v balistickém experimentu největší uplatnění vedle jílu (hlíny), želatiny, mýdla
a plastelíny, také směs petrolátu s parafínem v poměru 75/25 %. Experimentálně získané
charakteristiky popisující proces pronikání střely do bloku NM se staly základem pro odvození
nejrůznějších kritérií a metodik hodnocení ranivého potenciálu (RP) střeliva tohoto typu na
živou sílu [3].
Nejdůležitější a nejpoužívanější kritéria pro hodnocení RP střel byla B. P. Kneubühlem (2001)
použita k ocenění některých typických zástupců střeliva určeného pro osobní palné zbraně.
Výsledky jsou seřazeny do tab. 1.
Tab. 1 – Porovnání vybraných kritérií ranivosti malorážových střel (podle B. P. Kneubühla)
Tab. 1 – Comparison of selected casualty criterions of small arm projectiles
(according to B. P. Kneubuehl – 2001)
Druh

Typ

mq

vd

I

Ed

náboje

střely

[g]

[ms-1] [Ns] [J]

[cm-3] [l]

VMR

8,0

322

10,8

2,58 415

WK
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C/L

0,69

WTK

RII

PIR

StP

RSP

KO

3,30

11,3

85

14,0 26,5

6,60
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9 mm
Luger

TMHSp

7,5

369

2,77 511

12,4

1,63

7,70

28,2

140

23,9 39,5

7,04

PbR

10,2 249

2,54 316

9,4

0,37

1,97

4.8

65

11,8 29,0

6,51

TMHSp

6,2

354

2,19 388

9,7

1,72

7,09

28,9

106

18,2 31,2

5,62

PbSWC

10,2 252

2,57 324

9,5

1,17

2,02

6,7

76

13,1 32,2

6,59

PbSWC

9,7

220

2,13 235

7,4

0,59

2,30

9,0

64

11,0 30,4

5,47

PbR

10,2 351

3,58 628

15,7

0,70

3,92

21,0

129

23,5 40,8

9,18

TMHSp

8,1

420

3,40 714

16,3

1,62

9,98

40,8

196

33,4 48,5

8,72

TMHSp

10,2 343

3,50 600

15,2

1,45

6,11

22,3

165

28,1 49,9

8,97

VMR

14,9 263

3,92 515

14,9

-

3,53

4,3

117

27,8 64,4

12,72

TMHSp

13,0 275

3,58 492

13,9

1,98

5,41

18,0

81,9

36,9 81,9

11,61

38 Spec.

357 Mag.

45 ACP

Poznámky:
mq

–

hmotnost střely [g]

vd

–

dopadová rychlost střely [m.s-1]

I

–

impuls síly [Ns]

Ed

–

dopadová energie střely [J]

WK

–

kritérium účinnosti podle W. Weigela (1975)

C/L

–

objem dutiny v hlíně podle Caranta a Legraina (1979)

WTK

–

kritérium účinnosti podle K. Selliera

RII

–

Relative Incapacitation Index

PIR

–

Power Index Rating podle E. A. Matunase

StP

–

Stopping Power podle J. S. Hatchera (1927)

RSP

–

Relative Stopping Power podle J. S. Hatchera (1935)

KO

–

KO kritérium podle J. Taylora (1948)

Z analýzy struktury vztahů pro výpočet uvedených kritérií ranivosti pistolových
a revolverových střel vyplývá velký význam balistického experimentu při určování podstatných
složek hodnotícího kritéria. Toto platí především pro kritéria WK a C/L, u kterých ústřední
veličinou je objem dutiny vytvořené střelou v bloku NM [8].
Kritéria WTK, PIR, StP, RSP a KO byla odvozena analyticky s využitím vhodně zvolené
fyzikální veličiny. Těmi jsou nejčastěji celková kinetická energie nebo hybnost dopadající
střely. Zvláštní postavení mezi uvedenými kritérii ranivosti má kritérium RII (relative
incapacitation index). Toto kritérium v sobě zahrnuje kromě objemu dočasné dutiny vytvořené
střelou v tkáních, také její tvar a polohu vzhledem k umístění vitálních orgánů uložených v
hloubce zasažené živé síly. Získání těchto parametrů je ovšem velmi nákladné, protože je
spojeno se studiem značného počtu skutečných střelných poranění nebo rozsáhlými
balistickými experimenty [8].
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5.3

Kritéria ranivosti puškových střel

Vývoj kritérií ranivosti (Casualty Criterion) umožňujících stanovit stupeň tkáňového poškození
zasažené živé síly puškovou střelou probíhal ve třech relativně samostatných vývojových
etapách:
1. Posouzení účinnosti puškových střel podle toho, zda jejich dopadová energie 7 Ed je
postačující k proražení ekvivalentní překážky určité tloušťky.
2. Stanovení limitní hodnoty dopadové energie Ed střely, která ještě zajistí vyřazení
živé síly z bojové činnosti nebo určení jiné fyzikální veličiny 8.
3. Určení pravděpodobnosti vyřazení živé síly z bojové činnosti puškovou střelou
daných konstrukčních a balistických parametrů.
Pro vojenskou ranivou balistiku mají právě pravděpodobnostní kritéria hodnocení účinků
puškových střel zásadní význam. Znamenají další přiblížení experimentální simulace ranivého
účinku puškových střel k jejich skutečnému chování při pronikání biologickým systémem
člověka. Experimentální stanovení pravděpodobnostních funkcí a konstant použitých v těchto
kritériích má pro jejich konečnou podobu zásadní význam [4].
Ačkoli kritéria ranivosti puškových střel prošla vývojem srovnatelným s vývojem kritérií
určených pro hodnocení účinků střeliva krátkých palných zbraní, zachovávají si některá
specifika, která vychází z účelu a použití střeliva tohoto typu. Proto při kvantitativním
hodnocení ranivosti puškových střel je kromě posouzení parametrů střelného kanálu (délka
a tvar dočasné resp. trvalé dutiny) nutné vzít v úvahu i pravděpodobnosti zásahů určitého
regionu těla (hlava a krk, hrudník, břicho, horní končetiny a dolní končetiny). Tyto
pravděpodobnosti, mohou být určeny pouze experimentálně nebo studiem skutečných střelných
poranění, ke kterým došlo v průběhu světových válek nebo lokálních válečných konfliktů (tab.
2).

Tab. 2 - Procentuální rozdělení zásahů jednotlivých částí těla amerických pěšáků ve 2.
světové válce (podle Berne a De Bakey – 1952)
Tab. 2 - Percentage distribution of hits of individual body parts of American infantrymen
during WW II (according to Berne a De Bakey - 1952)
Vnější plocha těla

Část těla

Hlava a krk

Pravděpodobnost
zásahu

[%]

[%]

12

21

7

Praxe ukazuje, že ranivost puškové střely nemůže být obecně popsána jediným energetickým ukazatelem, jak se
může zdát z uvedené etapizace vývoje kritérií ranivosti. Naopak, účinek střel musí být udáván jako funkce řady
parametrů, kterými jsou balistické vlastnosti střely vyjádřené kromě její kinetické energie (0,5 mq vd2) obecnou
α

β

funkcí její hmotnosti mq a rychlosti vd (m q v d ), poloha střelného kanálu, reprezentovaná jeho směrem vzhledem
k ose souměrnosti člověka (živé síly) při zasažení určité části těla a druh bojové činnosti živé síly
v okamžiku zásahu puškovou střelou (obrana, útok …).
S podrobnou analýzou kritérií ranivosti, založených na odolnosti živé síly, se čtenáři mohli podrobně seznámit
na stránkách (Juříček, 2017, s.).
8
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Hrudník

16

13

Břicho

11

8

Horní končetiny (HK)

22

23

Dolní končetiny (DK)

39

35

Není jistě bez zajímavostí, že každý válečný konflikt dosáhl své vlastní procentuální rozdělení
pravděpodobností zásahů jednotlivých částí těla (tab. 3). Příčiny toho lze spatřovat
v samotném charakteru válečného konfliktu, použitých zbraňových systémech válčících stran
a taktickém pojetí vedení bojové činnosti. Celkovou pravděpodobnost vyřazení člověka z boje
lze vyjádřit jako sumu pravděpodobností ztráty pro určitý střelný kanál podmíněných
pravděpodobnostmi zásahu dané části těla [5].
Tab. 3 - rozložení poranění jednotlivých částí těla
Tab. 3 - Development of percentage distribution of wounds of individual body parts
Hlava/krk

Válečný konflikt

Hrudník

Břicho

HK

DK

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

Vietnam 1966 až 1967
(Hardaway 1978)

24

20

14

40

50

Falklandy 1982
(Jackson 1983)

14

7

12

27

41

Afghanistan 1985
(Rautio et al, 1988)

12

3

12

26

43

Gulf 1991
(Spalding et al, 1991)

6

12

11

44

75

Kromě toho, že došlo ke změně charakteru poranění, došlo také ke změně distribuce poranění
jednotlivých částí těla. V současnosti převažují poranění končetinová. Ubylo poranění hlavy
a krku a poranění hrudníku.
Tyto změny byly ovlivněny:
•
•

typem zraňujícího agens (projektil, střepina) a
standardním využíváním ochranných prostředků (ochranné vesty a přilby).

Za povšimnutí stojí fakt, že koncem 80. a začátkem 90. let pozorujeme vzestupný trend počtu
teroristických útoků, především ve velkých a hustě obydlených městských aglomeracích (New
York, Los Angeles, Boston, Londýn, Belfast, Paříž) a na Blízkém a Středním východě (Sírie,
Afghánistán, Izrael, Palestina atd.).
Od roku 1945 proběhlo ve světě mnoho ozbrojených konfliktů, ale pouze asi 25 % z nich mělo
charakter konfliktů mezi regulérními ozbrojenými silami. Jsou v nich používány různé
zbraňové systémy od brokovnic přes krátké automatické zbraně, až po výbušné systémy
profesionálně nebo amatérsky vyrobené. Tyto konflikty jsou charakteristické velkým počtem
raněných, často nechráněných, náhodně zúčastněných osob. Poranění díky použitým
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zbraňovým systémům jsou těžká, mnohočetná a svým charakterem se podobají poraněním
válečným.

6

ZÁVĚR

V příspěvku se autoři soustředili na problematiku střelných poranění člověka, metody jejich
hodnocení a mechanismus a morfologii ranivého působení střely na zasažené biologické tkáně.
Pro klinickou závažnost střelného poranění a stanovení minimálních mezí ranivého účinku
střely má rozhodující význam její průbojný účinek, spolu s dostatečným objemem vytvořené
trvalé (dočasné) dutiny v tkáních. Zvláštní místo v problematice ranivých účinků zaujímají
střely expanzní určené pro pistolové a revolverové náboje a mikrorážové střely puškových
nábojů, které vykazují zvýšený ranivý účinek.
Základním problémem při hodnocení ranivých účinků MRS postřelováním pokusných zvířat
nebo jejich izolovaných orgánů v balistickém experimentu, vedle etického hlediska, je omezená
možnost transformace získaných výsledků měření na lidské tkáně. Rozdíly ve výsledcích jsou
způsobeny odlišností materiálových vlastností živých tkání použitých živočišných druhů, jejich
velikostí, tvarem, stářím a podmínkami, za kterých experimenty probíhaly.
Hodnocení střelných poranění z pohledu jejich klinické závažnosti, provedené na tomto místě,
vyústilo k charakteristice a posuzování nekomplikovaného a komplikovaného střelného
poranění. S ohledem na omezený prostor a poněkud „civilní“ zaměření příspěvku, zde chybí
hodnocení střepinových poranění a jejich zvláštností, ale také poranění vzniklá výbuchem
(„Blast syndrom“).
Z kapacitních důvodů nebylo možné se rovněž podrobněji věnovat metodám a kritériím
hodnocení ranivého potenciálu MRS používané v celé jejich šíři v ranivě balistické a znalecké
praxi. Chybí zde také balistické simulace ranivého působení projektilu na jednotlivé
anatomické části těla člověka a některé předexperimentální metody znaleckého zkoumání.
Jedná se hlavně o numerické simulace a matematické modelování dynamických ranivě
balistických úloh. Jejich obsah a zaměření je využitelný ve fázi přípravy experimentu, kdy je
nutné si ověřit velikost a uspořádání substitučních modelů tak, aby svými parametry plně
vyhovovaly podmínkám a potřebám balistického experimentu.

7
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BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI A KRIZE
SECURITY OF SOCIETY AND CRISIS
Jaromír Novák 9)
ABSTRAKT:
Dnešní společnost je pravděpodobně nejsložitější společností, která kdy na planetě existovala.
Do jisté míry je relativně materiálně vyspělá, současně je však obtížně poznatelná a řiditelná,
a tedy také krizová. Je také nerovnoměrná v mnoha oblastech fungování, což vede k rozporům
ne vždy řešitelným. Současný svět prožívá velice rychlé, prudké a rozsáhlé změny. Tyto jsou
způsobeny jak vědomými, tak nevědomými aktivitami lidí – jednotlivců, kolektivů, regionů,
států, nadnárodních struktur. Zjednodušeně řečeno strukturami mnohdy skryté moci. Svoji roli
zde hrají i pohyby v přírodě, způsobené jak samopohybem vývoje, tak i nechtěnými důsledky
činnosti lidí. Tyto změny mají své kladné stránky, ale také přinášejí svá negativa i rizika a
hrozby pro další vývoj. Potřeba bezpečnosti světa je stále naléhavější a žel také obtížněji
uskutečnitelná.
ABSTRACT:
Nowadays society is most likely the most complicated than that was ever on our planet. To a
certain extent is relatively evolved from material point of view, but in the same time hard to
manage and also with potential for crisis. It is also not equal in many areas which leads to
problems that are hard to solve. Nowadays world goes through quick and major changes. They
are caused by intentional and also unintentional activities of human - single people, regions,
countries, global structures. Simply said structures of often hidden power. Some role is also
played by nature movements caused by development and also consequences of human activity.
These changes have positive sides, but also bring negatives and risks and also threats for future
development. Need for world safety is more urging and in the same time harder to be realized.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Systém, společnost, vývoj, složitost, bezpečnost, krize, minulost, budoucnost, kapitalismus
KEYWORDS:
System, society, development, complexity, crisis, past, future, history, capitalism

1

ÚVOD

Dle teorie i praxe systémové teorie je společnost složena z nekonečného množství prvků,
podsystémů, systémů, nadsystémů. Tato „nekonečnost“ stále narůstá s rozvojem lidského
poznání, lidského tvoření, změn živé i neživé přírody.
Dnešní a zejména budoucí globalizovaná společnost je a bude velmi složitá a chaotická, má a
bude mít řadu problémů, jejichž řešení je nyní a bude i v budoucnu obtížné, a mnohdy i
nemožné. Charakterizovat věci, jevy a procesy v globalizované společnosti, poznat jejich
minulost, přítomnost i budoucnost, jejich příčiny, a hledat jejich řešení, se často vymyká
reálným možnostem. To může vést, a v řadě případů i vede, k jisté rezignaci na poznávací

Příjmení, jméno, tituly – Novák, Jaromír, doc. Ing. CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné
kultury, třída Míru 117, 771 11 Olomouc, mobil 777 621 716, e-mail: jarminov@seznam.cz
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procesy a jejich řízení. Řízení společenských procesů je nanejvýš potřebné, ale také stále
obtížnější.
Společnost, jakožto vysoce složitý a komplikovaný systém se stochastickým chováním, je stále
méně poznatelná a stále méně řiditelná. Vývoj je chaotický, prudce se měnící, disproporční a
málo předvídatelný. Rozhodování, které vždy směřuje k budoucnosti, byť i velmi blízké, je tak
obtížnější. Důsledky rozhodování v sobě nesou jistou míru rizikovosti. To přináší věci, jevy a
procesy, které mohou ovlivňovat bezpečnost, jakožto jednu z hlavních hodnot pro člověka a
společnost. V současném světě jde o celý komplex systémů s jejich tendencemi narušujícími
bezpečnost. To vyžaduje poznání problémů, jejich řízení a také vzdělávání společnosti.
Společnost je někdy nazývána rizikovou. Proč? Odpovědět na tuto otázku je jednoduché a
složité zároveň, neboť sama složitost objektivní reality (jsoucna) je těžko popsatelná. Každé
zjednodušení vede k chybám, stejně tak jako popsání složitosti, neboť z této složitosti se obtížně
hledají východiska a rozhodnutí o dalším vývoji.
„Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné,
když si člověk zvykne žít na účet druhých“. Anton Pavlovič Čechov

2

NĚKOLIK
CHARAKTERISTICKÝCH
SPOLEČNOSTI

RYSŮ

SOUČASNÉ

Jak charakterizovat dnešní společnost? Vzhledem k její složitosti je to dost obtížné, protože
také její proměnlivost je značná. Nehledě na to, že se zde projevuje značná subjektivita. Podat
některé charakteristiky je však potřebné pro řízení. Můžeme říci, že neřízená společnost je
velmi riziková. Uveďme alespoň několik málo zásadních rysů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obrovské množství informací, které je nutno vnímat a zpracovat
Informace nesplňují požadavky na ně kladené pro potřeby rozhodování
Informace jsou často dezinformacemi, které manipulují naše rozhodování
Složitost (komplexita) objektivní reality, překračující rozlišovací schopnosti člověka a
techniky i technologií
Fyzická a duševní integrita člověka ve vztahu k prudkým změnám podmínek bytí
Potřeba a spotřeba (produkce, nadprodukce, podprodukce) hodnot materiální a
nemateriální povahy
Narušování funkce a role peněz a jejich vliv na život člověka a společnosti
Zvyšující se rozdíly mezi potřebou a spotřebou, plýtvání zdroji
Chování a jednání politických stran a politiků, dalších veřejných osob, jejich
nekorektnost, agresivita a projevy síly
Nerespektování zákonitostí vývoje a historických souvislostí
Rostoucí individualismus, neschopnost mezilidské komunikace, osamělost lidí
Rostoucí násilí různého typu
Přerozdělování vlivu mocností, kapitálu a civilizační střety
Terorismus, včetně kyberterorismu
Stále menší možnosti řiditelnosti věcí, jevů a procesů
Stále menší možnosti předvídání vývoje a důsledků našeho rozhodování
Stále menší schopnost předvídat negativní důsledky našich rozhodnutí
Rezignace nad negativními důsledky našich rozhodnutí
Nutnost složité nápravy důsledků našich rozhodnutí
Rezignace lidí na potřebu řídit svůj život, tento svět
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Lze rovněž konstatovat, že systémy svou strukturou i chováním jsou krizové a systémy jsou
také v krizi. Jistěže, toto konstatování není nové a lze říci, že provází celou existenci lidstva.
Historické prameny jsou toho důkazem. Mohli bychom nad tím mávnout rukou a konstatovat
optimisticky či rezignovaně: „Nějak bylo a nějak bude.“ Jenže je také faktem, že možnost
zničení a sebezničení lidstva nebyla nikdy tak silná, jako je tomu v současnosti. Příčinou není
jen sama příroda, ale také člověk svým tvořením. Je kardinální otázkou, do jaké míry je tvoření
prospěšné, či škodlivé. Jak a kdo může a má ovlivňovat vývoj? A nakolik je vývoj vůbec
ovlivnitelný.

3

VOJENSKÝ POTENCIÁL JAKO FAKTOR (NE)BEZPEČNOSTI

K vojenskému potenciálu. Ve dvacátých letech dvacátého století Západ všechny ostatní
civilizace daleko předčil. V letech následujících vojenská síla Západu ve srovnání s ostatními
civilizacemi relativně poklesla, což se odrazilo ve změně poměru početních stavů armád, který
je pouze jedním z měřítek vojenské síly, byť nikoli tím nejdůležitějším. Modernizace a
ekonomický rozvoj vytvářejí zdroje, ale i touhu po větším vojenském potenciálu, což se také
některým zemím daří naplnit. Ve třicátých letech si velmi silné armády vybudovaly Japonsko
a Sovětský svaz, jak se ostatně později ukázalo ve druhé světové válce, a v době studené války
měl Sovětský svaz jednu ze dvou nejmocnějších armád světa.
Dnes má monopol na použití vojenské síly na kterémkoli místě světa Západ, ovšem je nejisté,
udrží-li si jej i do budoucna. Jeví se totiž jako velice pravděpodobné, že o něco podobného se
bude v následujících desetiletích pokoušet jiný, nezápadní stát nebo hned skupina států.
Západem produkované zbraňové systémy jsou dle zákonitostí obchodování prodávány do
různých částí světa (peníze nesmrdí). I když jsou jistá omezení kam se smí vyvážet, nejsou tato
omezení často respektována, a tak tyto systémy působí kontraproduktivně a tím se obrací proti
Západu. Zatím je vojenský potenciál USA takřka bezkonkurenční. Jiný je však problém
realizace vojenského potenciálu a jeho využití. Vzhledem k ekonomickým potížím totiž výdaje
na obranu asi budou klesat., byť zatím rostou.
Po pádu režimu v devadesátých letech minulého století se socialistické země transformovaly
do kapitalismu. Ponechme stranou příčiny a důsledky. Ponechme stranou různá vojenská
uskupení, pakty, kteréžto mají ve svých smlouvách jen samé vznešené věty ve prospěch míru a
demokracie, přičemž praktické chování bývá jiné.
Dle studie Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) v roce 2018
stouply výdaje na zbrojení o přibližně 2,6 procenta na asi 1,822 bilionu dolarů. Což je asi 42
bilionů korun českých. Je-li náš státní rozpočet přibližně 1,6 bilionů korun, pak je to
astronomická suma vložená do zbrojení. Je nutno podotknout, že uvedená suma na zbrojení
bude ve skutečnosti vyšší, protože řada výdajů je skryta pod jinými položkami (třeba výzkum).
Za úvahu stojí, zda a nakolik je všeobecně prospěšné zbrojení vůbec (aniž si autor chce hrát na
snílka pravdy a lásky, na pacifistu). Už v šedesátých letech minulého století tehdejší president
USA Eisenhower upozorňoval na vznik a rostoucí vliv vojenskoprůmyslového komplexu.
Zbrojní výroba je vysoce lukrativní a přináší tak zisky na jedné straně a zkázu na straně druhé.
Není nad „svobodné zabíjení“ ?!
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Tab. 1 – Výdaje na obranu v roce 2018
Tab. 1 – Current expenses for defense in 2018
Výdaje v mil.

Podíl na světových

Podíl ve vztahu

dolarů

výdajích v %

k USA

USA

649

35,76

-

2.

Čína

250

13,77

2,59

3.

Saúdská Arábie

67

3,69

9,68

4.

Indie

66

3,64

9,83

5.

Francie

63

3,47

10,30

6.

Rusko

61

3,36

10,64

7.

Velká Británie

50

2,75

12,98

8.

Německo

49

2,70

13,24

9.

Japonsko

46

2,53

14,10

10.

Jižní Korea

43

2,37

15,09

11.

Itálie

27

1,49

24,03

12.

Brazílie

27

1,49

24,03

13.

Austrálie

26

1,43

24,96

14.

Kanada

21

1,16

30,94

15.

Turecko

19

1,05

34,15

Rok 2018

Stát

1.

Celkem těchto patnáct zemí vydalo v roce 2018 na obranu (zbrojení?) 1,464 bilionů dolarů, což
je 80,4 procent světových výdajů. Svět celkem vydal 1,815 bilionů dolarů, což je 100 procent.
Tabulka vybízí k různým kalkulacím a úvahám. Třeba tolik nebezpečné Rusko má výdaje 10,64
krát nižší, než USA. Dále bychom mohli počítat výdaje států NATO atd. Nabízí se otázka, kdo
koho může ohrožovat. Role NATO v současném světě je stále více předmětem pochyb, rozporů
a možných konfliktů.
Česká republika koupí od USA vrtulníky. Dle různých názorů odborníků na bezpečnost a
výzbroje jde o zbytečně utracené peníze - v čí prospěch?

