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§ 28 ODST. 5 NOVÉHO ZÁKONA O ZNALCÍCH VE SVĚTLE STÁVAJÍCÍ 
JUDIKATURY 

ARTICLE 28 SECTION 5 OF THE NEW ACT ON EXPERT WITNESSES IN LIGHT 
OF RECENT JURISPRUDENCE 

Miroslav Frýdek1 

ABSTRAKT: 
§ 28 odst. 5 nového zákona o znalcích zavedl nový zákonný rámec pro postup vypracování 
znaleckého posudku: „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.“ Příspěvek je zaměřen na hodnocení znaleckých 
posudků v rozhodovací činnosti soudů a na to, zda je možné odevzdat komplexní, 
přezkoumatelný, pravdivý a přesvědčivý znalecký posudek obsahující skutečností snižující 
přesnost znaleckého závěru.  

ABSTRACT: 
Article 28 section 5 of the new Act on Expert Witnesses introduced a new legal framework for 
drafting an expert eport: "The expert report has to be drafted in line with the generally accepted 
standards and procedures of the given field and industry, unless justified otherwise. The expert 
report conclusion includes unequivocal answers to given questions in line with generally 
accepted standards and procedures. If the data or the methods do not allow the witness to give 
an unequivocal conclusion, the witness will state the facts that lower the accuracy of its 
conclusion." This paper deals with the evaluation of expert witness reports in the 
courts´decision-making process. Furthermore, it examines whether there could be any complex, 
reviewable, truthful and compelling expert report that includes facts that lower the accuracy of 
its conclusion. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Znalec, znalecké standardy, metodika znalecké činnosti, znalecký posudek, nový znalecký zákon 

KEYWORDS: 
Expert Witness, Expert Witness Standards, Expert Witness Methodology, Expert Report, New 
Act on Expert Witnesses 

 

1) JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. – Kancelář veřejného ochránce práv, právní asistent ombudsmana. 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra správní vědy a správního práva, externí přednášející,  
frydek@ochrance.cz, +420 606 610 865. 

mailto:frydek@ochrance.cz
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1 ÚVOD OD ÚMYSLU K ÚČINNÉMU ZNĚNÍ § 28 ODST. 5  
Dne 10. září 2019 se Sbírka zákonů České republiky rozrostla o nový profesní předpis2, který 
se věnuje výhradně znalecké činnosti.3 Vedle všech novinek, které přinesl,4 obsahuje v § 28 
požadavky na náležitosti znaleckého posudku. Jednotlivé odstavce uvedeného paragrafu 
obsahují jak požadavky, které znalec musí při vyhotovení znaleckého posudku dodržet, tak 
obsahuje i sekundární povinnosti znalce. Mezi primární – formální – náležitosti posudku náleží 
zejména titulní strana, posudek, závěr, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti 
znaleckého posudku, znalecká doložka, otisk znalecké pečeti, podpis. Mezi obsahové 
(metodické) požadavky náleží odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost 
znaleckého posudku či výčet podkladů. Jako sekundární povinnosti znalce, které se vážou ke 
znaleckému posudku, je zařazena povinnost znalecký posudek na žádost orgánu veřejné moci, 
před nímž má být znalecký posudek použit, osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže 
vysvětlit5. 
Mnoho aplikačních otázek mezi znalci, zároveň však také mezi odběrateli a čtenáři znaleckých 
posudků však vyvolává § 28 odst. 56 znaleckého zákona, který nově požaduje pracovat až na 
odůvodněné výjimky dle obecně uznaných standardů a postupů daného znaleckého oboru a 
odvětví. Znalci dále ukládá jednoznačně odpovídat na položené otázky a pokud není možné 
vyslovit jednoznačný závěr, má znalec povinnost v posudku uvést skutečnosti snižující přesnost 
závěru. Tomuto konečnému legislativnímu výsledku7 však předcházel odlišný návrh.  
Ministerstvem spravedlnosti navrhované znění § 28 odst. 5 bylo následující: „Znalecký 
posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně uznávanými 
postupy a standardy daného oboru a odvětví.“ Důvodová zpráva pak uvádí, že se nově výslovně 
zakotvuje, že znalecká činnost musí být vykonávána v souladu s obecně uznávanými postupy 
a standardy daného oboru a odvětví, které by měly zakotvovat již dnes existující tzv. dobrou 
praxi. Tento požadavek je nutno vznášet především s ohledem na věcnou správnost a 
přezkoumatelnost znaleckého posudku. Pro obory a odvětví, pro které to lze a je účelné, by 
měly vzniknout doporučující standardy a postupy. Od těchto standardů a postupů se bude 
možno odchýlit, nicméně každá takováto odchylka bude muset být řádně zdůvodněna a 
vysvětlena. Znalec či jiný subjekt bude tedy moci zcela legitimně zvolit i jiný uznávaný postup, 
nebo postup, který není obvyklý, ale v daném případě se jeví jako vhodný a byl proto vybrán s 

 
2 Zákon č. 249/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, dále jen „znalecký zákon“. 
3 Oproti předchozí právní úpravě (zákonu č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů), 
kdy byl zákon věnován výkonu znalecké i tlumočnické činnosti.  
4 Např. centralizace dohledu na Ministerstvu spravedlnosti, rozšíření subjektů oprávněných k výkonu znalecké 
činnosti, elektronická evidenci posudků (doposud nezprovozněná) či změny ve znaleckých oborech, odvětvích a 
specializacích.  
5 Viz § 28 odst. 6 znaleckého zákona  
6 „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.“ 
7 Legislativní materiály v rámci Parlamentu České republiky k novému znaleckému zákonu jsou dostupné zde: 
Poslanecká sněmovna: https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&T=72.  Senát: 
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=deta
il&forEach.value=s4395.  Materiály z Elektronické knihovny legislativního procesu (veřejný přístup) jsou 
dostupné zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8CV864.   

https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&T=72
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4395
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4395
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8CV864
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ohledem na individualitu daného případu za předpokladu, že tuto odchylku řádně odůvodní. 
Možnosti odchýlit se od obecně uznávaných standardů a postupů nesmí být zneužíváno. Obecně 
závazné postupy a standardy budou pomocí nejen pro soudce, kterým mohou dopomoci se lépe 
zorientovat v předloženém posudku a jeho zkoumání, ale i pro samotné osoby vykonávající 
znaleckou činnost budou dobrý vodítkem, jak postupovat. Tyto postupy budou vznikat 
postupně, za pomoci odborné veřejnosti a příslušných, zejména ministerských poradních sborů. 
Standardy bude přijímat Ministerstvo spravedlnosti a následně je bude uveřejňovat způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Takto zveřejněný seznam obecně závazných postupů a standardů 
nebude výčtem taxativním, samozřejmě může dojít k situaci, kdy znalec použije obecně 
uznávané postupy nebo standardy, které dosud uveřejněny nebyly nebo se jedná o obecně 
uznávané postupy nebo standardy užívané dosud jen v zahraničí.8 
Znalecké posudky jsou dle důvodové zprávy v současnosti často velmi obtížně kontrolovatelné, 
poněvadž v posudku nejsou dostatečně podrobně uvedeny postupy zpracování a jejich 
zdůvodnění. Navrhuje se zejména, aby znalecký posudek vykazoval tyto znaky, které důvodová 
zpráva částečně přebírá z dělení vlastností znaleckého posudku od Lukáše Křístka:9  
a) Komplexnost – nezávislé a nestranné zohlednění všech známých relevantních skutečností. 
b) Úplnost – úplný postup, kterým bylo dosaženo závěru, použité předpoklady, popis metody a 
použité informace a podklady. 
c) Vnitřní konzistence – souladu s obecnými předpoklady a principy, v souladu s předpoklady 
a principy zmíněnými v posudku a v souladu s interpretací výsledků ocenění. 
d) Nezávislost a nestrannost – zpracovatel není žádným způsobem závislý na výsledku a  je 
nestranný, jestliže zpracovatel volbou předpokladů, údajů, metod nebo postupů neovlivnil 
posudek ve prospěch některé strany. 
e) Opakovatelnost – nestranný odborník je schopen na základě informací obsažených v posudku 
zopakovat postup zpracovatele s obdobnými výsledky. 
f) Důvodnost – existence důvodu pro použití těch či oněch metod, postupů či údajů. 
g) Odůvodněnost – důvody použití metod, postupů či údajů jsou v posudku uvedeny výslovně. 
h) Vzájemná kontrola – použití alespoň dvou odlišných postupů, které při stejných či 
obdobných vstupních údajích a předpokladech poskytují stejné či obdobné výsledky. 
i) Transparence – použité údaje pocházejí z věrohodného zdroje a tyto zdroje jsou vždy 
uvedeny.10 
Následující stránky příspěvku se budou věnovat zodpovězení otázky, zda je možné vypracovat 
komplexní, přezkoumatelný, pravdivý a přesvědčivý znalecký posudek s jednoznačnými 
odpověďmi na položené otázky s možnou variací vyslovení nejednoznačného závěru s 
uvedením skutečností snižujících přesnost závěru s přihlédnutím na dosavadní rozhodovací 
činnost soudů při hodnocení znaleckých posudků.  

 
8 Důvodová zpráva k Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech str. 80 - 81, dostupná 
zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8CV864 (Umístnění: Příloha – Materiál). Dále jen 
„důvodové zpráva“ 
9 Srovnej: KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters 
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-042-4. str. 167 – 172.  
10 Důvodová zpráva str. 81.  

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8CV864
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2 POSTUP UTVÁŘENÍ ZNALECKÉHO POSUDKU PODLE 
STÁVAJÍCÍ JUDIKATURY A MÍSTO OBECNĚ UZNÁVANÝCH 
POSTUPŮ A STANDARDŮ V NĚM 

Důvodová zpráva píše o úkolu či kýženém stavu ve znalectví, se kterým spojuje zavedení 
povinnosti postupovat při vypracovávání znaleckého posudku dle obecně uznávaných postupů 
a standardů. To, že znalci budou postupovat dle standardů a obecně uznávaných postupů  má 
pomoci nejen soudcům, kterým mohou dopomoci se lépe zorientovat v předloženém posudku 
a jeho zkoumání, ale i pro samotné osoby vykonávající znaleckou činnost budou dobrým 
vodítkem, jak postupovat.11 
Je naprosto logické a odůvodněné, že právní úprava obsahuje podrobné požadavky na znalecké 
posudky a je vyžadována i jeho logická struktura, jelikož se jedná o sdělení odborné otázky, 
jejímž účelem je plnit roli důkazního prostředku. Od znaleckého posudku jako důkazu v řízení 
se zejména požaduje komplexní formulace odpovědí na soudem (či jiným orgánem veřejné 
moci) zadané odborné skutkové otázky.12 Postup utváření znaleckého posudku, kdy 
odběratelem/zadavatelem znaleckého posudku je orgán veřejné moci, ukazují následující 
infografiky:   
Část A: od potřeby znaleckého zkoumání k odevzdání znaleckého posudku:  

Jakmile orgán veřejné moci dospěje k potřebě znaleckého zkoumání,13 tedy potřebuje vysvětlit 

 
11 Důvodová zpráva str. 80. 
12 DÖRFL, Luboš, Alexandr KRYSL, Markéta LEHKÁ a Radek VISINGER. Zákon o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2021. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-
823-8. s. 230.  
13 § 127 odst. 1 OSŘ: Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá 
soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 
postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce 
vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou 
podat společný posudek. Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným 
posudkem znalce. 

§ 105 odst. 1 TŘ:  Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán 
činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, 
přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném řízení přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, 
jež považuje znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k došetření, státní zástupce, a 
v řízení před soudem předseda senátu. O přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní 

Potřebuji 
osvětlit 

skutkovou 
otázku

Zadání 
znaleckého 

posudku 
Znalecké 

posuzování 
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odbornou otázku,14 na níž závisí jeho rozhodnutí, musí nalézt vhodného znalce. „Vhodný 
znalec“ je z 50 % tvořen svou odborností, tedy zapsaným oborem, odvětvím či specializací a 
z 50 % svými časovými možnostmi, neboť nový zákon vyžaduje po orgánech veřejné moci, 
aby byl úmysl zadat znalecký úkon a lhůtu pro jeho vyhotovení se znalcem předem projednán.15 
Než se však orgán veřejné moci dostane do komunikace se znalcem stran znaleckého úkolu a 
lhůty pro jeho vyhotovení, musí vědět, na co potřebuje znát odpovědi, a tedy musí si 
naformulovat otázky, znát zadání znaleckých úkolů. Komunikace stran zadání úkolu 
(formulace otázek) je klíčová pro to, aby se zadavatel dozvěděl to, co potřebuje. Z tohoto 
důvodu je nutné otázky formulovat „správně“. Opatřením či usnesením přibraný znalec, 
kterému jsou formou otázek vymezeny úkoly, nemůže svévolně pozměnit zadání posudku a 
odpovídat na jiné otázky. Pokud znalec dospěje k tomu, že zadaná otázka je z odborného 
hlediska formulována nesprávně nebo dokonce nelogicky přichází judikatura s řešením. Znalec 
v těchto případech musí zadavatele na tuto skutečnost upozornit a může či možná přesněji, měl 
by zadavateli navrhnout jinou formulaci otázky. Teprve pokud by tento postup nevedl 
k odstranění závady, může znalec odmítnout znalecký posudek (na podle něj nesprávnou 
otázku) vypracovat.16 Jistě není od věci na tomto místě upozornit na to, že ze zkušeností autora 
plyne, že znalci tuto komunikaci se zadavatelem ve vyúčtování v rámci sazby vykazují na její 
horní hranici a zadavatelé tuto odůvodněnou položku nekrátí. Jistě i z toho důvodu, že si 
uvědomují její nezbytnost a opodstatněnost.  
Jakmile je vyřešena otázka vhodného znalce a případně znaleckých otázek, nastupuje práce na 
znaleckém posudku, jemuž ve většině případů předchází seznámení se se spisovou 
dokumentací. Vrchní soud v Olomouci ve věci sp. zn. 1 To 19/2006 mimo jiné vyřešil otázku, 
zda je znalec detektivem. Provádění vyšetřovacích úkonů a obstarávání podkladů pro znalecké 
zhodnocení svěřuje dle Vrchního soudu v Olomouci trestní řád zejména orgánům činným v 
trestním řízení, když současně připouští i aktivitu dalších procesních stran (zejm. poškozeného 
a zúčastněné osoby) v procesu dokazování. Pokud by se znalec stal „detektivem“, který 

 
zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco 
konala nebo strpěla. 

§ 56 SŘ: Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední osoby 
nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního orgánu, správní orgán usnesením 
ustanoví znalce. Usnesení se oznamuje pouze znalci. O zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení 
znalce správní orgán vhodným způsobem účastníky vyrozumí. Správní orgán znalci uloží, aby posudek vypracoval 
písemně a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí. Může znalce také vyslechnout. 
14 Nikoli právní otázku, srovnej např. nález sp. zn. III. ÚS 1076/08 ze dne 15. 8. 2008 (N 144/50 SbNU 269): 
Zjištění nepříčetnosti jako okolnosti vylučující trestní odpovědnost je otázkou právní; její posouzení náleží 
orgánům činným v trestním řízení na základě skutečností vyplývajících z provedených důkazů. Povaha této otázky 
však vyžaduje, aby toto posouzení bylo založeno na skutkovém podkladu, který představuje procesní uplatnění 
odborných znalostí z oboru psychiatrie…  

„Znalec je osobou, která prostřednictvím svých odborných znalostí posuzuje skutečnosti, které byly soudem 
určeny, a ve znaleckém posudku soudu sděluje subjektivní výsledek tohoto posouzení.“, viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 324/2005, ECLI:CZ:NS:2007:33.ODO.324.2005.1 , dostupné zde:  
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A8D03CE2191F3669C1257A4E00668361?open
Document&Highlight=0,  
15 § 25 odst. 1 „ …Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná zadání znaleckého posudku a lhůtu pro podání 
znaleckého posudku. …“  
16 Viz Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2017, č. j. 51 A 11/2016 – 58 dostupné zde: 
http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/51A_11_2016_18_20180105103250_prevedeno.pdf   

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A8D03CE2191F3669C1257A4E00668361?openDocument&Highlight=0
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A8D03CE2191F3669C1257A4E00668361?openDocument&Highlight=0
http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/51A_11_2016_18_20180105103250_prevedeno.pdf
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doplňuje spisový materiál, dostává se do konfliktu jeho nezávislá role s vyšetřující rolí orgánu 
činného v trestním řízení. V mnoha případech je však nutné, aby se uskutečnilo tzv. znalecké 
místní šetření, k jehož požadavkům se vyjádřil Ústavní soud. Pokud obecné soudy zvolily cestu 
dokazování vedoucí k opatření důkazního prostředku stěžejního pro závěr ve věci, vytvořily tak 
situaci, v níž je  třeba respektovat všechny zákonné požadavky, kladené na dokazování jako 
takové.  Pokud bylo stěžovatelům, ať již kýmkoliv, znemožněno zúčastnit se místního šetření 
znaleckého ústavu, neměli pak možnost vyjadřovat se k získávání podkladů pro tento posudek 
na místě samém. To lze, dle Ústavního soudu, srovnat se znemožněním vyjadřovat se k 
prováděnému důkazu, i když se v místním šetření jednalo „jen" o získávání podkladů pro 
znalecký posudek. Z hlediska oprávněných zájmů stěžovatelů však šlo o deficit významný, a to 
i z toho důvodu, že znalecký ústav nemohl být okamžitě konfrontován s jejich názory a 
připomínkami. Následná možnost stěžovatelů vyjádřit se k samotnému znaleckému posudku či 
posudkům na této vadě řízení již dodatečně nic změnit nemohla.17 I veřejný ochránce práv se 
v jednom šetření zabýval otázkou místního šetření znalce a absence protokolu o jeho provedení, 
jako podkladu pro vyhotovení znaleckého posudku.18 Orgán státní správy znalecké činnosti při 
prošetřování podnětu na znalce konstatoval pochybení znalce na formální úrovni, když 
nepořídil protokol o provedených místních šetřeních, v nichž by byly uvedeny nejenom osoby, 
které se místního šetření účastnily, ale i okolnosti místního šetření, rozsah zpřístupněných 
sklepních prostor včetně případných měření, popsané informace získané od účastníků místního 
šetření, případně výčet listin, které byly znalci předány nebo o jejichž předložení účastníky 
znalec požádal. Tyto požadavky totiž vedou k transparentnosti a přezkoumatelnosti znaleckého 
posudku jako jedné z jeho základních vlastností19.   
Část B: od provedení znaleckého posudku jako důkazu/podkladu pro rozhodnutí přes jeho 
hodnocení a přebírání znaleckých závěrů do rozhodnutí a jeho odůvodnění, včetně hodnocení 
kvality posudku ve vztahu k opodstatněnosti požadované odměny   

  
 
Znalec orgánu veřejné moci odevzdal posudek a nyní nastává jeho druhá životní fáze, kterou je 
jeho hodnocení. Na to, jak hodnotit znalecký posudek, existuje řada odborných i praktických 

 
17 Viz sp. zn. I. ÚS 1012/07 ze dne 16. 10. 2008, N 173/51 SbNU 141,  
 dostupný zde: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1012-07.  
18 Blíže viz Evidence stanovisek ochránce: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6108.  
19 Srovnej např. KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-042-4. str. 168 a násl.  
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návodů20. Soudní rozhodnutí podstatným způsobem, počínaje sp. zn. I. ÚS 49/0621, mění 
koncept věcného hodnocení znaleckých posudků soudy,22 obecně odběrateli znaleckých 
posudků. Nový koncept přichází s myšlenkou, že soudy nemohou a nemají ponechávat bez 
povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku, neboť slepě důvěřovat závěrům znalce, by 
znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle jeho 
vnitřního přesvědčení, a naopak privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za 
skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce. Takový postup nelze dle Ústavního 
soudu z ústavněprávních hledisek akceptovat. Soudy pak mají  znalecké posudky zevrubně 
přezkoumat a jsou oprávněny hodnotit věcnou správnost  posudku, který má být podroben 
všestranné prověrce právní korektnosti a věcné správnosti. Nejvyšší správní soud pak dodává,23 
že  při hodnocení důkazu znaleckým posudkem je třeba se zabývat tím, zda posudek znalce má 
všechny formální náležitosti, a zejména je nutné posoudit, zda jsou jeho závěry náležitě 
odůvodněny a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu 
byl zadán, resp. zda přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl vypořádat. Tuto prověrku 
musí zadavatel posudku učinit v poměrně krátké lhůtě, neboť znalec je povinen vyúčtovat 
znalečné zároveň s podáním znaleckého posudku a orgán veřejné moci, který rozhodl o 
ustanovení znalce, rozhodne o znalečném bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.24 V této lhůtě musí zadavatel posudku vyhodnotit okolnosti, které mohou 
vést ke snížení odměny nebo k jejímu navýšení,25 tedy musí provést test právní korektnosti 
posudku a udělat si představu, zda jsou závěry posudku použitelné pro jeho rozhodnutí a 
odůvodnění.  

3 ZÁVĚR 
Výše uvedené řádky se snažily o propojení nové právní úpravy znaleckého zkoumání jako 
fázovitého procesu,  v němž znalec i zadavatel hrají podstatnou roli se stávající judikaturou. 
Pokud by se judikatura začala vyvíjet v rámci hodnocení posudků i k absolutnímu požadavku 

 
20 Z právních návodů zejména: Hodnocení znaleckého posudku od prof. JUDr. Jan MUSIL, CSc., dostupné zde: 
https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx, srovnej také in: KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-042-4. 
str. 219 – 220 a tak hodnocení znaleckých posudků dle judikatury Ústavního soudu, také in: KŘÍSTEK, Lukáš. 
Znalectví. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-
7478-042-4. str. 220 – 221.  
21 Dále se jedná o tato soudní rozhodnutí: III ÚS 299/06; 6 Ads 11/2013 (NSS), 6 Ads 158/2012  (NSS); 22 Cdo 
1810/2009, která nabourávají a činí obsolentními tato rozhodnutí: R 1/1981; 25 Cdo 583/2001 (NS, I. ÚS 483/01.  
22 Předchozí judikatorní náhled byl zastoupen např. těmito rozhodnutími: sp. zn. R 1/1981, sp. zn. 25 Cdo 583/2001 
(NS) či sp. zn. I. ÚS 483/01 z nichž plyne, že soudy nemohou přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů 
znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti anebo je nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání 
zodpovědně učinit, neboť hodnocení soudu nemohou podléhat odborné znalecké závěry ve smyslu jejich 
správnosti, soud může hodnotit přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k zadání, logické odůvodnění 
znaleckého nálezu a jeho soulad s ostatními provedenými důkazy.   
23 Viz  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 92/2016, dostupné zde: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0092_8As__1600035_20170503101807_prevedeno.pdf.  
24 § 34 nového zákona  
25 § 31 odst. 5 nového zákona: Určenou odměnu lze zvýšit, je-li znalecký posudek mimořádně obtížný, nebo je-li 
nutné urychlené zpracování znaleckého posudku. Určená odměna se může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl 
proveden v souladu s požadavky uvedenými v § 28 nebo ve stanovené lhůtě. Jde-li o zvlášť závažný případ 
nekvalitního provedení úkonu, může zadavatel určenou odměnu zcela odepřít. To platí i v případě sjednané 
odměny, pokud si strany neujednaly něco jiného. 

https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0092_8As__1600035_20170503101807_prevedeno.pdf
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na použití standardů, což by mohl být důsledek zkratkovitého čtení § 28 odst. 5 nového zákona 
ve vztahu k standardům, došlo by dle autora k situaci, kdy by byl znalec od účastníků řízení a 
jejich zástupců dotazován  na to, proč nepoužil ten či ten standard z druhé strany světa či proč 
se odklonil od tohoto standardu XY či jen budou konstatovat, že znalec nezdůvodnil, proč 
nepostupoval dle určitého standardu se závěrem, že znalecký posudek kvůli této „vadě“ 
považují za nepoužitelný.  
Jak má tedy znalec podle nové právní úpravy zpracovávat  znalecký posudek a co může od 
odběratelů posudků  či jejich oponentů očekávat? Znalec má základní povinnost vypracovat 
znalecký posudek s náležitou odbornou péčí, do které dle autora spadá judikaturou 
předpokládané zkoumání věcné správnosti a právní korektnosti. Právní pojem „právní 
korektnost“ je použitelný pro hodnocení znalecké činnosti jako testu pro přenášení jejích 
výsledků do rozhodovací činnosti soudů. Po zhodnocení všech náležitostí znaleckého posudku 
by se orgán veřejné moci měl zaměřit na to, zda znalec přesvědčivě zdůvodnil výběr metod a 
postupů použitých ve znaleckém posudku a zároveň může požadovat bližší vysvětlení u 
nařízeného jednání, kde je znalec vyslechnut a kde musí přesvědčivě čelit dotazům zástupců a 
obhájit své závěry26 a také svůj postup.27 
I přes rozdílné znění navrhovaného a nyní účinného znění § 28 odst. 5 nového zákona by neměla 
v zapomenutí upadnout důvodová zpráva: „Pro obory a odvětví, pro které to lze a je účelné, by 
měly vzniknout doporučující standardy a postupy. Od těchto standardů a postupů se bude 
možno odchýlit, nicméně každá takováto odchylka bude muset být řádně zdůvodněna a 
vysvětlena Znalec či jiný subjekt bude tedy moci zcela legitimně zvolit i jiný uznávaný postup, 
nebo postup, který není obvyklý, ale v daném případě se jeví jako vhodný a byl proto vybrán s 
ohledem na individualitu daného případu za předpokladu, že tuto odchylku řádně odůvodní. 
Možnosti odchýlit se od obecně uznávaných standardů a postupů nesmí být zneužíváno.“28 
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26 Srovnej HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář podle stavu k 1. 4. 2014.. Praha: 
Havlíček Brain Team, 2014-. ISBN 978-80-87109-46-5. str. 316 – 330.  
27 Dle §1 odst. 1 nového zákona je totiž toto vše součástí výkonu znalecké činnosti: Výkonem znalecké činnosti 
se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo 
vysvětlení, a činnost, která bezprostředně směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení. 
28 Důvodová zpráva str. 80.  
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POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU  
PRÁCE S DATY 

PROCEDURE AT ELEBORATION OF EXPERT REPORT 
WORK WITH DATA 

Robert Kledus29) Albert Bradáč30, Marek Semela31, Pavel Maxera32 

ABSTRAKT: 
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a navazující předpisy k 
provedení tohoto zákona přinesly celou řadu změn v oblasti znalectví. Nová právní úprava 
přináší mj. i podrobnější úpravu postupu znalce při zpracování znaleckého posudku a rovněž 
podrobnější požadavky na obsah znaleckého posudku. V návaznosti na tyto nové požadavky 
jsou v tomto příspěvku shrnuty požadavky nových znaleckých předpisů na činnost znalce. 
V potřebném kontextu jsou k příslušným ustanovením právních předpisů doplněna vysvětlení, 
která vycházejí z důvodových zpráv k novému znaleckému právu. Tento právní rámec je 
provázán se systémovým pojetím činnosti znalce při zpracování posudku, ve kterém se 
zdůrazňuje praktický obsah jednotlivých činností v návaznosti na ověřené dobré praxe při 
výkonu znalecké činnosti zejména v technických a technickoekonomických oborech. 

ABSTRACT: 
New legal act on expert, expert office and expert institutes and subsequent legal acts brought a 
whole range of changes in expert activity. New legislation shows among others also more 
detailed adjustment of procedure of expert in course of elaboration of expert report. In 
connection with these new requirements, the necessary requirements coming from new 
legislation are summarized. The useful explanation coming from subsidiary explanatory reports 
were added. This legal framework is linked to system approach of expert activity during the 
elaboration of report. The practical content of expert acts in connection to verified good 
practices at expert activity especially in technical and technical-economical fields was 
emphasized. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Znalecká činnost, znalecký posudek, znalecké právo, znalecké úkony, data, informace, 
poznatky, znalosti, přesnost závěru 

KEYWORDS: 
Expert’s aktivity, expert report, expert act, data, information, knowledge, conclusion accuracy  
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1 ÚVOD 

1.1 Nová právní úprava 
Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zákon č. 254 ze dne 
10. září 2019, účinný od 1. 1. 2021, zavedl do našeho právního řádu nové zásady. Nová právní 
úprava má ambici reformovat výkon znalecké činnosti v ČR, je podstatně rozsáhlejší než 
dosavadní, obsahuje řadu předpisů k provedení zákona a přinesla celou řadu změn, mj. 
i podrobnější úpravu postupu znalce při zpracování znaleckého posudku a rovněž podrobnější 
požadavky na obsah znaleckého posudku.  
Cílem tohoto příspěvku tak je pomoci znalcům při realizaci náročné znalecké činnosti zejména 
v technických a technickoekonomických oborech a formou vysvětlení praktického obsahu 
jednotlivých činností ujasnit podstatné zásady, které přináší nová právní úprava a které je 
potřebné dodržet při řešení znaleckých problémů. 
Při práci s právními předpisy je vhodné si uvědomit, že znalecké právo postup znalce při 
vlastním zpracování znaleckého posudku pojímá jako práci s daty, kterou dělí do 5 kroků, 
kterými jsou: výběr zdrojů dat – získávání a zpracování dat – analýza dat – interpretace 
výsledků analýzy dat – tvorba závěrů.  
Z pohledu práva je postup znalce nově dostatečně určitě popsán. Z hlediska činnosti de facto je 
však vhodné si uvědomit, že se jedná o proces komplexnější, který je vhodné z praktického 
hlediska spíše chápat jako proces informační, sestávající z dílčích procesů, kterými jsou: příjem 
– transformace – získávání – zpracování – zpětná transformace – předání informací, tak jak 
proces znalecké činnosti v systémovém pojetí vysvětluje Janíček v knize Systémové pojetí 
vybraných oborů pro techniky (Janíček, [4], 2007).  
Pro objasnění praktického obsahu jednotlivých činností z hlediska požadavků nových 
znaleckých předpisů účinných od 1. 1. 2021 tak bude dále v textu (zejména kap. 2.2 až 2.7) 
rozlišováno mezi postupem de iure a de facto. 
V rámci postupu de iure budou zdůrazněny požadavky nových znaleckých předpisů 
s doplněním vysvětlení vycházejících z důvodových zpráv k znaleckému právu. Zkratkou 
ZnalZ je označován zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech [8], zkratkou VoZČ se označuje vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti 
[9], zkratka DZpZ značí důvodovou zprávu ke ZnalZ a OdVZČ značí odůvodnění k VoZČ.  
V rámci postupu de facto budou nad rámec právních předpisů doplňována další nezávazná 
praktická doporučení, příp. další vysvětlení, při kterých nebudou opomenuta ani některá 
praktická doporučení prof. Bradáče, tak jak je dlouhá léta rozvíjí ve svých publikacích, aktuálně 
pak v knize Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021. 

1.2 Důležité pojmy – data, informace, poznatky a znalosti 
Jak již bylo uvedeno, znalecké právo dělí postup znalce při vlastním zpracování znaleckého 
posudku do 5 kroků, které pojímá jako práci s daty. Pojmu data je tak potřebné rozumět jak 
obecně, tak i z hlediska specifik znaleckých předpisů. 
Pojem data bývá obvykle vysvětlován takto (Janíček [3], str. 37A): „Data jsou vyjádřením 
skutečnosti a myšlenek (odraz skutečnosti) v takové podobě, aby je bylo možno uchovávat, 
zpracovávat a přenášet s potenciálním cílem vytvářet z nich informace.“  
Abychom z dat získali informace, musíme jím především přidat potřebný kontext. Jak 
vysvětluje Janíček (tamtéž), informace získáváme zpracováním dat. Informacemi jsou pak 
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taková zpracovaná data, která jsou schopna snižovat původní informační neurčitost, tedy mají 
pro konkrétního jedince (zde pro znalce) prvek novosti. Na základě informací je pak jedinec 
(znalec) schopen získávat poznatky a znalosti. Mezi poznatky a znalostmi existuje 
komplementarita, a to v tom smyslu, že z informací se získávají poznatky, ze kterých se 
vytvářejí znalosti a zároveň znalosti jsou nutné pro pochopení informací. 
Ve znaleckém právu se rozdíly mezi daty, informacemi, poznatky a znalostmi stírají. Jak 
vyplývá z OdVZČ, v právním předpisu se pojmem data označují přímo vstupní informace. 
Výslovně se uvádí „Daty se rozumí vstupní informace, které jsou potřebné k vyřešení zadané 
odborné otázky.“  
Jak je dále podrobně vysvětleno, de iure znalec v 1. kroku postupu vybere zdroje dat. V 2. kroku 
z vybraných zdrojů získá (sebere/vytvoří) data. Jejich zpracováním získá opět data (protože 
data jsou v pojetí znaleckého práva též vstupní informace, viz výše). V 3. kroku znalec tedy 
stále pracuje s daty, takže provádí analýzu dat, která generuje výsledky. Ve 4. kroku zkontroluje 
svůj postup a interpretuje výsledky. V 5. kroku zodpoví položené otázky. 
Z pohledu práva je postup znalce popsán dostatečně určitě. De facto je však vhodné si 
uvědomit, že se jedná o proces komplexnější.  
Aby znalec mohl vybrat zdroje dat, musí nejprve v 1. kroku na základě položených otázek 
(úkolu) a studia podkladů (pochopení problémové situace, která vedla k zadání posudku), 
přetransformovat položené otázky do znaleckých problémů. Teprve pak může vybrat vhodné 
zdroje dat. V 2. kroku znalec z vybraných zdrojů získá informace potřebné pro řešení 
znaleckých problémů. Informace získává zpracováním dat z vybraných zdrojů. Ve 3. kroku, na 
základě svých znalostí a pochopení získaných informací, realizuje s využitím vhodných metod 
řešení znaleckých problémů. Z řešení získává poznatky o zkoumaném objektu a o procesech, 
které na něm proběhly, a z těchto poznatků vytváří závěry. Ve 4. kroku verifikuje svůj postup 
a interpretuje výsledky řešení. V 5. kroku zodpovídá položené otázky. 
Jelikož v praxi bývá potřebné, aby znalec srozumitelně vysvětlit svůj postup, a to i laikům, je 
vhodné, aby vycházel z ujasněné soustavy pojmů a rozlišoval mezi daty, informacemi, 
poznatky a znalostmi. Současně je nezbytné, aby použitý postup dokázal vysvětlit i ve vztahu 
ke znaleckému právu. Postup zpracování posudku tak musí umět popsat i slovy právního 
předpisu.  

1.3 Znalecká činnost jako informační proces 
Pokud na znaleckou činnost nahlížíme jako na informační proces, v návaznosti na jeho 
dosavadní pojetí podle Janíčka (Janíček [4], 2007), pak při zohlednění nové právní úpravy 
účinné od 1. 1. 2021 lze tento proces popsat takto (stručně viz tab. 1, první sloupec): 

• Prvním procesem je příjem informací. Proces je spojen s přijetím zadání znaleckého 
posudku (dále jen ZP). Znalec, je-li o to požádán, se podílí na přípravě zadání (na 
formulaci znaleckého úkolu), po ustanovení k podání posudku prověřuje, příp. po 
projednání zadání již jen ověřuje, zda je oprávněn provést znalecký úkon (provádí tzv. 
prvotní znalecké úkony). 

• Druhým procesem je transformace informací. V rámci tohoto procesu znalec, na 
základě položených otázek a studia podkladů, zformuluje znalecké problémy. 
Z hlediska toku informací položené otázky přetransformuje do znaleckých problémů, 
tedy převede je z „řeči zadavatele“ do „řeči znalce“. Při studiu podkladů rovnou vybírá 
vhodné zdroje pro získání informací potřebných pro řešení znaleckých problémů. 
Charakter těchto pramenů vždy souvisí s charakterem znaleckých problémů. 
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• Třetím procesem je získávání informací. V rámci tohoto procesu znalec z vybraných 
zdrojů získává informace podstatné pro řešení znaleckého problému. Informace získává 
zpracováním dat, které zdroje obsahují. Účelně vybírá informace vztahující se k 
znaleckému objektu (případně objektům), o němž (o nichž) má vypracovat posudek a 
k procesům, které na něm (na nich) proběhly. Nejprve zpracuje primární podklady, 
získá z nich prvotní informace pro řešení. Návazně si ujasní celý způsob řešení a 
podklady doplňuje o další zdroje, z nichž získává další potřebné informace. 

• Čtvrtým procesem je zpracování informací. Jedná se o proces, který lze rozdělit do 
čtyř kroků, a) volba metody řešení, b) příprava vstupních údajů do algoritmu řešení (Ar), 
c) realizace algoritmu řešení a d) analýza výsledků řešení znaleckého problému a 
následná syntéza těchto výsledků do závěrů řešení. 