4

HISTORIE JAKO
SPOLEČNOSTI

ZDROJ

POUČENÍ

O

BEZPEČNOSTI

Vývoj je vždy dialektickou jednotou minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je tomu tak i
s podmínkami pro život člověka, ochranu jeho žití, jeho širokou bezpečnost. Člověk se zcela
zákonitě chránil před vlivy počasí, před sebou samým, před ostatními lidmi, kmeny, státy.
Chránil se před dalšími vlivy důsledků chování systémů fauny a flóry. A také před důsledky
chování systémů převážně s lidskou strukturou. V raných dobách ještě nevěděl nic o
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kybernetice a systémové teorii. Nejprve využíval nabídky přírody a tuto využíval ve svůj
prospěch, postupně ji přetvářel a jejích možností využíval stále více a tak si přírodu
podmaňoval. Dnes jsme v situaci, kdy důsledky tohoto podmaňování jsou na zlomové hranici.
Člověk si bral a bere pro své přežití a potřeby nutné i nadbytečné, či zbytečné, či pro své pohodlí
z přírody řadu zdrojů, které už teď chybí nebo v budoucnu budou chybět. Svými aktivitami si
vyráběl a vyrábí odpady, ve kterých se dusí a které ho obrazně řečeno mohou pohltit jakožto
svou součást. Životní prostředí je enormně zatěžováno a je zřejmě nenávratně poškozeno i
v důležitých prvcích svého křehkého ekosystému.
V oblasti celospolečenské se uskutečnily dvě největší války, jaké lidstvo poznalo. První světová
válka trvala 4 roky, zúčastnilo se jí 38 států, počet mobilizovaných vojáků přesáhl 70 milionů
mužů, z nichž 10 milionů padlo (jakoby zmizela celá naše republika) a 20 milionů bylo zraněno.
Poprvé bylo použito tanku a letadla a bojových chemických látek moderní povahy.
Druhá světová válka trvala 7 roků. Do války bylo zapojeno 61 států, bojovalo v ní více než 110
milionů vojáků. Zahynulo v ní 50 - 60 milionů lidí, a další desítky milionů utrpělo zranění,
včetně doživotních následků. Hmotné a materiální škody se nepodařilo vyčíslit. Po oficiálním
skončení války v Evropě bylo ze strany USA poprvé použito jaderné zbraně na japonská města
Hirošimu a Nagasaki. Došlo celkově k velkému rozvoji nejen vojenské techniky a vojenského
umění.
Obě světové války znamenaly nevídaný rozsah změn na mapě lidstva, zásah do osudů lidí,
změnily vývoj i rozvoj celého lidstva a předurčily do vysoké míry budoucnost obyvatel planety
v mnoha směrech a důsledky těchto válek jsou patrné dodnes a do značné míry budou patrné i
v budoucnu. A to jak v negativním, tak i v pozitivním smyslu slova.
V poválečném období došlo ke vzniku soustavy socialistických států a rozdělení světa na dvě
protikladné a nesmiřitelné soustavy. V tehdejší řeči na kapitalistickou soustavu a socialistickou
soustavu. Jejich rozpory navzájem i uvnitř nich samých přinesly řadu pokrokových výsledků,
ale také řadu záporů. I tímto byly ovlivňovány podmínky pro bezpečnost.
Lidstvo také bylo několikrát na pokraji třetí světové války. Mnoho odborníků tvrdilo, že by to
mohla být válka poslední. Proč? Protože nasycenost jadernými zbraněmi byla asi sedmkrát
vyšší, než bylo potřeba ke zničení zeměkoule. Rozhodující roli zde hrála rovnováha jaderných
arsenálů SSSR a USA. Poprvé v historii lidstva byly tyto zbraně zárukou míru, protože jejich
použití by bylo smrtelné pro obě velmoci a zbytek světa také.
Na přelomu devadesátých let došlo k rozpadu bipolárního světa a nástupu nové demokracie,
lépe řečeno k nástupu kapitalismu, neboť demokracie není totéž co kapitalismus. Nový či jiný
potenciál pro nebezpečí a zároveň nebezpečí se začíná realizovat.
V roce 2019 se v České republice slavilo třicet let od listopadové revoluce 1989. Přes oficiální
a někdy také manipulovanou radost se ukazuje, že ne všechny myšlenky a sliby byly naplněny
a splněny. Zejména generace, která zažila minulý režim před rokem 1989, v nemalé míře tento
režim i přes řadu nedostatků vnímala a dodnes vnímá s porozuměním. Každý režim má své
nedostatky, protože ho tvoří lidé a ti nejsou dokonalí. Jeden z disidentů (raději ho nebudu
jmenovat) v rozhovoru pro tisk v srpnu 2019 prohlásil: „zkazili jsme, co jsme mohli“.
Rozdělení kultur ve světě je obrazem rozdělení moci. Obchod sice může, ale také nemusí
záviset na politice, nicméně kultura vždy následuje moc. Po celé období lidských dějin většinou
mocenská expanze civilizací probíhala součastně s rozkvětem, přeměnou i zánikem kultury a
často ji využívala k prosazování vlastních hodnot, zvyků a institucí v jiných společnostech.
Universální civilizace se bez universální moci neobejde. Téměř univerzální civilizaci se
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v omezených hranicích antického světa podařilo vytvořit římské moci. Rozšíření západní
kultury do velké části současného světa vyvolala západní moc – v devatenáctém století ve formě
evropského kolonialismu, ve století dvacátém ve formě americké hegemonie. Ale doba
evropského kolonialismu je již minulostí, pomalu končí i americká hegemonie, a tak dochází
k oživení historicky zakořeněných zvyků, jazyků, náboženství a institucí, v důsledku čehož
nastává i eroze západní kultury. Znovuoživení nezápadních kultur po celém světě vyvolává
rostoucí moc nezápadních národů, která je důsledkem modernizace.
Západní kultura je v poslední době založena především na materiálních hodnotách. A také na
násilí. Je to kultura? K čemu je nahromaděné bohatství, které nelze spotřebovat a které chybí
jinde? Technologická nezaměstnanost spolu s nespravedlivým rozdělováním produkce může
být příčinou nedobrého vývoje v budoucnosti. Jak se vyrovná životní prostředí s jeho
devastací? A jak se vyrovná člověk s tímto prostředím? Nejsou třeba zde limity vývoje a
managementu? Co obecná bezpečnost? Co falešné jistoty a naděje a lži managerů všeho druhu
a jejich obrovské podvody? Co zmatenost a nejistota a beznaděj? Co vůbec smysl života? Co
péče o méně schopné a méně úspěšné? Jakou roli má zastávat stát a jakou soukromý sektor?
Jaká má být světová politika a ekonomika? Jaká má být role mezinárodních organizací?
V roce 2019 zatím nejsilněji zazněly názory na přepisování historie, přepisování výsledků
války. Z vítězů jsou poražení a z poražených vítězové. Zločinci jsou oslavováni a posmrtně
vyznamenáváni. Kromě pomyslné vlády svobody se rozrůstá vláda peněz, vláda nenávisti,
vláda nesourodosti, vláda nesmiřitelných protikladů a vláda špatných mezilidských vztahů
vůbec. Dále to autor nechce rozebírat.
V závěru této kapitoly několik názorů z knihy Edvarda Beneše Demokracie dnes a zítra. Kniha
vyšla v roce 1946. V části o fašismu rozebírá jeho příčiny a projevy. Stojí za to si je i dnes
připomenout. Fašismus jako doktrína vychází z filosofické základny, která je charakteristická
pro jednu velkou část myšlenkového světa na začátku 20. století., a která v hrubých rysech
vtiskuje výrazný svůj znak poválečnému politickému boji v Evropě. Nese v sobě odpor proti
všem trvalým a věčně pravdivým hodnotám, odpor proti všeobecně uznávané všelidské
morálce, odpor proti rozumu a proti každému racionalismu a intelektualismu vůbec. Vývoj je
neustálý materiální biologický boj, vývoj a změna a boj je podstatou všeho vývoje. Fašismus
byl původně hnutím, reakcí, negací toho, co dosud bylo a je.
I z toho se lze poučit pro dnešní společnost a její bezpečnost, pro její krize a krizovost.

5

ZÁVĚR

Uvedené rizikové faktory mohou výrazně ovlivnit zejména budoucnost. Budoucnost nemusí
být negativní, pokud se podaří rizika co nejlépe eliminovat, pokud k tomu budeme mít dostatek
zdrojů a budeme vědět, jak je použít. Jinak formulováno – vývoj rizik lze usměrňovat, tedy
řídit. Řídí každý člověk, s růstem v hierarchii řízení roste i řídící moc a odpovědnost.
Uváděná problematika není jen záležitostí řídících pracovníků v různých oblastech
společenského života, je záležitostí každého člověka. Každý může napomoci zlepšování situace
či předcházení vzniku a rozvoje rizik. Možnosti působení jsou různorodé, s rostoucím vlivem
v hierarchické struktuře nabývají na významu.
Zmiňovaná problematika je složitá a mnohovrstevná. Vzbuzuje mnoho otázek a málo odpovědí.
Obsah příspěvku není optimistický, je spíše varovný. Je tomu tak proto, že stav podmínek
existence, zejména v oblasti obecné bezpečnosti není dobrý, vyžaduje poměrně významná
rozhodnutí a řešení.
Přejme si, aby budoucnost nám byla nakloněna a my jí také.
369

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

6

LITERATURA

[1] BENEŠ, Edvard: Demokracie dnes a zítra.ČIN, 1946, Praha, počet stran 346
[2] JIRÁSEK, Jaroslav: Management budoucnosti. Professionalpublishing, 2008, Praha, ISBN
978-80-86946-82-5
[3] NOVÁK, Jaromír: Aktuální problémy bezpečnosti. In: Podniková ekonomika a
manažment, mimořádné číslo, Medzinárodná vedecká konferencia „Globalizácia a jej
sociálno-ekonomické dósledky ´11“., 2011, Žilina: Žilinská univerzita, ISSN 1336-5878
[4] NOVÁK, Jaromír: Some Risk Trends in Development. In: Bezpečnostní management a
společnost, sborník z mezinárodní konference, 2012, Brno, Univerzita obrany, ISBN 97880-7231-871-1.
[5] NOVÁK, Jaromír: Systém Surroundings of Safety and Education. In: 7th Scientific
International Conference Crisis Management Environmental Protectionof Population
Bezpečnostní management a společnost, sborník z mezinárodní konference, 2012, VŠKE
Brno, ISBN 978-80-86710-57-0.
[6] www.mvcr.cz
[7] www.sipri.org

370

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

HAVÁRIE V CIVILNÍM LETECTVÍ
ACCIDENTS IN CIVIL AVIATION
Jan Procházka 10, Dana Procházková

11

ABSTRAKT:
Na základě databáze leteckých nehod zpracované IATA a sestavené specifické databáze dopadů
leteckých nehod na veřejná aktiva jsou shrnuty příčiny nehod civilních letadel. Pomocí nástroje
inženýrství zabývajícího se riziky (diagram rybí kosti) jsou zobrazeny příčiny havárií v civilním
letectví. Zvláštní pozornost je věnována prvotním příčinám, které tkví v neznalostech a ve
špatných rozhodnutích při řízení letadel nebo letového provozu. Závěrem jsou uvedeny návrhy
zlepšení zpracovaná z hlediska integrálního řízení bezpečnosti civilního provozu letadel.
ABSTRACT:
On the basis of IATA accident database and compiled specific database of impacts of aircraft
accidents on public assets there are summarized the causes of accidents of civilian aircrafts.
Using the tool of risk engineering, i.e. the fish bone diagram, there are the causes linked into
logical units and there are further studied in detail. Special attention is paid to the root causes,
which are inhered in ignorance, bad decisions and bad management of aircraft or air traffic
control, i.e. to the organizational accidents. Therefore, in conclusion, there are listed
suggestions for improvements processed from the perspective of integral safety management of
civilian aircraft operation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Bezpečnost, havárie, dopady, příčina, organizační nehoda.
KEYWORDS:
Safety, accident, impacts, cause, organizational accident.

1

ÚVOD

Letecká doprava je nejbezpečnější formou přepravy, ve srovnání s jinými druhy přepravy je
malý počet dopravních nehod, avšak jejich dopady v případě zničení letounu jsou fatální. Podle
údajů IATA (International Air Transport Association – Mezinárodní asociace leteckých
dopravců) např. v roce 2006 celosvětově došlo k 0,65 dopravním nehodám s fatálními následky
na 1 milion letů. V počtu dopravních nehod existují značné rozdíly mezi regiony –
nejbezpečnější jsou střední a západní Evropa, Severní Amerika a Austrálie, nejméně bezpečná
je Afrika. Každý rok se také vyskytuje řada jevů, které v terminologii zabývající se nehodami
a haváriemi označujeme jako skoro-nehody, tj. jevy, kde fatálním následkům zabránila rychlá
reakce člověka, např. pilota, který nouzově přistál, když motory přestaly pracovat v důsledku
nasátí ptáků do motoru.
Na základě databáze leteckých nehod IATA, a především vlastní sestavené specifické databáze
dopadů leteckých nehod na veřejná aktiva jsou shrnuty příčiny nehod civilních letadel.
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Speciální pozornost je věnována příčinám, které působí neznalost, špatné rozhodnutí a špatné
řízení letadla či letového provozu, tj. organizačním haváriím. Proto jsou v závěru uvedeny
návrhy na vylepšení zpracované z pohledu řízení integrální bezpečnosti provozu civilních
letadel.

2

POZNATKY O ORGANIZAČNÍCH HAVÁRIÍCH

V dnešní technologické praxi se používá pojem „organizační havárie“ [1]. K jeho vymezení
došlo při zavádění směrnice Seveso I do praxe, při kterém byly na základě analýzy závažných
havárií, které byly nahlášeny od zavedení směrnice, identifikovány oblasti pro nová ustanovení
v nové směrnici. Jednou z oblastí příčin havárií se ukázaly přístupy k řízení (koncepce řízení)
a systémy řízení v objektech chápaných systémově.
Příčiny organizační havárie se dnes dle [1] hledají ve třech základních aspektech:
•
•
•

organizační procesy,
podmínky, které působí vznik chyb nebo porušení předpisů,
neřešené problémy, které dovolují chyby a/nebo porušení předpisů.

Organizační procesy zahrnují čtyři procesy, které jsou součástí každé technické či
technologické organizace:
•
•
•

projekce a konstrukce,
výstavba,
provoz a údržba.

Uvedené procesy jsou zabudovány ve třech provázaných činnostech: stanovení cílů v rámci
hospodářské a sociální situace podniku; organizace podniku pro splnění stanovených
dlouhodobých strategických cílů; a řízení provozních činností.
Podmínky, které působí vznik chyb, jsou: neseznámení s úkolem; nedostatek času; špatný
odstup signálu od šumu; neporozumění mezi konstruktérem a uživatelem; nevratnost chyb;
zahlcení informacemi; záporný převod mezi úkoly (špatné předání úkolů); špatné vnímání
(podcenění) rizika; špatná zpětná vazba ze systému; nezkušenost; špatné pokyny a postupy;
nedostatečná kontrola; nevhodné vzdělání osoby s daným úkolem; nepřátelské prostředí; a
monotónnost a nuda.
Podmínky, které působí porušení předpisů a pravidel jsou: nedostatek kultury bezpečnosti
v organizaci; rozpory mezi řídícími pracovníky a zaměstnanci; špatná morálka; špatný dohled
a kontrola; normy tolerující porušování předpisů; špatné vnímání zdrojů rizik; postřehnutelný
nedostatek péče a zájmu vedoucích pracovníků; malá hrdost na vlastní práci; machrovský
přístup k práci, který povzbuzuje podstupování rizik; víra, že se nemůže nic špatného stát; nízká
sebeúcta; poznaná bezmocnost; postřehnutelné povolení pro porušování pravidel; obojaká,
dvojsmyslná nebo zjevně nesmyslná pravidla; a věk a pohlaví: mladí muži se dopouštějí
porušování pravidel.
Neřešené problémy, které dovolují chyby a porušení předpisů / pravidel jsou:
1. Chyby se dějí jako důsledek problémů v informačních procesech a dají se pochopit ve
vztahu k poznávacím funkcím jednotlivce. Dají se minimalizovat školením, zlepšením
pracovišť, definicí rozhraní, lepším informováním atd.
2. Porušení předpisů / pravidel jsou založeny na motivaci. Jsou společenským jevem a dají
se pochopit jen v souvislostech dané organizace. Porušení se musí odstranit změnou
přístupů, přesvědčení, norem, morálky a kultury bezpečnosti.
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Další podrobnosti lze najít pracích citovaných v [1].
Na základě šetření velkých havárií lze konstatovat, že řada primárních (kauzálních) a
sekundárních příčin se u nehod opakuje, ačkoliv existuje poměrně dost znalostí potřebných
k prevenci nejen skoro nehod, ale i závažných havárií, ke zmírnění jejich dopadů, a tím ke
zmenšení ztrát a škod s nimi spojených. Příčinou daného stavu, kromě lidského činitele, jsou
nedostatky jak v zavedení funkčního systému řízení bezpečnosti, tak i neznalost závěrů z již
vyšetřovaných nehod a havárií [1].
Je skutečností, že i v organizacích, v kterých se vyskytly havárie, jsou s postupem času a
změnami personálu původní opatření provedená po proběhlé havárii zapomenuta nebo nejsou
předána všem pracovníkům v dané organizace. Proto je třeba zavést následující opatření ke
zlepšení společné paměti organizace:
1. Připojení poznámky ke každému pokynu, předpisu nebo normě, proč je právě takový.
2. Popis staré i nedávné havárie v podnikovém tisku s poučeními z nich vyplývající, a
projednání na školeních o bezpečnosti pro všechny složky podniku.
3. Pravidelná kontrola dodržování vydaných opatření.
4. Odstranění existujících zařízení teprve po poznání, proč bylo instalováno. Zrušení
původního postupu po zjištění, proč byl přijat. Je to nutné, aby se neodstranilo něco, co
má zabránit havárii nebo má zmírnit její dopady.
5. Zavedení lepšího informačního systému pro nalezení podrobností o haváriích a
vydaných doporučeních po havárii.

3

ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ RIZIK

Vzdušný prostor kolem nás je využíván mnoha různými subjekty, které mají rozdílné možnosti
a požadavky. Zatímco rekreační a sportovní letci preferují volnost pohybu a co nejnižší nároky
na finančně náročné přístrojové vybavení letadla, obchodní letecká doprava vyžaduje nejvyšší
úroveň bezpečnosti a přesnosti poskytovaných služeb.
Neustále se zvyšují požadavky na propustnost vzdušného prostoru. Tím nevyhnutelně narůstají
rizika spojená s řízením letového provozu. Ačkoliv je ve sledovaném odvětví na bezpečnost
kladen maximální důraz za všech okolností, dochází ve vzdušném prostoru k událostem, které
jsou na hraně nebo i za hranou stanovených bezpečnostních limitů. Může se jednat o selhání
lidského faktoru, technických zařízení na zemi i palubách letadel, ale i systému řízení letového
provozu.
Každé řízení rizik směřuje k jeho ovládání. Představuje kulturu, procesy a struktury zaměřené
na efektivní řízení potenciálních příležitostí a možných nežádoucích důsledků. Je to interaktivní
proces, který se skládá z kroků, které při zachování plánované postupnosti umožňují trvalé
zkvalitnění rozhodnutí a tím i následné zlepšování výsledků uskutečňovaných procesů. Řízení
rizik musí být integrální činností každé řídící praxe, bez ohledu na úroveň řízení [2].
Dobré řízení a správné rozhodování je možné jen tehdy, když máme kvalitní data a umíme
využít nástroje, které máme k dispozici. Data musí být validovaná, což znamená, že známe
jejich velikost a přesnost a mají tak vypovídací schopnost pro řešený problém. Základním
předpokladem k tomu, abychom byly schopni včas předvídat pohromy a učinit preventivní
opatření ke zmírnění následků, je získání správných a přesných dat. Zkoumáním dat a zjištěním
souvislostí mezi daty získáváme důležité informace. Pokud takto získané informace dokážeme
správně interpretovat v souvislostech, hovoříme o tom, že máme znalosti [2].
Do pěti klíčových aktivit prováděných v rámci řízení rizika dle [2] patří:
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1. Vymezení cíle a centra zájmu: identifikovat kontext, určit prioritní cíle a určit oblast a
centrum zájmu úkolu. Výběry v rámci této aktivity jsou založeny na hodnocení zájmů
a entit. Tím stanovíme, které riziko nás zajímá.
2. Popis: směřujíce k objektivnímu pochopení pravděpodobnosti a velikosti dopadu (v
kvalitativním nebo lépe kvantitativním vyjádření). Jedná se o vysoce technickou nebo
vědeckou činnost.
3. Rozhodnutí: vyhodnocení kvality předpovědi, pokud možno popisným krokem, balanc
kladných a záporných důsledků. Rozhodnutí, jak zmírnit a řídit riziko a implementovat
opatření. Toto reprezentuje klíčový krok rozhodnutí v rámci řízení rizika.
4. Komunikace: projednání s klíčovými aktéry procesu a ostatními zúčastněnými. Měla by
být zahrnuta i komunikace s veřejností, konzultace, odstranění konfliktů a stanovení
partnerství.
5. Monitoring a poučení: činnost, která popisuje monitoring a důsledky rozhodnutí a
činnosti, které způsobují změnu podmínek a objevení nových důkazů. Činnost má být
orientována na výstupy.
Pro posuzování účinnosti řízení rizika se používá index, který hodnotí výkonnost řízení rizika
– RMI (Risk Management Index). Jedná se o kvalitativní míru, která je založená na cílech, které
si řízení rizik vytyčilo [2].

4

DATA O NEHODÁCH CIVILNÍCH LETADEL A METODY JEJICH
ZPRACOVÁNÍ

Civilní letecká doprava ve světě v roce 2015 měla jen 16 fatálních nehod, což je doposud
nejlepší výsledek v její historii [3]. Při těchto nehodách zahynulo 560 osob (pro srovnání
s jinými druhy dopravy – jen v ČR za rok 2015 zahynulo na silnicích 660 osob). Uvedená
statistika se vztahuje na letadla s minimální kapacitou 14 cestujících, přičemž celkový počet
letů za uvedený rok dosáhl hodnoty asi 34 milionů, tj. úmrtí jednoho cestujícího při letecké
nehodě připadá na asi 4 857 000 letů [3]. Ze stejné práce vyplývá, že se daří globálně jen pomalu
snižovat počet leteckých nehod, a že každá letecká nehoda si bere stále více životů.
Pro účely práce byla použita databáze IATA [4], speciální databáze leteckých pohrom [5] a
speciálně vytvořená databáze nehod civilních letadel pro léta 1996-2016, tabulka 1 [6].
Na základě výsledků šetření nehod, které jsou uvedeny v citovaných databázích, jsou roztříděny
příčiny nehod a skoro-nehod a pomocí nástroje rizikového inženýrství, tj. diagramu rybí kosti
(Fishbone diagram), jsou příčiny propojeny do logických celků, které a jsou dále rozvedeny
k tomu, aby bylo možno navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti sledovaného letového
provozu.

5

PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD CIVILNÍCH LETADEL

Na základě posouzení potenciálu působení jednotlivých pohrom náležících do souboru pohrom,
který označujeme All-Hazard-Approach [2], na letový provoz a z údajů v citovaných
databázích jsou hlavní příčiny vzniku dopravních nehod a skoro-nehod [7] v provozu civilních
letadel následující:
Tabulka 1 - Databáze vybraných událostí 1996–2016 [6].
Table 1 – Database of selected events 1996 – 2016 [6].
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1. Technické – spojené s letounem:
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•
•
•
•
•
•
•

konstrukční chyba letounu (chybná konstrukce a umístění palivové nádrže, chybná
konstrukce výměníků, zřejmé možnosti elektrického zkratu, stabilita apod.),
špatná údržba letounu,
nesprávně naložený letoun,
náhlá technická závada letounu (vysazení motoru, směrového kormidla nebo jiného
důležitého zařízení, výpadek klimatizace apod.),
nedostatek paliva,
selhání technického vybavení řídicího systému letadla (výpadek přístroje měřícího
výšku letounu, výpadek radiového spojení s letištěm apod.),
nefunkční zálohovaný systém v případě potřeby.

2. Technické – spojené s letištěm:
•
•
•
•
•
•
•

umístění letiště v území (moře, hory, vysoké stavby apod.),
konstrukční chyba při stavbě letiště (příliš krátká runway, runway ve směru, ve kterém
je často protivítr apod.),
stav runway (konstrukční chyba, nepořádek na letištní ploše, špatná údržba – nerovnosti,
led, sníh apod.),
chybí pozemní radar
náhlá technická závada přístrojů na řídící věži (špatná údržba, selhání technického
vybavení řídicího systému na dispečerském stanovišti apod.)
rozmístění techniky pro obsluhu letounu (tankování, vykládka a nakládka zboží, nástup
a výstup lidí apod.),
fyzické zničení letiště (válka, loupežné přepadení, teroristický útok, …).

3. Řízení letového provozu – fyzické příčiny:
•
•
•
•
•

umístění letounu na nesprávnou runway,
překážky na runway,
nedostatečné radiové vybavení letiště,
nedostatek znalostí a zkušeností obsluhy letiště (pracovníka navigujícího pohyb letadla
po letištní ploše),
nefunkční pozemní varovný systém udávající minimální bezpečnou nadmořskou výšku
letounu u letiště.

4. Řízení letového provozu – organizační příčiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navedení letounu na nesprávnou dráhu při startu, letu i přistání (kolize letadel, vyjetí
z dráhy apod.),
špatné zvážení meteorologických podmínek (chybné informace pro navedení letadla),
odeslání chybných instrukcí letadlům kvůli selhání řídicího systému na dispečerském
stanovišti (např. v důsledku výpadku elektrického proudu, výpadku PC apod.),
odeslání chybných instrukcí letadlu kvůli chybě nebo neznalosti dispečera,
zmatek na dispečerském stanovišti (špatné informace pilotům, zpožděné informace
apod.),
nedostatek pozemního personálu na letištní ploše (srážka letadel apod.),
chyba pozemního personálu (při navádění letadla, úklidu letiště, údržbě letiště apod.),
špatně rozdělené odpovědností na řídící věži,
nedostatečná komunikace s piloty letadel v obslužném prostoru,
nedostatek znalostí a zkušeností obsluhy na řídící věži,
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•

neexistence instrukcí pro podporu pilotů, kteří se dostanou do nenadálých nouzových
až kritických situací.

5. Řízení letového provozu – kybernetické příčiny:
•
•
•
•

zkreslení údajů z monitorovací sítě (chybné instrukce pilotům a od pilotů, zmatek na
řídící věži apod.),
chybný software (nezvažuje všechny možné varianty letových situací, z čehož plynou
chybné instrukce pro piloty i personál),
nedostatečný hardware (špatné vyhodnocení dat, odeslání chybných instrukcí letadlům
z důvodu selhání PC, zpoždění zpráv apod.),
hackerský útok na řídící centrum vybavení dispečerské věže.

6. Ovládání letadla:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chyba pilota při ovládání letadla (kvůli zdravotnímu stavu, únavě, chybné informaci z
řízení letového provozu, selhání kritického zařízení letadla v důsledku špatné údržby,
chybnému vyhodnocení situace – úhel a rychlost pro vzlétnutí a přistání, náraz na
plochu, vypnutí funkčního motoru místo vadného, - start, přistávání – požáry, vyjetí
z dráhy, vyřazení přístrojů z činnosti v důsledku solární bouře, geomagnetické bouře
apod.),
chyba pilota při vyhodnocení meteorologických podmínek (výboj statické elektřiny,
propad letadla, vývrtka apod.),
chyba pilota při výskytu neočekávaných podmínek (kvůli nedostatečné přípravě na
zvládnutí nouzových podmínek – turbulence, snížená viditelnost apod.),
chyba pilota (nepoužití protinámrazových systémů, nepoužití nouzového volání apod.),
chyba pilota při přípravě stroje k letu (špatné naprogramování autopilota před letem,
špatně nastavený výškoměr, mylně nastavené výchozí údaje, např. u přetlakového
systému apod.),
chyba pilota při ovládání radiostanice,
chybná spolupráce pilota a posádky,
chyba pilota při ohlašování (použití chybného volacího znaku letadla – malý rozestup
mezi letadly),
požár nebo dým v pilotním prostoru, prostoru pro cestující, v nákladových prostorech
nebo požár motoru,
špatný úmysl pilota (změna kurzu, nereagování na pokyny z řídící věže nebo
doprovodných letounů apod.),
neznalost pilota (neučí se postupy ovládání letadla při nenadálých nouzových až
kritických situací – předcházení a zvládnutí vývrtky aj.).

7. Útok na letadlo:
•
•
•
•
•
•

raketa / střela z jiného letadla či z pozemního cíle,
zacílení laseru a oslnění pilota,
protiprávní čin na palubě letadla,
špatný úmysl dispečera,
špatný úmysl obsluhy na letišti (pracovníka navigujícího pohyb letadla po letištní ploše),
srážka letadla s ptákem.

Diagram rybí kosti (Fishbone diagram) zobrazující základní kategorie příčin dopravních nehod
civilních letadel je uveden na obrázku 1.
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Obr. 1 - Roztřídění příčin dopravních nehod civilních letadel.
Fig. 1 - Sorting out the causes of civil aircraft traffic accidents.
Výše uvedené údaje ukazují, že příčiny dopravních nehod civilních letadel jsou různorodé a že
nejsou jen na straně pilota a letadla, ale i v oblasti řízení letového provozu.

6

DOPRAVNÍ NEHODY CIVILNÍCH LETADEL, ZPŮSOBENÉ
NEDOSTATKY V ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ A NÁVRHY NA
ZLEPŠENÍ

Na základě vymezení příčin organizačních havárií v odstavci druhém výše, mají letecké nehody
civilních letadel patřící do kategorie organizačních havárií příčiny:
•
•
•
•
•

technické – spojené s letounem: konstrukční chyby; špatná údržba; nesprávně naložený
letoun,
technické – spojené s letištěm: umístění letiště; špatná konstrukce letiště; stav letových
drah na letišti; špatné rozmístění techniky na letišti; nedostatečné vybavení letiště,
řízení letového provozu: umístění letounu na nesprávnou dráhu; překážky na letové
dráze; nefunkční varovný systém; odeslání chybných instrukcí; zmatek na dispečerském
pracovišti; jasně nestanovené úkoly a odpovědnosti,
ovládání letadla: špatná příprava letounu; chybné vyhodnocení situace; špatná
spolupráce posádky,
letový prostor státu: nedostatečná ochrana vzdušného prostoru; nedostatečné vzdělání
pracovníků v letectví.

Výčet příčin organizačních havárií ukazuje velkou roli lidského faktoru v oblasti civilního
letectví.
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V letové posádce existuje při řízení hierarchie převzatá z armády, tj. velitel letounu je
odpovědný za provedení letu a bezpečnost letadla i všech osob na palubě. Většina dopravních
letadel je konstruována jako více pilotní; nejčastěji dvou pilotní. Mezi členy posádky jsou jasně
rozdělené úkoly a pravomoci, přičemž je možná chyba kteréhokoliv člena posádky. Pokud jiný
člen posádky danou chybu odhalí, musí na ni neprodleně upozornit, a to bez ohledu na své
postavení v posádce. Ačkoliv je výcviku spolupráce posádky věnována v poslední době značná
pozornost, vyšetřování příčin leteckých nehod stále ukazují, že v kritických situacích stále často
převládá přílišný strach a respekt z autorit [6].
Posouzení nehod civilních letadel provedené v [6] ukazuje, že pro snížení počtu organizačních
havárií, je třeba na každém pracovišti pro řízení letového provozu mít zpracován plán, ve
kterém jsou řešeny dále uvedené situace:
1. Přesměrování provozu pro vyhnutí se danému vzdušnému prostoru nebo části daného
vzdušného prostoru, obvykle obsahující stanovení dalších tratí nebo části tratí se
souvisejícími podmínkami pro jejich použití.
2. Zavedení zjednodušené struktury tratí daného prostoru, pokud je tato k dispozici,
společně se schématem přidělování letových hladin pro zajištění příčných a vertikálních
rozstupů a postup pro sousední oblastní střediska řízení k zajištění podélného rozstupu
na vstupním bodu a udržování tohoto rozstupu při průletu tímto vzdušným prostorem.
3. Zajištění a provoz dostačujícího spojení „letadlo – země“, včetně předání odpovědnosti
sousedním členským státům za poskytování meteorologických informací a informací o
stavu navigačních zařízení.
4. Zvláštní opatření k soustřeďování a rozšiřování letových a poletových hlášení z letadel.
5. Požadavek na letadla udržovat nepřetržitý poslech na zvláštním VHF kmitočtu „pilot –
pilot“ ve stanovených prostorech, kde spojení „země – letadlo“ není spolehlivé nebo
není možné vysílat, přednostně v anglickém jazyce, informace a výpočty o poloze na
tomto kmitočtu, včetně zahájení a ukončení stoupání nebo klesání.
6. Požadavek všem letadlům ve stanovených prostorech, aby měla stále rozsvícená
navigační a proti srážková světla.
7. Požadavek a postupy pro letadla udržovat zvýšené podélné rozstupy, které mohou být
stanoveny mezi letadly ve stejné cestovní hladině.
8. Požadavek na stoupání a klesání dostatečně vpravo od osy specificky stanovených tratí.
9. Stanovení postupů pro řízený vstup do prostoru, kde jsou uplatňovány postupy pro
řešení nouzových situací, k zamezení jeho přetížení.
10. Požadavek, aby veškerý provoz v prostoru, kde jsou uplatňovány postupy pro řešení
nenadálých situací, byl prováděn podle pravidel pro lety podle přístrojů (IFR), včetně
přidělování IFR letových hladin.
Důležité je stanovení jasných odpovědností v plánu a důsledný důraz na jejich dodržování v
provozu.
Zvláštní pozornost je třeba v leteckém provozu věnovat opatřením, která sníží dopady proti
protiprávním činům. Na základě detailního rozboru předmětných nehod v [6] je třeba, aby
všechny letouny určené k přepravě cestujících byly vybaveny schválenými oddělovacími
dveřmi pilotního prostoru, které jsou navrženy tak, aby zajistily neprůstřelnost malou palebnou
zbraní a zůstaly odolné proti násilnému vniknutí neoprávněných osob. Ve všech letounech
vybavených oddělovacími dveřmi pilotního prostoru musí být předmětné dveře uzamykatelné
a musí být poskytnuty prostředky, kterými mohou palubní průvodčí v případě podezřelé
činnosti nebo porušení bezpečnosti v kabině cestujících poskytnout letové posádce diskrétní
oznámení [8].
379

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

Letadlo, které je předmětem protiprávního činu, musí vyvinout maximální úsilí, aby uvědomilo
o dané skutečnosti příslušné stanoviště Řízení letového provozu (ATS) a oznámilo mu jakékoli
důležité okolnosti spojené s předmětným činem a jakoukoli odchylku od platného letového
plánu vynucenou okolnostmi. Na základě toho lze provést opatření jako „dát letadlu přednost“,
a tak snížit na minimum možnost konfliktu s jinými letadly. Jestliže je letadlo vystaveno
protiprávnímu činu, musí se velitel letadla pokusit přistát co nejdříve, na nejbližším vhodném
letišti, pokud by závažnost situace na palubě letadla nevyžadovala jiné řešení. Jestliže velitel
letadla nemůže pokračovat na letiště, měl by se pokusit pokračovat v letu po přidělené trati a v
přidělené cestovní hladině alespoň do doby, dokud nebude moci uvědomit stanoviště ATS nebo
dokud nebude v dosahu radaru letiště. Jestliže se letadlo musí odchýlit od přidělené trati nebo
musí opustit přidělenou cestovní hladinu, aniž by mohlo navázat spojení s ATS, měl by se pilot
pokusit vysílat výstrahy všemi možnými způsoby [9].

7

ZÁVĚR

Práce analyzovala příčiny dopravních nehod civilních letadel pro 15 a více cestujících a určila
dopravní nehody, které byly způsobeny nedostatky v řízení a rozhodování, tj. patří do kategorie
havárií, které označujeme organizační. Protože řada z předmětných havárií je z oblasti řízení
letového provozu, je třeba, aby na každém pracovišti byl konkrétní plán, ve kterém je řešeno
deset nejzávažnějších situací, které byly v práci identifikovány.

8
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PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMŮ
TRANSFER OF REQUIRMENTS IN CYBER-PHYSICAL SYSTEM
Jan Procházka 12), Dana Procházková 13)
ABSTRAKT:
S rozvojem automatizace, telemetrie a vzdáleného řízení roste význam komunikačních
infrastruktur, skrze které jsou tyto technologie zajišťovány. Provoz systémů jako Chytrá města,
Průmysl 4.0 nebo moderní infrastruktury je pak na kybernetické infrastruktuře kriticky závislý.
Vzniká nám tak specifický příklad systému systémů a to kyber-fyzický systém. Ten je význačný
tím, že skrze vztahy mezi kybernetickým a fyzickým systémy jsou přenášeny i dopady selhání.
Proto je nutné vyřešit i přenos a případné konflikty požadavků na zabezpečení a bezpečnost
obou částí systému.
ABSTRACT:
The importance of the communication infrastructures is increasing with the development of
automation, telemetry and remote control, through which these technologies are provided. The
operation of systems such as Smart Cities, Industry 4.0 or modern infrastructure is critically
dependent on cyber infrastructure. This gives us a specific example of a system of systems, a
cyber-physical system. The cyber-physical system is notable for the fact that the effects of
failure are transmitted through the interdependencies between cybernetics and physical
systems. It is necessary to resolve the transmission and potential conflicts of security and safety
requirements of both parts of the system.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Systém systémů, Kyber-fyzický systém, MILS, Provázanost, Požadavky na bezpečí.
KEYWORDS:
Systems of System, Cyber-Physical System, MILS, Interdependencies, Safety requirements.

1

ÚVOD

V článku se zabýváme problematikou vztahů a vazeb v rámci Systému systémů (SoS) [1].
V rámci přístupu SoS máme dva a více systémů v různé míře provázanosti od systémů, které
se vyskytují vedle sebe v lidském systému po navzájem závislé systémy. I v případě pouhé
koexistence systémů může dojít přímo nebo skrze další systém k přenesení nežádoucích jevů
z jednoho systémů na druhý. V angličtině se tyto vazby nazývají „interdependencies” a mohou
být zdrojem nelineárních dopadů. Selhání jednoho systémů může být pro systém ve kterém
nastane malé, ale pro jiný s ním provázaný systém může být kritické.
Kyber-fyzický systém (CPS) [2] je příkladem SoS s vysokou mírou provázanosti. Správné
fungování kybernetické a fyzické části je závislé jedna na druhé. Tedy i selhání jedné části
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výrazně ovlivní druhou. Ač pojem CPS je používán relativně nově, výskyt takových systémů
má delší trvání. V poslední době ale roste potřeba řešení provázanosti těchto částí systému.
Zatím co selhání v případ uzavřeného kybernetického systémů znamená ztrátu dat v nejhorším
ztrátu nad systémem, v případě CPS může vést i k újmám na lidských životech. Právě
otevřenost systémů je vlastní přístupu SoS.

2

KYBER-FYZICKÝ SYSTÉM

V této kapitole se postupně rozebereme jednotlivé části CPS a zmíníme v praxi se vyskytující
problémy, které je nutné pro pokrytí provázaností řešit. CPS si můžeme rozdělit na
kybernetickou část, fyzickou část a na jejich průnik, nebo rozhraní, obrázek 1. Zatím co pro
kybernetickou a fyzickou část je potřeba vyřešit požadavky na opačnou část a integraci
požadavků z opačné části. Rozhraní se nachází v obou systémech, musí tak často splňovat
požadavky obou systémů a vypořádat se s případnými konflikty.

Obr. 1 - Diagram kyber-fyzického systému.
Fig. 1 – Cyber-physical system diagram.
2.1

Kybernetický systém

Kyberprostor je vysoce dynamicky proměnný, každý den se mohou objevit nové hrozby zatím
co jsou aplikovány záplaty na bezpečnostní díry kvůli těm starým. Bezpečnost v kyberprostoru
v poslední době zažívá velké změny v rámci implementace nových standardů a norem z nich ž
nejzmiňovanější je norma 62443 [3]. Jedná se vlastně o normu založenou na principech dobré
a ověřené praxe.
Přesto že se možnosti o co bezpečnost kyberprostoru opřít zvyšují, v mnoha oblastech stále
převládá „chaotický“ přístup dynamického prostoru. Principy předběžné opatrnosti jsou zatím
aplikovány jen v nejuzavřenějších částech sítí, kde je i nejvyšší požadavek na jejich
zabezpečení. Zatím co nové standardy revidují bezpečnostní požadavky na kybernetické
systémy, hlavní výzva kyber-fyzických systémů je teprve v řešení.
Jak bylo napsáno výše, kybernetická bezpečnost byla v minulosti spojována s ochranou dat a
kontrolou nad systémem. Její kritické části ale budou do budoucna muset počítat i s ochranou
lidských životů či dalších kritických infrastruktur. To bude znamenat potřebu implementovat
vedle bezpečnostních požadavků (security requirements) i požadavky související s bezpečím
(safety requirements).
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S požadavky na bezpečí však v oblasti kyberprostoru zatím není příliš zkušeností. Znamenalo
by to v první řadě přísnější dodržování principů předběžné opatrnosti, což by zpomalilo
provádění změn v systému. V současné době se tak tyto změny projevují zatím pouze na
rozhraní kybernetického a fyzického systému.
Bezpečnost kybernetického systému má ovšem i požadavky, které je nutné dodržovat ve
fyzickém světě. Klasickým příkladem je omezení přístupu do kritických částí kybernetické sítě,
které neznamená je limitování osob s právem přístupů ale i fyzickým zajištěním míst přístupů
a snížením počtu a typů rozhraní přístupů.
2.2

Fyzický systém

Jelikož ve fyzickém prostoru lidstvo žije již tisíce let, nasbíralo za tu dobu mnohé zkušenosti
s hrozbami a ohrožením v něm se vyskytující. Ve fyzickém prostoru se také nacházejí
nevýznamnější chráněné zájmy lidského systému, a to lidské životy. Také se zde vyskytují
kritické infrastruktury, nebo naopak právě zdroje různorodých pohrom. Ve fyzickém systémů
jsme nasbírali zkušenosti o tom, že ani při nejvyspělejší technologii nelze otázku člověka
z problematiky vyřadit.
Tyto zkušenosti se pak projevily v řadě přístupech. Například že v případě kritických systémů
je vždy potřeba technokratická řešení ještě doplnit o problematiku řízení lidských chyb, nebo
zavedení již dříve zmiňovaného principu předběžné opatrnosti pro kritické systémy.
V oblastech s nejrozvinutějším řízením bezpečnosti tak máme požadavky na bezpečí člověka
pevně ukotveny.
CPS ale pro fyzický systém přináší nové zdroje ohrožení a především hrozeb. Selháni
v kybernetickém systémů může buď vyřadit důležitou součást bezpečnostního systému fyzické
ochrany, nebo přímo poškodit chráněné zájmy vyskytující se ve fyzickém světě. S těmito
problémy ale experti na fyzickou bezpečnost, kteří se starají například o ochranu kritické
infrastruktury, nemají takové zkušenosti. V praxi jsou pak v rámci CPS kybernetické hrozby na
úrovni požadavků na bezpečí podceňovány. Implementovány bývají pouze základní ochranná
opatření i v případech kritických systémů.
Problémem je i přijmutí některých principů a chování ve vztahu ke kyber systému. Zvykli jsme
si v dnešní době na USB připojení na každé počítačové jednotce. Te je ale ve vztahu k realizaci
kritických částí kybernetické sítě velmi riskantní.
2.3

Rozhraní mezi kybernetickým a fyzickým systémem

Při určování toho, co je rozhraní mezi fyzickou a kybernetickou částí systémů můžeme
k identifikaci přistupovat různě. V obecné rovině se jedná vlastně o celý řídící systém, který je
reprezentován v obou prostorech. Pokud chceme ale problém blíže specifikovat, musíme si vzít
některé z požadavků jednotlivých částí systému. V obou prostorech, kybernetickém (síťové
zóny, komunikační kanály, brány) i fyzickém (veřejné/uzavřené oblasti, strážené vstupy) máme
sytém segmentován na zóny s různou kritičností. Přístup do kritických částí musí mít stejnou
ochranu v obou prostorech bez ohledu na to, jestli se jedná o kritickou část fyzickou či
kybernetickou.
V případě splnění výše uvedeného se v rámci aplikace požadavků z obou světů můžeme dále
omezit už pouze na brány mezi jednotlivými částmi systému. Celé toto zjednodušení ovšem
počítá se správnou aplikací bezpečné architektury při segmentaci systémů.
Problematika standardizace požadavků na průnik dvou systémů se pak potýká s potřebou
implementace požadavků z obou systémů, vyřešení jejich případných konfliktů a přitom
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nevytvářet nové nadbytečné procesy ověřování. Jako příklad standardizačního prostředí na
rozhraní CPS můžeme vzít normu 50701 [4]. Uvedená norma v oblasti bezpečnosti fyzické
části CPS, v jejím případě dráhy, odkazuje na drážní normy, především pak na normu 50126
[5]. V rámci kybernetické části pak přejímá požadavky kybernetické normy 62443 [3]. Sama
norma 50701 se pak snaží o propojení požadavků a termínů z obou světů a nastínění procesu
dobré inženýrské praxe.

3

OPATŘENÍ PRO OCHRANU KYBER-FYZICKÉHO SYSTEMU

CPS jako přístup k popisu systému zatím nemá jednoznačně stanovenou strategii řešení
problému provázanosti systémů. V tuto dobu je spojen spíše s definicí problému jako takového.
Teprve v budoucnu se ukáže, jestli přijde s obecnými návrhy řešení, nebo ponechá řešení
problému na jednotlivých oblastech lidského systému, kde se CPS vyskytuje.
Ve druhé kapitole jsme v souvislosti s problematikou zmínily dva aspekty bezpečné CPS.
Jednak se jednalo o systém, kde byly požadavky obou podsystémů sdíleny a přenášeny mezi
sebou a dále se jednalo o systém dělen na izolované části. Oba typy opatření probereme
hlouběji.
Přenos požadavků mezi podsystémy

3.1

I když mít odborníky na všechno může znít lákavě, v praxi je nutné být připraven na existenci
dvou a více týmů. Můžeme mýt tým zabývající se fyzickou bezpečností, například podle RAMS
[5], tým zabývající se kybernetickou bezpečností podle 62443 [3] a do toho tým integrátora
technologií, týmy dodavatelů jednotlivých technologií a podobně. Každý z existujících týmů
může sledovat vlastní požadavky spojené s ním sledovanou oblastí.
V první řade je proto nutné vytvořit platformu, na které se budou tyto požadavky posuzovat,
řešit a předávat dalším týmům. Popřípadě rozhodovat o jejich konfliktech či synergii. Tato
platforma musí být vytvořena v rámci řízení nad oběma podsystémy, aby při posuzování nebyl
jeden z nich upřednostněn. Pro potřeby vzájemného posouzení je pak nutné sjednotit či
porovnat stupnici kritičnosti jednotlivých požadavků, například:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Požadavky na bezpečí,
Kritické bezpečnostní požadavky,
Bezpečnostní požadavky,
Prioritní funkční požadavky,
Funkční požadavky,
Ostatní požadavky.