• Pátým procesem je zpětná transformace informací. V rámci tohoto procesu znalec 
závěry z řešení znaleckého problému převádí (zpětně transformuje) z „řeči znalce“ do 
„řeči uživatele“ tak, aby získané poznatky byly srozumitelné uživatelům posudku, kteří 
jsou zpravidla laiky v daném oboru. V návaznosti na požadavky právních předpisů je 
vhodné proces rozdělit do dvou kroků, a) znalec verifikuje řešení, provede prezentaci 
výsledků (souhrnně výsledky uvede) a interpretaci výsledků (výsledky vysvětlí) a b) 
zodpoví položené otázky. 

• Posledním šestým procesem je předání informací. Tento proces zahrnuje činnosti 
spojené se splněním formálních náležitostí úkonu, s vyúčtováním provedených prací a 
s předáním vypracovaného posudku jeho zadavateli. Podle okolností zahrnuje též 
navazující úkony v řízení před OVM, stvrzení znaleckého posudku při jednání, podání 
potřebných vysvětlení, příp. doplnění posudku. 

2 ZNALECKÁ ČINNOST – ZPRACOVÁNÍ POSUDKU 

2.1 A) Příjem informací (příjem zadání znaleckého úkolu) 

2.1.1 Příjem zadání v řízení před orgánem veřejné moci 
V řízení před orgánem veřejné moci (OVM) je znalec k podání posudku ustanoven usnesením 
či opatřením OVM, a to v závislosti na typu řízení, ve kterém má být posudek využit.  
Ještě před ustanovením k podání posudku má znalec povinnost (§ 25/1 ZnalZ), na žádost OVM, 
s tímto předem projednat (1) zadání znaleckého posudku, (2) lhůtu pro podání znaleckého 
posudku (ZP) a příp. též (3) provést předběžný odhad předpokládané výše znalečného, které si 
provedení úkonu vyžádá.  
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Tab. 1 Tok informací ve znalecké činnosti 
Tab. 1 – Information flow during expert’s activity. 

Činnost znalce de facto, tedy 
informační proces, zahrnující tyto 

dílčí procesy 

Činnost znalce de iure, tedy práce s daty 
po jednotlivých krocích (§ 52 VoZČ) 

Požadovaný projev v obsahu jednotlivých kapitol 
ZP (§§ 40, 41 VoZČ) 

A) Příjem informací 
Znalec zkoumá, zda je oprávněn 
podat znalecký posudek, a je-li o to 
požádán, podílí se na přípravě 
zadání.  
Je-li oprávněn posudek podat, po 
doručení spisu (podkladů) zahájí 
práce na posudku. 

Znalec projedná zadání (§ 25 ZnalZ), 
zkoumá (§§ 18, 19 ZnalZ),  
• zda není vyloučen z úkonu, 
• zda není povinen odmítnout úkon,  
• zda mu závažné důvody nebrání 

vykonat úkon s odbornou péčí a včas 

1. Zadání (§ 40/1 VoZČ) - obsahuje  
• odbornou otázku zadanou zadavatelem 

znaleckého posudku, 
• údaj, pro jaké účely má být znalecký posudek 

použit, a 
• skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou 

mít dle jeho názoru vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku. 

Pokud zadavatel nesdělil znalci žádnou skutečnost, 
která může mít vliv na přesnost závěru ZP, znalec 
to uvede v zadání ZP (§ 40/2 VoZČ). 

B) Transformace informací 
Znalec na základě položených 
otázek a studia podkladů 
zformuluje znalecké problémy 
(položené otázky přetransformuje 
do znaleckých problémů), provádí 
výběr podkladů a podílí na jejich 
potřebném doplnění. 

Znalec (§ 52, a, § 53 VoZČ) 
• vybere zdroje dat 
Uvědomuje si, že jednotlivé zdroje mohou 
být zdrojem 
• buď strukturovaných,  
• nebo nestrukturovaných dat. 
Znalec si zdroj dat opatří sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby nebo OVM. 

2. Výčet podkladů (§ 41/1 VoZČ) – obsahuje 
• popis postupu při výběru zdrojů dat,  
• výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis (resp. 

označení). 
Pokud znalec nemohl ověřit věrohodnost zdroje 
dat, uvede též tuto skutečnost a skutečnosti, pro 
které nemohl ověření provést. 

C) Získávání informací 
Znalec získává informace ve vztahu 
ke znaleckému objektu (příp. 
objektům), o němž (o nichž) má 
vypracovat posudek. 

Znalec získá data (§ 52, b, § 54 VoZČ) tak, 
že 
• data (ze zdrojů strukturovaných dat) 

sebere nebo 
• data (ze zdrojů nestrukturovaných dat) 

vytvoří. 
Znalec zpracuje data (§ 52, c, § 55 VoZČ) 
• data zafixuje,  
• přizpůsobí je analýze nebo validaci. 

3. Nález (§ 41/2 VoZČ) – obsahuje  
• popis postupu při sběru nebo tvorbě dat a při 

jejich zpracování 
• výčet těchto dat 

D) Zpracování informací  
Znalec pro jednotlivé problémy: 
• zvolí metodu řešení, 
• připraví vstupní údaje do 

algoritmu řešení 
• realizuje algoritmus řešení 

znaleckého problému. 
Provede analýzu výsledků řešení 
jednotlivých problémů a jejich 
následnou syntézu do závěrů 
řešení. 

Znalec (§ 52, d, § 56 VoZČ) 
• provede analýzu dat a  
• zformuluje její výsledky. 
Znalec zvolí metodu/postup pro analýzu 
dat (§ 42 VoZČ posudek musí zachytit 
použitou metodu/postup) a vygeneruje 
výsledky. (OdVZČ „Analýza dat generuje 
výsledky…“) 

4. Posudek (§ 41/3 VoZČ) – obsahuje 
• popis postupu při analýze dat a  
• výsledky analýzy dat. 

E) Zpětná transformace 
informací (první krok) 

Znalec verifikuje výsledky 
provede interpretaci výsledků. 
(výsledky z „řeči znalce“ přede do 
„řeči uživatele“). 

Znalec (§ 52, e, f, § 57 VoZČ) 
• interpretuje výsledky analýzy dat. 

(výsledky shrne a vysvětlí) 
• zkontroluje svůj postup podle § 52 

písm. a) až f) VoZČ,  
při kontrole zohlední veškeré 
skutečnosti, které mohou snižovat 
přesnost závěrů. 

5. Odůvodnění (§ 41/4 VoZČ) – obsahuje 
• interpretaci výsledků analýzy dat a 
• kontrolu postupu znalce podle § 52 písm. a) až 

e) VoZČ. 
(Pozn. Jedná se tedy o kontrolu postupu od výběru 
zdrojů dat (podle § 52, a), až po interpretaci 
výsledků analýzy dat (podle §52, f VoZČ). 

F) Zpětná transformace 
informací (druhý krok) 

Znalec závěry z řešení znaleckých Pr 
přetransformuje do odpovědí na 
položené otázky, tak aby odpovědi 
byly srozumitelné tomu, komu jsou 
určeny. 

Znalec (§ 52, g, § 58 VoZČ) 
• zformuluje závěr. 
Závěr zformuluje tak, aby byl 
jednoznačnou/co nejpřesnější odpovědí 
na zadané otázky. Pokud na otázku nelze 
odpovědět, uvede tuto skutečnost jako 
odpověď. 

6. Závěr (§ 28/5 ZnalZ) v souladu s obecně 
uznávanými postupy a standardy obsahuje 
• jednoznačné odpovědi na položené otázky 
• a příp. (viz níže § 41/5 VoZČ) též skutečnosti 

snižující přesnost závěru 
Závěr (§ 41/5 VoZČ) obsahuje  
• citaci zadané odborné otázky a  
• odpověď na ni.  
Pokud podklady nebo metoda neumožňují vyslovit 
jednoznačný závěr, znalec uvede v závěru též 
podmínky jeho správnosti nebo jiné skutečnosti 
snižující jeho přesnost.  

G) Předání informací 
Zahrnuje činnosti spojené s 
vyúčtováním prací, předáním ZP 
zadavateli, příp. činnosti spojené s 
provedením potřebných úkonů po 
podání posudku. 

Znalec  
• spolu s podáním posudku vyúčtuje 

znalečné (§§ 30-34 ZnalZ a §§ 2-
18 VoZn), vrátí podklady, předá ZP, 

• příp. provede úkony navazující (§ 28/6 
ZnalZ), posudek stvrdí, vysvětlí, doplní. 

Zpracování (kontrola) stanovených dalších 
náležitostí ZP (titulní strana, poslední strana, 
přílohy, vazba, pečeť, podpisy) 
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Pozn.: V souvislosti s ust. § 1/3 ZnalZ je vhodné si uvědomit, že podle nové právní úpravy je 
nutné, aby OVM pro podání posudku našel znalce, který má oprávnění odpovídající nejen 
vhodné kombinací oborů a odvětví jako dosud, ale též všech možných specializací v rámci 
každého odvětví. Lze dovodit, že v případě, byť jen mírně složitějších posudků, spadajících do 
více oborů, nebude nijak jednoduché najít znalce s potřebným oprávněním. Předchozím 
projednáním se tedy alespoň zamezí zbytečným administrativním úkonům. Pokud se podaří 
najít znalce s vhodnou kombinací oborů, odvětví i specializací tak, aby mu nehrozily sankce za 
neoprávněný výkon znalecké činnosti, zjednoduší se i návazné provedení tzv. prvotních 
znaleckých úkonů, které musí znalec provést před zahájením samotných prací na posudku. 
Poté, co je znalec ustanoven k podání posudku, musí provést tzv. prvotní znalecké úkony. 
V případě, že znalec s OVM zadání předem projednal, bude se částečně jednat již jen o kontrolu 
dříve prověřených skutečností. Na základě listiny, kterou byl přibrán k podání posudku, znalec 
nově provádí tyto úkony: 

1. Zkoumá, zda se nejedná o případ, kdy je vyloučen z úkonu (§ 18 ZnalZ), tedy zda by 
nemohla vzniknout důvodná pochybnost o jeho nepodjatosti.  

2. Znalec zkoumá, zda je oprávněn podat znalecký úkon, tedy zda problematika spadá 
do oborů, odvětví, specializací pro která je zapsán (§ 19/1, b ZnalZ), příp. zda 
nenastaly další skutečnosti, pro které je povinen úkon odmítnout (§ 19/1, a, c, d, 
§ 19/2), tedy zda nemá pozastaveno oprávnění vykonávat ZČ, nevykonává ZČ jako člen 
znalecké kanceláře, nebo tak nestanoví jiný zákon. Pokud problematika nespadá do 
rozsahu oprávnění znalce, nebo nastaly jiné výše uvedené skutečnosti, neprodleně to 
oznámí orgánu, který jej ustanovil a úkon odmítne. 

3. Znalec zkoumá, zda je schopen posudek zpracovat ve stanovené lhůtě. Zejména za 
situace, kdy s ním lhůta nebyla předem projednána, zkoumá, zda je schopen podat úkon 
s odbornou péčí a včas (§ 19/1, c, § 19/2 ZnalZ), tedy zda mu v podání znaleckého 
úkonu nebrání počet nebo povaha zadaných nezpracovaných posudků, případně 
závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo neočekávané 
pracovní povinnosti. Pokud znalec není schopen podat úkon s odbornou péčí a včas, 
neprodleně to oznámí orgánu, který jej ustanovil a úkon odmítne. 

Je vhodné připomenout, že pokud je zadavatelem posudku OVM (§ 19/2, 3 ZnalZ), znalec 
nesmí odmítnout vykonat znalecký úkon z jiného důvodu než z důvodu dle bodu 2 a 3 výše 
(přiměřeně platí i pro znalecké kanceláře a znalecké ústavy). Pochybnost o nepodjatosti znalce 
není důvod pro odmítnutí ZP, neboť v této věci rozhodne OVM. 
Pokud z provedených prvotních znaleckých úkonů nevyplynou skutečnosti, které by znalci 
bránily vykonat znalecký úkon, provede zápis do evidence posudků a vyčká zaslání spisu. 
Pozn. Ve vztahu k tzv. prvotním znaleckým úkonům je potřebné zdůraznit, že skutečnosti, které 
mohou znalci bránit v podání posudku, zkoumá znalec nejen při přijetí zadání, ale též v průběhu 
řešení. Rozhodné skutečnosti může zjistit, např. až po seznámení se s obsahem spisu, či ještě 
později. Nově budou nejspíše nastávat i situace, které jsme dosud neznali. Znalec, poté co si 
ujasní metody řešení, zjistí, že v rámci některého oboru a odvětví nemá zapsanou určitou 
specializaci. Negativní jev, který posuzuje, je např. složitější, než se při přípravě zadání zdálo, 
vzniknul z více příčin a tyto nespadají jen pod specializace, které má znalec zapsané. V takovém 
případě si znalec musí uvědomit, že není podstatné, že je věc jednoduchá a že ji umí vyřešit. 
Pokud nemá zapsány všechny potřebné specializace, musí další úkon odmítnout. Pokud by 
posudek zpracoval, strana, které se výsledky posouzení nebudou hodit, namítne, že se jedná o 
neoprávněný výkon znalecké činnosti. Pokud to OVM takto posoudí, zpracovaný posudek 
nebude možné použít v daném řízení. OVM má oznamovací povinnost, takže podezření na 
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přestupek musí oznámit ministerstvu a to musí se znalcem zahájit řízení pro porušení ZnalZ, za 
které znalci hrozí ty nejvyšší sankce. Znalec tedy musí postupovat obdobně jako výše. Práce 
přeruší, zadavateli oznámí, že není oprávněn další úkon provést, vrátí zadavateli podklady a 
vyúčtuje všechny provedené úkony.  
Ve vztahu k neoprávněnému výkonu činnosti by mělo být asi nejpodstatnější to, zda otázka 
spadá do specializace znalce. Jak vysvětluje Sharapaev [6], porušením povinnosti vykonávat 
znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví a specializaci „není využívání obecných znalostí a 
poznatků celého oboru při posuzování konkrétních otázek spadajících do specializace znalce.“ 
Tím, že nově si má své oprávnění ve vztahu k otázkám posoudit sám znalec, se dostává do složité 
situace. Je povinností znalce odmítnout zadání. Zda své oprávnění z pohledu znaleckého práva 
a všech zainteresovaných stran posoudil správně, bude ex post posuzovat OVM, který jej 
ustanovil a ještě ministerstvo. Znamená to, že opatrnost je na místě. 
Po obdržení podkladů se znalec seznámí s obsahem spisu, aby nezahajoval další úkony, pokud 
by z dalšího obeznámení se s případem a seznámení se spisem vyplynulo, že není oprávněn 
úkon provést. Jeví-li se, že je oprávněn úkon provést, zahájí práce na posudku tak, že si na 
základě zadání připraví titulní stranu posudku a kapitolu zadání. 

2.1.2 Příjem zadání mimo řízení 
Mimo řízení je situace jednodušší v tom, že znalec nemá povinnost zpracovat posudek. Pokud 
však hodlá zakázku přijmout, musí, obdobně jako výše, provést potřebné úkony. Předem musí 
ověřit, zda není ve věci podjatý (bod 1), zda podání posudku spadá do rámce jeho znaleckého 
oprávnění, příp. zda nenastaly další okolnosti dle bodu 2. Se zadavatelem si musí ujasnit zadání, 
tak aby bylo korektně naformulováno a spadalo do oprávnění znalce. Dále si s ním musí, 
nejlépe písemně, ujednat v jaké formě a v jaké lhůtě mu zadavatel předá podklady potřebné pro 
zpracování posudku (výběr podkladů nemůže znalec ponechat jen na zadavateli). Dále se 
zadavatelem musí sjednat písemnou dohodu o ceně (§ 31/3 ZnalZ) tak, aby nezávisela na 
výsledku znalecké činnosti. Lhůtu je potřebné sjednat tak, aby byla počítána až od okamžiku 
předání všech vyžádaných podkladů. 

2.1.3 Výsledek činnosti pod bodem A 
Výsledkem činností uvedených pod bodem A je, že znalec provedl ověření, zda je či není 
oprávněn vykonat znalecký úkon. 
Pokud ze zadání a provedeného obeznámení se s případem a seznámení se spisem vyplývá, že 
znalec je nejspíše oprávněn úkon provést, zahájí práce na posudku tak, že si na základě zadání 
připraví titulní stranu posudku a kapitolu zadání. 
Zadání je podle ust. § 40/1 VoZČ první povinnou částí znaleckého posudku a obsahuje 

a) odbornou otázku zadanou zadavatelem znaleckého posudku, 
b) údaj, pro jaké účely má být znalecký posudek použit, a 
c) skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít dle jeho názoru vliv na přesnost závěru 

znaleckého posudku. 
Pokud zadavatel nesdělil znalci žádnou skutečnost, která může mít vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku, znalec to uvede v zadání znaleckého posudku (§ 40/2 VoZČ). 
Pokud by z ověření vyplynulo, že znalec není oprávněn úkon provést a byl přibrán v řízení před 
OVM, musí požádat OVM, aby ho zprostil povinnosti vypracovat znalecký posudek. Mimo 
řízení úkon odmítne provést. 
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2.2 B) Transformace informací (výběr zdrojů dat)  

2.2.1 Postup de iure – výběr zdrojů dat 
Po provedení prvotních znaleckých úkonů a seznámení se se spisem zahájí znalec práce na 
zpracování posudku. 
Podle § 52, a VoZČ: Znalec při zpracování znaleckého posudku a) vybere zdroj dat.  
Podle návazného ust. § 53/4 VoZČ: Pokud je to možné a účelné, znalec vybere více zdrojů dat.  
Zdroje dat jsou specifikovány v § 53/1 VoZČ. U jednotlivých skupin zdrojů jsou pro názornost 
v závorce uvedeny příklady takových zdrojů, se kterými se běžně setkáváme v technicko-
ekonomických oborech znalectví. Zdrojem dat je  

• informační databáze (např. ceníky stavebních prací, ceníky nových vozidel, ceníky 
ojetých vozidel, servery s realitní inzercí, veřejné rejstříky, katalogy EES, katalogy 
vozidel apod., tedy obecně zdroje, které obsahující data, která lze především řadit, třídit, 
vyhledávat podle různých kritérií s cílem získávat z nich informace), 

• předmět ohledání (např. posuzovaná nemovitost, oceňovaný automobil, vozidla 
poškozená při dopravní nehodě), 

• fyzická osoba (např. účastník řízení, vlastník vozidla, který znalci sděluje informace), 
• písemnost obsažená ve spisu, který vede orgán veřejné moci, nebo kterou předložila 

fyzická nebo právnická osoba (např. žaloba, vyjádření k žalobě, protokol o jednání před 
soudem, záznam police o dopravní nehodě, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace), nebo 

• jiný zdroj informací, které jsou potřebné k odpovědi na zadanou odbornou otázku 
(vozidlo použité pro experiment, figurant, který v experimentu nahradí chodce, 
výzkumné zprávy, odborné publikace, ze kterých lze získat informace pro řešení 
posudku). 