V rámci standardů v dané oblasti by pak neměl být problém přidělit jednotlivým požadavkům
jejich prioritu. Existence celé platformy je pak kvůli předcházení problémům, spojeným
s podceněním rizik, se kterými nemám zkušenosti. Důležité je proto kontrolovat respektování
mezi systémových požadavků.
3.2

Rozdělení sítě na oddíly

Výše jsme zmínily potřebu aplikace bezpečné architektury pro CPS. V oblasti kybernetiky a
řídících systémů je zabezpečená architektura běžným standardem pro kritické části sítě.
V případě CPS je ale nutné počítat i s požadavky na bezpečí, proto bezpečná architektura.
Jedním z nástrojů při definováním ať už bezpečné či zabezpečené architektury je segmentace
sítě na oddíly (anglicky partitions), obrázek 2. V rámci takto segmentované sítě lze snáze
omezit dopady případného úspěšného útoku, stejně jako například u bezpečnostních poklopů
zasažené válečné lodě.
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Obr. 2 - Dělení oddílů komunikační brány na bázi platformy MILS.
Fig. 2 – Partitioning of gateway on platform MILS.
Zatím co v případě některých oblastí lidského systému je členění kritických řídících částí CPS
vyžadováno normou, například ARINC 653 [6], v jiných oblastech se jedná pouze o doporučení
50701 [4]. Jsou i oblasti, kde se s tímto opatřením v rámci CPS zatím nepočítá. Důležitou
podmínkou účinnosti členění na oddíly je pak nezávislost jednotlivých oddílů. Jde svým
způsobem o konstrukci SoS, kde budeme schopni definovat provázanost mezi jednotlivými
částmi.
Každé oddělení můžeme realizovat na vlastním výpočetním zařízení. To by ale bylo poměrně
drahé a z pohledu místa i nevhodné pro některá místa použití (letadlo, vlak). Cesto je proto
aplikace tak zvané MILS platformy, vícero nezávislých úrovní bezpečnosti (anglicky Multiple
Independent Levels of Security) [7]. Platforma MILS vyžaduje speciální operační systém, který
umožní pevné přiřazení hardwarových zdrojů jednotlivým oddílům (místo na disku, výpočetní
čas CPU) tak aby jejich sdílení nemohlo usnadnit útočníkovi dostat se ze zkompromitovaného
oddílů do dalších částí systému.
Pravidla implementace MILS platformy najdete v [8] nebo [9] pro případ městské vedené
dráhy. V rámci zdokonalování technologie MILS v praxi je potřeba jasně stanovit verifikaci a
standardizaci. Definováním a ověřením požadavků na platformu MILS, která nám definuje
architekturu kybernetické části CPS se zabývá Evropský projekt certMILS [10].

4

ZÁVĚR

Kyber-fyzický systém je příkladem systému systémů, kde jsou obě části velice odlišné. Řídí se
řadou i odlišných pravidel je proto složité porozumět oběma součástem najednou. Jejich
provázanost přitom vede k přenášení dopadů z jedné části na druhou. Proto je nezbytné stanovit
postupy, které zajistí i rozumný přenos požadavků tak, aby jeden podsystém respektoval
potřeby druhého a podobně.
V případě přenosu vybraných požadavků na provázaný systém je nutno počítat s tím, že to
nejsou požadavky vlastní systému, do kterého jsou přeneseny. Je proto potřeba je zapracovat
do tamní metodiky a zároveň zajistiti, aby nebyly zanedbávány.
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LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI
HUMAN FACTOR AND SAFETY CULTURE
Dana Procházková 14
ABSTRAKT:
Detailní analýza havárií a selhání technických děl ukázala, že lidský faktor patří mezi jejich
příčiny, a v některých případech je dokonce kořenovou příčinou. Proto je nutné v každém
technickém díle dbát na kulturu bezpečnosti a pomocí ní systematicky realizovat program na
zvyšování bezpečnosti.
ABSTRACT:
Detailed analysis of accidents and failures of technical facilities has shown that the human
factor is one of their causes, and in some cases, it is even a root cause. Therefore, it is necessary
to ensure the safety culture in each technical facility and through it systematically to implement
a programme for safety improvement.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Technické dílo, lidský faktor, havárie, selhání, kultura bezpečnosti, program na zvyšování
bezpečnosti.
KEYWORDS:
Technical facility, human factor, accident, failure, safety culture, programme for safety
improvement.

1

ÚVOD

V pracích [1-6] byly detailně a systematicky sledovány havárie a selhání technických děl.
Zjistilo se, že k haváriím a selháním přispívají: neadekvátní standardy a postupy; nedostatek
zdrojů; chybné audity a revize; práce pod tlakem (tj. příliš vysoké nároky); velké pracovní
zatížení (tj. špatný pracovní režim); resty; nedostatek kompetence; nepřiměřený projekt;
neadekvátní monitoring a opravy; příliš velká orientace na výkon; nejasné role a odpovědnosti;
neadekvátní řízení; a nedostatečný dohled. Byly odhaleny tři hlavní příčiny havárií a selhání
technických děl. První příčinou jsou lidské chyby, které mají původ ve špatné komunikaci a
spolupráci. Druhou příčinou je nereagování nebo nedostatečná reakce obsluhy a řídících
pracovníků na situace, které mají potenciál způsobit havárii nebo selhání zařízení. Třetí příčinou
je, že řídící pracovníci i obsluha přijímají vysoké riziko, aniž by měli dostatečné povědomí o
jeho dopadech.
Předmětné šetření velkých havárií ukázalo, že přitom velkou roli hraje lidský faktor nebo lépe
reakce člověka na situaci. Latentní podmínky (např. nezvážení důležitého faktoru nebo
pohromy) mohou mít dlouhou inkubační dobu, která vyplývá z faktu, že velká množství zdrojů
selhání mohou být založena v systémech a projeví se, až se objeví spouštěč (trigger) ve formě
lidské chyby.
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2

LIDSKÝ FAKTOR

Poznatky i zkušeností z praxe o chování člověka v různých situacích, reakce člověka na vnější
(i vnitřní) podněty jsou velmi různorodé. Mohou mít podobu nepodmíněných reakcí, jako
"automatické", vrozené způsoby reagování na podněty (ucuknutí při nepříjemném podnětu),
podmíněných reakcí (např. v podobě návyků), nebo cílevědomého, vůlí řízeného jednání. V
psychologické literatuře se s problematikou rozhodování setkáváme nejčastěji v souvislosti s
vůlí a volními procesy, myšlením, cílevědomým chováním příp. v souvislosti s bojem motivů
(při řešení vnitřních konfliktů). V procesu cílevědomého řízení lidského jednání se uplatňuje
rozhodování nejen při volbě mezi různými pohnutkami a cíli, ale i při volbě mezi alternativami
jednat – nejednat. Jedinec se rozhoduje také při výběru prostředků a postupů k dosažení cíle, v
situaci vyžadující přerušení nebo zastavení činnosti. Schopnost rozhodovat se správně, uvážlivě
a včas patří k základním předpokladům praktické činnosti a tvořivého myšlení a je zároveň
důležitou složkou lidské osobnosti [7].
Podle práce [8] rozhodování v běžném životě je většinou krátké a snadné. Může však trvat i
velmi dlouho, a to zejména v situacích, kdy všechny alternativy, mezi kterými se rozhodujeme,
jsou nežádoucí, a jde jen o to, zvolit nejmenší zlo. Při kolísání mezi alternativami se nezřídka
stává, že alternativa, ke které se rozhodující subjekt přiklonil, ztrácí v důsledku volby na své
žádoucnosti a dochází k výkyvu na druhou stranu, kde se opakuje totéž. Jindy příklon ke
kterékoli z možných alternativ budí silnou úzkost a člověk raději zůstává ve stavu nerozhodnutí.
Předmětný stav je po čase tak mučivý, že se jeho ukončení samo stane silným motivem a vede
ke zkratkovitému řešení, k jakémukoli rozhodnutí, jen aby už byl konec. Kdo setrvává ve stavu
nerozhodnutí nezdravě dlouho, převrací znovu a znovu všechna pro a proti, ztrácí stále více
schopnost normálního rozumného rozhodování, vzniká u něho chronický neurotický konflikt.
Při zajišťování komplexní bezpečnosti s důrazem na ochranu osob a majetku je třeba docílit
správného rozhodnutí, anebo alespoň takového rozhodnutí, které nepovede dříve či později ke
zkáze, a to i při rozhodování pod tlakem. Rozhodování v daném pojetí se stává sociálním
procesem. A právě zde se uplatňuje intelekt člověka a určité inherentní (vrozené, tacitní)
znalosti a dovednosti člověka [5,7]. Do popředí vystupují vlastnosti člověka jako:
•
•
•
•

odpovědný přístup k problému a k výsledkům jeho řešení s ohledem na veřejné či jiné
zájmy,
morální vlastnosti jako rozvážnost, smysl pro povinnost a důslednost,
schopnost: analyzovat problém či situaci, kreativně přistupovat k řešení problému, umět
anticipovat další vývoj, využívat analogie apod.,
a také schopnost uplatnit zkušenosti a sociální dovednosti, umožňující mu regulovat
činnost a jednání podřízených.

Právě uvedená fakta formují charakteristiku lidského faktoru správného řídícího pracovníka a
měla by být zvážena při práci s lidskými zdroji. Uvedený fakt znamená, že výběr řídících
pracovníků v entitách by měl být prováděn cíleně s ohledem na znalosti, schopnosti, dovednosti
a zkušenosti, a ne podle politické příslušnosti, barvy kabátu nebo jiného podružného rysu.
Vzhledem k situaci se nebudeme dále uvedenou problematikou detailněji zabývat. S ohledem
na výše uvedená fakta je lidský faktor agregací lidských vlastností, schopností a zkušeností,
které v dané situaci ovlivňují bezpečnost, produktivitu, efektivitu a spolehlivost systému, na
který působí.
V předložené práci pohlížíme na lidský faktor jako na činitele, který je významný pro bezpečné
technické dílo. Lidský intelekt je nezastupitelný při rozhodování, kdy není dostatek dat a jsou
zřejmé nejistoty a neurčitosti. Z hlediska zajištění integrální bezpečnosti [1,2,9] je třeba zvláštní
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pozornost věnovat rozhodování situací, ve kterých jsou nejistoty a neurčitosti [2,9,10], tj.
zpravidla je málo dat a výsledek je nejistý a nezřetelný; to znamená nelze použít ani
deterministické a pravděpodobností přístupy, ale je třeba aplikovat vhodné heuristiky, ve
kterých právě hraje roli lidský intelekt, ve kterém jsou propojeny, znalosti, zkušenosti a intuice,
tj. také charakteristika lidské osobnosti označovaná jako lidský faktor. Jde o pozitivní projev
lidského faktoru.
Lidský faktor ve spojení s technickými díly se projevuje ve dvou rolích, a to jako realizátor
dobrých či špatných úkonů a jako činitel rozhodující o provedení dobrých či špatných úkonů
[7]. V případě druhém je původcem organizační havárie, jejíž představu dává model
organizační havárie, tzv. Swiss Cheese [9]. Model ukazuje, že za určitých podmínek se projeví
propojení nedostatků v řízení bezpečnosti systému a dojde k havárii či selhání. Jinými slovy to
znamená, že technické dílo nebylo připraveno na zvládnutí podmínek, které v daném případě
nastaly.
Z pohledu inženýrských disciplín pracujících s riziky nebyla v daném případě řádně
vypořádána všechna závažná rizika. Bezpečnost organizace je výsledkem toho, jak jednotlivci
i organizace rozumí rizikům a jak s nimi nakládají. Obvykle se rozlišuje pět typů organizací
podle způsobu práce s riziky:
1. Nakládání s riziky v organizaci je patologické, když v organizaci chybí systém, jak
s nimi vyjednávat.
2. Reaktivní nakládání s riziky provádí organizace, které mají systém odezvy na rizika,
která se v organizaci již vyskytla.
3. Formální řízení rizik mají organizace, které berou v úvahu i rizika, která se ještě u nich
nevyskytla, ale jsou možná.
4. Proaktivní řízení rizik mají organizace, které provádí nejen formální řízení rizik, ale
přihlíží i k místním podmínkám.
5. Generativní způsob práce s riziky je proaktivní řízení rizik, které zvažuje možná
vzájemná propojení v čase. Vždy je důležité stanovení toho, co je třeba v dané situaci
provést a odpovědnost za provedení, tj. plán řízení rizik; a to na úrovni konkrétních
pracovníků, liniového managementu a senior managementu.
Důležitá je kultura bezpečnosti, kterou se zabýváme dále. V technickém díle ji určuje systém
řízení bezpečnosti [1-6]:
•
•
•
•
•

řízení kvality (pozn. každé řízení zajišťuje i kontrolu),
systém řízení technického díla,
pravidla pro lidský faktor,
pravidla pro ochranu lidí,
postupy pro práce s riziky (znát: zdroje rizik; velikosti příslušných ohrožení; zvažovat
nejistoty náhodné i znalostní).

Aplikace uvedeného systému řízení bezpečnosti vede k dosažení stupně bezpečnosti 3 [72],
který je popsán ve zmíněném odstavci. Další podmínkou bezpečnosti technických děl je
provozovat každé technické dílo v podmínkách, pro které bylo navrženo.
O bezpečnosti a spolehlivosti technického díla ve spojení s lidským faktorem rozhoduje
odpovědnost a motivace k práci. Modely používané dnes ke zjištění rizik spojených s lidským
faktorem jsou stromové modely, a ty neumí posoudit všechna rizika [9].
Proto v systému řízení bezpečnosti je snaha organizovat práci tak, jak nejlépe je možné, vyškolit
zaměstnance, rozvíjet jejich kulturu bezpečnosti a tak dále. Po jaderné havárii ve Fuku-shima
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EDF (provozovatel jaderných zařízení ve Francii) zavedl další opatření do krizového řízení
(organizační, materiální atd.), aby bylo možné rychle a účinně reagovat na nehody v extrémní
situaci. Extrémní situace je chápána jako situace, při níž vnější událost má dopad na kritická
zařízení jaderného objektu a v jeho okolí poškodí kritické infrastruktury, a tím pracovníci i
týmy odezvy mají omezené prostředky komunikace [5].

3

KULTURA BEZPEČNOSTI

Kultura označuje specifické materiální a duchovní hodnoty, které lidé vytváří svou činností a
kterými obohacují život svůj i život celé lidské společnosti. Kultura společnosti je celistvý
systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a
které prostřednictvím sdílení předávají dalším generacím. Je to sbírka hodnot, symbolů,
podnikových hrdinů, rituálů a vlastních dějin, které působí pod povrchem a mají velký vliv na
jednání lidí na pracovních místech [1].
Na základě právě uvedených definic pak kultura bezpečnosti znamená, že člověk ve všech
svých rolích (řídící pracovník, zaměstnanec, občan či oběť pohromy) dodržuje zásady
bezpečnosti, tj. chová se tak, aby sám nevyvolal realizaci možných rizik a když se stane
účastníkem realizace rizik, aby přispěl k účinné odezvě, stabilizaci chráněných aktiv a jejich
obnově a k nastartování jejich dalšího rozvoje. Podle některých autorů jde o soubor postojů,
domněnek, norem a hodnot, které existují v dané entitě, který je odrazem toho, jak je podnik
řízený, tj. jsou to všeobecné principy rozdělení pravomoci a odpovědnosti, zásady řízení a jistý
poměr mezi důrazem na pracovní výsledky, autoritou, péčí o lidi, dodržování zásad bezpečnosti
a zajištění funkčnosti dané entity [5].
Účinná kultura bezpečnosti je základním prvkem pro řízení bezpečnosti. Odráží koncepci
bezpečnosti a vychází z hodnot, stanovisek a jednání vrcholových řídících pracovníků a z jejich
komunikace se všemi zúčastněnými. Je zřetelným závazkem aktivně se podílet na řešení otázek
bezpečnosti a prosazuje, aby všichni zúčastnění konali bezpečně a aby dodržovali příslušné
právní předpisy, standardy a normy. Pravidla kultury bezpečnosti musí být zapracována do
všech činností v území nebo jiné entitě. Jejich základem není koncentrace na potrestání viníků
/ původců chyb, ale poučení z chyb a zavedení takových nápravných opatření, aby se chyby
nemohly opakovat nebo aby se alespoň výrazně snížila četnost jejich výskytu.
Kultura bezpečnosti se realizuje: dodržováním bezpečnostních pravidel a postupů;
odpovědností řídících pracovníků; systémy hlášení o chodu pracoviště; audity pracoviště;
komunikací se zaměstnanci; proaktivním přístupem k řešení rizik; péčí o bezpečné pracoviště;
komunikací o bezpečnosti; a školeními zaměstnanců.
V souvislosti s kulturou bezpečnosti se často v současné odborné literatuře spojené s
technologiemi používají pojmy prevence ztrát a procesní bezpečnost. Jejich definice uvedeme
také proto, že jsou to nástroje, které slouží ve spojitostech s technologiemi k ochraně osob i
majetku. Na obrázku 1 je ukázáno, že společným cílem řízení bezpečnosti i řízení zacíleným na
výkon (asset management) z hlediska prosperity a dlouhodobé kontinuity technického díla je
prevence ztrát technického díla.

390

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020
PRO BEZPEČÍ A
ROZVOJ LIDÍ JE
TŘEBA VYŘEŠIT
KONFLIKT

CÍL
Prevence
ztrát
Řízení rizik

Řízení aktiv
objektu

PŘÍSTUP

PROCESY PRO
DOSAŽENÍ CÍLE
ÚKOLY

Zajištění výroby

Bezpečí veřejných
aktiv

Dostupnost,
Udržitelnost,
Spolehlivost,
Provozuschopnost

Kvantitativní stanovení
rizik

INŽENÝRSTVÍ ZACÍLENÉ
NA BEZPEČNOST

INŽENÝRSTVÍ ZACÍLENÉ
NA SPOLEHLIVOST

Obr. 1- Příklad základního konfliktu při řízení kritických objektů – sestaveno s uvážením
představy v [11].
Fig. 1- Example of a basic conflict at critical objects management – compiled with the idea
in [11].
Prevence ztrát (Loss Prevention) je systematický přístup k prevenci (předcházení) havárií nebo
k minimalizaci jejich dopadů. Zahrnuje prostředky pro eliminaci zdrojů rizik nebo omezení
pravděpodobnosti jejich realizace a pro zmírnění dopadů spojených s touto realizací
(preventivní a následná opatření). Dále zahrnuje identifikaci vhodných kontrolních opatření,
identifikaci a aplikaci vhodných nápravných opatření, kterými se zajišťuje bezpečná entita
mající příslušnou úroveň bezpečí a udržitelného rozvoje a nepředstavující nepřijatelné
nebezpečí pro své okolí [12].
Procesní bezpečnost nebo lépe bezpečnost procesů, což je v souladu s anglickým pojmem
“Process Safety”, je odvětví bezpečnosti zaměřené na bezpečnost v průmyslu, ve kterém je řada
výrobních a přídavných procesů, které jsou nutné k vytvoření konečného produktu daného
průmyslu. Jde přitom o zabránění vzniku havárií, které mají zvláštní a charakteristické rysy pro
daný specifický průmysl. Zabývá se např. prevencí bezprostředních úniků chemických látek
nebo energií ve škodlivém množství, a v případě, že se tyto úniky vyskytnou, tak omezením
jejich velikosti, dopadů a následků. Např. Americká agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (OSHA) přijala předpis „Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals
- CFR 1910.119“ a v r. 1994 směrnice, jak řízení bezpečnosti procesů provádět. Jelikož aplikace
předpisu byla velmi náročná, tak se postupem času přešlo ke krátkým a rychlým inspekcím rizik
v kritických místech, o kterých bude pojednáno v druhé kapitole. V souvislosti s bezpečností
procesů si je třeba uvědomit, že nezahrnuje otázky klasické bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, tj. zabývá se čistě technickými problémy, čímž se liší od systémové bezpečnosti
definované dříve.
Účinná kultura bezpečnosti je základním prvkem bezpečnosti organizace [1]. Odráží koncepci
bezpečnosti a vychází z hodnot, stanovisek a jednání vrcholových řídících pracovníků
technického díla a z jejich komunikace se všemi zúčastněnými. Je zřetelným závazkem aktivně
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se podílet na řešení otázek bezpečnosti a prosazuje, aby všichni zúčastnění konali bezpečně a
aby dodržovali příslušné právní předpisy, standardy a normy. Pravidla kultury bezpečnosti musí
být zapracována do všech činností v technickém díle. Jejich základem není koncentrace na
potrestání viníků / původců chyb, ale poučení z chyb a zavedení takových nápravných opatření,
aby se chyby nemohly opakovat nebo aby se alespoň výrazně snížila četnost jejich výskytu.

4

PROGRAM NA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Nástrojem pro zajištění bezpečného technického díla [1,3-5], tj. takového technického díla, ve
kterém je účinná kultura bezpečnosti, je program na zvyšování bezpečnosti technického díla
[1]. Postup pro vytváření programu na zvyšování bezpečnosti technického díla se skládá z dále
uvedených kroků:
1. Definovat úkoly (dílčí cíle) a strategické cíle technického díla s ohledem na bezpečnost.
2. Pro každý úsek technického díla vybrat vhodné cílové a průběžné indikátory pro
posuzování úrovně bezpečnosti.
3. Vytvořit slovník pro potřeby řízení integrální bezpečnosti.
4. Sladit standardy, metody dobré praxe a místní postupy.
5. Upravit seznam cílových indikátorů dle podmínek v předmětném technickém díle.
6. Upravit seznam průběžných indikátorů dle podmínek v předmětném technickém díle.
7. Stanovit způsob vyhodnocení cílových indikátorů (tj. hodnotový systém) dle podmínek
v předmětném technickém díle.
8. Stanovit způsob vyhodnocení průběžných indikátorů (tj. hodnotový systém) dle podmínek
v předmětném technickém díle.
9. Stanovit způsob / stupnici pro měření souboru indikátorů (tj. systém hodnot) a mezní limity
dle podmínek v předmětném technickém díle.
V praxi to znamená, že se pro každý úsek ve vybrané působnosti určí cílové a průběžné
indikátory, které mají formu limitů a kontrolních seznamů [1]. K nim jsou v praxi přiřazená
kritéria na vyhodnocení a stupnice pomocí nichž se určuje, ve kterých případech je cíle
dosaženo a ve kterých ne.
V současné době [5] se provádí hodnocení kultury bezpečnosti, které zahrnuje hodnocení:
•
•
•
•
•

klimatu bezpečnosti,
objektivních proaktivních opatření,
subjektivních proaktivních opatření,
metodik pro zlepšení
akčních plánů.

Při hodnocení kultury bezpečnosti [13] se používají indikátory:
1. Počet mechanismů komunikace o bezpečnosti pro zaměstnance (např. tiskoviny, schůze,
výcvik, zjišťování nehod)
2. Četnost nástrojů pro jednání
3. Počet schůzí o bezpečnosti
4. Procento zpráv o bezpečnosti, které poskytují zpětnou vazbu
5. Četnost diskusí mezi liniovými vedoucími a zaměstnanci
6. Procento návrhů na zvýšení bezpečnosti, u kterých je zpětná vazba
7. Procento zaměstnanců, jejichž výkon je ročně hodnocen
8. Počet používaných nástrojů pro analýzu ohrožení
9. Průměrná doba modernizace standardních provozních předpisů
10. Počet inspekcí bezpečnosti za rok
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11. Počet dní bez nehod nebo havárií
12. Počet zpráv o korekcích vyvolaných auditem
13. Četnost schůzí o bezpečnosti, na kterých byl vyšší management
14. Procento zaměstnanců, kteří přijali zpětnou vazbu z auditů bezpečnosti
15. Procento nově přijatých zaměstnanců
16. Procento časových úseků, které ovlivňují bezpečnost zaměstnanců nebo zařízení
17. Počet schůzí o řízení bezpečnost
18. Počet zpráv o korekcích během posledního půl roku
19. Průměrná pracovní doba
20. Počet používaných indikátorů pro měření bezpečnosti
21. Počet zpráv o near-misses (skoro nehodách) a bezpečnosti
22. Počet mechanismů pro diskusi mezi zaměstnanci a nadřízenými
23. Počet zpráv o nepraktických postupech
24. Počet úseků, které se účastní schůzí o bezpečnosti
25. Celkový roční počet výcviku pracovníků zaměřený na bezpečnost
26. Počet vyvolaných výcviků
27. Četnost hodnocení kvality výcviku
28. Celkový počet hodin výcviku
29. Počet doporučení z včasných auditů bezpečnosti
30. Počet detekovaných nedodržení postupů
31. Procento aktů včasné údržby během minulého roku
32. Procento opožděných aktů údržby v minulém roce
33. Procento následných akcí po hodnocení rizik
34. Procento incidentů na jednoho zaměstnance
35. Procento near-misses na jednoho zaměstnance
36. Průměrný čas, který zaměstnanec strávil při výcviku

5

ZLATÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

Bezpečnost je záležitostí všech zúčastněných, tj. vedoucích pracovníků, zaměstnanců i náhodně
přítomných. V těchto souvislostech se mluví o tzv. zlatých pravidlech všech zúčastněných
[2,5], kterými jsou:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dle svých možností preventivními opatřeními zabránit vzniku pohrom, anebo alespoň
jejich nepřijatelným dopadům, zajistit připravenost na zvládnutí nepřijatelných dopadů
na chráněná aktiva technického díla a účinnou odezvu technického díla na nehody,
selhání a havárie,
komunikovat a spolupracovat s ostatními zúčastněnými ve všech aspektech prevence,
připravenosti a odezvy technického díla,
znát ohrožení od pohrom a možná rizika v technickém díle a jeho okolí,
implementovat a respektovat „kulturu bezpečnosti“, která je respektována a
prosazována všemi zúčastněnými za všech okolností,
zřizovat systémy řízení bezpečnosti, sledovat a popř. korigovat jejich činnost,
používat principy inherentní bezpečnosti při navrhování, projektování a provozování
objektů a jejich zařízení,
pečlivě řídit změny v technickém díle,
být připraven na zvládnutí všech pohrom, které mohou nastat,
pomáhat ostatním zúčastněným při vykonáváni jejich rolí a odpovědností,
provádět neustálé vylepšování bezpečnosti,
pracovat ve shodě s kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a výcvikem,
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•
•
•
•
•
•
•

usilovat neustále o veškerou informovanost a poskytovat informace a pro řídící
pracovníky zajišťovat zpětnou vazbu,
usilovat o rozvoj, posilování a ustavičné zlepšování koncepce bezpečnosti, předpisů a
směrnic,
vést a motivovat všechny další zúčastněné k tomu, aby plnili své úlohy a odpovědnosti,
znát rizika uvnitř sféry vlastní odpovědnosti, příslušně plánovat opatření pro jejich
správné řízení,
používat vhodnou a koherentní politiku plánování a následných činností,
být si vědom rizik v technickém díle a vědět co činit v případě jejich realizace,
účastnit se nouzového plánování a odezvy.