Pojmem zdroje dat se tak na jednu stranu rozumí v podstatě vše, co obsahuje, nebo z čeho lze 
získat, informace, viz výše. Na druhou stranu se mají na mysli pouze takové zdroje, které jsou 
skutečně potřebné pro řešení zadaných znaleckých otázek, viz další zásady.  
Zásady pro výběr zdrojů dat jsou uvedeny v § 52/2, 3: 

(2) Znalec vybere zdroje dat ve vztahu k zadané odborné otázce a s ohledem na způsob sběru 
nebo tvorby dat (tedy s ohledem na návazný způsob získávání dat, viz dále).  

(3) Vybraný zdroj dat musí být věrohodný. Pokud znalec nemohl ověřit věrohodnost zdroje 
dat, zformuluje skutečnosti, pro které nemohl ověření provést. 

K opatřování zdrojů dat je v § 52/2 VoZČ uvedeno následující.  
(2) Znalec si zdroj dat opatří sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo orgánu veřejné 

moci. 
Z výše uvedeného vyplývá, že se požaduje, aby znalec především vybral správné zdroje dat tak, 
aby byly věrohodným podkladem pro zpracování posudku. Zdroje musí vybrat účelně, tedy 
z poskytnutých podkladů musí vybrat jen takové, které jsou skutečně potřebné pro řešení 
zadaných odborných otázek. Výběr zdrojů musí být odůvodněný, a to zejména s ohledem na 
věrohodnost použitých podkladů a jejich potřebnou šíři. 
V řízení před OVM se základní podklady znalci zpřístupní. Zpravidla se mu zapůjčí celý spis, 
který obsahuje všechny podklady opatřené OVM v rámci probíhajícího dokazování. Znalec 
musí u těchto podkladů provést redukci o prameny, které neobsahují informace potřebné pro 
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řešení posudku, přitom však nesmí žádný důležitý podklad opomenout. Při doplňování 
podkladů musí zvažovat, nejen z jakého zdroje, ale též, jakým způsobem, bude potřebné data 
získat, aby nedošlo k jejich znehodnocení či dokonce ztrátě. Při opatřování zdrojů musí znalec 
též zvažovat, jakým způsobem má být potřebný zdroj opatřen, aby v daném řízení mohl sloužit 
pro dokazování a bylo z něj možné vycházet pro další zpracování posudku. Jak je zdůrazněno 
v OdVZČ, potřebné doplňování podkladů musí být provedeno vždy v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (např. § 107/1 a 2 tr. řádu a § 127 odst. 4 o. s. ř., viz kap 7).  
Běžně si znalec sám opatřuje odborné podklady (z veřejných zdrojů), ostatní vyžádá od OVM 
nebo přímo od účastníků řízení, kterým zejména v civilním řízení OVM zpravidla vždy nařídí, 
aby znalci poskytli potřebnou součinnost. 
Pro účinnou přezkoumatelnost posudku je nezbytné, aby znalec vybrané zdroje dat (§ 41/1 
VoZČ) v posudku dostatečně určitě označil a popsal. Rovněž se požaduje, aby vysvětlil, jak 
postupoval při výběru zdrojů dat a při ověřování jejich věrohodnosti. 

2.2.2 Činnost de facto – transformace informací 
Prakticky se jedná o činnost komplexnější. Jak již bylo vysvětleno, znalec de facto nejprve 
provádí transformaci informací, tedy na základě položených otázek (úkolu) a studia podkladů 
(pochopení problémové situace) přetransformuje položené otázky do znaleckých problémů 
a teprve návazně vybírá vhodné zdroje, ze kterých získá informace pro řešení znaleckých 
problémů. 
V řízení před OVM je základním podkladem pro zpracování posudku spis, který 
v projednávané věci vede OVM. Znalec tedy nejprve podrobně nastuduje obsah spisu. To učiní 
tak, že si spis nejen podrobně přečte, ale při čtení si současně (zde jen pro svoji potřebu) 
zpracuje tzv. „znalecký přehled spisu“ (Bradáč [1], str. 47), ve kterém si k jednotlivým 
podkladům uvádí vlastní poznámky k obsahu podkladů, odlišuje si podklady potřebné pro 
zpracování posudku a ostatní, tak aby dokázal rychle a účelně vypsat základní zdroje dat.33 
Současně promýšlí a formuluje znalecké problémy. 

2.2.3 Výsledek činnosti bod B 
Výsledkem činností uvedených pod bodem B je, že znalec pochopil problémovou situaci 
(rozumí tomu, co je mezi stranami sporné i důvodům pro vyžádání posudku), je seznámen 
s předanými podklady, má zpracovaný přehled spisu, naformuloval (ujasnil) si problémy, které 
musí vyřešit, aby splnil zadaný úkol, z předaných podkladů vybral listiny (zdroje dat), které 
bude potřebovat pro realizaci řešení a vybrané zdroje řádně uvedl v kapitole 2 Výčet podkladů.  
Výčet podkladů je podle ust. § 41/1 VoZČ druhou povinnou částí znaleckého posudku a 
obsahuje  

• popis postupu znalce při výběru zdrojů dat,  
• výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis.  

 
33 Tuto činnost nelze zaměňovat za úkon „Převzetí a obeznámení se s případem včetně seznámení se spisem“, za 
který podle Vyhl. č. 504/2020 Sb. přísluší znalci paušální odměna 500 Kč, jak již některé OVM ve svých 
rozhodnutích o znalečném tvrdí. Se spisem se znalec obeznamuje v předchozím kroku, aby zjistil, zda je oprávněn 
znalecký posudek podat. Zde se již jedná o činnost podle § 52, a VoZČ, „výběr zdrojů dat“, která je nedílnou 
součást řešení zadaných odborných otázek. 
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Pokud znalec nemohl ověřit věrohodnost zdroje dat, uvede ve výčtu podkladů též tuto skutečnost 
a uvede též skutečnosti, pro které nemohl ověření provést. 
Po provedení některých navazujících činností podle následujících bodů C a D, provádí návazně 
znalec též doplnění podkladů. Doplněné podklady rovněž uvádí v kap. 2. (viz dále bod D, 
vysvětlení k zpracování předběžného znaleckého posudku). 
Pozn. Podle názoru autora lze celý spis považovat za jeden zdroj dat. Je však důležité, aby celý 
spis byl v kap. 2 řádně označen a byl u něj uveden celkový počet listů, který byl znalci 
zpřístupněn, a byl popsán i rozsah zpřístupněných příloh. Za této situace dle názoru autora 
není potřebné, aby znalec v kap. 2 Výčet podkladů jednotlivě vypisovat všechny listiny, ze 
kterých hned v následující kap. 3 čerpá informace (sbírá a fixuje data), pokud v kap. 2 tento 
postup vysvětlí a v navazující kap. 3 Nález jednotlivé použité podklady označí a u každého 
rovnou uvede (zafixuje) získané informace (uvede sebraná a zpracovaná data). Dle názoru 
autora to bude přehlednější a bez rozporu s VoZČ. 

2.3 C) Získávání informací (získávání a zpracování dat)  

2.3.1 Postup de iure – získávání a zpracování dat 
Po a) výběru zdrojů dat, znalec (§ 52 b, c VoZČ) při zpracování znaleckého posudku  

b) sebere nebo vytvoří data (tedy získá data, která návazně zpracuje), 
c) zpracuje data. 

Zásady pro získávání dat stanovuje § 54 VoZČ, podle kterého: 
(1) Znalec sebere nebo vytvoří data způsobem, který je adekvátní jejich zdroji a analýze 
dat. 
(2) Znalec sebere nebo vytvoří pouze data, která bude analyzovat a která jsou 
reprezentativní a ve vztahu k zadané odborné otázce srovnatelná nebo z jiných důvodů 
vhodná. 

Zásady pro zpracování dat stanovuje § 55 VoZČ, podle kterého: 
(1) Znalec zpracuje data způsobem, který odpovídá analýze dat a který předchází jejich 

zbytečnému znehodnocení nebo spotřebování nebo zbytečné změně. 
(2) Znalec zpracuje data jejich zafixováním, přizpůsobením analýze nebo validací. Validací 

se rozumí ověření vhodnosti dat k analýze. 
Znalec tedy realizuje činnosti spojené se získáváním a zpracováním dat. 
Získávání dat 
V pojetí znaleckého práva, poté co znalec vybral vhodné zdroje dat, z nich získává data, a to 
adekvátně jejich zdroji, tedy buďto sběrem dat, nebo tvorbou dat. Jak vyplývá z OdVZČ, u 
jednotlivých zdrojů dat, se s ohledem na způsoby získávání dat, rozlišuje, zda zdroj dat je 

• nosičem rozlišených dat (např. text, databáze) nebo 
• nosičem (věc) nebo nositelem (člověk) nerozlišených dat (např. oceňovaná nemovitost 

nebo vlastník, poskytující znalci potřebná vysvětlení, místo havárie). 
Návazně se rozlišují data  

• rozlišená, tedy taková, která už někdo získal a zpracoval, takže jsou k dispozici na 
nějakém nosiči a  
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• nerozlišená, tedy taková, která existují tím, že mají svého nosiče nebo nositele, dosud 
je však nikdo nezískal ani nezpracoval, a tudíž nejsou k dispozici. 

Adekvátně zdroji dat tak znalec získává data dvojím způsobem 
1. Pokud je zdroj dat nosičem rozlišených dat, tedy data už někdo získal a zpracoval, např. 

do podoby textu, databáze apod., stačí je v pojetí znaleckého práva sebrat, znalec tak 
získává data sběrem dat. 

2. Pokud je zdroj dat nosičem nebo nositelem nerozlišených dat, tedy data zatím nikdo 
nezískal ani nezpracoval, znalec získává data tvorbou dat.  

Příklad 

Ze zdrojů rozlišených dat (např. z listin) se potřebná data získají tak, že se primární data 
zredukují o nepodstatná a převezmou se pouze data podstatná „pro analýzu“. Znalec tedy 
postupuje tak, že provádí analytické zpracování podkladů, při kterém z primárních dat tvoří 
tzv. sekundární data. Jednoduše, vybere to, co je potřebné pro řešení.  
Ze zdrojů nerozlišených dat se data získají tak, že se vytvoří za pomocí vhodných metod. 
Provádí se např. zjišťování na místech, kde jsou uchovávány určité informace (data se tvoří z 
údajů ve formulářích, notýskách prodejců, v zákaznických složkách, kartotékách, či v lidské 
paměti), provádí se prohlídka předmětu posouzení, např. místa DN, poškozených vozidel, 
oceňované nemovitosti (data se tvoří za pomocí pozorování, měření, snímání, posuzování 
závad, posuzování charakteru stop, analýzy korespondence poškození apod.), realizují se 
funkční anebo jízdní zkoušky (data se tvoří na základě subjektivního vnímání chování vozidla, 
měřením, vyčtením údajů ze záznamového zařízení), data mohu být též tvořena výpočtem, či 
vytvořením za pomocí experimentu, případně jinak. 
Znalecké právo uvádí, že data se získávají též adekvátně potřebám při analýze dat. Pro 
získávání dat je tedy nutno použít vhodných metod, tak aby informace získané ze zdrojů dat 
(získaná data), dobře sloužila potřebám návazného řešení znaleckých problémů (potřebám 
analýzy dat). 
Použité metody pro získávání dat je potřebné v posudku uvést a odůvodnit, tak aby posudek, 
bylo možné účinně přezkoumat. Pro popis metod lze využít příkladu výše. 
V ust. § 54/2 VoZČ se klade důraz i na správnost a úplnost při výběru použitých dat. Znalec 
musí pro řešení problémů vybrat vhodná (reprezentativní) data. Při řešení posudku nemůže 
vycházet z podkladů neúplných nebo do řešení přenášet poznatky, které byly získány za 
podmínek, které nejsou srovnatelné ve vztahu ke zkoumaným objektům nebo jevům. 
Zdůrazňuje se též účelnost. Znalec tedy nedělá činnosti zbytečné a získává pouze taková data, 
která jsou potřebná pro řešení problémů souvisejících se zadáním posudku.  
Zpracování dat 
Po získání dat musí znalec data zpracovat, čímž se rozumí (§ 55/1 VoZČ), že data zafixuje a 
přizpůsobí je analýze nebo validaci. 
V tomto pojetí se při zpracování dat nejprve provede jejich fixace. Fixací dat se obecně rozumí 
jejich zpracování způsobem, který umožní jejich uchování. Způsob fixace se volí podle 
charakteru dat. Pro fixaci je nutno použít vhodných metod, aby se zabránilo zbytečnému 
znehodnocení anebo ztrátě dat.  
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Příklad 

Zjištěné skutečnosti se např. zachytí slovy (formou textu), symboly či kódy vytvořenými pomocí 
alfanumerických znaků a jiných znaků, výsledky pozorování se zachytí pomocí fotografií nebo 
kamerového záznamu, k měření se pořídí protokol nebo záznam, k měření na prostorových 
objektech se pořídí náčrt, který se řádně okótuje, poškození vozidel se popíše, zaměří a 
fotograficky zdokumentuje, postup demontáže se popíše a zdokumentuje i fotograficky, 
odebrané vzorky se správně ošetří a uskladní tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, záznam z 
diagnostického zařízení se vytiskne, k experimentu se pořídí protokol a videozáznam apod.  
Správná fixace dat je důležitá pro zajištění správnosti řešení problémů i pro možnost ověření 
správnosti v rámci revizního přezkoumání. 
Návazně se získaná a zafixovaná data dále zpracují (§ 55/2) a to jejich přizpůsobením analýze 
nebo validaci. 
Způsob dalšího zpracování tak odpovídá buď potřebám využití při návazném řešení problémů, 
nebo potřebám validace, tedy ověřování vhodnosti těchto dat pro řešení. 
Přizpůsobením dat k analýze lze obecně rozumět takové jejich zpracování, aby z nich bylo 
možné získat informace potřebné pro řešení znaleckých problémů. 
Příklad 

Data se zpracují podle kontextu. Získaná data se vhodně uspořádají (podle osob, podle objektů, 
chronologicky, podle příčinných souvislostí apod.). Kvantitativní data se seskupí do tabulek, 
grafů. Obrazová dokumentace se uspořádá, popíše. Využít lze též diagramů, schémat, sítí, matic 
apod. 
Přizpůsobením dat k validaci lze obecně rozumět takové jejich zpracování, aby bylo možné 
ověřit, že při řešení problémů bude pracováno se správnými informacemi. Data se zpracují tak, 
aby je bylo možno využít pro identifikaci, hodnotit jejich konzistentnosti, ověřovat vzájemnou 
korespondenci apod.  
Příklad 

Z hlediska potřeb validace se např. k předmětu posouzení z dokumentace vypíší údaje potřebné 
pro jeho jednoznačnou identifikaci, tak aby před jeho zkoumáním bylo možné předmět 
posouzení jednoznačně určit. Vypíší se sdělené údaje, tak aby je návazně bylo možno ověřit při 
prohlídce. Výpovědi účastníků řízení, svědků, příp. dalších osob se zpracují tak, aby je bylo 
možné porovnat a zjistit případné neshodné údaje. Při přebírání údajů z dokumentace, odborné 
literatury apod. se zkoumá, zda z podkladů lze získat vhodná data pro řešení, tedy zda podklady 
obsahují data skutečně srovnatelná. Pro potřeby konkretizačních experimentů se zjistí 
podstatné charakteristiky primárního objektu, na kterém se řeší problém a shodnost těchto 
charakteristik se ověří na experimentálním objektu, tak aby výsledky experimentu bylo možné 
využít pro řešení apod.  

2.3.2 Činnost de facto – získávání informací 
Z praktického hlediska se jedná o proces (Janíček [4], str. 98) získávání informací ve vztahu 
ke znaleckému objektu (případně objektům), o němž má znalec vypracovat posudek. 
Charakter pramenů informací vždy souvisí s charakterem znaleckého problému. 
Nad rámec výše uvedeného je vhodné si uvědomit, že znalec získává informace buď nepřímo 
(zprostředkovaně), nebo přímo (ohledáním objektu), příp. experimentálně (realizací 
experimentu), či jiným vhodným způsobem. 
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Při praktickém postupu znalec nejprve zpracuje informace zprostředkované, tedy ty, které jsou 
obsaženy ve spisových a dalších listinných podkladech. Dále vždy usiluje o doplnění informací 
přímých, z ohledání objektu. Podle okolností pak provádí dalšího doplňování informací z 
experimentu, rekonstrukce apod. Bude-li znalec přizván např. k zajištění prvotního ohledání na 
místo havárie, bude pořadí zpracování informací odlišné. Vždy však platí zásada, že všechny 
dostupné informace nejprve zpracujeme a teprve pak (na základě zralé úvahy) provádíme jejich 
doplňování. 
Veškeré činnosti s informacemi podle výše uvedených bodů jsou určeny pro vypracování 
nálezu znaleckého posudku, který plní dvě funkce: 

1. znalec z něj čerpá informace pro řešení znaleckého problému, 
2. OVM z něj může posoudit, zda znalec při zpracování posudku vycházel ze skutečností, 

které byly v řízení řádně prokázány. 
Zásady jsou v zásadě stejné jako dosud. V nálezu znaleckého posudku znalec ke každému 
podkladu jednoznačně uvede pramen, z něhož informace čerpal a skutečnosti, ze kterých se 
dále vychází při zpracování posudku. Znalec v nálezu uvádí i ty skutečnosti, které nakonec 
nemusí být v souladu se závěry posudku, podstatné je, že k nim znalec přihlížel. U údajů 
zjištěných ohledáním, experimentálně příp. rekonstrukcí se přiloží protokol. Pokud protokol 
nebylo nutno pořizovat (např. v civilním řízení při místním šetření), uvede znalec v nálezu 
údaje o tom kdy, kde, za čí účasti byl úkon proveden a zjištěné údaje zpracuje přímo ve 
znaleckém posudku, příp. kombinuje obě možnosti. Nález je účelné též vhodně členit (Bradáč 
[1], str. 47) chronologicky (tak jak byly podklady pořízeny), podle účastníků (všechny výpovědi 
téhož účastníka uvést na stejném místě, nejlépe též chronologicky), tematicky (v členění podle 
řešených problémů). Vhodné bývá i členění podle objektů, příp. podle příčinných souvislostí. 