Zlatá pravidla nepředstavují kompletní přehled principů řízení bezpečnosti v celém rozsahů
položek, které jsou důležité pro bezpečnost. Zahrnují nejdůležitější role čtyř kategorií hlavních
zúčastněných, kterými jsou řídící týmy technického díla, provozujícího technologie a
infrastruktury, pracovníci technických děl, provozujících technologie a infrastruktury, veřejná
správa a veřejnost. Jejich oddělené role specifikují takto:
1. Všichni zúčastnění musí:
•
•

dle svých možností preventivními opatřeními zabránit vzniku pohrom anebo alespoň
výskytu jejich nepřijatelných dopadů, zajistit připravenost na zvládnutí nepřijatelných
dopadů na chráněné zájmy a účinnou odezvu,
komunikovat a spolupracovat s ostatními zúčastněnými ve všech aspektech prevence,
připravenosti a odezvy.

2. Řídící týmy provozující technická díla objektová i síťová musí:
•
•
•
•
•
•
•
•

znát ohrožení od pohrom a možná rizika v území i technickém díle,
zavést a cíleně prosazovat „kulturu bezpečnosti“, která je respektována a prosazována
všemi zúčastněnými za všech okolností,
ustanovit systémy řízení bezpečnosti, sledovat a popř. korigovat jejich činnost,
používat principy inherentní bezpečnosti při navrhování, projektování, výstavbě a
provozování technických děl a jejich zařízení,
pečlivě řídit změny,
být připraven na všechny pohromy, které mohou nastat,
pomáhat ostatním zúčastněným při vykonávání jejich rolí a odpovědností,
provádět neustálé vylepšování bezpečnosti.

3. Zaměstnanci v technologiích a infrastrukturách musí:
•
•

pracovat ve shodě s kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a výcvikem,
usilovat neustále o veškerou informovanost a poskytovat informace a pro řídící
pracovníky zajišťovat zpětnou vazbu.

4. Veřejná správa musí:
•
•
•
•

usilovat o rozvoj, posilování a ustavičné zlepšování koncepce bezpečnosti, předpisů a
směrnic,
vést a motivovat všechny další zúčastněné k tomu, aby plnili své úlohy a odpovědnosti,
znát rizika uvnitř sféry vlastní odpovědnosti, příslušně plánovat opatření pro jejich
správné řízení,
motivovat vlastníky a provozovatele technických děl k tomu, aby vyjednávaly s riziky
odpovědně,
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•
•
•
•

pomáhat efektivní komunikaci a spolupráci všech zúčastněných,
podporovat spolupráci mezi správními úřady,
používat vhodnou a koherentní politiku územního plánování a následných činností,
zmírňovat rizika vhodnými opatřeními odezvy, která spadá do její působnosti.

5. Veřejnost musí:
•
•
•

6

si být vědoma rizik v obci a vědět, co činit v případě jejich realizace,
spolupracovat při rozhodování o umístění, výstavbě a provozu technologií a
infrastruktur,
se účastnit nouzového plánování a odezvy.

POUČENÍ ZE SLABIN V KULTUŘE BEZPEČNOSTI

Z prací [5,14] vyplývá, že příčinou selhání technických děl ve světě byly často krátkodobé
spekulativní zájmy top managementu, tj. okamžitý zisk. Jde o důsledek skutečnosti, že v řadě
společností stojí lidé s právnickým nebo ekonomickým vzděláním bez znalosti technologie díla,
což vede k tomu, že nezajišťují ani péči o zaměstnance, ani péči o technická zařízení. Proto
nebudují kulturu bezpečnosti, která musí být nastavena shora.
Na základě analýzy havárií a selhání i osobních zkušeností [5,14] lze vydělit tři stupně stavu
kultury bezpečnosti:
Stav 1. Bezpečnost je založená pouze na splnění požadavků pravidel a směrnic
Organizace chápe bezpečnost jako vnější požadavek a nikoli jako hledisko, jehož plnění
pomáhá k úspěchu. Bezpečnost je viděna většinou jako technická záležitost, pouhé plnění
směrnic a pravidel je považováno za dostatečné. Lze pozorovat následující rysy:
1. Problémy nejsou předvídány, organizace reaguje na každý případ tak, jak přijde; reaktivní
typ řízení.
2. Komunikace a spolupráce mezi útvary a specialisty je slabá.
3. Útvary a specialisté se chovají jako polo autonomní jednotky a existuje malá snaha o
společně dosažené rozhodování.
4. Rozhodování útvarů a specialistů se soustřeďuje na potřebu vyhovění pravidlům.
5. Pracovníci, kteří udělají chybu jsou jednoduše obviněni z porušení předpisů.
6. Konflikty nejsou řešeny, útvary a specialisté mezi sebou „bojují“.
7. Role managementu je vnímána jako vydávání pravidel, vytváření tlaku na zaměstnance a
očekávání výsledků.
8. Neexistuje naslouchání, nebo poučení se uvnitř nebo vně organizace, které by vedlo k
osvojení si zdrženlivých postojů při kritice.
9. Bezpečnost je viděna jako vyžadovaná otrava.
10. Státní dozorné orgány, zákazníci, dodavatelé a smluvní partneři jsou považováni za
protivníky, s nimiž je nutné jednat obezřetně.
11. Krátkodobá výhoda (obvykle zisk) je brána za důležitou.
12. Pracovníci jsou vnímáni jako část zařízení – jsou popisováni a hodnoceni pouze podle toho,
co dělají.
13. Existují obezřetné vztahy mezi managementem a zaměstnanci.
14. Existuje malé povědomí o potřebách průběhu práce.
15. Pracovníci jsou odměňováni za poslušnost a výsledky bez ohledu na dlouhodobé následky.
Stav 2. Dobré výsledky na úseku bezpečnosti jsou cílem organizace
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Organizace má vedení, které chápe otázky bezpečnosti jako důležité dokonce při absenci tlaku
ze strany dozorných orgánů. Přestože vzrůstá povědomí o otázkách chování, chybí předmětný
aspekt v řídících metodách tvořících technická a procedurální řešení. O výsledcích na úseku
bezpečnosti je jednáno stejně jako o jiných aspektech podnikání v termínech cílů a jejich plnění.
Organizace začíná pozorovat důvody výsledků, tendence vývoje a cítí potřebu hledat inspiraci
u jiných organizací. Lze pozorovat následující rysy:
Organizace se soustřeďuje na denní úkoly, existuje jen minimum strategie.
Vedení podporuje přímou komunikaci mezi týmy a útvary.
Vedoucí pracovníci koordinují rozhodování na úrovni útvarů a specialistů.
Rozhodování se soustřeďuje často na náklady a provozuschopnost.
Reakcí vedoucích na chyby je zavedení většího počtu kontrol, předpisů a přeškolování. Je
zde méně obviňování.
6. Konflikt je vnímán jako rušivý a je mu bráněno ve jménu týmové práce.
7. Na roli vedení je pohlíženo jako na aplikaci technického vedení, vedení podle cílů.
8. Organizace je ochotna učit se od jiných společností, zvláště v technických otázkách a dobré
praxi.
9. Na bezpečnost, náklady a produktivitu je nahlíženo odděleně.
10. Vztahy organizace k dozorným orgánům, zákazníkům, dodavatelům a obchodním
partnerům jsou spíše zdrženlivé než těsné. Jde o opatrný přístup tam, kde by měla být
pěstována důvěra.
11. Je považováno za důležité dosáhnout, nebo překonat krátkodobé úkoly spojené se ziskem.
Pracovníci jsou odměňováni za překročení zadání bez ohledu na dlouhodobé výsledky a
následky.
12. Vztahy mezi zaměstnanci a vedením jsou vztahy protivníků s malou důvěrou nebo malým
projevem úcty.
13. Existuje vzrůstající vědomí vlivu otázek kultury na jednotlivých pracovních místech. Není
ale pochopeno, proč dodatečné kontroly nepřináší požadované výsledky v otázkách
bezpečnosti.
1.
2.
3.
4.
5.

Stav 3. Úroveň bezpečnosti lze vždy zlepšit
Organizace ve stavu 3 si osvojila myšlenku trvalého zlepšování a aplikovala tuto koncepci i na
zajišťování bezpečnosti. Úroveň chování a přístupu k úkolům je vysoká a přijímaná opatření
směřuji ke zlepšení chování zaměstnanců. Pokrok je uskutečňován krok za krokem a nikdy není
přerušen. Organizace se ptá, jak by mohla pomoci jiným společnostem. Lze pozorovat
následující rysy:
1. Organizace se začíná chovat strategicky se soustředěním se na dlouhodobou perspektivu a
vědomým jednáním v současnosti. Problémy jsou předvídány a jejich případy
projednávány dříve, než se přihodí.
2. Pracovníci chápou potřebu spolupráce mezi útvary a specialisty. Mají v tom podporu
vedení, uznání a prostředky, které pro takovou spolupráci potřebují.
3. Pracovníci si uvědomují pracovní procesy a procesy v organizaci a pomáhají vedoucím je
řídit.
4. Rozhodování je činěno s plnou znalostí vlivu na bezpečnost.
5. Neexistuje konflikt mezi bezpečnostními a výrobními úkoly, otázky bezpečnosti nejsou v
kontradikci s výrobními cíli.
6. Téměř každá chyba je vnímána jako proměnlivost pracovního procesu. Je důležitější
pochopit co se stalo než někoho obvinit. Takové pochopení je použito k úpravě postupů.
7. Existence konfliktu je vnímána jako cesta k nalézání vzájemně výhodného řešení.
8. Role vedení je spatřována ve vedení lidí ke zlepšování provozních výsledků.
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9. Učení se od jiných vně i uvnitř organizace je ceněno. Je věnován čas na osvojení si
takových znalostí, které ke zlepšení výsledků vedou.
10. Je rozvíjena spolupráce mezi organizací, dozorem, dodavateli a zákazníky.
11. Krátkodobé výsledky jsou měřeny a analyzovány tak, aby změny vedly ke zlepšování
dlouhodobých výsledků.
12. Pracovníci jsou respektováni a hodnoceni za své přispění k dosažení cílů. Organizace
neoceňuje jen ty, kteří „vyrábí“, ale i ty, kteří poskytuji podporu práci jiných. Lidé jsou
hodnoceni též za zlepšování procesů stejně jako za výsledky.
13. Vztah mezi vedením a zaměstnanci je dán vzájemnou úctou a podporou.
14. Pracovníci jsou si vědomi vlivu kulturních hodnot a tato hlediska berou v úvahu při
klíčových rozhodováních.
Stupeň 3 je ideál, ke kterému se je třeba blížit budováním integrální bezpečnosti, jejímž cílem
je zajistit koexistenci technického díla s okolím po celou dobu životnosti.

7

ZÁVĚR

Nutnost aplikace integrální bezpečnosti potvrzují závěry všech prací, které se zabývají
detailním studiem havárií a selhání technických děl. Klíčovou roli mají původci organizačních
havárií, jejichž společné symptomy [5,14] jsou:
1. Tlak vedení společnosti na vysokou výrobu, vysoký zisk a snižování nákladů za každou
cenu (honba za krátkodobými ekonomickými efekty).
2. Výrobní společnost (i dozorný orgán) je soustředěna spíše na technické otázky, než na
otázky související s organizací, řízením a lidmi.
3. Trvalé (časté) změny organizace a vedení (módní heslo z pouček pro mladé manažery:
„jedinou naší trvalou jistotou je změna“).
4. Nedostatek efektivního dohledu ze strany vedení společnosti.
5. Organizační isolace (odloučení).
6. Opakování chyb.
Společnými příčinami jsou:
1. Nedostatky ve vedení společnosti, nedostatečná prozíravost (rozhled, znalost a schopnost)
řídit jedinečné vztahy mezi technikou, ekonomií, lidskými otázkami a bezpečnosti v
měnících se podmínkách.
2. Přehlížení „varovných signálů“.
3. Nedostatky kritérií pro včasné zásahy dozorných orgánů pro snížení následků zhoršování
řízení v oblasti bezpečnosti.
4. Neschopnost některých dozorných orgánů působit na představitele výrobní organizace (až
po představenstvo) pokud jsou shledány nedostatky řízení.
5. Nástup nedostatečně kvalifikovaných pracovníků na místa uvolněná po odchodu
zkušených.
Celkově platí, že: všechny havárie a selhání s velkými dopady mají zřetelné kořeny v kultuře
bezpečnosti organizace; kořeny příčin havárií a selhání vznikaly mnoho let před nimi a nebyly
detekovány; a některé dozorné orgány nevěnovaly v povolovacím řízení dostatek zájmu o oblast
organizace a kultury bezpečnosti.

8
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LINEÁRNÍ MODELY RIZIKA A PREVENCE
RISK AND PREVENTION LINEAR MODELS
Radim Roudný15)
ABSTRAKT:
Pojednání obsahuje poznámky k možnosti požití jednoduchých lineárních modelů hodnocení
rizika a prevence. Předpokládané riziko a prevence se týká chráněného aktiva, které hodnotíme
v období před nežádoucí událostí a je hypotetické. Je zdůrazněno, že rozhodování má
subjektivní charakter, může být pouze subjektivní, nebo subjektivně volíme podporu
rozhodování. Bezpečnost vnímáme a popisujeme modely, které jsou zjednodušeným obrazem
reality. Modely by měly být co nejjednodušší, ale dostatečně popisující jev o kterém
rozhodujeme. Volbu typu modelu především ovlivňuje typ aktiva, hrozby, prostředí a musíme
přihlédnout k tomu, kdo hodnocení provádí a pro koho je určeno.
Reálné jevy jsou téměř vždy nelineární. V příspěvku je diskutována možnost použití lineárních
modelů. Je uvedena kategorizace aktiv s charakterem jejich poškození a typů vnímání časové
pravděpodobnosti.
Předností lineárních modelů je jednoduchost a názornost. Pokud bezpečnost vyžaduje složitější
modely, lineární modely mohou sloužit jako prvá fáze analýzy.
ABSTRACT:
The paper contains notes on the possibility of using simple linear models of risk assessment
and prevention. Expected risk and prevention concern the protected asset, that we evaluate in
the period before the undesirable event and is hypothetical. It is emphasized that decisionmaking has a subjective character, it can only be subjective, or we objectively choose to support
decision-making. We perceive security and describe models that are a simplified picture of
reality. Models should be as simple as possible but sufficiently describing the phenomenon we
are deciding. The choice of model type is primarily influenced by the type of asset, threat,
environment, and we have to take into account who performs the evaluation and for whom it is
intended.
Real phenomena are almost always non-linear. The possibility of using linear models is
discussed. The categorization of assets with the character of their damage and types of
perception of temporal probability is presented.
The advantage of linear models is simplicity and clarity. If security requires more complex
models, linear models can serve as the first phase of analysis.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Bezpečnost, riziko, prevence, rozhodování, subjektivní vliv, lineární modely.
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Safety, risk, prevention, decision making, subjective influence, linear models.
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1

ÚVOD

Riziko a prevence jsou pojmy, kterými se v problematice bezpečnosti zabýváme před
nežádoucí situací, v období rovnováhy a relativní stability. Výsledkem je činnost týkající se
budoucnosti, což platí při rozhodování vždy. Rozhodování je ovlivněno lidmi, možnosti jsou
znázorněny na obr. 1-1.

Obr. 1-1 Možnosti rozhodování

Zdroj: vlastní.

Subjektivní rozhodování používáme tehdy, kdy je dostatečné, nebo pokud jinou možnost
nemáme. Podpora rozhodování využívá lidského bádání v minulosti, ale rozhodnutí o použití
metod je současné a je subjektivně ovlivněno.
Vnímáme jednotlivé faktory, ukazatele či kritéria (prakticky synonyma, dále kritéria), které
jednotlivě, či společně. Model je obecnější pojem, může být tvořen jedním či více kritérii, jejich
uspořádáním, případně jejich vazbami. Model je vždy zjednodušeným obrazem reality (viz.
[5]), bez ohledu na to, zda popisuje minulost či představu o budoucnosti.
Při volbě modelu musíme respektovat přírodní zákonitosti s tím, že i lidé a jejich výtvory jsou
součástí našeho prostředí, dejme přírody. Zjednodušeně bychom to mohli vyjádřit lidovým
„požívat zdravý selský rozum“. Základním principem je vytvořit
co nejjednodušší model, přiměřeně vyjadřující realitu a použití.
Tato zásada není nic nového, např. ji formuloval Albert Einstein na str. 41 -42 v díle Z mých
pozdějších let (viz [2]).
„Cílem vědy je vyjádřit souvislosti mezi úplným komplexem všech smyslových zkušeností na
jedné straně co nejúplněji, na druhé straně s minimem prvotních pojmů a vztahů. (Hledání
obrazu světa, založeného na co nejmenším počtu logických prvků.)“.
V literatuře najdeme nepřeberné množství modelů rizika, opírajících se především o statistiku,
ale málo informací o tom, jaké reálné děje a situace vyjadřují a proč určitou formu použijeme.
Někdy používáme modely, které jsou užitečné, ale realitě příliš neodpovídají, jsou však vhodné
pro praxi. Typickým příkladem je tzv. směrodatná odchylka, která kvadraticky zvýrazňuje větší
odchylky, ačkoliv v mnoha případech je význam odchylky degresivní, lineární či jiný.
Kvadratická odchylka je ideální pro srovnání, poněvadž hodnotí stejně odchylky kladné i
záporné, přísněji hodnotí velké odchylky, je propojením na Gaussovo rozdělení (± s= 68%
hodnot), prvá derivace není konstanta a prostě řečeno dobře se s ní počítá.
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V dalším se budeme zabývat okolnostmi tvorby modelů a jednoduchými metodami hodnocení
rizika a prevence.

2

MODELY RIZIKA A PREVENCE

Jak již bylo řečeno, modely rizika a prevence jsou zjednodušeným obrazem reality. Při
volbě modelu přihlížíme k okolnostem uvedeným na obr. 2-1. Na počátku volby jsou řešitelé
a jejich možnosti dané časem a náklady, řešitelem vždy není bezpečnostní odborník, může to
být i člověk bez speciálního vzdělání. Podle toho navrhujeme modely složitější a jednodušší.
Výsledkem je užití modelů a jejich analýzy, které ovlivňuje charakteristika osob, které
modely použijí v dalším rozhodování. Opět platí, že jiný je charakter modelu pro odborníky
nebo odborně bezpečnostně nevzdělané rozhodovatele, např. zastupitele, nebo poslance.

Obr. 2-1 Okolnosti tvorby modelu Zdroj: vlastní
Modely rizika a prevence z hlediska času jsou:
•
•

statické, popisující časový bod či interval,
dynamické, popisující časový průběh.

Časový průběh vyjádřený číselně je diskrétní vyjadřující jednotlivé časové 16 body.
V problematice prevence většinou používáme stupnici – rok.
Tab. 2-1 Kategorie modelů z hlediska typu poškození

Zdroj: vlastní

Charakteristiky modelů
Typ aktiva

Typ poškození

Příklad

A

Jednorázové poškození

Obraz

Jedno specifické homogenní

Pojem časový ve většině případů vyjadřuje čas, někdy ale přetržitý, časově nevratný jev, např. počet ujetých
kilometrů.
16
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B

Množina aktiv (prvků)

Jednorázové poškození celku

Území poškozené povodní

C

Množina aktiv (prvků)

Postupné poškozování dílčích aktiv

Požáry v území

Nevratné poškození prvků

Havárie letadla

Opravitelné poškození prvků

Dodávka vody městu

Systém

D
E

Systém

Z věcného hlediska stavba modelů rizika má odpovídat typu aktiva, hrozby a prostředí, viz
schéma na obr. 2-2. Pro vytvoření kategorií je rozhodující typ chráněného aktiva a hrozby, což
je uvedeno v tab. 2-1.

Obr. 2-2 Schéma okolností tvorby modelu.
Další okolností při volbě modelu je časová pravděpodobnost vzniku nežádoucí události.
Možnosti jsou:
•
•
•
•
•

pravděpodobnost P=1, hodnotíme ztrátu, či její změnu za předpokladu, že může
vzniknout kdykoliv,
pravděpodobnost vzniku periodického jevu P=1/T, T je perioda jevu, rozměr [1/rok],
např. povodně,
pravděpodobnost částečného poškození aktiva P=n/N, n je počet ročně poškozených
prvků a N celkový počet prvků, příkladem je počet požárů v regionu,
odhadnutá pravděpodobnost jednoho prvku P, zejména modely podle typu A a systémy
podle D, E,
𝑃𝑃
intenzita poruchy 𝐼𝐼 = 1−𝐹𝐹 (F je distribuční funkce P), je významná zejména pro modely
typu D a E.

Mimo časové pravděpodobnosti řešíme rozložení pravděpodobnosti velikosti všech požitých
kritérií vyjádřené jejich charakteristikami, např. očekávaná hodnota, nezní hodnoty atd.

Na obr. 2-3 jsou znázorněny základní modely vyjádření ztráty (pravděpodobnostní model ztráty
je označen F). Model F= Z*P*t je použitelný i pro model typu C.
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Obr. 2-3 Modely F pravděpodobnostního vyjádření ztráty

Zdroj: vlastní

Další charakteristikou modelu je jeho struktura daná počtem kritérií, respektive prvků.

Obr. 2-4 Schéma významu více kritérií či prvků

Zdroj: vlastní

Hodnotíme a řešíme jednotlivá kritéria či prvky a agregaci prvků objektu, což je hodnocení
celku. Agregace může být principiálně dvojí:
•
•

aditivní, která vyžaduje stejnorodost členů,
multiplikativní, do které zahrnujeme i mocniny kritérií.