2.3.3 Výsledek činností pod bodem C 
Výsledkem činností uvedených pod bodem C je, že znalec zpracoval primární podklady, 
provedl potřebná doplnění podkladů, získal tak informace potřebné pro řešení znaleckého 
problému a tyto informace zpracoval (zafixoval) v nálezu znaleckého posudku.  
Nález je podle ust. § 41/2 VoZČ třetí povinnou částí ZP a obsahuje  

• popis postupu při sběru nebo tvorbě dat, (tedy při získávání dat) a 
• při jejich zpracování a  
• výčet těchto dat. 

2.4 D) Zpracování informací (analýza dat a formulace výsledků analýzy dat) 

2.4.1 Postup de iure – analýza dat a formulace výsledků 
Po a) výběru zdrojů dat, b), c) získání a zpracování dat, znalec (§ 52 d VoZČ) při zpracování 
znaleckého posudku  

d) provede analýzu dat a zformuluje její výsledky. 
Zásady pro analýzu dat stanovuje § 56 VoZČ, podle kterého:  
Znalec provede analýzu dat takovým způsobem, aby z výsledků analýzy bylo možné zformulovat 
odpověď na zadanou odbornou otázku. 
Jak vyplývá z vysvětlení v OdVZČ, předchozí činnosti (tj. výběr zdrojů dat a získání a 
zpracování dat) mají charakter přípravných kroků, po kterých následuje klíčový krok znalcova 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 28 

postupu, kterým je vlastní analýza dat, která generuje výsledky a umožní vyřešit zadané 
odborné otázky. 
V souladu s ust. § 42 VoZČ znalec zvolí metodu řešení (příp. postup, jedná-li se obor, který 
nemá vědecký základ), odůvodní její použití a návazně realizuje vlastní řešení. V posudku musí 
být podle § 41/3 VoZČ popsán též postup při analýze dat a musí v něm být uvedeny výsledky 
analýzy. Znalec tedy v kapitole posudek musí uvést nejen použitou metodu a její odůvodnění, 
ale též vlastní algoritmus řešení a výsledky řešení. 
V ust. § 56 VoZČ se zdůrazňuje, že vlastní řešení (obdobně jako kroky předchozí), musí být 
provedeno účelně, tedy musí směřovat k výsledkům, které umožní zformulovat odpovědi na 
zadané odborné otázky. V OdVZČ se navíc zdůrazňuje, že výsledky analýzy musí skutečně 
řešit zadané odborné otázky a nestačí, aby se zadanou odbornou otázkou pouze souvisely. 

2.4.2 Postup de facto – zpracování informací 
Z praktického hlediska je zpracování informací proces (Janíček [4], str. 98), který lze rozdělit 
do těchto čtyř kroků: 

1. volba metody řešení, 
2. příprava vstupních údajů do algoritmu řešení (Ar) znaleckého problému (zdrojem údajů 

jsou informace obsažené v nálezu), 
3. proces řešení znaleckého problému (realizace algoritmu řešení Ar), 
4. analýza výsledků řešení znaleckého problému a následná syntéza těchto výsledků do 

závěrů řešení. 
Metodami a postupy při řešení konkrétních typů znaleckých problémů se v technickém a 
technickoekonomickém znalectví zabývají speciální metodiky soudního inženýrství. 

2.4.3 Předběžný posudek 
Jelikož v praxi běžně nelze striktně oddělit fázi získávání a zpracování informací, viz výše 
body C), D), je vhodné připomenout postup, který doporučuje Bradáč (Bradáč a kol. [2], str. 
41). Znalec po vyžádání podkladů zpracuje z dostupných podkladů nález, poté zpracuje tzv. 
„předběžný posudek“, aby si ujasnil celý postup řešení. Tam, kde mu chybí podklady, 
odhadne hodnoty vstupních veličin do algoritmu řešení, nebo je zvolí podle odborné literatury, 
a dělá si poznámky k potřebě doplnění podkladů. Předběžně zpracuje v podstatě celý posudek 
a tím si ujasní vše, co bude potřebovat doplnit včetně cílů ohledání, a dalšího případného 
experimentálního zjišťování. Podklady pak vyžádá najednou a po jejich zpracování provede 
další potřebné úkony. Jako zcela nevhodný pak uvádí postup, kdy znalec začne pracovat na 
posudku, zjistí, že potřebuje nějaký podklad, vyžádá si jej, práce na posudku přeruší. Po 
obdržení podkladu pokračuje, zjistí další mezeru v podkladech, opět požádá o doplnění a opět 
čeká. 

2.4.4 Výsledek činností pod bodem D 
Výsledkem činností uvedených pod bodem D je realizované řešení znaleckého problému 
zpracované v části posudek.  
Posudek je podle § 41/3 VoZČ čtvrtou povinnou částí ZP a obsahuje  

• popis postupu při analýze dat a  
• výsledky analýzy dat. 
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2.5 E) Zpětná transformace informací (interpretace výsledků a kontrola postupu) 

2.5.1 Postup de iure – interpretace výsledků a kontrola postupu 
Po a) výběru zdrojů dat, b), c) získání a zpracování dat, d) analýze dat, znalec (§ 52 e, f VoZČ) 
při zpracování znaleckého posudku  

e) interpretuje výsledky analýzy dat,  
f)  zkontroluje svůj postup podle písmen a) až e). 

Zásady pro provedení kontroly postupu stanovuje § 57 VoZČ, podle kterého: 
Znalec zohlední při kontrole svého postupu podle § 52 písm. a) až e) též veškeré skutečnosti, 
které vzhledem k použitým podkladům a metodám mohou snižovat přesnost závěru znaleckého 
posudku. 
Interpretace výsledků 
Jak vyplývá z § 52 e, f, VoZČ, po analýze dat (realizaci řešení) dalším krokem v postupu znalce 
je interpretace (vysvětlení) výsledků ve vztahu zadaným odborným otázkám a rovněž kontrola 
postupu znalce. 
Z praktického hlediska lze doporučit, aby znalec tyto kroky realizoval v opačném pořadí resp., 
aby si uvědomil, že kroky e) interpretace výsledků a f) kontrola postupu, se vzájemně doplňují, 
viz níže.  
Přesnost závěru 
Z výše uvedeného plyne, že při kontrole svého postupu, musí znalec (§ 57 VoZČ) zohlednit 
veškeré skutečnosti, které vzhledem k použitým podkladům a metodám mohou snižovat přesnost 
závěru znaleckého posudku. K pojmu přesnost závěru (viz též ust. § 28/5 ZnalZ) je nutno 
upozornit, že pojem přesnost se ve znaleckém právu nepoužívá ve stejném významu, jako např. 
v technice (odchylka od jmenovité hodnoty) nebo v metrologii (nejmenší díl, který lze danou 
metodou měření odlišit). 
V OdVZČ je vysvětleno, že přesností závěru je v právních předpisech pro znaleckou činnost 
míněna jednoznačnost odpovědi na zadanou odbornou otázku. Ve vztahu jednoznačnosti 
odpovědi se rozlišuje  
přesnost v širším smyslu (jednoznačnost), v rámci které se rozlišuje  

• správnost a  
• přesnost v užším smyslu. 

Dále je vysvětleno, že odpověď je jednoznačná (přesná v širším smyslu), 

• je-li správná (a její správnost není podmíněná) a  
• je-li přesná v užším smyslu (výsledek je dán jedním číslem a není vyjádřen např. 

intervalem hodnot; cena obvyklá ve výši 100 000 Kč až 120 000 Kč).  
V případě posuzování správnosti je třeba provést kontrolu jednak, 

• zda vůbec je odpověď správná, a dále případně, 
• za jakých podmínek je správná (tedy, zda její správnost není podmíněna). 

Pro posuzování přesnosti v užším smyslu platí, že pokud podklady nebo metoda neumožňují 
vyslovit jednoznačný závěr, je potřebné výsledek vyjádřit s maximální možnou „přesností“ 
(např. uvedením intervalu hodnot).  
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Praktický postup 
V rámci kontroly postupu znalec posuzuje skutečnosti, které mohou snižovat „přesnost závěru 
znaleckého posudku“. Znalec nejprve kontroluje správnost posudku. Při kontrolním čtením 
ověřuje, zda ve zpracovávaném posudku nejsou chyby, které by měly vliv na správnost řešení 
(chyby kvantitativní, kvalitativní, numerické, příp. formální). 
Současně zkoumá, zda správnost výsledku není podmíněna. Zvažuje, zda mu podklady a 
použité metody umožňují vyslovit jednoznačný závěr. Toto činí tak, že ve smyslu § 57 VoZČ 
provádí kontrolu svého postupu. V návaznosti na body postupu dle § 52 zkoumá: a) zda měl 
všechny potřebné zdroje dat, b) zda z nich mohl získat (sebrat/vytvořit) data potřebná pro 
analýzu, c) zda některá data nebyla znehodnocena v důsledku jejich předchozího zpracování, 
zda data mohl v potřebném rozsahu validovat, d) zda pro řešení mohl použít známé a ověřené 
metody. 
Je zřejmé, že pokud znalec a) neměl k dispozici potřebné zdroje dat a nemohl je ani doplnit, 
b) z dostupných zdrojů nezískal všechna data potřebná pro řešení atd., nemůže formulovat 
jednoznačné závěry. Okolnosti, které to způsobily, musí vysvětlit a uvést v interpretaci 
výsledků. Návazně ve vztahu k hodnotám vstupních veličina a použitým metodám zvažuje 
vhodný způsob uvedení výsledků (jejich „přesnost v užším smyslu“). 
Na základě kontroly svého dosavadního řešení znalec stručně popíše použitý postup ve vztahu 
k ust. § 52, písm. a) až d), návazně výsledky shrne, popíše a vysvětlí, a to i z hlediska jejich 
jednoznačnosti (interpretuje výsledky). Poté si pečlivě přečte interpretaci výsledků a dokončí 
kontrolu, tedy e) zkontroluje, zda všechny závěry uvedené v interpretaci výsledků jsou 
odůvodněné a mají oporu v realizovaném řešení. 
Výsledky kontroly postupu mají svůj odraz přímo v obsahu posudku a musí být (§ 41/4 VoZČ) 
popsány v kapitole Odůvodnění. V OdVZČ se vysvětluje, že tento popis musí být úplný a 
srozumitelný tomu, komu je určen, musí popisovat postup, který znalec skutečně použil a musí 
též obsahovat popis použitých metod. V mezích úplnosti a srozumitelnost však má být stručný 
a nemá obsahovat žádné zbytečné údaje, výklady apod. Důraz se tedy klade na zpřehlednění, 
nikoliv na obsáhlost popisu. 
Pokud znalec předchozí kroky v jednotlivých kapitolách posudku řádně popíše a vysvětlí, v 
běžných případech, může být odůvodnění i stručné, bude-li výstižné.  
Příklad stručného popisu kontroly postupu s využitím ZS č. I/2022 pro případ ocenění vozidla 
je uveden níže. Všimněte si, že odůvodnění shrnuje a) z jakých zdrojů bylo vycházeno ve 
vztahu k předmětu posouzení, b) zda z podkladů bylo možné získat data (informace) pro 
posouzení, jak bylo postupováno při tvorbě dat, které se vztahují k předmětu posouzení, a jak 
bylo postupováno při validaci údajů zjištěných z listin a sdělení. Shrnuty jsou i rozhodující 
zjištěné informace, ze kterých se pro ocenění vychází. Návazně c) je vysvětleno, jaká metoda, 
resp. postup, byl použit pro ocenění. Ve vztahu k metodě řešení znaleckého problému je 
vysvětleno, jak bylo pracováno s tržními informacemi. Vysvětlena je i skutečnost podmiňující 
správnosti výsledku. Na konci kapitoly je uveden výsledek řešení, který je popsán a vysvětlen. 
Nezbytným předpokladem ovšem je, že jednotlivé kapitoly v části nález a posudek jsou 
podrobně číslovány, tak aby se na ně bylo možno odkázat a znalec znovu nevysvětloval 
skutečnosti, které jsou v posudku již uvedeny. 
Příklad 

Rozhodující informace pro ocenění byly zjištěny z dokumentace vozidla, především z 
technického osvědčení vozidla a z dalších zdrojů (viz kap. …) a z údajů sdělených 
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provozovatelem vozidla (viz kap. …). Vozidlo má podle technického osvědčení vozidla platné 
osvědčení o technické prohlídce, podle kterého je způsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích. Skutečný stav vozidla byl ověřován základní prohlídkou, provedenou v rozsahu 
doporučeném metodikou ZS č. I/2022. Posouzení technického stavu ani návazné ocenění tak 
nezohledňuje příp. skryté závady, které nelze základní prohlídkou zjistit. Zjištěný stav vozidla 
je popsán v kap. 3.3 posudku. Ocenění vozidla bylo provedeno podle metodiky Znaleckého 
standardu č. I/2022. Ve vztahu k tržním informacím pro ocenění bylo vycházeno z údajů 
uvedených v kap. …. posudku. Pro ocenění nebylo možné vycházet pouze z prodejních transakcí 
a bylo nutné využít též širších cenových informací, tak jak je vysvětleno v kap. …. 
Z provedeného ocenění (viz kap …) vyplývá, že tržní hodnotu posuzovaného vozidla lze 
dovozovat ve výši …… Kč. Tržní hodnotou se rozumí … (a vymezí se typ stanovené hodnoty s 
odkazem na pramen definice). 
Současně si všimněte, že odůvodnění i interpretace výsledků se komplementárně doplňují. 
V případech, kdy je řešení dostatečně jasné, je vhodné závěry formulovat v rámci správnosti 
jednoznačně. Typicky však znalec nemůže uvést jednoznačné závěry v případě, že má např. 
stanovit hodnotu vozidla, které bylo odcizeno. Při řešení vychází z dostupné dokumentace 
vozidla, z výpovědí (příp. sdělení) poškozeného, údaje pro ocenění však nemá možnost ověřit 
prohlídkou vozidla. V takovém případě musí podmínit správnost výsledku (viz příklad níže). 
Příklad 

Pro stanovení tržní hodnoty vozidla lze vycházet pouze z listinných podkladů a sdělení jeho 
držitele. Skutečné provedení vozidla ani jeho stav v současné době nelze prohlídkou ověřit z 
důvodu, že vozidlo bylo odcizeno. Na základě dostupných podkladů, (viz kap. ….) a sdělení 
vlastníka (viz kap. …) lze provedení a stav vozidla dovozovat jen přibližně, tak, jak je podrobně 
uvedeno v kap. …. (příp. se předpoklady stručně shrnou).  
Za předpokladu, že výše označené listinné podklady obsahují správné údaje a sdělení vlastníka 
jsou pravdivá, lze tržní hodnotu vozidla (vozidlo se specifikuje) k datu (uvede se datum, ke 
kterému je požadováno stanovení hodnoty) dovozovat ve výši ….. Kč. Tržní hodnotou se rozumí 
…. 
Podmíněnost závěrů může vyplynout (srov. OdVZČ) nejen z postupu při zpracování posudku 
(viz výše), ale i přímo ze zadání posudku. Ve smyslu ust. § 40/1, c VoZČ může přímo zadavatel 
posudku (zpravidla OVM) znalci sdělit určitou skutečnost, ze které má vycházet při zpracování 
posudku. Typicky se bude jednat o nějakou skutečnost, která již byla v daném řízení dostatečně 
prokázána jinými důkazy. Tato skutečnost pak do řešení vstupuje, jako zvláštní předpoklad a 
neprocházejí samotnou analýzou (znalec ji neprověřuje). Předpoklad, ze kterého se vychází, 
však podmiňuje správnost závěru. Takovou okolnost musí znalec rovněž vhodně vyjádřit ve 
formulaci závěru i v odpovědích na zadané odborné otázky.  
Jak je též vysvětleno v OdVZČ, kontrola postupu se provádí za účelem ověření přesnosti 
závěru, a souvisí především s etikou a odborností znalce. Sám znalec by měl být, na základě 
své odbornosti, schopen rozpoznat slabá místa svého postupu a tato korektně uvést, pokud se 
mu je nepodaří odstranit. Tento krok má proto mj. zajistit i zákonný požadavek na pravdivost 
posudku (srov. též § 1/3, § 39/1, b, § 40/1, a ZnalZ). 
Inspirativní, zejména z hlediska provádění revizních posouzení, jsou příklady slabých míst, 
resp. i možných chyb znalce při zpracování posudku, které jsou uvedeny v OdVZČ: 

• neúčelný výběr jediného zdroje dat,  
• nedostatečná kvalita nebo kvantita získaných dat,  
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• neúčelné znehodnocení či spotřebování dat (typicky biologických vzorků) při jejich 
zpracování, znemožňující zopakování analýz (revizi),  

• chybné výsledky vlivem nesprávné analýzy dat,  
• zkreslení při interpretaci dat,  
• formulace závěru (odpovědi na zadanou odbornou otázku), který nemá oporu ve 

výsledcích apod. 
K interpretaci analýzy dat je v OdVZČ vysvětleno, že její součástí je i souhrnná prezentace 
výsledků a vlastní interpretací výsledků se pak rozumí jejich vhodný způsob uvedení do 
takových souvislostí, aby vyřešily zadanou odbornou otázku.  
Zejména v případě složitých znaleckých posudků je tak potřebné výsledky nejprve shrnout, 
přehledně uvést (provést prezentaci výsledků) a tyto návazně vysvětlit (interpretovat). 
V OdVZČ se rovněž zdůrazňuje, že explicitní uvedení interpretace výsledků má vliv na 
možnost správného porozumění závěrům posudku a je nezbytné i pro účinnou 
přezkoumatelnost posudku. 