Aditivní model je
𝑦𝑦 = ∑𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖

(2-1)

Absolutní chyba je
∆= ∑𝑖𝑖 ∆𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ 𝛿𝛿𝑖𝑖

(2-2)

Pro konstantní xi=c

∆= ∑𝑖𝑖 𝑐𝑐 ∗ 𝛿𝛿𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 ∗ ∑𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖

(2-3)

𝛿𝛿 =

(2-4)

Pro 𝑖𝑖 ∈ 〈1; 𝑛𝑛〉 je
𝑐𝑐∗∑𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖
𝑐𝑐∗𝑛𝑛

=

∑𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖
𝑛𝑛
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Absolutní chyba aditivního modelu se s počtem prvků zvyšuje, relativní je mezně stejná či se
snižuje.
Multiplikativní model je součinem kritérií s případnou mocninou γ (záporná mocnina γ<0 je
dělení 17)
𝛾𝛾

𝑦𝑦 = ∏𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖

(2-5)

Relativní chyba je přibližně
∆

𝛿𝛿 ≈ ∑𝑖𝑖 𝛾𝛾 ∗ 𝛿𝛿𝑖𝑖 ≈ ∑𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖
Absolutní chyba je
𝛾𝛾

∆≈ ∏𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ ∑𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖

𝑖𝑖

(2-6)

(2-7)

Pro konstantní xi=c a n kritérií je
∆≈ 𝑐𝑐 𝑛𝑛 ∗ ∑𝑖𝑖 𝛿𝛿𝑖𝑖

(2-8)

Aditivní modely vyjadřují nezávislost kritérií a způsob lidského myšlení, které způsobené
ztráty s příslušnou vahou (významem) sečítá. Aditivní modely jsou nejvíce používané a pro
praxi je možné doporučit.
Multiplikační modely vyjadřují funkční závislost kritérií a jejich použití závisí na
popisovaném jevu. Velice obezřetně je vhodné postupovat, pokud jsou kritéria ve jmenovateli
(intenzivní hodnocení jsou podílem).
V obou případech je snaha, pro minimalizaci chyby, tedy počet kritérií racionálně snížit. Na
počet kritérií jsou výrazně citlivější multiplikativní modely, viz vzorce (2-3) a (2-8).
Každý model je specifický podle typu rizika či prevence, ve většině případů se jedná o
nelineární závislosti, čistě lineární jsou spíše výjimkou. Předmětem pojednání jsou lineární
modely, ale obecně hodnotit jejich rozdíly s nelineárními modely je nemožné (srovnání musí
být konkrétní). Linearizace je někdy nevhodná např. zjevně absurdní u Poissonova rozložení,
jindy přijatelná. V každém případě jsou lineární modely jednoduché a jsou elementárním
základem rozhodování v bezpečnosti.
Pro ilustraci byl zvolen příklad porovnání jevu probíhajícího v deseti letech s celkovou změnou
50%. Je porovnáván lineární model s exponenciálním a kvadratickým. Na obr. 2-5 je srovnáván
exponenciální model, který vyjadřuje relativní meziroční změnu. Rozdíl oproti lineárnímu je u
růstu max. -2,5% a u poklesu -4,3%. Na obr. 2-6 je srovnání s kvadratickým modelem, kde u
růstu je rozdíl -12,5% a u poklesu +12,5%. Jaký bude, skutečný průběhu y nevíme, pouze
odhadujeme. Pokud budeme rozhodovat mezi uvedenými použitím lineárního modelu čistě
formálně, pak u exponenciálního průběhu je rozdíl zanedbatelný, u kvadratického většinou
přijatelný.
Celkově konstatujme, že volba modelu by měla zohledňovat okolnosti uvedené na

Funkce s kritérii ve jmenovateli nelze sečítat přímo, ale odděleně sečteme čitatele a jmenovatele a podíl je
součtovou agregací, nebo vytvoříme vážený průměr s vahami podle hodnot ve jmenovateli.,
17
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Obr. 2-5 Porovnání model lineární – exponenciální.

Zdroj: vlastní

Obr. 2-6 Porovnání model lineární – kvadratický. Zdroj: vlastní
obr. 2-1. Dobrou pomůckou pro volbu jsou známě průběhy z minulosti. Na obr. 2-7 je uveden
průběh počtu nehod na vozidlo (jedna z jednoduchých možností stanovení pravděpodobnosti
nehody), jehož lineární model je zřetelně přijatelný.

Obr. 2-7 Počet nehod na vozidlo.
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3

BODOVÉ MODELY

Nejjednodušší jsou statické modely pro jednotlivé časové body respektive intervaly. Bodové
modely diskrétně popisují i dynamické jevy. Na obr. 3-1 znázorněno statické hodnocení
bezpečnosti B a rizika R. Stávající bezpečnost před prevencí elementárně hodnotíme třemi
kritérii – aktivum A, bezpečnost B0 a riziko R0, Zdrojově postačí 2 kritéria, poněvadž platí
závislost A=B0+R0. Hodnocení po prevenci zahrnuje 4 kritéria A, B0, R1, ΔR, zdrojově opět
postačí 3 kritéria vzhledem k závislosti A=B0+R1 +ΔR. Bezpečnost je vyšší o ΔR, riziko se sníží
na R1=R0-ΔR.
R1

R0

R

A

A

Δ

B0

B0

Obr. 3-1 Statické hodnocení rizika – vlevo před prevencí, vpravo po prevenci
vlastní

Zdroj:

Pro statické hodnocení stavu před prevencí (stav 0) jsou vhodná absolutní kritéria
𝐴𝐴 𝑎𝑎 𝑅𝑅0

(3-1)

a dále rozdíl bezpečnosti a rizika
𝐻𝐻 = 𝐵𝐵0 − 𝑅𝑅0

(3-2)

Odpovídající relativní kritéria jsou
𝛿𝛿 𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑅𝑅0

(3-3)

𝐴𝐴

což charakterizuje úroveň rizika a dále
𝑅𝑅

𝜂𝜂 = 𝐵𝐵0
0

(3-4)

což je relativní míra bezpečnosti, která by měla být 𝛿𝛿 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1.

Pokud absolutní kritéria nejsou stejnorodá, mají pouze srovnávací význam.
Hodnocení po prevenci (stav 1) charakterizuje 5 kritérií A, R1, B0, ΔR a náklady na prevenci
N. Vzhledem k závislosti A=B0+ΔR+R1 postačí 4 zdrojová kritéria. Uvádíme absolutní kritéria
𝐴𝐴, 𝑅𝑅1 , 𝛥𝛥𝑅𝑅 , 𝐻𝐻 𝑎𝑎 𝑁𝑁

(3-5)
406

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

𝐻𝐻 = 𝐵𝐵1 − 𝑅𝑅1

∆𝑁𝑁 = 𝛥𝛥𝑅𝑅 − 𝑁𝑁

(3-6)
(3-7)

Relativní kritéria jsou
𝑅𝑅1

𝛿𝛿 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅 𝐴𝐴

𝛿𝛿 ∆

=

𝑅𝑅 𝑅𝑅
1

𝛿𝛿 ∆

𝐴𝐴

∆𝑅𝑅

=

𝑅𝑅

1
𝜂𝜂 = 𝐴𝐴−𝑅𝑅
𝑅𝑅 𝑁𝑁

𝛿𝛿 ∆

=

𝛿𝛿 𝑅𝑅1𝑁𝑁 =

𝐴𝐴

∆𝑅𝑅
𝑅𝑅1

1

∆𝑅𝑅
𝑁𝑁

𝑅𝑅1
𝑁𝑁

(3-8)
(3-9)
(3-10)
(3-11)
(3-12)
(3-13)

Jednotlivá kritéria mohou být tvořena na základě různých závislostí, lineárních i nelineárních.
Bodová kritéria používána pro diskrétní hodnocení dynamických jevů.

4

DYNAMICKÉ HODNOCENÍ

Dynamicky hodnotíme aktivum (respektive objekt) v období jeho života, který může být:
•
•
•

reálný, např. životnost automobilu,
morální, např. 3 – 5 let u počítače,
zvolený, např. 50 let u přehrady, 5 let u běžného zařízení.

Dynamické hodnocení (v čase) je vyjádřeno jako:
•
•

jednotlivá bodová hodnocení v čase t,
průměr v časovém intervalu, většinou 𝑡𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑡 ∗ 〉, kde t* je doba života.

V tab. 2-1 jsou chráněná aktiva členěna podle typu poškození. Ideální možností hodnocení
aktiva nebo rizika je peněžní vyjádření, to však často nelze realizovat a kritéria vyjadřujeme
jinak. Např. aktivum počtem osob, vozidel, domů atd., obdobně rizika např. hodnotíme body.
Jednotlivá kritéria mají svoji neurčitost s určitým rozložením a charakteristikami. Očekávání
rizika, pravděpodobnost v čase, byla pojednána v kap. 2. Pro dynamické hodnocení je důležitá
distribuce rizika F, která pro diskrétní body je
𝐹𝐹 = ∑𝑡𝑡𝑡𝑡=1 𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑡𝑡 ∗ 𝑡𝑡

(4-1)

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑡𝑡

(4-2)

Pro stoupající či klesající R a konstantní P, je průběh progresivně či degresivně kvadratický.
Zjednodušený lineární průběh vyžaduje konstantní R a P. Dále budeme pracovat s lineárním
průběhem F. Pokud R a P nejsou konstantní použijeme jejich průměry 𝑅𝑅�𝑡𝑡 𝑎𝑎 𝑃𝑃�𝑡𝑡 , pak je
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Podle časové pravděpodobnosti vyjádřená periodou 𝑇𝑇 = 𝑃𝑃 můžeme modely rozdělit do
kategorií:
•
•
•
•

I…T=1, P=1
II…𝑇𝑇 < 𝑡𝑡 ∗ ,
III…𝑇𝑇 > 𝑡𝑡 ∗ ,
IV…𝑇𝑇 ≫ 𝑡𝑡 ∗ .

Časový průběh kritérií je uveden na příkladu kritéria A(t) a je
𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(0) + 𝑏𝑏 𝐴𝐴 ∗ 𝑡𝑡

(4-3)

𝑏𝑏 𝐴𝐴 =

𝐴𝐴(𝑡𝑡 ∗ )−𝐴𝐴(0)

(4-4)

∗ )−𝐴𝐴(0)

(4-5)

kde je

𝑡𝑡 ∗

Průměrná hodnota v intervalu 𝑡𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑡 ∗ 〉 je
𝐴𝐴(𝑡𝑡
𝐴𝐴̅ =

2

Pro ostatní kritéria platí obdobné vztahy.
Poškození s časovou pravděpodobnosti typu I, tj. P=1, vyjádříme modelem na obr. 4-1, který
je základním modelem rozhodování o prevenci (užitečný je dále zjednodušený model
s konstantními kritérii A, R1, ΔR). Model je použitelný pro jednorázové poškození, tj. typy A a
B. Pro jeho hodnocení používáme vztahy (3-5) až (3-12). Např. bodové hodnocení v čase t je
𝑅𝑅 𝑁𝑁

𝛿𝛿 ∆

(𝑡𝑡) =

∆𝑅𝑅 (𝑡𝑡)
𝑁𝑁(𝑡𝑡)

(4-6)

Integrované hodnocení v intervalu 𝑡𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑡 ∗ 〉 je
𝑅𝑅 𝑁𝑁

𝛿𝛿 ̅∆

=

∆𝑅𝑅 (𝑡𝑡 ∗ )+∆𝑅𝑅 (0)
𝑁𝑁(𝑡𝑡 ∗ )+𝑁𝑁(0)

(4-7)

Obr. 4-1 Lineární model P=1
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Obr. 4-2 Lineární model s distribuční funkcí F

Zdroj: vlastní
1

Na obr. 4-2 je zobrazen model s typem poškozené A či B, s pravděpodobností 𝑃𝑃 < 𝑡𝑡 ∗ a
𝑅𝑅 (0)+∆𝑅𝑅 (𝑡𝑡 ∗ )

∆
∆�𝑅𝑅 =

2

. Poměr F a n v čase t je

𝐹𝐹(𝑡𝑡)

(4-8)

𝐹𝐹(0)+𝐹𝐹(𝑡𝑡 ∗ )

(4-9)

𝛿𝛿 𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑡𝑡) =

𝑁𝑁(𝑡𝑡)

Průměrné hodnocení pro celou životnost je
𝛿𝛿 ̅𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑁𝑁(0)+𝑁𝑁(𝑡𝑡 ∗)

Do bodu t= je očekávaná F nižší než náklady N, je to tedy oblast ekonomicky ztrátová.
Obdobně lze vypočítat další ukazatele. Podle toho jakou váhu dáme modelu s p=1 a F, můžeme
je agregovat, např.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝛿𝛿 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑣𝑣1 ∗ 𝛿𝛿 𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑡𝑡) + 𝑣𝑣𝐹𝐹 ∗ 𝛿𝛿 ̅ 𝐹𝐹𝐹𝐹

(4-10)
1

Model s jednorázovým poškozením aktiva A a B a 𝑃𝑃 < 𝑡𝑡 ∗ je dalším významným nástrojem pro
hodnocení ekonomiky prevence.
𝟏𝟏

Další, nepříliš častá, situace je s pravděpodobností 𝑷𝑷 > 𝒕𝒕∗. Např. je to případ protipovodňové
prevence, hráz s předpokládanou životností 50 let a povodní s periodou T=10let. Tento model
je znázorněn na obr. 4-3. rozdíl oproti obr. 4-2 spočívá v modelování F.
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𝟏𝟏

Obr. 4-3 Model s 𝑷𝑷 > 𝒕𝒕∗

Zdroj: vlastní

Po dosažení očekávaného času poškození T nemůže být dosaženo vyššího snížení ztráty než
ΔR. Bodové hodnocení v intervalu 𝒕𝒕 ∈ 〈𝟎𝟎; 𝑻𝑻〉 je podle (4-2) a dále podle (4-3). Integrované
hodnocené F pro celou dobu životnosti prevence je
𝑅𝑅 (0)+∆𝑅𝑅 (𝑡𝑡 ∗ )

∆
𝐹𝐹� =

2

−

𝐵𝐵0 (0)∗𝑇𝑇

(4-11)

2∗𝑡𝑡 ∗

Model C postupného poškozování v roce Δ je na obr. 4-4. Ekonomicky výhodná je oblast
𝑡𝑡 ∈ 〈𝑡𝑡 = ; 𝑡𝑡 ∗ 〉. Kumulace ročních poškození je
𝐹𝐹 = ∑𝑡𝑡 ∆𝑡𝑡

(4-12)

1

Z hlediska pravděpodobnosti je specifický model s velmi nízkou pravděpodobností 𝑃𝑃 ≪ 𝑡𝑡 ∗ ,
např. 1%, který je zobrazen na obr. 4-5. F je tak malé, že nemá smysl jeho zařazení do hodnocení
ekonomiky. Model je totožný s obr. 4-1, a s ním spojené charakteristiky (4-6) a (4-7). Tento
model ilustruje nižší praktický význam očekávání F.
Modely systémů typu D a E zde neprobíráme, jsou předmětem teorie spolehlivosti. Pro
sériový systém je rozhodující nejslabší prvek, pro paralelní nejsilnější. Pro jejich individuální
hodnocení je možno použít výše uvedené modely.
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Obr. 4-4 Postupné roční poškozování

Zdroj: vlastní

Obr. 4-5 Velmi nízká pravděpodobnost

Zdroj: vlastní

Zde použité modely jsou deterministické, dalším zdokonalením je zavedení neurčitosti
zdrojových kritérií. Není pochyb, že lineární modely jsou více či méně přibližným popisem
očekávané reality, což ostatně platí pro všechny modely. Jejich výhodou je jednoduchost,
nenáročnost na matematický aparát a ilustrativnost jevu. Lineární modely mohou být použity
jako prvé přiblížení před podrobnější analýzou.

5

ZÁVĚR

V bezpečnosti řešíme modely rizika a prevence, cílem je rozhodnutí o prevenci. Jakékoliv
rozhodování včetně bezpečnostního je subjektivní nebo subjektivně ovlivněné. Modely hmotné
či abstraktní jsou podporou rozhodování, vždy jsou zjednodušeným odhadem reality. Tvorba
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modelů není akademickou hříčkou, ale měla by respektovat zákonitosti přírody včetně člověka
jako součásti přírody. Složitý ani jednoduchý model nemusí být vhodný, hledáme optimum.
Vycházíme z aktiva, hrozby, prostředí a respektujeme zpracovatele a uživatele výsledků.
Předmětem příspěvku jsou jednoduché lineární modely.
Realita se odehrává v nevratném čase, diskrétně popisujeme staticky jednotlivé časové body a
dynamicky jejich uspořádanou množinu. Modely vytváříme pro jednotlivá aktiva či jejich
množiny, jejich charakteristikou je typ poškození aktiva. Z tohoto hlediska rozeznáváme 5
elementárních typů, které vytváříme pro různé možnosti časové pravděpodobnosti.
Většina použitých kritérií je funkcí, či agregací dílčích kritérií. Agregované modely mohou být
aditivní, multiplikativní či kombinované. S počtem prvků roste chyba a to zejména u
multiplikativních modelů.
Reálné časové funkce kritérií jsou převážně nelineární, ale v praxi většinou s lineárními modely
vystačíme. Jejich výhodou je jednoduchost, názornost a umožňují dobrou orientaci v problému.
Pokud lineární modely nepovažujeme za dostatečné, mohou sloužit jako prvá fáze analýzy
rizika a prevence.

6
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ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA, JEJICH PODSTATA A MOŽNÉ DOPADY
ENVIRONMENTAL RISKS, THEIR PRINCIPLES AND POSSIBLE IMPACTS
Jaroslav Rožnovský 18)
ABSTRAKT:
Počasí je stále dynamičtější, což se projevuje častějšími výskyty meteorologických a
hydrologických extrémů, navíc s rostoucí intenzitou. Těmito projevy počasí se zvyšuje
bezpečnostní riziko na našem území. Informaci o výskytu nebezpečných meteorologických a
hydrologických prvků a jevů poskytuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci
s dalšími organizacemi formou Systému integrované výstražné služby. Podrobné rozpracování
nebezpečí krizových situací, jejich příčin a postupy řešení uvádějí příslušné typové plány.
ABSTRACT:
Weather is more and more dynamic and consequences of this are more frequent meteorological
and hydrological extremes, which also tend to be more intense. These weather events increase
the security risk in the Czech Republic. Information about the occurrence of dangerous
meteorological and hydrological elements and phenomena is provided by the Czech
hydrometeorological institute in co-operation with other institutions via the System of
integrated warning service. Detailed analysis of dangerous emergency situations, their causes
and solutions are specified in corresponding type plans.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Počasí, podnebí, extrémní hodnoty, Systém integrované výstražné služby, typové plány, krizové
situace.
KEYWORDS:
Weather, climate, extreme values, System of integrated warning service, type plans, emergency
situations.

1

ÚVOD

Velmi častým pojmem, který zaznívá v současné komunikaci, je „změna klimatu“. Počasí a
jeho dlouhodobé projevy, tedy podnebí, jsou hlavně v posledních desetiletích typické zvýšenou
frekvencí výskytu meteorologických a hydrologických extrémů, včetně jejich zvýšené
intenzity. Na našem území jsou meteorologická a hydrologická měření a pozorování
zajišťovaná Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ). Takto jsou
zajišťovány potřebné podklady pro Systém integrované výstražné služby (dále jen SIVS). Jde
o společně poskytovanou výstražnou službu ČHMÚ a Odboru hydrometeorologického
zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ
VGHMÚř - meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie
a hydrologie (viz http://portal.chmi.cz/). Nové technologie jsou na jedné straně základem,
v podstatě ve srovnání s historií velmi rychlého hospodářského rozvoje.

18)

Příjmení, jméno, tituly – 1. autor, pracoviště, adresa, telefon, e-mail
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Změna klimatu i možnost následných dopadů nejsou naší společností brány s větším respektem
či zájmem. Přesto, že klimatologové již několik desítek let na negativní dopady upozorňují –
příkladem je kůrovcová kalamita a stav lesů na našem území v minulém roce.
Ovšem ne vždy si uvědomujeme, že v tomto pohledu roste nebezpečí zranitelnosti celé
společnosti, protože roste rozsah, ale hlavně dopady výskytu nebezpečných jevů. Jestliže se
zvyšuje rozsah hrozeb, znamená to, že se také zvyšují rizika. S těmito skutečnostmi musíme
počítat při zajišťování ochrany obyvatelstva, ale také při zajištění akceschopnosti složek
bezpečnostního systému České republiky. Jak již bylo uvedeno, vznik hrozeb je dán rozvojem
společnosti, ale také přírodními podmínkami, které se mění, jak dokládají změny klimatu.
Musíme si též uvědomovat, že hrozby mohou působit společně a jejich dopady mohou působit
synergicky. Proto je potřebná identifikace hrozeb, jejich podrobná analýza a vyhodnocení.
Musíme stanovit příslušnou úroveň rizika, které mohou vyvolat nežádoucí jevy. Z výše
uvedených důvodů nabývá na významu prevence a budování výstražných informačních
systémů.
Potřebu zpracovat analýzu hrozeb pro Českou republiku a promítnout její závěry do
metodických a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti státu uvádí „Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“. Tato byla přijata usnesením Vlády České
republiky č. 805 ze dne 23. října 2015. Je vcelku logické, že odpovědnost za tuto oblast byla
dána na Ministerstvo vnitra, a to ve spolupráci podle dané hrozby a rizika s příslušnými
ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady. Tímto je také naplňováno „Rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. 12. 2013 o mechanismu civilní
ochrany Unie. Zde jsou uvedeny požadavky na jednotlivé členské státy v oblasti preventivních
aktivit.
V článku je věnována pozornost meteorologickým extrémům, které vyvolávají nebezpečí s
nepřijatelným rizikem. V „Koncepci…“ [2], jsou uvedeny typy, u kterých lze odůvodněně
očekávat vyhlášení krizového stavu, a to dlouhodobé sucho, extrémně vysoké teploty, přívalové
povodně, vydatné srážky, extrémní vítr a povodeň. Patří do kategorie naturogenních,
abiotických.