2.5.2 Činnost de facto – zpětná transformace informací (prezentace a interpretace 
výsledků) 

Zpětné transformace informací představuje proces zahrnující verifikaci výsledků a jejich 
závěrečné zhodnocení, při kterém znalec závěry z řešení znaleckého problému převádí z „řeči 
znalce“ do „řeči uživatele“ znaleckého posudku, tedy do formy pochopitelné pro pracovníky 
orgánů, které znalecký posudek využívají ve svých činnostech. 
U výše popsaných zásad se jedná o běžné požadavky, které se při řádném výkonu znalecké 
činnosti dodržovaly i při zpracování posudků podle právních předpisů platných do 1. 1. 2021. 
Jediný rozdíl spočívá v tom, že požadavky na tuto část řešení nebyly v právních předpisech 
exaktně popsány a vyplývaly jen z obecných požadavků na znalecký posudek. 
Z praktického hlediska musí znalec výsledky řešení na jednom místě shrnout (uvést) a 
interpretovat (vysvětlit, co z výsledků vyplývá a za jakých podmínek platí). 
Musí provést kontrolu postupu, aby ověřil přesnost resp. jednoznačnost závěru, viz výše. 
Zkoumá, zda měl všechny potřebné zdroje dat, zda měl všechna data pro analýzu, zda některá 
data nebyla znehodnocena jejich zpracováním, zda mohl data validovat, do jaké míry známé a 
použité metody byly vhodné pro vyřešení odborných otázek. 

2.5.3 Výsledek činnosti pod bodem E 
Výsledkem činností uvedených pod bodem E je přehledné uvedení a vysvětlení výsledků na 
základě provedené kontroly postupu znalce, zpracované v části odůvodnění. 
Odůvodnění je podle § 41/4 VoZČ pátou povinnou částí ZP a obsahuje  

• interpretaci výsledků analýzy dat a  
• kontrolu postupu znalce podle § 52 písm. a) až e) VoZČ. 
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2.6 F) Zpětná transformace informací (formulace závěru) 

2.6.1 Postup de iure – formulace závěru 
Po a) výběru zdrojů dat, b), c) získání a zpracování dat, d) analýze dat, e), f) interpretaci 
výsledků analýzy dat a kontrole postupu při zpracování posudku, znalec (§ 52 g VoZČ) při 
zpracování znaleckého posudku  
g) zformuluje závěr. 
Zásady pro zpracování závěru stanovuje § 58 VoZČ, podle kterého: 

(1) Znalec zformuluje na základě výsledků analýzy dat závěr znaleckého posudku tak, aby byl 
jednoznačnou odpovědí výhradně na zadanou odbornou otázku. 

(2) Pokud podklady nebo metoda neumožňují vyslovit jednoznačný závěr, znalec zformuluje 
odpověď na zadanou odbornou otázku s nejvyšší možnou přesností a zformuluje též 
podmínky správnosti závěru nebo jiné skutečnosti snižující jeho přesnost. 

(3) Pokud nelze odpovědět na zadanou otázku vůbec, znalec uvede tuto skutečnost jako 
odpověď na zadanou odbornou otázku. 

Posledním krokem při zpracování znaleckého posudku je samotná formulace závěru posudku. 
Závěr má vždy formu odpovědi na zadané odborné otázky. Uvádí se formou otázka, odpověď, 
další otázka, další odpověď.  
V § 58/1 se zdůrazňuje, že formulace odpovědí na položené otázky musí vždy vycházet z 
výsledků analýzy dat. V OdVZČ se zdůrazňuje, že v závěru musí znalec odpovídat výhradně 
na zadané odborné otázky. Odpovědi musejí vycházet z interpretace výsledků. Znalec musí 
odpovídat logicky, bezrozporně a podle principů logické úspornosti (jasně, stručně a výstižně). 
Formulace odpovědí musí odrážet i případně deficity zjištěné při kontrole postupu. Vyžaduje-
li to zadaná odborná otázka, použije znalec číselného nebo procentuálního vyjádření nebo 
vyjádření pravděpodobnostní. Je-li to účelné pro lepší porozumění, číselně vyjádřené závěry, 
doplní znalec vhodným slovním vysvětlením. 

2.6.2 Činnost de facto – formulace odpovědí na otázky 
Ve formulaci odpovědí na jednotlivé otázky musí znalec, obdobně jako při interpretaci 
výsledků, uvést (§ 58 VoZČ) též podmínky správnosti jednotlivých odpovědi nebo jiné 
skutečnosti snižující jejich „přesnost“. I zde se pojmem přesnost rozumí jednoznačnost 
odpovědi (viz výše bod E). Při zpracování odpovědí na jednotlivé otázky znalec používá tento 
postup: 
Zkoumá, zda na otázku lze anebo nelze odpovědět. 

• Pokud na otázku nelze odpovědět uvede to v závěru. 
• Pokud na otázku lze odpovědět, zkoumá se, zda lze anebo nelze odpovědět přesně resp. 

jednoznačně. 
- Jednoznačně lze odpovědět, pokud výsledek je správný a jeho správnost není 

podmíněna a je přesný v užším smyslu. 
- Pokud nelze jednoznačně odpovědět, je nutno uvést, čím je správnost podmíněna 

a/nebo uvést výsledek intervalem hodnot. 
Vhodné zásady pro uvádění odpovědí popisuje Bradáč (Bradáč a kol. [2], str. 53). Znalec musí 
na otázky odpovídat úplným způsobem. Musí přitom dbát na to, že mu nepřísluší hodnotit 
právní otázky. Pokud na danou otázku není možno úplně odpovědět, je třeba, aby znalec tuto 
skutečnost i s důvody konkrétně uvedl. Je nutno se vystříhat kategorických odpovědí 
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v případech, kdy současný stav poznání neumožňuje jednoznačný závěr, a také naopak 
zbytečně opatrných formulací. 

2.6.3 Výsledek činnosti pod bodem F 
Výsledkem činností uvedených pod bodem F jsou odpovědi na položené otázky zpracované 
v části závěr. 
Závěr je podle ust. § 41/5 VoZČ šestou (poslední) povinnou částí ZP a obsahuje 

• citaci zadané odborné otázky a 
• odpověď na ni, 

příp. též podmínky správnosti závěru nebo jiné skutečnosti snižující jeho přesnost (uvede se, 
pokud podklady nebo metoda neumožňují vyslovit jednoznačný závěr). 

2.7 G) Předání informací – předání posudku, úkony po podání posudku 
Předání informací představuje proces, který zahrnuje činnosti spojené s vyúčtováním 
provedených prací, předáním vypracovaného posudku jeho zadavateli. Podle okolností tento 
proces zahrnuje též provedení dalších souvisejících úkonů v řízení před OVM, kterými jsou 
stvrzení znaleckého posudku při jednání, podání potřebných vysvětlení, příp. doplnění 
posudku. 
Po dokončení prací na znaleckém posudku znalec očísluje jednotlivé strany (pokud tak neučinil 
již dříve), uvede datum vypracování posudku, připojí znaleckou doložku, v níž uvede číslo 
posudku podle evidence posudků. Obsahuje-li znalecký posudek přílohy, řádně je popíše a 
očísluje. Na konci posudku pak uvede jejich soupis s počtem listů každé z příloh. Celý posudek 
znovu pečlivě přečte a překontroluje, vytiskne a sváže. Nakonec posudek opatří znaleckou 
pečetí a podepíše. Zpracuje vyúčtování provedených prací a posudek spolu s vyúčtováním 
předá zadavateli. 

3 ZÁVĚR 
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech zavedl do našeho právního 
řádu nové zásady výkonu znalecké činnosti a spolu s předpisy k provedení tohoto zákona mj. 
přinesl i podrobnější úpravu postupu znalce při zpracování znaleckého posudku a rovněž 
podrobnější požadavky na obsah znaleckého posudku. Jak vyplývá z provedených analýz, nové 
zásady, které se týkají dvou výše vymezených oblastí, jsou zcela v souladu s dosavadní dobrou 
praxí ve výkonu znalecké činnosti. Při studiu nových právních předpisů je potřebné si uvědomit, 
že v právních předpisech se pojmem data označují přímo vstupní informace pro řešení 
znaleckých problémů. Má-li znalec srozumitelně vysvětlit svůj postup, a to i laikům, je vhodné, 
aby vycházel z ujasněné soustavy pojmů a rozlišoval mezi daty, informacemi, poznatky a 
znalostmi. Zvláštní důraz je nově ve znaleckém právu kladen na řádné vysvětlení výsledků (na 
jejich interpretaci) a na posouzení „přesnosti“ závěru znaleckého posudku, primárně založeném 
na kontrole postupu znalce. Při kontrole postupu znalec zkoumá, zda pro řešení posudku měl 
všechny potřebné zdroje dat, zda měl všechna data pro analýzu, zda některá data nebyla 
znehodnocena jejich zpracováním, zda mohl data validovat, do jaké míry známé a použité 
metody byly vhodné pro vyřešení odborných otázek a také, zda závěry uvedené v interpretaci 
výsledků jsou odůvodněné a mají oporu v realizovaném řešení. V této souvislosti je potřebné 
si uvědomit, že pojem přesnost se ve znaleckém právu používá v jiném významu než v technice 
nebo v metrologii. Přesností závěru je v právních předpisech pro znaleckou činnost míněna 
jednoznačnost odpovědi na zadanou odbornou otázku a ve vztahu jednoznačnosti odpovědi se 
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návazně rozlišuje přesnost v širším smyslu (jednoznačnost), v rámci které se rozlišuje správnost 
a přesnost v užším smyslu. 
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MOŽNOSTI INTERPRETACE NEJEDNOZNAČNÝCH VÝSLEDKŮ DIAGRAMU 

DRÁHA-ČAS 
POSSIBILITIES OF INTERPRETING AMBIGUOUS RESULTS  

OF TIME-DISTANCE ANALYSIS 
Piotr Ciępka1), Wojciech Wach 2) 

ABSTRAKT: 
Jedním z klíčových prvků při zkoumání průběhu dopravní nehody je analýze vztahu mezi 
účastníky, na základě jejich polohy v čase před střetem. Tato analýza se nazývá analýza dráha-
čas a obvykle po jejím provedení následuje analýza možností zabránění střetu. Přihlédnutí 
k nejistotám ve výpočtech umožňuje najít všechna možná řešení kolizní situace, ale často vede 
k nejednoznačným výsledkům co do možností odvrácení střetu. Článek představuje dvě metody 
interpretace nejednoznačných výsledků. Tyto metody byly ověřeny pomocí simulací Monte 
Carlo. Ukázalo se, jak jednoduché výpočty mohou vést ke spolehlivým výsledkům, jež mohou 
být použity k vytvoření závěrů jenž jsou dostatečně kvalitní.  

ABSTRACT: 
One of the crucial elements of the reconstruction of traffic accidents is to examine the pre-
collision time-distance relationship between the participants. It usually ends with the analysis 
of possibilities of avoiding the accident. Incorporating the data uncertainty into the calculation 
allows all potential solutions to be discovered, but often leads to inconclusive results. This 
paper presents two simple approach of how to interpret results of calculation that give 
ambiguous answers. The results were validated using Monte Carlo simulation. It was shown 
how simple calculations can lead to results reliable enough to draw qualitatively correct 
conclusions. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Dráha-čas, odvrácení střetu, metoda Monte Carlo. 

KEYWORDS: 
Time-distance analysis, accident avoidance, Monte Carlo method. 

1 ÚVOD 
Cílem analýzy dráha-čas je získat informace o vzájemné poloze účastníků nehody před jejcih 
prvním fyzickým kontaktem, tedy střetem vozidel nebo sražením chodce. Výchozím bodem 
této analýzy jsou parametry samotného střetu, které jsou však vždy spojeny s nejistotou. 
Zohlednění nejistoty ve výpočtech zvyšuje počet možných řešení. 
Jak analýzu dráha-čas, tak i analýzu možností odvrácení střetu lze provádět v analytické či 
grafické podobě, a také za použití simulačních programů. Provádění analytických analýz je 
časově nejnáročnější a také je obtížné zpětně odhalit chyby ve výpočtech. Využití simulačního 
programu umožňuje zohlednit rozměry vozidle, které mohou mít v určitým případech značný 
význam. Při složitých analýzách zohledňujících nejistoty vstupních dat však použití 

 
1) Ciępka, Piotr, mgr inż., Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, pciepka@ies.gov.pl 
2) Wach, Wojciech, dr hab. inż., Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wwach@ies.gov.pl 
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simulačních programů vede k nutnosti provádět velké množství simulací, které by měly být 
přílohou posudku. Taková analýza je časově náročná a vede k velkému množství výsledků, 
které mohou snížit přehlednost posudku. Dle názoru autorů je nejpraktičtějším řešením analýza 
provedená v grafické podobě. Další úvahy zmíněné v článku vycházejí z grafické analýzy 
vytvořené v programu Titan. Grafická analýza také umožňuje rychle určit polohu účastníků 
nehody v jakémkoliv čase před střetem, což může být přínosem například při soudním jednání. 
Provedení analýzy možností odvrácení střetu musí předcházet určení okamžiku ohrožení 
bezpečnosti provozu. Okamžik ohrožení bezpečnosti provozu je okamžik, kdy si jeden 
z účastníků – při zachování pozornosti a opatrnosti – měl a mohl všimnout druhého účastníka 
a uvědomit si hrozící nebezpečí [1]. Díky znalosti tohoto okamžiku je možné určit vzdálenost 
vozidla od místa střetu v okamžiku vzniku nebezpečí. Po určení této vzdálenosti je zkoumáno, 
zdali mohl řidič odvrátit střet nebo zmírnit jeho následky, v okamžiku, kdy se naházel v dané 
vzdálenosti a pohyboval se stanovenou rychlostí. 
Při rekonstrukci nehod jsou možnosti odvrácení střetu zkoumány ve dvou etapách. První je 
kontrola, zda daný účastní nehody měl bezpodmínečnou možnost nehodě předejít. V případě 
analýzy pohybu vozidla, spočívá v zastavení druhé účastníka před střetem (odvrácení 
prostorové – avoidance in distance). V takovém případě nedojde ke střetu bez ohledu na 
rychlost nebo chování druhého účastníka. Pokud se však pomocí této analýzy daná možnost 
nepotvrdí, zkoumá se, zda existovala podmíněná možnost odvrácení střetu. K ní dochází 
prodloužením doby pohybu do místa střetu, což umožní druhému účastníkovi opustit kolizní 
dráhu (odvrácení časové – avoidance in time). 

2 ANALÝZA DRÁHA-ČAS 

2.1 Analýza bez uvažování nejistot 
Analýza dráha-čas prováděná v grafické podobě spočívá ve vytváření grafů, které odpovídají 
dráze, po které se účastníci dostali do místa střetu v závislosti na čase. Příklad grafu je na obr. 
1. Na svislé ose je čas, na vodorovné ose vlevo je dráha prvního účastníka a na vodorovné ose 
vpravo je dráha druhého účastníka nehody. 

 
Obr. 1 – Graf dráha-čas bez uvažování nejistot. 

Fig. 1 – Time-distance analysis as a graph, without an uncertainty band. 
Obr. 1 ukazuje následující příklad: od vjezdu na pozemek vyjížděl osobní automobil, který po 
ujetí 5 m dosáhl rychlosti 16 km/h (červená křivka) a v této rychlosti se střetl s motocyklem 
jedoucím rychlostí 62 km/h (modrá přímka).  
Pokud jeden z účastníků v některém z okamžiků započal pohyb, měla by se analýza provádět 
minimálně k tomuto okamžiku. Pro správné provedení analýzy možnosti odvrácení nehody není 
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okamžik rozjezdu vozidla důležitý, protože začátek pohybu obvykle nelze přesně zaznamenat, 
zvláště pokud je pozorování prováděno řidičem vozidla z velké vzdálenosti. Mezi okamžikem, 
kdy začíná pohyb jednoho účastníka, a okamžikem, kdy druhý účastník tento pohyb rozpozná, 
je určitá časová prodleva, během které se oba přiblíží k místu střetu. Pohyb, který je již schopen 
řidič zaznamenat, závisí na mnoha faktorech. Za příznivých podmínek pozorování, kdy řidič 
věnuje provozu zvýšenou opatrnost, je minimální vzdálenost pohybu nutná pro rozpoznání 
samotného pohybu asi 0,4 m [2]. Ve výše uvedeném příkladu se z důvodu absence jakékoli 
povinnosti dbát zvláštní opatrnosti ze strany motocyklisty předpokládalo, že stav nebezpečí pro 
něj nastal, když jedoucí automobil urazil vzdálenost 0,5 m. K ohrožení motocyklisty tedy došlo 
1,6 sekundy před srážkou (obr. 1). 

2.2 Analýza s uvažováním nejistot 
Graf uvedený jako obr. 1 byl vypracován pro střetovou rychlost osobního automobilu 16 km/h 
a motocyklu 62 km/h. Jakýkoli výpočet rychlosti je však zatížen nejistotou. Podle Burg a kol. 
[3] lze při simulaci kolize v programu PC-Crash předpokládat, že pokud při nehodě vzniklo 
mnoho stop a ty byly přesně změřeny a zdokumentovány, mohou mít vypočtené rychlosti 
toleranci ± 3 km/h. Pokud je stop méně, zvýší se tolerance na ± 5 km/h a při rychlostech vyšších 
než 50 km/h na ± 10%. Z tohoto důvodu bylo oprávněné předpokládat u motocyklu nejistotu 
určení rychlosti ± 10%, což dávalo rozsah kolizních rychlostí 56÷68 km/h. Při simulaci střetu 
bylo zjištěno, že uspokojivé výsledky byly získány v dosti širokém rozsahu střetových rychlostí 
automobilu, proto bylo vhodné rozšířit nejistotu určení rychlosti tohoto vozidla na ± 20%, což 
v konečném důsledku znamenalo rychlost střetu v rozsahu 13÷19 km/h. Na obr. 2 je zobrazena 
časoprostorová analýza zohledňující limitní rychlosti obou vozidel. 

 
Obr. 2 – Časoprostorová analýza v grafické podobě s přihlédnutím k nejistotě. 

Fig. 2 – Time-distance analysis as a graph with the uncertainty band. 
S přihlédnutím k nejistotě výpočtu střetové rychlosti automobilu bylo možné dospět k závěru, 
že vznik nebezpečí mohl být v čase 1,3÷2,0 s. Vztažením tohoto okamžiku na pohyb motocyklu 
– s přihlédnutím k nejistotě výpočtu jeho rychlosti – ukazuje, že motocykl se mohl nacházet d 
daném čase 21÷37 m od místa střetu. Oblast řešení, ve které se mohl motocykl nacházet v době 
vzniku mimořádné události, je vyšrafována na obr. 2. 