2

PODNEBÍ ČR

Hodnotit možné abiotické hrozby meteorologické a hydrologické podstaty a jejich bezpečnostní
rizika na území České republiky lze jen na základě znalostí našeho podnebí. Toto je dáno naši
geografickou polohou. Jsme součástí mírného klimatického pásu, ovšem v oblasti přechodného
klimatu středoevropského [1]. Významnou roli sehrávají cirkulační a geografické poměry. Po
převážnou část roku u nás převládá vzduch mírného pásma, ale na našem území se projevuje
v krátkých obdobích i vzduch tropický, ale také vzduch arktický. Atlantický oceán způsobuje,
že oceanita našeho podnebí je vyšší v Čechách, kde jsou častěji mírnější zimy a chladnější léto,
srážky jsou rozděleny rovnoměrněji. Naopak kontinentalita je oproti Čechám vyšší na Moravě
a ve Slezsku, kde jsou také větší teplotní amplitudy. Z geografických podmínek mají vliv naše
hory, které vytvářejí tzv. klimatické přehrady, kdy zčásti zabraňují vpádům studeného vzduchu
od severu více v Čechách, ale vzhledem k západnímu proudění vyvolávají dešťový stín.
Významnou roli pro naše počasí má cyklonální činnost, která ovlivňuje přechody
atmosférických front přes naše území, a tím výskyt srážek. Mapy klimatických prvků v Atlasu
podnebí Česka [8] byly vypracovány z meteorologických údajů za období 1961 až 2000. Za
poslední dvě desetiletí jsme zažili několik extrémních stavů počasí. Došlo k mimořádným
výskytům srážek a následně výskytu plošných povodní v letech 1997, 2002 a díky rychlému
tání vysoké sněhové pokrývky i v roce 2006. Rok 2010 byl srážkově nadnormální s výskytem
vyššího počtu lokálních povodní z přívalových dešťů. Naopak v letech 2000, 2003, 2007 (jižní
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Morava), 2012 a 2015 došlo k výskytu mimořádného sucha, a to díky mimořádně nízkým
úhrnům srážek a dlouhým až několikatýdenním takřka bezesrážkovým obdobím. V letech 2011,
2015 a 2017 byly poškozeny rozsáhlé plochy ovocných sadů jarními mrazy [9].
2.1

Teplotní poměry

Průměrná roční teplota vzduchu je nejčastěji používanou charakteristikou teplotních poměrů na
našem území. Za období 1961 až 2010 se pohybovala od 0 °C (vrcholové polohy) až po 10 °C
na jižní Moravě. Nejvyšší maximum teploty vzduchu na území ČR bylo naměřeno 20. 8. 2012
v Dobřichovicích, a to 40,4 °C. Nejnižší minimum teploty vzduchu, - 42,2 °C se vyskytlo v
Litvínovicích u Českých Budějovic 11. února 1929. V průměru je nejchladnějším měsícem
roku leden, nejteplejším měsícem červenec. Z analýzy průměrných ročních a měsíčních teplot
vzduchu za období 1961 až 2010 vyplývá, že teploty vzduchu na našem území rostou [6].
Hrozbou jsou výskyty extrémně vysokých teplot vzduchu, extrémně nízkých teplot v průběhu
zimy, hlavně při malé či žádné sněhové pokrývce, ale také vegetační mrazy. Vpády arktického
vzduchu jsou příčinou škod působených mrazy jak v zimním, tak v jarním, méně v podzimním
období. Prokazatelné oteplování, statistickými analýzami potvrzené, se projevuje i v zimním
období, takže dochází k přerušení období vegetačního klidu a nástupu vegetace. Potom následné
vpády arktického vzduchu působí velké škody na porostech, ale také v průmyslu a dopravě.
Dokladem je prudké ochlazení v závěru února roku 2003. Škody, hlavně v době kvetení
ovocných stromů, vyvolaly vegetační mrazy v letech 2011, 2015 a 2017. Zde je nutné vnímat
souvislosti s globálním oteplováním, kdy však vyšší teploty vzduchu a půdy vyvolávají časnější
nástupy vegetace, ale také současně větší zranitelnost náhlým a silným ochlazením.
2.2

Srážkové a vláhové poměry

Srážky na našem území mají roční chod kontinentálního typu, tedy s jednoduchou vlnou, kdy
maximum připadá převážně na červenec, minimum na únor nebo leden. Letní maximum souvisí
s výskytem bouřkových lijáků při advekci relativně studeného vzduchu od západu až
severozápadu. Průměrné roční úhrny srážek jsou na našem území velmi rozdílné. Za období
1901 až 1950 se uvádí, že nejnižší průměrný roční úhrn byl 410 mm, naopak nejvyšší 1705
mm. Nejvyšší srážkové úhrny jsou dosaženy na stanicích horských, především v severních
pohraničních horách. Za období 1961 až 2010 [7] se nejvyšší průměrné úhrny za celé období
vyskytují na stanici Vítkovice v Krkonoších (1447 mm) a na Lysé hoře v Beskydech
(1422 mm), rekordně vysoký roční úhrn byl pozorován na Lysé hoře v roce 2010 (2127 mm).
Nejnižší průměrné úhrny se vyskytují v nížinách, na stanici Tušimice v Podkrušnohoří
(437 mm), a v Praze na Karlově (440 mm), rekordně nízký roční úhrn na stanici České
Budějovice v roce 2008 (238 mm).
Nejdeštivější region jsou východní Čechy (průměr 892 mm) a severní Morava (průměr
827 mm), nejsušší střední Čechy (průměr 556 mm) a jižní Morava (průměr 593 mm). Obecně
srážkové úhrny vykazují významnou kladnou korelaci s nadmořskou výškou (koeficient 0,72),
zčásti též se zeměpisnou šířkou (koeficient 0,31), což je však dáno tím, že vyšší hory se
nacházejí spíše v severních oblastech než v jižních. Průměrný úhrn srážek na území ČR
v jednotlivých letech dosahuje ovšem hodnot často velmi odlišných: v nejsušším roce 2003
pouhých 513 mm, v r. 1983 to bylo 551 mm, v nejdeštivějším roce 1966 plných 860 mm,
v r. 2002 856 mm a v r. 1981 852 mm.
Změna srážkových úhrnů v období 1961 až 2010 v jednotlivých regionech je odlišná. Nejvíce
rostou srážky v Podkrušnohoří (přírůstek 13,2 %) a v jižních a západních Čechách (přírůstek

415

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2020

10,2 %), naopak na jižní Moravě mírně klesají (pokles –0,3 %) a na severní Moravě jen
nepatrně rostou (přírůstek 2,8 %).
Nejvyšší úhrny jsou v létě, v průměru 36,8 %. V jednotlivých regionech se toto procento jen
mírně liší, relativně nejdeštivější léta jsou ve středních Čechách (39,2 %), nejsušší v
Podkrušnohoří (33 %). Pro jednotlivé stanice jsou ovšem rozdíly mnohem větší. Největší podíl
srážek na letní období je pozorován v Žatci (44,9 %), rekordně nejdeštivější léto bylo ve
Vítkově v Oderských vrších (63,3% v r. 1997). Naopak nejmenší podíl letních srážek má
Vrbatova bouda v Krkonoších (20,3 %), rekordně nejsušší léto na Rýchorské boudě tamtéž
(8,6 % v r. 1983). Procento letních srážek také značně kolísá z roku na rok. Celkově nejsušší
léto bylo v r. 1962, kdy spadlo v létě jen 23,9 % ročního úhrnu, zatímco v r. 1966 a 2011 to
bylo plných 47,0 %. Dlouhodobá změna je však nepatrná.
Na jaře (březen, duben, květen) spadne v průměru 23,5 % ročního úhrnu, nejvíce ve středních
Čechách a nejméně ve východních Čechách, na podzim (září, říjen, listopad) 21,9 %, nejvíce
ve východních Čechách a nejméně ve středních Čechách, a v zimě (leden, únor a prosinec
předcházejícího roku) 17,8%, nejvíce ve východních Čechách a nejméně v jihozápadních
Čechách.
Z hlediska infiltrace hraje významnou roli výskyt sněhové pokrývky. Důležitým poznatkem je
klesající trend počtu dnů se sněhovou pokrývkou. Počet dnů se sněhovou pokrývkou nad 5 cm
statisticky významně klesá v nadmořských výškách nad 300 m o 3–4 dny za 10 let v zimním
půlroce. Počet dnů, kdy nasněžilo více než 1 cm, je o 14–18 % nižší u nadmořských výšek do
600 m. Hlavní změna byla v nížinách do 300 m. U vyšších nadmořských výšek (nad 600 m) je
změna jen kolem 9 %.
Výdej vody v krajině představuje výpar. Skutečný celkový výpar z porostů a půdy, tedy reálná
evapotranspirace, dosahuje v teplých oblastech 400 až 450 mm, největší je ve středních
výškách, málo přes 500 mm, a v nejvyšších polohách činí méně než 350 mm. Výpar z vodní
hladiny se pohybuje v rozmezí 520 až 760 mm. Ovšem potenciální evaporace či
evapotranspirace činí v jižních oblastech až 700 mm. Pro tyto oblasti je potenciální roční
vláhová bilance, vyjádřená jako rozdíl mezi úhrnem srážek a potenciální evapotranspirací, slabě
záporná s hodnotami do -100 mm [5].
2.3

Vítr

Hlavními charakteristikami větru jsou jeho směr a rychlost. Směr větru výrazně ovlivňuje reliéf,
a proto můžeme na mapě směrů větru v Atlase podnebí ČSSR [1] najít mnohdy takřka
protisměrné proudění, protože se zde uplatňují lokální vlivy. Průměrné roční proudění výrazně
neovlivněné terénem má na západní části našeho území směr západní, ve východní části
severozápadní směr. Přitom se mezi sebou částečně liší proudění v jednotlivých ročních
obdobích. Na tuto skutečnost musíme pamatovat při hodnocení převažujícího proudění pro
rozptylové studie.
Rychlost větru je zákonitě nejvyšší na horách s častějším výskytem vichřic (průměrná roční
rychlost na vrcholech hor přesahuje 5 m.s-1. S klesající nadmořskou výškou rychlost větru klesá,
v nížinách je průměrná roční rychlost 3 až 4 m.s-1. V ročním chodu se maxima rychlostí
vyskytují koncem zimy a začátkem jara, minima na podzim. Maximální nárazy zaznamenané
na našem území dosahují až 50 m s-1, tj. kolem 180 km.h-1. K významným extrémům patří
výskyt orkánu “Kyrill“ z 18.–19. ledna 2007. Počet obětí v Evropě dosáhl 47, z toho 4 v ČR.
Přímé škody dosáhly v Evropě 4 miliardy EUR, v ČR 80 mil. EUR. Přechod tlakové níže
„Emma“ 1.–2. března 2008 způsobila menší plošné škody, zahynulo celkem 14 Evropanů, 2
lidé v ČR. Zatímco škody v energetice byly vyšší než u vichřice Kyrill, v lesích a na obecním
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majetku byl odhad škod ve srovnání s Kyrillem zhruba třetinový. Orkán „Niklas“, 31. března
2015, vyvolal na Šumavě polomy představující 35 tisíc m3 dřeva. Podobně silné vichřice s
vysokou nárazovitostí zaznamenané z 18. na 19. srpna 2017 opět na Šumavě způsobily polomy
100 tis. m3 dřeva, škody se pohybovaly v desítkách milionů Kč.
2.4

Sucho

Podnebí ČR je v dlouhodobém pohledu s ohledem na teplotní a srážkové poměry typické
výskytem sucha na jižní Moravě a v Podkrušnohoří. Často se používá k vyjádření sucha pouze
úhrn srážek, není to zcela vhodná charakteristika. Skutečné množství podzemní, povrchové,
podpovrchové a půdní vody je však dáno hodnotami jednotlivých složek oběhu vody
v přírodním prostředí. Pro určení výskytu či intenzity sucha se využívá zjednodušená vodní
bilance založená na vzájemném rozdílu úhrnů srážek a potenciální evapotranspirace. Tento
označujeme jako základní (potenciální) vláhovou bilanci (ZVB), která svými deficitními
hodnotami umožňuje hodnotit nástupy a trvání výskytů sucha v krajině [5].
Výskyty sucha jsou na našem území stále častější, jako mimořádně silné se také projevily v
tomto desetiletí, jde o roky 2012, 2015 a 2017. Při jejich analýze musíme brát v úvahu
klimatologické hodnocení, jako srovnávací bereme období 1961–2000. Z tohoto vyplývá, že na
našem území je v ročním průměru kladná průměrná ZVB, tj. s převahou srážek nad
evapotranspirací. Bereme-li vegetační období, do nadmořské výšky 300 m n. m. je dlouhodobá
vláhová bilance výrazněji záporná, naopak od nadmořských výšek 400 m n. m. se vzhledem k
vyšším srážkovým úhrnům již projevuje kladná dlouhodobá ZVB. Průměrná dlouhodobá ZVB
v rámci roku je výrazně negativní na jižní Moravě (-125,7 mm) a Poohří
(-47,1 mm), naopak vyrovnanější je na střední Moravě a Polabí, kde dosahuje kladných hodnot
(12,0 mm, resp. 18,9 mm). Musíme si uvědomit, že oproti dlouhodobým hodnotám jsou projevy
ZVB v jednotlivých letech výrazně rozdílné.
2.5

Povodně

Proměnlivost našeho podnebí je dána také vysokou dynamikou výskytu srážek, kdy jsou
v určitém časovém úseku jejich úhrny mimořádně nízké a dochází k výskytům sucha, nebo
naopak vysoké a dochází k povodním. Tyto představují stav, přechodně dochází výraznému
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod a tato následně zaplavuje území
mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.
Jak již bylo popsáno, nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na letní měsíce, zčásti se vyskytují
i v květnu [3]. Z hlediska povodní je důležité, že letní srážky jsou často konvekční, tedy srážky
z bouřek. Sice zasahují menší plochy, ale mají vysokou intenzitu a úhrny. Často za těchto
podmínek označujeme povodeň jako přívalovou. Tyto nemusí být vždy vázány na tok.
V posledních letech se počet těchto povodní zvyšuje v souvislosti se způsoby zemědělského
hospodaření v krajině.
S malou četností, ale dochází také k povodním zimním a jarním. Jsou vyvolány převážně
rychlým táním sněhu. K jejich výskytu přispívají velmi nerovnoměrné výskyty sněhové
pokrývky. Ovšem v dlouhodobém pohledu se na našem území výskyt a množství sněhu snižuje.

3

METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY

Je obecně známo, že nejen pro lidi a přírodu, ale i pro hospodářství jsou škodlivé výskyty
extrémních hodnot meteorologických prvků. K nim patří jak extrémně vysoké, tak nízké teploty
vzduchu. Obdobně je to u srážek, kdy mimořádně intenzivními srážkami nebo jejich vysokými
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úhrny vznikají povodně. Naopak mimořádně nízké srážky, zvláště za vysokých teplot vzduchu
vyvolávají sucho. Zemědělské plodiny poškozují hlavně při malé či žádné sněhové pokrývce
vegetační mrazy. Škody působí vichřice a krupobití.
Výskyty sucha se začaly vyskytovat se zvýšenou četností od roku 2000 [4]. Jako příklad
extrémních projevů počasí uvádíme průběh v roce 2015. V tomto roce se projevily
v jednotlivých částech roku nízké úhrny srážek při vysokých teplotách vzduchu, takže
mimořádně vysoké byly i hodnoty potenciální evapotranspirace. Ovšem výskyt sucha byl ještě
podpořen v některých částech našeho území v podstatě teplou a suchou zimou. Tato byla jako
celek oproti průměru na celém území teplejší, v nejvyšších polohách to bylo o 1,5 °C, na většině
území potom o 2 až 3 °C, mimořádně ve východních Čechách až 3,5 °C. Leden byl teplejší o 3
°C, na některých místech v Čechách i přes 4 °C. Únor mimo západní a jihozápadní území měl
teploty vyšší o 1 až 2 °C. Ovšem srážkově byla tato zima na většině území podnormální. Část
středních a západních Čech měla srážky jen mezi 50 až 60 %, místy i pod 50 % dlouhodobého
průměru. Podobné byly úhrny i na části Znojemska. Naopak severní a východní Morava měla
srážky normální, až slabě nadnormální. Na ostatních částech území ČR se úhrny srážek
pohybovaly mezi 70 až 90 %. S ohledem na průběh teplot vzduchu a úhrnů srážek byl již
počátek jara mírně sušší. Deficit srážek ke konci března dosahoval mimořádně až 50 %, na jižní
Moravě a větší části Čech byl od 10 do 25 %, na ostatních částech území naopak vyšší než
průměr. Základní vláhové bilance (ZVB) dosahovala v březnu normálních až slabě
podnormálních hodnot, podobně jako zásoba využitelné vody v půdě (ZVVP).
Průběh teplot vzduchu v dubnu vyvolává zvýšení hodnot evapotranspirace asi na polovině
území Čech o 20, ale místy až o více jak 40 %. Ovšem v květnu se tento negativní trend
zastavuje a hodnoty na většině území odpovídají normálu. V dubnu až květnu byly úhrny srážek
na většině našeho území podnormální, takže koncem května v pásu od Karlových Varů přes
střední Čechy až k Českým Budějovicím se jejich úhrn pohybuje mezi 50 až 75 % průměru.
Obdobně je to na jižní a části střední Moravy. Teplotně bylo jaro na celém území s vyššími
teplotami od 0,3 až 0,6 °C na převážné části Moravy. Vysočina a Čechy mimo menší oblasti
měly teploty vyšší od 0,6 až přes 1,2 °C. Ovšem úhrny srážek byly na většině území
podnormální. Jižní a část střední Moravy, Vysočina a východní část Čech měly srážky v rozpětí
60 až 80 %. Jaro bylo tedy na převážné části území teplé a suché. Ale vývoj teplot a úhrnů
srážek vyvolal nedostatek vody v půdě. Takže v druhé polovině května jsou na jižní Moravě a
ojediněle ve východních Čechách deficity až ke 150 mm. Zásoba vody klesá až na hodnoty pod
30 % využitelné vodní kapacity půd. Koncem května se tento deficit projevuje také na jižní
Moravě a několika lokalitách na celém území.
Mimořádné záporné hodnoty ZVB jsou příčinou též výrazného snížení aktuálního stavu ZVVP.
Na počátku května na jižní Moravě a v okolí Pardubic bylo ve středně těžké půdě jen mezi 40
až 60 % dostupné vody pro zemědělské plodiny. Ovšem v polovině května se toto území
rozšiřuje jak na jižní a střední Moravě, tak ve východních, ale i středních a jižních Čechách. Jih
a jihovýchod Moravy vykazuje území s poklesem ZVVP mezi 20 až 40 %. Do konce května se
pás se ZVVP mezi 40 až 60 % rozšiřuje přes střední Čechy do Podkrušnohoří. Již v druhé
polovině první červnové dekády se na jižní Moravě a v okolí Pardubic projevuje pokles pod 20
%. Pokles ovšem probíhá více na Moravě. Koncem června je na území na jih od Brna převážně
pod 20 %. Počátkem července je tento stav již i na střední Moravě, ve východních Čechách a
kolem Prahy. V polovině poslední červencové dekády jde již o více jak polovinu našeho území.
Mimořádné zemědělské sucho je na asi dvou třetinách zemědělské půdy.
Na počátku srpna na větší části našeho území klesá aktuální ZVVP pod 10 %, tzn., že byly
jednoznačně překročeny hodnoty bodu vadnutí. Plodiny při této vlhkosti půdy nedokáží
přijímat vodu. Výskyt tropických veder zvyšuje deficit tak, že ke 12. 7. jsou místa, kde vláhová
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bilance má hodnoty pod mínus 150 mm. Tento stav je po celý červenec s tím, že nehomogenitu
tohoto pole způsobují lokální bouřky. V polovině srpna je tento stav na převážné ploše
zemědělské půdy. Zastavily ho až srážky od 16. 8. 2015. Plošný výskyt srážek zastavil
prohlubování sucha, významně snížil vláhový deficit. Je nutné upozornit na jednu zajímavost.
Tím, že tyto srážky byly převážně nižší intenzity a delší doby trvání, nedošlo k obávanému
výskytu silné eroze. Vyschlé půdy byly tyto vysoké denní úhrny schopny přijmout.
Ovšem měli bychom věnovat suchu větší pozornost, jednak s ohledem na četnost výskytu, na
prokazatelně rostoucí teplotu vzduchu, výsledky klimatologických modelů, ale hlavně
s ohledem na naše hospodaření v krajině, které sucho meteorologické výrazně prohlubuje.
Bohužel, ani průběh počasí během září a října nedokázal vyrovnat vysoký vláhový deficit, a tak
celé vegetační období hodnotíme jako mimořádně suché. Dokladem tohoto konstatování je
plošné vyjádření základní vláhové bilance na našem území ve srovnání s dlouhodobým
průměrem. Oproti dlouhodobým průměrům je vyrovnaná či mírně kladná bilance
v Podkrušnohoří. Tam i na jednotlivých místech jde o lokální vliv srážek.
Pokud budeme hodnotit ZVVP, dostaneme obdobný přehled. Nejnižší hodnoty pod 20 %
dlouhodobého průměru ZVVP se vyskytuji na střední a severní Moravě a na několika
ojedinělých lokalitách. Převážná část zemědělských půd má však ZVVP mezi 40 až 20 %, což
je dokladem pokračujícího sucha, a pro toto období roku je to stav mimořádný. Ovšem je nutné
zdůraznit, že jde o hodnocení metrového profilu půdy. Díky dešťům jsou svrchní vrstvy, asi do
20 až 30 cm vlhčí.

4

ODHAD VÝVOJE NAŠEHO PODNEBÍ

Vývoj podnebí na Zemi a jeho změny jsou předmětem studia mnoha klimatologů a dalších
odborníků. Jejich výsledky jsou však určitými skupinami jiných odborníků zpochybňovány.
Jak vyplývá z různých studií, tyto změny jsou příčinou zvyšující se četnosti výskytů
extrémních stavů počasí. Zde je nutné zdůraznit, že jde o predikce a ne předpovědi. Ovšem
s ohledem na potřebnou prevenci v oblasti ochrany obyvatelstva je musíme jednoznačně brát
v úvahu. Je prokazatelné, že:
a) Průběh průměrné roční teploty vzduchu za období 1961 až 2015 má vzestupný trend se
zvyšováním ve dvou posledních desetiletích, kdy se zvýšila až o 0,8 o C.
b) Narůstá dynamika teplot vzduchu, typickým příkladem je rok 2003, který měl v únoru
mimořádný výskyt holomrazů, ale jako celek byl velmi až mimořádně teplý.
c) Zvyšování teploty vzduchu se liší v jednotlivých ročních obdobích. Nejvíce se teplota
zvyšuje v létě (0,4 o C/10 let), naopak pro podzim je vzestup malý (méně než 0,1 o C/10
let). Roční nárůst průměrné teploty vzduchu představuje za období 1961 až 2010 necelé
0,3 o C/10 let.
d) Přes naše malé území, jsou regionální rozdíly. V letních měsících se teplota zvyšuje
nepatrně rychleji na území Moravy, v zimě a na jaře na území Čech.
e) Zvyšováním teploty vzduchu dochází k výskytu vyšších teplotních extrémů, roste počet
letních dnů, ale i dnů tropických. Přes snižování počtu dnů mrazových a ledových nelze
vyloučit výskyty dnů arktických, a tím vysoké škody na porostech.
Úhrny srážek však mají jinou dynamiku než teploty.
1) V posledních dvou desetiletích se průměrný roční srážkový úhrn oproti standardnímu
období (1961–1990) zvýšil přibližně o 5 %.
2) Průměrné roční srážkové úhrny vykazují velmi výraznou meziroční proměnlivost.
3) Hlavní rysy ročního chodu srážek zůstávají zachovány (maximum v létě, minimum
v zimě), dochází však k redistribuci měsíčních srážkových úhrnů během roku (pokles
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od dubna do června, nárůst od července do září), rozdíly mezi Čechami a Moravou
nejsou výrazné.
4) Počet dní se sněhovou pokrývkou 1 cm a více je meziročně značně proměnlivý jak
v nižších, tak i vyšších polohách, nicméně v posledním padesátiletí jejich počet zejména
v souvislosti s nárůstem průměrné teploty klesá.
5) V posledních dvou desetiletích se časová variabilita průměrných denních srážkových
úhrnů v teplé polovině roku zvyšuje, v chladné polovině roku snižuje, režim změn je
výrazně zřetelnější na území Čech, zatímco na území Moravy jsou změny vyrovnanější.
6) Prostorová proměnlivost časové variability srážek je v porovnání s teplotou výrazně
vyšší, což je hlavní příčinou statisticky nevýznamných rozdílů ve výskytech
průměrných počtů dnů s nadlimitními denními srážkovými úhrny na jednotlivých
stanicích, významnější rozdíly v prostorové proměnlivosti mezi územím Čech a Moravy
nelze vysledovat.
Odečteme-li od úhrnů srážek evapotranspiraci, dostáváme hodnoty vláhové bilance, které
nám lépe charakterizují vlhkostní podmínky v půdách. Jaký by mohl být vývoj vláhové
bilance:
a) V souvislosti s rostoucí variabilitou srážek se vyskytují delší bezesrážková období.
b) Trend rostoucí teploty vzduchu avizuje, že výskyty suchých období mohou být četnější.
S rostoucí teplotou vzduchu se ale zvyšuje potenciální evapotranspirace.
c) V posledním desetiletí roste počet období s výskytem sucha.

5

VÝSTRAŽNÉ INFORMACE

Základní informace o průběhu počasí a výskytu jeho extrémů jsou obsaženy
v meteorologických a hydrologických měření v sítích stanic ČHMÚ. Z těchto databází jsou
potom vypracovávány výstražné informace SIVS, které vydává centrální předpovědní
pracoviště (CPP) ČHMÚ v Praze-Komořanech ve spolupráci s regionálními předpovědními
pracovišti (RPP) ČHMÚ a po konzultaci s hydrometeorologickou službou Armády ČR (odbor
hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu Armády ČR). V rámci Integrovaného záchranného systému ČR ČHMÚ distribuuje
vydané výstrahy SIVS operačnímu a informačnímu středisku GŘ HZS ČR (OPIS) v Praze a
krajským úřadům (jako záložní cestu distribuce). V souladu se zákonem č. 254/2010 Sb., o
vodách a Metodickým pokynem MŽP č. 9/2011 je další redistribuce ze strany GŘ HZS ČR
prováděna na operační a informační střediska HZS ČR krajů dle územní platnosti vydaných
výstrah a informačních zpráv ČHMÚ, která je dále zasílají na krajské úřady, základní složky
IZS a ostatním subjektům dle příslušného plánu.
Výstrahy jsou zobrazovány na internetových stránkách ČHMÚ, (www.chmi.cz) a na stránkách
evropského výstražného systému www.meteoalarm.eu. Mimoto ČHMÚ výstrahy distribuuje
do veřejnoprávních a některých dalších médií.