3 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ODVRÁCENÍ STŘETU 

3.1 Zastavení motocyklu před jízdní dráhou automobilu 
Ve zkoumaném případě mohl řidič motocyklu odvrátit střet, pokud by nebezpečnou situaci 
zpozoroval ze vzdálenosti větší, než je brzdná dráha motocyklu a okamžitě zahájil brzdný 
manévr. Předpokládejme, že k nehodě došlo v zastavěném území, kde je nejvyšší povolená 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 40 

rychlost jízdy stanovena na 50 km/h. Za předpokladu reakční doby 1,2 s a maximálního 
brzdného zpomalení 7,0 m/ s2, které narůstá po dobu 0,5 s, by při rychlosti jízdy právě 50 km/h 
činila délka brzdné dráhy 34 m. V souvislosti s dříve zmíněnou vzdáleností před místem střetu, 
ze které mohl motocyklista zpozorovat nebezpečí (21÷37 m), existují řešení střetu, při kterých 
motocyklista střetu mohl předejít, stejně jako existují také řešení, při kterých by střetu zabránit 
nedokázal3. 
Porovnáním vzdálenosti, která by řidiči umožnila zastavit motocykl před místem střetu 
(34÷37 m) se vzdáleností, ze které již to nebylo možné (21÷34 m), lze obecně konstatovat, že 
rozsah možností odvrácení střetu je menší než rozsah možností při, kterých již střetu nebylo 
možné zabránit. 

3.1.1 Lineární metoda 
První z navržených metod je založena na porovnávání délek úseků, odtud pochází její název – 
lineární metoda. Tato metoda byla popsána v [4]. Prvním krokem je nakreslení dvou křivek 
představujících zastavení vozidla. Jedna z nich by měla být umístěna tak, aby její začátek 
(reakce) byla nejdále od místa střetu a druhá tak, aby její začátek byl nejblíže místu střetu (obr. 
3). Spojením koncových bodů křivek reprezentujících krajní řešení úsečkou (pro V = 0 km/h) 
vidíme, že v určitém bodě tato úsečka protíná časovou osu. Aby bylo možné určit počet řešení 
bez možnosti zastavení motocyklu (obr. 3, modrá část) nebo počet řešení, kde možnost 
odvrácení střetu byla (obr. 3, zelená část), využijeme délku zvolené možnosti ku délce celé 
úsečky spojující konce dvou křivek, jenž vyjadřuje zastoupení zvoleného řešení v souboru 
všech řešení dané situace. V diskutovaném příkladu 19% řešení umožní zastavit motocykl před 
dráhou auta, a tedy v 81% by to nebylo možné (obr. 4). 

 
Obr. 3 – Příklad časoprostorové analýzy a aplikace lineární metody k určení možností 

odvrácení nehody. 
Fig. 3 – An example of time-distance analysis and using the linear method to determine the 

accident avoidance possibility. 

 
3 Žádná taková řešení by neexistovala, kdyby byla analýza provedena bez zohlednění nejistoty, protože pak 
vzdálenost od místa střetu, ve které se motocykl nacházel v okamžiku vzniku nebezpečí (28 m), by byla menší než 
vzdálenost nezbytná k zastavení z povolené rychlosti (34 m). 
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Obr. 4 – Stanovení poměrů délky mezi úseky, které znázorňují možnost odvrácení střetu 
nebo naopak bez možnost odvrácení. 

Fig. 4 – Establishing proportions between the legths of sections representing solutions that 
cover the absolute possibility of avoiding the accident (avoidance "in distance") and its 

lack. 

3.1.2 Metoda plošná 
Druhá metoda je založena na výpočtech ploch a odtud – jak můžete předpokládat – její název 
[5]. Při použití této metody stačí nakreslit jednu křivku znázorňující zastavení vozidla a umístit 
ji do grafu tak, aby její konec (pro V = 0 km/h) byl na svislé časové ose. Druhý konec křivky 
(reakce) pak bude na hraně vzdálenosti, ze které lze odvrátit střet. Vertikálním posunutím této 
křivky po časové ose rozdělíme oblast možných řešení, ve kterých se motocykl v době 
nebezpečí nacházel, na dvě části. Jedna bude znázorňovat oblast řešení bez možnosti zastavení 
motocyklu (obr. 5 označena modře) a druhá oblast, kde taková možnost nastala (obr. 5 - 
označena zeleně). 

 
Obr. 5 – Příklad časoprostorové analýzy a použití plošné metody k určení možnosti odvrátit 

střet. 
Fig. 5 – An example of time-distance analysis and using the surface method to determine 

the accident avoidance possibility. 
V grafu velikosti ploch reprezentují zastoupení jednotlivých řešení, jejich procentuální velikost 
lze zjistit změřením ploch. Poměr ploch odpovídá poměru zastoupení jednotlivých řešení 
s možností či nemožností odvrácení střetu. Pro to je nutné velikosti obou ploch změřit nebo 
vypočítat a dále s nimi pracovat podobně jako u lineární metody – poměrově. 
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Obr. 6 představuje kvantitativní analýzu nejednoznačných řešení možností odvrácení střetu 
aplikovanou na zkoumaný případ. Na základě získaných výsledků lze usuzovat, že pokud jel 
motocyklista povolenou rychlostí, mohl zastavit motocykl pouze v několika procentech všech 
teoreticky možných variant. 

 
Obr. 6 – Určení velikostí ploch odpovídajících řešení s možností odvrácení střetu a řešení 

bez této možnosti. 
Fig. 6 – Establishing proportions between the areas representing solutions that cover the 

absolute possibility of avoiding the accident (avoidance "in distance") and its lack. 

3.2 Podmíněná možnost odvrácení hrozícího střetu 
Ve zkoumané případu osobní automobil projížděl přes jízdní dráhu motocyklu. Při provádění 
simulací pohybu vozidla v programu PC-Crash bylo zjištěno, že nebýt střetu, jeho záď by 
opustila dráhu motocyklu v čase 0,8 s. po střetu a existovala tedy podmíněná možnost, jak se 
vyhnout nehodě. 
Analýzu lze provést plošnou metodou. Hranice oblasti ve které je reálné odvrácení střetu, lze 
promítnout do grafu dráha-čas. Za tímto účelem by měla být křivka znázorňující zastavení 
motocyklu umístěna na grafu tak, aby protínala časovou osu o 0,8 sekundy později, než došlo 
ke srážce. Pohybem této křivky bodem se souřadnicemi (0 m, 0,8 s) bude její konec (reakce) 
kreslit křivku v oblasti možných řešení, která ji rozděluje na dvě části. Jedna část bude 
představovat řešení, která vylučují možnost podmíněného odvrácení nehody (obr. 7 – 
vyznačeno modře), a druhá – oblast, ve které taková možnost nastala (obr. 7 – vyznačeno 
zeleně). 

 
Obr. 7 – Časoprostorová analýza a analýza podmíněné možnosti odvrácení nehody projetím 

motocyklu za zadní částí vozu. 
Fig. 7 – Time-distance analysis and the analysis of the conditional possibility of avoiding 

the accident by passing behind the rear end of the car. 
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Obr. 8 – Určení velikosti oblastí odpovídajících řešení s možností odvrácení střetu (zelená) 

a nemožností předejít nehodě (modrá). 
Fig. 8 – Establishing proportions between the areas representing solutions that cover the 

conditional possibility of avoiding the accident (avoidance "in distance") and its lack. 
Obr. 8 přestavuje analýzu všech možných nejednoznačných řešení, pokud jde o podmíněnou 
možnost vyhnout se nehodě. Pokud by motorkář jel povolenou rychlostí, mohl projet za zadní 
částí auta asi v 1/4 všech teoreticky možných variant. 

4 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ POMOCÍ MONTE CARLO 
Výše uvedené výsledky byly ověřeny simulacemi Monte-Carlo. Byla použita stejná data jako 
v analýze, stejná logika analýzy odvrácení střetu ze strany řidiče motocyklu a grafy byly 
nahrazeny obdobnými analytickými vztahy. Byly odvozeny vzorce představující dvě stejné 
varianty analýzy odvrácení střetu, tj. absolutní a podmíněné vyhnutí. Byl vyvinut program, 
který implementoval schéma výpočtu Monte Carlo. Propočty byly provedeny 200 tis. krát, po 
každém pseudonáhodném výběru vstupních hodnot z daných rozsahů nejistot, v důsledku čehož 
byla získána rozdělení pravděpodobnosti: 

• absolutní odvrácení střetu, tj. zastavení motocyklu před jízdní dráhou vozu (obr. 9), 
• podmíněné zabránění srážce, tj. motocykl křižující jízdní dráhu osobního automobilu 

do 0,8 sekundy po projetí osobního automobilu místem střetu (obr. 10). 

 
Obr. 9 – Rozdělení pravděpodobnostívýsledků analýzy absolutního odvrácení střetu získané 

metodou Monte Carlo. 
Fig. 9 – Probability density function of the results of the absolute collision avoidance 

analysis obtained by the Monte Carlo method. 
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Obr. 10 - Rozdělení pravděpodobnosti výsledků analýzy podmíněného odvrácení střetu 
získané metodou Monte Carlo. 

Fig. 10 – Probability density function of the results of the conditional collision avoidance 
analysis obtained by the Monte Carlo method. 

5 DISKUZE 
V případě absolutního odvrácení střetu udává lineární metoda 19% a plošná metoda 7% 
možnost na odvrácení střetu. Metoda Monte Carlo – považovaná za modelovou – naopak 
ukazuje 3% na řešení vedoucí k odvrácení střetu. Z toho je zřejmé, že plošná metoda poskytuje 
mnohem lepší aproximaci skutečnosti než metoda lineární. Pokud jde o podmíněné odvracení 
střetu, povrchová metoda udává možnost 25% na vyhnutí se srážce, zatímco metoda Monte 
Carlo ukazuje 14% možnost odvrácení střetu. 
Doporučuje se použít plošnou metodu, která je pracnější, ale poskytuje mnohem lepší výsledky 
než lineární metoda a umožňuje také kvantitativní zhodnocení možnosti vyhnout se havárii 
pomocí podmíněné analýzy. 
Zjednodušené metody, uvedené v článku, neposkytují výsledky, které jsou dokonale 
konzistentní s referenční metodou. Výše uvedené rozdíly vyplývají z nelinearity vzorců 
použitých ve výpočtech [6]. Navržené metody jsou však velmi jednoduché na použití a jsou 
dostatečné pro formulování kvalitativních závěrů se spolehlivým důkazním základem. 

6 ZÁVĚRY 
1 Zohlednění nejistoty dat v prostorově-časových výpočtech v předstřetové fázi nehody 

umožňuje naznačit všechna možná řešení, ale často vede k nejednoznačným výsledkům 
z hlediska možností odvrácení střetu. 

2 Analýza pomocí grafického znázornění možností odvrácení střetu umožňuje určit proporce 
mezi kladnými („mohl se vyhnout“) nebo zápornými („nemohl se vyhnout“) odpověďmi 
a všemi výsledky. Takto stanovený podíl umožňuje formulovat kvalitativní závěry 
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TECHNICKÁ PRÍČINA CESTNEJ DOPRAVNEJ NEHODY 
JEJ VYMEDZENIE A URČENIE 

TECHNICAL CAUSES OF A ROAD ACCIDENT 
ITS DEFINITION AND DETERMINATION 

Michal Furík4) 

ABSTRAKT: 
Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v 
prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme 
rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ktorými sú: ČO? , AKO? a PREČO? 
 
ČO? priamo súvisí s AKO?; a AKO? zas priamo súvisí s PREČO? Bezprostredný prienik však 
už nenájdeme medzi ČO? a PREČO?, ak by sme pritom vynechali AKO? 
 
Dôsledným a komplexným chápaním nálezu znaleckého posudku (môj príspevok na ExFoS 
z roku 2018), spolu so zostavením objektívne správneho modelu deja, možno dobre riešiť 
logické spojenie medzi otázkami ČO? a AKO?  
 
Ambíciou, ktorú som si v súvislosti s týmto mojim aktuálnym príspevkom vytýčil, je ponúknuť 
teoreticky základný model, s využitím ktorého možno dobre riešiť tiež logické spojenie medzi 
otázkami AKO? a PREČO?  

ABSTRACT: 
The analysis of road accidents is a complex technical discipline in which, in the case of any 
road accident as an investigated event, we can outline it by answering three basic questions, 
which are: WHAT? , HOW? and WHY? 
 
WHAT? directly related to HOW ?; and HOW? again directly related to WHY? However, we 
will no longer find an immediate penetration between the WHAT? and WHY?, if we omitted 
HOW? 
 
By a consistent and comprehensive understanding of the findings of the expert opinion (my 
contribution to ExFoS from 2018), together with the compilation of an objectively correct model 
of the story, is it possible to solve the logical connection between the questions of WHAT? and 
HOW? 
 
The ambition, I set out in connection with my current contribution, is to offer a theoretically 
basic model, with the help of which the logical connection between the HOW? questions can 
also be well solved and WHY? 
  

 
4) Furík Michal, Ing. – znalec, Majerná 21, 036 01 Martin (SK), +421 910 926 850, e-mail: znalec@incexpert.sk 
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 
cestná dopravná nehoda, nehodový dej, základné otázky, ČO? , AKO? a PREČO?, znalecké 
skúmanie, modelovanie, model, vonkajšími okolnosťami podmienené konanie vodiča, kolízna 
situácia, prekážka technicky náhla, príčina, technická príčina, následok, príčinný vzťah  

KEYWORDS: 
road accident, accident, basic issues, WHAT?, HOW? and WHY?, expert examination, 
modeling, model, conduct conditional on external circumstances, collision situation, obstacle 
technically sudden, causes, technical causes, consequence, causal relationship 

1 ÚVOD 
Začnem otázkou, či existujú neriešiteľné cestné dopravné nehody? 
Z hľadiska opisu, výpočtov a prípadne simulačného stvárnenia technicky možného 

priebehu nehodového deja, také nehody neexistujú. Iste, sú nehody, pri ktorých je napr. málo 
stôp, nie sú svedkovia alebo dokonca také, kde neprežije žiaden z jej účastníkov. Takéto nehody 
môžu byť náročnejšími z hľadiska pochopenia a následného rozboru, nemôžu byť však 
neriešiteľnými najmä preto, že sa reálne stali (prebehli), a je teda úlohou znalca sa s takýmito 
skutočnosťami vysporiadať. Otázkou tu ostáva iba to, s akou „presnosťou“ sa mu to môže 
podariť. To je potrebné mať na zreteli a rešpektovať. Za nevhodné v tomto kontexte považujem 
napr. formulácie typu, citujem: „Pohyb trval 1,23 sekundy“. Takýto záver znalca,  nesvedčí 
podľa môjho názoru o jeho dôslednom a náležite kritickom prístupe k veci, ale je skôr iba 
dôkazom prístupu typu: „Tak mi to vyšlo“. Toho prístupu, ktorý môže viesť až k tragickým 
omylom. Ten čas totiž nik nemeral a nezmeral. Bol som pritom raz svedkom výroku kolegu 
znalca, ktorý povedal, že pozná znalcov, ktorí uvádzajú výsledky aj na tri desatinné miesta. 
Tomu ja vravím presné výsledky na podklade nepresných predpokladov a odhadov.  

Predstavme si totiž, že hore uvedený čas determinuje polohu iného účastníka nehody, 
v určitom konkrétnom „bode“ predstretového deja a nech tým druhým účastníkom je 
ľubovoľné motorové vozidlo, pohybujúce sa rýchlosťou napr. 20 m.s-1 (zaokrúhlene; inak tiež 
72 km/h, čo v uzavretej obci nemusí byť neobvyklé, hoci sa nedomnievam, že i normálne; o i. 
s touto hodnotou dokážete jednoducho počítať i z hlavy). Jedna desatina sekundy v chybe 
„určenia“ hore uvedeného času znamená 2 m, dve desatiny sekundy znamená dĺžku malého 
osobného auta, pol sekundy dĺžku autobusu a mohli by sme takto pokračovať ďalej. Pritom 
odhad bez chyby neexistuje a práve iba tá jedna jediná desatina, by snáď bola až excelentnou 
presnosťou výpočtu. Bez chyby neexistuje dokonca ani laboratórne meranie!  

Preto ak bude niekto nabudúce písať v posudku, že vozidlo bolo v určitom časovom 
okamihu vzdialené napr. 15,9 m (napr. od miesta zrážky), tak nech sa pozrie na otvorenú dlaň 
svojej ruky, na ktorej vzdialenosť medzi hrotmi palca a malíčka, tento rozdiel oproti hodnote 
16 m (0,1 m = 10 cm) hravo presahuje (tak na ruke muža, ako i ženy). A pritom to mohlo byť 
v skutočnosti i ďaleko viac; postačí vrátiť sa k vyššie. Pristupujme preto s dôrazným rešpektom 
k desatinnej čiarke a k jej použitiu, pretože kvalite našich výsledkov, jej absencia ublížiť vôbec 
nemusí (samozrejme i s číslami za ňou uvedenými) a nesnažme sa ohúriť množstvom čísel za 
desatinnou čiarkou. Neraz to indikuje skôr opak, ako kvalitu prezentovaného riešenia. 

Na tomto mieste si dovolím uviesť pomerne obsiahly citát použitý v uznesení, ktoré súd 
vydal vo veci sťažnosti strany sporu k výške účtovanej znaleckej odmeny, napádanej o. i. 
tvrdeniami o neodbornosti posudku bez toho, aby práve toto tvrdenie bolo sťažovateľom vôbec 
odôvodnené (dôvodné je totiž kategóriou už inou, a tú prenechajme súdu).  
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Citujem: „Niekedy nie je možné dospieť k jednoznačnému záveru, napr. pre nedostatok 
vstupných informácií, neexistenciu metódy, príp. z iných dôvodov. Vtedy je vhodné, aby znalec 
túto skutočnosť v znaleckom posudku uviedol. Je nutné vystríhať sa kategorických odpovedí 
tam, kde súčasný stav poznania neumožňuje jednoznačný záver. Znalec by sa nemal báť 
odpovedať, že nevie, prípadne že túto otázku nemožno posúdiť. Pokiaľ by znalec v týchto 
prípadoch vyvodil jasný záver, pôjde o vadu znaleckého posudku.“ (ŠTEVČEK a kol.: Civilný 
sporový poriadok. Komentár, C. H. Beck, 2016, s. 770 – 771, 773).  

Existuje však predsa len jeden typ cestnej dopravnej nehody, ktorý by sme mohli 
považovať za neriešiteľný. Takým typom sú nehody na svetelne riadených križovatkách, 
nezachytené žiadnou bezpečnostnou kamerou, iba s dvomi účastníkmi a nikým iným nablízku 
(stáva sa napr. v nočnej dobe).  