6

ZÁVĚR

Analýzy našeho podnebí dokládají jeho vysokou proměnlivost, která v dvou posledních
desetiletích ještě narůstá. Potvrzují se výstupy z klimatologických modelů a růst teplot vzduchu
a navazujících dalších procesů včetně nárůstu srážkových extrémů je toho dokladem. Z hlediska
dopadů extrémních stavů počasí, a tím výskytu hrozeb, musíme věnovat pozornost projevům
celého klimatického systému. Například, nejde jen o projevy zvyšování teploty vzduchu,
zvyšování počtu tropických dnů apod., ale také, že tento růst je příčinou zvyšující se
evapotranspirace, tedy výdeje vody z naší krajiny. Tím se zvyšuje negativní vláhová bilance a
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dochází k nárůstu výskytů sucha nejen nízkými úhrny srážek, ale také rostoucí teplotou vzduchu
a půdy.
Musíme si uvědomit, že s výskyty sucha souvisí další hrozby, např. výskyty požárů, ale hlavně
nedostatek vody v naší krajině, a tím vlastně pro všechny naše aktivity. Podle dosavadních
trendů a klimatologických modelů je nebezpečí, že by v budoucnu narostl podíl srážek
bouřkového typu na úkor srážek s malou intenzitou. Přes víceméně se neměnící roční úhrny
srážek by se tak zvýšil výskyt přívalových dešťů a následně povodní, hlavně lokálního typu.
Tyto změny ovlivní také hydrologické poměry a postupně může dojít k významným projevům
hydrologického sucha, tedy i ke snížení hladiny u podzemních vod. Tyto jsou významnou
složkou oběhu vody v přírodě a jsou v interakci s povrchovými vodami a dalšími složkami
životního prostředí. Mohlo by dojít ke krizový situacím, jak v krajině, tak v průmyslu, v
zemědělské výrobě, ale také v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z toho důvodu je
nezbytné věnovat velkou pozornost dynamice výskytu a projevům hrozeb, veškerým
možnostem prevence, adaptační strategii pro řešení problematiky sucha. Musíme všemi
možnými cestami zvyšovat retenční schopností krajiny.

7
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MINIMALIZACE RIZIK PŘI ÚCHOVĚ POTRAVIN
RISK MINIMISATION DURING FOOD PRESERVATION
Pavel Valášek 19)
ABSTRAKT:
Potraviny s prodlouženou údržností mají při stravování obyvatelstva za mimořádných událostí
a krizových situací své významné a nezastupitelné místo. Většinou se uplatňují následně po
kompletovaných nouzových potravinových dávkách. Při výrobě takovýchto potravin se
uplatňuje řada specifických fyzikálněchemických procesů, které v konečném důsledku rozhodují
o jejich kvalitě a bezpečnosti pro konzumenta. Správné zvládnutí a kontrola technologických
procesů jsou pak nezbytnými předpoklady úspěšného dosažení zamýšlených vlastností a užitné
hodnoty takovýchto finálních produktů. V příspěvku jsou rozebrány některé základní aspekty,
které se na vlastnostech uvedených potravin podílí.
ABSTRACT:
Foods with extended shelf life are irreplaceable as a mean of population food supply during
emergency events and crisis situations. They are commonly used after utilization of assembled
food rations. During their production, a number of specific physicochemical processes is
applied, consequently influencing their quality and consumer safety. Appropriate management
and supervision of technological processes are essential prerequisites of intended attributes
and usable value achievement concerning final products. In this article selected basic
contributing aspects of listed food attributes are discussed.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Konzervace potravin, abiotické metody, anabiotické metody, technologicko-bezpečnostní
kritéria, minimalizace rizik.
KEYWORDS:
Food preservation, abiotic methods, anabiotic methods, technological and safety criteria,
sources of technological hazards, risk minimisation.

1

ÚVOD

Na trvanlivosti převážné většiny potravin má vliv, kromě jejich vlastní skladby, soubor
fyzikálních, chemických a mikrobiologických činitelů prostředí, se kterým přicházejí do
kontaktu. Příčiny kažení konzervárenských surovin se možno dělit do tří hlavních skupin:
•
•
•

mechanické vlivy - pomačkání a poškození potravin při přepravě nebo vlastním
zpracování, porušení tkání a pletiv ledem apod.
fyzikálně-mechanické vlivy – teplota, vlhkost, kyslík, chemická činidla apod.
mikrobiální vlivy – baktérie, kvasinky, plísně a jejich rozkladná činnost.

A je to právě rozkladná činnost mikroorganismů (dále jen MO), která ohrožuje potraviny ze
všech uvedených činitelů nejvíce [1,4].

Pavel Valášek, doc. Ing. CSc. - Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně, Studentské náměstí 1532,
686 01 Uherské Hradiště, telefon: +420 576 032 089, e-mail: valasek@utb.cz
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2

MOŽNOSTI ÚCHOVY POTRAVIN

2.1

Konzervace potravin

Jako konzervaci označujeme každý úmyslný zákrok nebo úpravu surovin, která prodlouží jejich
skladovatelnost déle, než dovoluje jejich přirozená údržnost. Nejvíce ohrožuje potraviny
rozkladná činnost mikroorganismů. Znemožněním tohoto nežádoucího působení
mikroorganismů chráníme potraviny i před většinou ostatních škodlivých vlivů. Proto volíme
při rozdělení konzervačních metod zpravidla jako kritérium právě jejich antimikrobiální
účinnost.
Intenzita rozkladných procesů závisí přímo na virulenci a počtu mikroorganismů, nepřímo na
odolnosti prostředí.
Schematicky lze tento vztah vyjádřit takto:

(1)

R (rozklad) = virulence x počet mikroorganismů
odolnost prostředí
Je-li hodnota jmenovatele větší než hodnota čitatele, nemůže rozklad nastat vůbec nebo může
být neznatelně pomalý.
Konzervační metody působí v praxi buď tak, že zmenšují nebo úplně potlačují činitele uvedené
v čitateli (tzv. přímé konzervační metody), nebo naopak zvětšují hodnotu jmenovatele (tzv.
nepřímé konzervační metody).
Antimikrobiální opatření přímá jsou tedy založená na principu abiózy (a působí přímo proti
mikroorganismům). Mikroorganismy se buď odstraňují z prostředí potraviny, nebo se snižuje
jejich virulence, popřípadě se inaktivují vůbec.
Antimikrobiální opatření nepřímá jsou zase založená na principu anabiózy a spočívají v tom,
že prostředí mikroorganismů, tj. potravina, se upraví tak, aby se stalo proti mikroorganismům
odolné bez ohledu na to, zda mikroorganismy zahynou nebo ne. Tohoto principu se využívá při
praktické konzervaci potravin [1,4].
2.1.1

Přehled konzervačních metod a jejich principů

Principy konzervačních metod jsou v praxi založeny nejčastěji na poznatcích z fyziky, chemie,
mikrobiologie a navazujících disciplín.
Obecný přehled a členění základních principů konzervačních metod je uveden v tab. 1. Jedná
se zde o technicky aplikované metody, které jsou uplatňovány při tvorbě technologických
postupů, sloužících k prodloužení uchovatelnosti potravin, zejména v průmyslovém měřítku [14].
Nejsou zde uvažovány samokonzervačni eubiotické a hemibiotické principy, fungující u živých
organismů (jak živočišných, tak i rostlinných) s uplatněním specifických enzymatických
systémů, či specifického chemického složení daného živého organismu. Zároveň jsou
předpokládány standardní hygienicko – sanitační parametry prostředí, v nichž je zpracování
potravin s následně prodlouženou údržností prakticky realizováno. Tyto otázky, spolu s celou
řadou dalších však už pro svoji rozsáhlost přesahují rámec tohoto sdělení [1, 5-6].
Tab. 1 – Přehled konzervačních metod a jejich principů
Tab. 1 – Overview of preservation methods and its principles
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Konzervační princip Konzervační metoda

Kritérium bezpečnosti

ABIOTICKÉ

Vylučování
mikroorganismů
z prostředí

EK mikrobiální filtrace
ultraodstřeďování
sterilace (teplem…)

Snižování virulence
mikroorganismů

počet mikroorganismů
v potravině po aplikaci
metody

pasterace (teplem…)

stanovení souhrnu
inaktivačních účinků všech
teplot, které se na tepelném
zákroku podílejí

paskalace (vysokým tlakem)

t. č. ještě ve vývoji

ANABIOTICKÉ

Osmoanabióza

přídavek osmoaktivní látky
(sacharóza, NaCl…)

koncentrace osmoaktivní
látky v potravině

Xeroanabióza

odstranění rozpouštědla - vody
(sušení, zahušťování …)

koncentrace rozpustné sušiny
v potravině

Psychroanabióza

chlazení nad bod mrznutí
potraviny

dodržení teploty a doby
uložení

Kryoanabióza

zmrazování pod bod mrznutí
potraviny

výpočet potřeby chladu ke
správnému zmrazení

přídavek chemických
konzervovadel
(dle vyhlášky č. 304/2004 Sb.)

Chemoanabióza

Cenoanabióza

2.2

vznik konzervačně účinných
látek až v průběhu
technologických procesů
(uzení, marinování …)
vznik konzervačně účinných
látek pomocí bioprocesů
(mléčné kvašení, alkoholické
kvašení, octové kvašení …)

správná aplikace a sledování
koncentrací konzervačně
účinných látek v chemicky
konzervované potravině

správné vedení fermentace
a sledování koncentrací
konzervačně účinných látek
v chemicky konzervované
potravině

Potenciální zdroje rizik při výrobě dlouhodobě uchovatelných potravin
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2.2.1
•
•
•

Suroviny, přísady a pomocné látky
nežádoucí fyzikálně-chemické změny
mikrobiální zamoření
mechanická, chemická, biologická a radiační kontaminace

Kvalitní produkt lze vyrobit pouze z kvalitních surovin.
2.2.2
•
•

Obaly
správná a neporušená vnitřní i vnější povrchová ochrana
správný a vhodně použitý obalový materiál je předpokladem dostatečné údržností
výrobku

Po otevření funkčního obalu konzerva už přestává být konzervou.
2.2.3
•
•

Konzervační zákrok
správné provedení a dodržení předepsaných parametrů konzervační metody
dostatečné dimenzování konzervačního zákroku s mírnou rezervou

Pouze exaktně provedený konzervační proces zaručí mikrobiální bezpečnost a
dlouhodobou skladovatelnost potraviny.

3

KONTROLA BEZPEČNOSTI PROVEDENÍ KONZERVAČNÍHO
ZÁKROKU – ZÁKLADNÍ KRITÉRIA

Vzhledem k celé řadě faktorů, představujících zdroje potenciálních rizik (viz kapitola 2.2)
představuje produkce potravin se zvýšenou údržností vysoce rizikovou činnost. Pro účely
tohoto sdělení se však omezíme pouze na technologické aspekty, které vedou vlastnímu
prodloužení uchovatelnosti potravin s cílem zvýšení jejich praktických možností při nouzovém
stravování obyvatelstva v případech mimořádných událostí, či krizových situací. Tyto
konzervační metody a kritéria jejich bezpečnosti jsou v tab. 1 výrazněji orámována.
Předmětem našeho zájmu bude tedy správnost a bezpečnost provedení vlastního úmyslného
konzervačního zákroku. Přitom se zaměříme především na ty konzervační metody, které jsou
pro úchovu potravin pro nouzové stravování obyvatelstva a záchranářských týmů nejvíce
uplatňovány [4,5].
Samozřejmě zde také není nijak dotčena, či opomenuta nutnost dodržení příslušných platných
legislativních norem z hlediska hygieny, technologie, značení, skladování. distribuce a použití
uchovávaných a následně spotřebovávaných potravin [5-10].
3.1

Potraviny konzervované tepelnou sterilací

Dosud nejpoužívanější metodou konzervace potravin je tepelná sterilace, při níž dochází
působením tepla k usmrcení mikroorganismů a k inaktivaci enzymových systémů
způsobujících zkázu potravin. Je vhodná pro konzervaci relativně rozsáhlého portfolia potravin
– nejčastěji masa, zeleniny, ovoce a výrobků z nich. Průběh teplot ve sterilační lázni a v nejhůře
prohřívaném místě konzervy je znázorněn na následujícím obr. 1.
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AB – doba vzestupu teploty, BC – doba výdrže, CD – doba chlazení
průběh teploty: modrá - teplota ve sterilační lázni, červená – teplota v konzervě
Obr. 1 Průběh sterilačního režimu (při sterilaci do 100 °C) [4]
Fig. 1 – Progress of sterilization proces (during sterilization under 100 °C) [4]
Kritériem bezpečnosti je zde tzv. hodnota W (z anglického Warmth) – je to součet inaktivačních
účinků všech teplot, které se na sterilačním zákroku podílejí (viz termopenetrační křivka
červené barvy). Zjistíme ji integrací výrazu:
W=

∫

t2

t1

1
dt
D

(2)

Jestliže tedy:
•
•
•

3.2

hodnota W < 1, sterilační zákrok je nedostačující, konzerva z mikrobiálního hlediska
není bezpečná
hodnota W = 1, sterilační zákrok je právě dostačující, konzerva je z mikrobiálního
hlediska právě bezpečná
hodnota W > 1, sterilační zákrok je předimenzovaný, konzerva je z mikrobiálního
hlediska bezpečná, avšak dochází ke zbytečnému ovlivnění náplně teplem (ztráty
biologicky cenných látek …)
Potraviny konzervované přídavkem osmoaktivní látky k potravině

Výše osmotického tlaku je přímo úměrná koncentraci látky a teplotě roztoku. U zředěných
roztoků neelektrolytů (sacharosa, glycerol) se dá vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu.
p = nRT/V

(3)

Kde: p je tlak v Pa, n je počet molů rozpuštěné látky v objemu V, V je objem roztoku v m3, T
je teplota v K, R je univerzální plynová konstanta 8,3143 J.mol-1 K-1

3.2.1 Konzervace cukrem
Výrobky konzervované cukrem patří k tradičním konzervárenským výrobkům. Cukrem se
konzervují džemy, marmelády, rosoly, proslazené ovoce a zelenina a sirupy.
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U kyselých výrobků, jako jsou marmelády, džemy a ovocné sirupy, stačí ke konzervaci 60 až
65 % cukru. U málo kyselých cukerných roztoků, např. u medu a sladového výtažku, je potřeba
koncentrace větší (70 až 80 %).
3.2.2 Konzervace kuchyňskou solí (NaCl)
Kuchyňská sůl (chlorid sodný) se při konzervaci potravin projevuje dvojím způsobem:
•
•

jako dokonalý elektrolyt způsobuje v roztocích již v poměrně malých koncentracích
velký osmotický tlak,
chlorid sodný má specifické mikrobiální i protienzymové účinky. Zpomaluje účinek
proteolytických enzymů a tím zabraňuje rozkladu bílkovin i rozmnožování
mikroorganismů.

K potlačení rozvoje běžných mikroorganismů v nekyselém prostředí je třeba koncentrace NaCl
20 až 30 %. V kyselém prostředí je účinná koncentrace menší. Užívá se:
•
•
3.3

ke konzervování zeleniny a zeleninových past používaných k ochucování pokrmů a
polévek (celerová a petrželová nať, kopr, česnekový protlak – pasta),
významné je použití kuchyňské soli ke krátkodobé koncentraci masa solením před
zpracováním na masné výrobky, zejména uzeniny.
Potraviny konzervované sušením

Sušení patří k nejstarším způsobům konzervace potravin. V užším slova smyslu se sušením
rozumí odstraňování vody z tuhých látek vypařením, zatímco vypařování vody z roztoků se
nazývá zahušťování.
Proces sušení (odpařování vody do vzduchu) je skončen, jakmile se dosáhne stavu rovnovážné
vlhkosti. Rovnovážná vlhkost je takový stav, při němž je relativní vlhkost a teplota ovzduší
v rovnováze s měrnou vlhkostí sušeniny. Ze suroviny se tedy již neodpařuje voda a nenastává
ani vlhnutí vlivem pohlcování vzdušné vlhkosti. Graficky lze vyjádřit závislost mezi měrnou
vlhkostí potravin μ (4) a rovnovážnou relativní vlhkostí ovzduší φ (5) sorpčními izotermami.
Příklad sorpčních izoterm některých sušených mas je uveden na obr. 2. U každého druhu
potraviny mají izotermy jiný průběh. Většina potravin konzervovaných osmoanabiózou má
měrnou vlhkost upravenou do rovnovážných podmínek s relativní vlhkostí vzduchu 60 až 70%.
μ = Mv/Ms

(4)

Kde: μ je měrná vlhkost, Mv ke hmotnost vody v 1 kg potraviny, Ms je hmotnost sušiny
v 1 kg potraviny.
φ = a abs /amax . 100 %

(5)

Kde: φ je relativní vlhkost vzduchu, a abs je absolutní vlhkost vzduchu, amax je maximální
vlhkost vzduchu.
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1 – hovězí předvařené (40 % tuku), 2 - vepřové předvařené (52 % tuku),
3 – treska předvařená nesolená
Obr. 2 Průběh sorpční izotermy sušených mas (10 ° C) [4]
Fig. 2 – Sorption isotherm progress of dried meats (10 °C) [4]
Sušené potraviny se proto musí skladovat v suchých skladech. Nelze- li takové skladování
z různých důvodů v praxi zajistit, musí se balit do nehygroskopických obalů, nebo povrchově
chemicky konzervovat apod.
3.4

Potraviny konzervované zmrazováním

Mrazírenské teploty (od -10 do -18 °C) zabraňují rozvoji mikroorganismů spolupůsobením tří
činitelů:
•
•
•

nízké teploty omezují a zastavují životní projevy mikroorganismů
vymrznutím vody z potravin ve formě ledových krystalů se ve zbylém „roztoku“ zvětší
osmotický tlak
ledové krystaly vlivem zvětšeného objemu působí nepříznivě mechanickým tlakem na
mikrobiální buňky, současně však způsobují mechanické poškození rostlinných pletiv a
živočišných tkání [4, 6].

V potravinách zmrazených na teploty nižší než -7 °C je většina vody přeměna v led.
Rozhodujícím kritériem pro správný a dostatečně rychlý průběh procesu zmrazování je
dostatečně rychlé odvedení dostatečného množství tepla (tedy spotřeba chladu) ze zmrazované
potraviny.
Kryohydratický bod (eutektická teplota (teplota zmrznutí posledního zbytku tkáňové vody
v potravině)) je u většiny potravin při teplotě -55 až -65 °C. V dosažitelných zmrazovacích
zařízeních nelze na takovou teplotu potraviny zmrazit [1-4, 6].
3.4.1

Grafické znázornění průběhu teploty a tvorby ledových krystalů

Z každého zmrazovacího zařízení se odvádí za jednotku času konstantní množství tepla.
Závislost mezi teplotou zmrazované potraviny a časem za uvedených podmínek lze vyjádřit
křivkou. Její obecný průběh je znázorněn na obr. 3.
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1 – rychlé zmrazování, 2 – pomalé zmrazování
Obr. 3 – Grafický průběh rychlosti zmrazování potravin [1]
Fig. 3 – Visualization of food refrigeration progress [1]
3.4.2

Výpočet spotřeby chladu pro zmrazování potravin

Spotřeba chladu ke zmrazování se vypočítá tepelnou bilancí ze zmrazovací křivky nebo
orientačně ze změny tepelných obsahů před zmrazením a po zmrazení.
•

Výpočet spotřeby chladu tepelnou bilancí

Q = mc1(t1-t2) + ml + mc2(t2-t3)

(6)

Kde: Q je množství tepla (kJ), m je hmotnost potraviny (kg), c1 je měrné teplo potraviny nad
teplotou mrznutí (kJ kg-1 K-1), t1 je teplota potraviny před zmrazováním (K), t2 je teplota
mrznutí potraviny (K), l je skupenské teplo mrznutí potraviny (kJ kg-1), c2 je měrné teplo
potraviny pod teplotou mrznutí (kJ kg-1 K-1), t3 je teplota zmrazené potraviny (K).
•

Výpočet pomocí tepelných obsahů

Q = m(i1-i2)

(7)

Kde: m je hmotnost potraviny i1 je tepelný obsah potraviny před zmrazením (kJ kg-1 K-1), i2 je
tepelný obsah potraviny po zmrazení (kJ kg-1 K-1).
Tepelný obsah potravin je srovnáván s tzv. nulovým obsahem při 253 K (-20 °C) a údaje
předpokládají, že v potravině neprobíhají reakce spojené s vývinem tepla. U ovoce a zeleniny
vlivem dýchání se teplo uvolňuje a při přesných výpočtech se musí připočítat. Tepelné obsahy
pro vybrané druhy potravin bývají tabelovány [1, 4, 6].
Pro výrobu a použití zmrazených potravin platí následující zásady:
•
•

proces zmrazování musí být co nejrychlejší, aby bylo v co nejkratší době překonáno tzv.
pásmo maximální tvorby krystalů, to je teplotní rozmezí 0 – (-7) °C,
naproti tomu proces rozmrazování musí být co nejpomalejší, aby se stačila znovu zpětně
vázat voda do hydrofilních koloidů,
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•

3.5

jedenkrát již rozmrazené potraviny znovu nelze zmrazovat a také musí být
bezpodmínečně zachován stabilní teplotní řetězec v procesu: výroba-skladovánídistribuce-skladování-spotřeba.
Potraviny konzervované chemicky

Technologie, při nichž vznikají konzervačně účinné látky až v jejich průběhu (např. některé
složky udicího kouře) mohou být sice pro účely nouzového zásobování použity, avšak
požadavek konzervace zde obvykle nebývá při překotném sledu události prioritní [4, 6].
Z tohoto důvodu se jimi nebudeme nyní detailněji zabývat.
3.5.1

Přídavek chemických konzervačních činidel (konzervovadel)

V tomto případě se jedná o tzv. chemickou konzervaci potravin v užším slova smyslu. Některé
chemické látky přidané k potravinám v malé koncentraci mají bakteriostatický až bakteriocidní
účinek a dají se použít jako konzervační čidla ke konzervaci potravin. Většina takových látek
se však běžně v potravinách nevyskytuje a větší koncentrace nebo časté používání může mít
škodlivý účinek na organismus člověka.
Chemické konzervační látky musí splňovat tyto požadavky:
•
•
•
•

mají být konzervačně účinné v malé koncentraci,
v účinných koncentracích nesmějí být zdravotně škodlivé,
nemají ovlivňovat organoleptické vlastnosti potravin,
při zpracování na hotové produkty se mají buď rozložit na neškodné zplodiny nebo
z prostředí vytěkat.

Používání chemických činidel podléhá přísným zdravotnickým předpisům a konkrétní použití
chemických činidel se v různých státech liší. Tento způsob konzervace hotových výrobků a
výrobků vyrobených z takto konzervovaných polotovarů musí být uveden na etiketě výrobků
[8-10].
Z běžných chemických konzervačních činidel je u nás povoleno používat: oxid siřičitý,
kyselinu benzoovou nebo benzoan sodný, estery kyseliny p-hydroxybenzoové, kyselinu
sorbovou, dusičnany a dusitany [4, 8].
Základním bezpečnostním kritériem při použití chemické konzervace je dodržení povolených
zbytkových koncentrací konzervačních činidel ve finálních potravinách. Zjišťuje se chemickoanalytickými metodami [4].

4

ZÁVĚR

Mimořádné události a krizové situace se v dnešní době (bohužel) dostávají stále více na pořad
dne. Velmi často přicházejí nečekaně, mnohdy je nelze předvídat a nelze jim zcela zabránit.
Jejich poměrně aktuálními zdroji jsou jednak současná politická situace, jednak
environmentální aspekty současného světa.
Při rozsáhlejších akcích zde svoji nezanedbatelnou úlohu sehrávají také bezpečné a nezávadné
potraviny pro obyvatelstvo, stejně jako správné a dobře připravené stravování pro týmy
záchranářů, kdy jsou významným příspěvkem ke konečnému úspěchu. S tím úzce souvisí také
nejen hledání a vývoj a nových, moderních konzervačních metod, ale také správné používání
současných metod, které prodlužují přirozenou údržnost potravin.
Kvalita musí být spolehlivě vyrobena, nikoli následně vyselektována kontrolou!
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