V ich prípade by bolo možné riešiť snáď i všetko, ale nikdy sa nemožno dopracovať 
k skutočnej príčine t. j. k tomu, ktorý z vodičov vošiel do križovatky na červenú (všetko ostatné 
je tam totiž nedôležité). 

Na svetelne riadených križovatkách, totiž podľa môjho názoru neexistuje v čase funkčnej 
svetelnej signalizácie hlavná a ani vedľajšia cesta. Zjednodušene povedané existuje iba smer, 
v ktorom je zeleným signálom dané „Voľno“ a smer, s červeným signálom „Stoj!“. Nič viac.  

Obaja vodiči pritom však spravidla tvrdia, že išli na zelenú (to už je taký spôsob obrany); 
avšak v prípade oboch to tak reálne byť nemohlo. Teda iba jeden z nich vypovedá objektívne 
bez toho, aby sa snažil obraz svojej jazdy manipulovať vo svoj prospech (Ktorý to však je?).  

Tvrdím preto, že iba toto je jediný typ cestnej dopravnej nehody, pri ktorej môžu naše 
snahy naraziť na neprekonateľnú bariéru objektívneho poznania. V hore uvedenom prípade 
poznania toho, aký svetelný signál svietil pre jedného vodiča, a aký pre druhého? 

Všetky ostatné cestné dopravné nehody sú riešiteľné a to je základným odkazom úvodu 
tohto príspevku, ktorý je ďalším k téme, v rámci ktorej chcem nadviazať na svoj minulý 
príspevok, publikovaný na  konferencii ExFoS v roku 2018 [ 6 ]; publikovaný neskôr v časopise 
Soudní inženýrství [ 7 ]. 
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2 CESTNÁ DOPRAVNÁ NEHODA, AKO DEJ V SYSTÉMOVOM 
POJATÍ 
Vo svojej práci z roku 2004 [ 8 ], v rámci ktorej som sa zaoberal skúmaním vymedzenia 

kolíznej situácie z hľadiska objasnenia kauzálneho vzťahu (príčinný vzťah spájajúci konanie 
niekoho s následkom) pri objasňovaní dopravných nehôd, som cestnú premávku definoval ako 
systémový dej, na priebehu ktorého sa účastníci cestnej premávky zúčastňujú aktívne, ako 
elementárne systémové prvky.  

Mnou formulovanú definíciu kolíznej situácie, spolu s podstatou jej vysvetlenia, som tiež 
prezentoval príspevkom [ 9 ]. 

Súčasne som vyslovil hypotézu, že ak je cestná premávka systémovým dejom, potom 
cestná dopravná nehoda ako udalosť (pri ktorej dôjde k zraneniu osoby či k usmrteniu, alebo 
ku škode na majetku), musí byť nevyhnutne poruchou tohto systémového deja. 

Vezmime si ľubovoľnú cestnú dopravnú nehodu, priblíženú napr. nasledujúcim obr. 1: 

 
Obr. 1 / Základné otázky cestnej dopravnej nehody 

Fig. 1 / Basic issues of road accident 
 

V prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme 
rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ktorými sú: ČO? , AKO? a PREČO?  
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Odpoveď na otázku ČO? dokáže dať pritom ktokoľvek (tak sebe, ako aj vám). Postačí 
pozrieť sa ak ide okolo, pozrieť si fotografiu v tlači, médiách apod., alebo si pozrieť spisovú 
fotodokumentáciu (v prípade toho, kto má k nej oprávnený prístup).  

Z pohľadu odpovedí na ďalšie dve otázky, už však ostaňme iba pri znalcoch či iných vo 
veci povolaných, ktorým môže byť tento príspevok prínosom. 
 
Na tomto mieste sa vrátim k príspevku [ 6 ], z ktorého voľne pripomeniem nasledovné: 

• Znalecké skúmanie je objektívnou súčasťou kauzálnej analýzy, hľadajúcej vzťah medzi 
príčinou a následkom, v rámci ktorého sa pomyselne „dotýkame“ základných zásad 
teórie modelovania, 

• pričom analýza nehodového deja spracovaná s podporou výpočtovo - simulačných 
programov, je z pohľadu teórie modelovania etapou výpočtového, počítačovo 
orientovaného modelovania. 

• Model, je však relevantným iba vtedy, ak je prostriedkom k riešeniu problému (úlohy), 
pričom hľadanie zodpovedajúceho modelu privedie človeka k hlbšiemu pochopeniu 
skúmaných javov tým, že ho núti logicky domyslieť všetky možnosti a brať do úvahy 
všetko rozhodujúce.  

• Výpočtovo – simulačný program, je pritom iba prostriedkom na výpočet, akousi 
„rýchlou kalkulačkou“ v etape výpočtového, počítačovo orientovaného modelovania. 
Nehodu však sám (bez vhodného modelu navyše) nikdy nevyrieši. 

• Zvlášť je pritom potrebné mať na zreteli skutočnosť, že aj nesprávny či náležite 
nekomplexný model, má tiež svoj výsledok; vďaka čomu sa môže stať, že znalec s 
„neomylnou“ podporou softvérových prostriedkov, vyrieši vlastne inú dopravnú 
nehodu. 

 
Preto ak všetko hore uvedené budeme mať dôsledne na zreteli a ak zostavíme vhodný, 

technicky relevantný model, v takom prípade sa odpoveď na otázku AKO? stane skôr rutinnou, 
možno by bolo možné povedať až „remeselnou“ záležitosťou. Dalo by sa to prirovnať možno 
k operácii slepého čreva, o ktorej údajnej jednoduchosti kolujú medzi ľuďmi mýty, podľa 
ktorých by ju snáď zvládali i vrátnici v nemocniciach. Možno. Avšak ani erudovaný lekár ju 
nezvládne, ak neidentifikuje správnu diagnózu, čo by v paralele k práci znalca zaoberajúceho 
sa analýzou cestných dopravných nehôd, bolo možné interpretovať zostavením nevhodného 
modelu (tu odkazujem na text, uvedený pod poslednou odrážkou). Zostavenie vhodného 
modelu si totiž o. i. vyžaduje pochopenie nehody ako takej, vrátane súvislostí v rámci jej 
možného priebehu (napr. vo vzťahu k stopám, k dynamike pohybu, k mechanizmu vzniku 
deformácií apod.). Bolo by možné uzavrieť to tým, že odpoveď na otázku AKO?, je vecou 
kombinácie logiky, matematiky a fyziky (a poctivej, „remeselnej“ práce k tomu).  

Nakoniec tak ostáva už iba odpoveď na otázku PREČO? (niekedy i po týždňoch práce). A 
ak sa vraví, že posledný krok býva neraz tým najťažším nevravím, že v prípade cestnej 
dopravnej nehody je to tak vždy (odpovedať na otázku PREČO?). Veriť však v prostú 
jednoduchosť tejto úlohy prípadne v to, že to z toho výpočtu (či počítača) akosi samo 
„vypadne“, však môže byť až veľmi nepríjemným omylom (s dopadom na ľudské osudy).  
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3 VYMEDZENIE PRÍČINY CESTNEJ DOPRAVNEJ NEHODY A JEJ 
URČENIE 
Z pohľadu vonkajšími okolnosťami podmieneného konania ľubovoľného vodiča, 

neexistuje ním vykonaná akcia bez reakcie. Tzn. neexistuje napr. intenzívne brzdenie (v snahe 
zabrániť zrážke s iným vozidlom či napr. s chodcom, alebo povedzme náhla zmena smeru jazdy 
z rovnakého dôvodu), bez predchádzajúcej reakcie vodiča. Ak by sme to povedali voľne inak, 
neexistuje následok (brzdenie), bez príčiny.  

Príčinou toho tu však nie je reakcia; tú totiž možno chápať skôr iba ako proces rozhodnutia 
sa vodiča na konkrétny podnet (rozhodnutia sa, čo spraví).  
 

Príčinou je teda iný prvok systémového komplexu deja, kde v uvedenom reťazci musí 
platiť takáto práve spojitosť: PODNET → REAKCIA → AKCIA (napr. už spomenuté 
brzdenie). Tým brzdením (či napr. zmenou smeru jazdy) pritom možno zrážke zabrániť, ale i 
nie (v prípade, že jej vodič nezabráni platí, že podľa času ktorý má naň k dispozícii, môže jej 
následky buď iba zmierniť, alebo dokonca ani len to nie). 
 

Ak uvedené budeme transformovať do problematiky skúmania cestnej dopravnej nehody 
ako udalosti, ktorá podľa hypotézy uvedenej v predchádzajúcej časti musí byť nevyhnutne 
poruchou v systémovom deji (ktorým cestná premávka je), potom musí tiež platiť, že v prípade 
každej dopravnej nehody existuje prvok, ktorý predstavuje potenciálny „spúšťač“ celého deja, 
a ktorý je s jej vznikom vždy nevyhnutne spojený.  

 
Tým prvkom je kolízna situácia.  
 
Vo svojej práci z roku 2004 [ 8 ], som kolíznu situáciu definoval takto, citujem: „Kolíznu 

situáciu možno vo všeobecnosti definovať ako vznik akéhokoľvek nestabilného stavu, pri ktorom 
najmenej jeden účastník cestnej premávky je nútený konať spôsobom, ktorý predstavuje 
nevyhnutnú zmenu rýchlosti alebo spôsobu jeho doterajšej jazdy. V jej prípade pritom tiež platí, 
že od následku ju možno oddeliť vtedy, ak táto vyvolá iba taký nestabilný stav, ktorý pominie 
vplyvom iných okolností skôr ako dôjde k vzniku následku, alebo ak sa preruší účinok príčiny“. 
 
V prípade kolíznej situácie pritom vždy platí, že: 

• neexistuje cestná dopravná nehoda bez vzniku kolíznej situácie na začiatku k nej 
smerujúceho deja, 

• ale existuje kolízna situácia, bez dôsledku v podobe vzniku dopravnej nehody. 
Vysvetlenie toho možno nájsť v už skôr uvedenom texte, ak sa v ňom vrátime k príkladu 

brzdenia (ako akcie vodiča), ktorým možno zrážke podľa okolností zabrániť, ale i nie.  
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Prvá časť definície, citujem: „Kolíznu situáciu možno vo všeobecnosti definovať ako vznik 
akéhokoľvek nestabilného stavu, pri ktorom najmenej jeden účastník cestnej premávky je nútený 
konať spôsobom, ktorý predstavuje nevyhnutnú zmenu rýchlosti alebo spôsobu jeho doterajšej 
jazdy“, opisuje kolíznu situáciu ako podnet na časovej osi deja, po ktorom s technicky 
nevyhnutným odstupom reakcie vodiča, nasleduje napr. už spomenuté brzdenie. 

Ak to brzdenie príde dostatočne včas, alebo v takej intenzite, že ním vodič dokáže vzniku 
nehody zabrániť, potom v súlade s druhou časťou definície, citujem: „V jej prípade pritom tiež 
platí, že od následku ju možno oddeliť vtedy, ak táto vyvolá iba taký nestabilný stav, ktorý 
pominie vplyvom iných okolností skôr ako dôjde k vzniku následku, alebo ak sa preruší účinok 
príčiny“ nastane stav, ktorý som v predchádzajúcom texte naznačil výrokom, citujem: „ale 
existuje kolízna situácia, bez dôsledku v podobe vzniku dopravnej nehody“. 
 

 
Obr. 2 / Schématické znázornenie vzťahu medzi kolíznou situáciou a nehodou 

Fig. 2 / Schematic representation of the relationship between a collision situation  
and an accident 

 
Ak by sme genézu vzniku cestnej dopravnej nehody vyjadrili graficky (podľa obr. 2), potom 

na základe tejto schémy platí, že: 

• vznik kolíznej situácie vedie buď bezprostredne k vzniku nehody (vhodným príkladom 
je v tomto napr. technicky náhla prekážka1), 

• alebo dôjde k vzniku takej kolíznej situácie, ktorú so vznikom nehody samej spája ešte 
prvok X (môže sa však tiež jednať o systém prvkov, so spoločným označením X), 
ktorým môže byť napr. pokračujúce konanie toho, kto svojim konaním vznik kolíznej 
situácie vyvolal, príp. ním môže byť i participujúce, technicky nevhodné konanie oboch 
(či viacerých) účastníkov nehody, ktoré môže akékoľvek snahy o zabránenie vzniku 
nehody v konečnom dôsledku zmariť. 

1Osobne som sa stotožnil a pracujem s tou definíciou prekážky technicky náhlej, ktorá 
vychádza z pôvodnej definície autora [ 1 ], doplnenej neskôr autorom [ 3 ] (slovo v zátvorke 
som do nej zas doplnil ja), citujem: 

 

Vznik 
nehody

Kolízna 
situáciaX
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„Za technicky náhlu prekážku možno považovať takú, ktorá je vytvorená na vzdialenosť 
kratšiu, než na akú dokáže vodič z predpísanej resp. z technicky primeranej rýchlosti zastaviť 
svoje vozidlo, pokiaľ nie je inak obmedzený resp. takú, ktorá je vodičovi vytvorená spôsobom, 
pri ktorom vodič ani správnou technikou (spôsobom) jazdy nemôže odvrátiť dopravnú nehodu“ 
[ 1, 3 ]. 
 

Vždy preto považujem za vhodné, aby druhým krokom po identifikácii príčiny vzniku 
kolíznej situácie bolo posúdenie toho, či takto vyvolaná kolízna situácia nenapĺňa potrebné 
znaky prekážky technicky náhlej. Ďalej tiež platí, že: 

• vznik kolíznej situácie má vždy svoju vlastnú diskrétnu príčinu, ktorá môže byť i 
príčinou vzniku nehody samej (podľa obr. 2), 

• avšak kolízna situácia môže mať i takú príčinu, ktorú so vznikom nehody (v schéme 
podľa obr. 2 sa jedná o „cestu“ cez prvok X), jednoduchým spôsobom spojiť nemožno.  

• V takom prípade je príčina vzniku nehody samej už spravidla komplexnejšia, na rozdiel 
od príčiny vzniku kolíznej situácie (napr. vtedy, ak k vzniku nehody viedlo pokračujúce 
konanie toho, kto svojim konaním vznik kolíznej situácie vyvolal). 

• Môže byť však dokonca i odlišnou od príčiny vzniku kolíznej situácie, pričom sa tiež 
môže stať, že ak k nehode dôjde medzi dvomi účastníkmi, tak technickou príčinou 
vzniku kolíznej situácie môže byť konanie jedného z nich, a technickou príčinou vzniku 
nehody môže byť naopak konanie účastníka druhého.  
 

Príkladom toho môže byť zrážka medzi motocyklom a osobným motorovým vozidlom 
(pozri obr. 3), ktorého vodič vychádzal na hlavnú cestu: 

 

 
Obr. 3 / Príklad cestnej dopravnej nehody 

Fig. 3 / Example of road accident  
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Príčinou vzniku kolíznej situácie, tu bolo konanie vodiča osobného motorového vozidla, 
ktorý svoj manéver začal vykonávať v čase, keď sa k nemu zľava približoval motocykel, ktorý 
vidieť mohol. 
 

Odvolací súd si pre konečné rozhodnutie k veci vyžiadal podrobný rozbor deja (so 
samostatným zobrazením podoby po jednotlivých sekundách, t. j. jedna sekunda = jeden 
obrázok), aby mohol porovnať predpokladaný priebeh pri skutočnej rýchlosti motocykla (tá 
bola v zaokrúhlení najmenej na úrovni 110 km/h) vo vzťahu k tomu, ak by bol vodič motocykla 
rešpektoval rýchlosť povolenú (50 km/h). Na základe tohto porovnania tento súd vodiča 
osobného motorového vozidla spod obžaloby oslobodil. Vodič motocykla by totiž v tom 
druhom prípade k miestu zrážky včas ani nedošiel (tak bola ďaleko a v skutočnosti tak rýchly). 
 

Ak sa teda ešte vrátim k svojej práci z roku 2004 [ 8 ], v ktorej som kolíznu situáciu 
definoval ako vznik nestabilného stavu v dôsledku konkrétnej príčiny, pričom som tiež uviedol, 
že príčinu nemožno oddeliť od vzniku kolíznej situácie ale ju možno oddeliť od následku, 
potom logicky platí, že nie každá kolízna situácia musí prerásť do konkrétneho následku 
(vzniku nehody), čo tu už nakoniec uvedené bolo. 
 

Práve posledne uvedené považujem za dôležitý poznatok, potrebný tak pri hodnotení 
kolíznej situácie v procese objasňovania jej kauzálneho vzťahu k následku u cestných 
dopravných nehôd, ako aj pri odvodzovaní či dedukcii príčiny vzniku nehody samej. 

Podľa môjho názoru, sú totiž kolízna situácia a príčina jej vzniku kategóriami v prvom rade 
(snáď až výhradne) charakteru technického. Avšak vzťah medzi kolíznou situáciou 
a následkom, ktorým je vznik nehody (a príčinou vzniku nehody samej), môže byť už 
kategóriou dokonca i výsostne právnou. 
 
Vo vzťahu k hore uvedenému, pritom platí jednoduché pravidlo: 

• Čo vodič konať môže, je technické, 
• čo však konať má (t. j. to, čo je jeho povinnosťou), je už právne. 

 
Pri odvodzovaní či dedukcii príčiny vzniku cestnej dopravnej nehody, tak znalec môže 

dospieť až k hraniciam „právneho“, kedy: 

• už nie je oprávnený posudzovať všetky okolnosti s tým spojené (hoci je žiadúce, aby 
ich špecifikoval),  

• ale kedy je podľa môjho názoru oprávnený iba klásť otázky (typu: „Ak povinnosťou 
vodiča bolo A, potom ...“, alebo „Ak A povinnosťou vodiča nebolo, potom ...“), 

• a s odkazom na tieto otázky (a odpovede na ne, ktoré už nevyslovuje) poskytnúť súdu 
či správnemu orgánu potrebné variantné riešenia,  

• z ktorých si súd či správny orgán po zodpovedaní na príslušnú právnu otázku, vyberie 
tiež konkrétny technický výsledok (riešenie), podľa ktorého následne rozhodne. 
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Preto ak sa budeme zaoberať odvodzovaním či dedukciou príčiny vzniku cestnej dopravnej 
nehody, pripomeňme si úvodom dve všeobecné zásady, podľa ktorých: 

• je príčinou každý jav, bez ktorého by následok nenastal,  
• a kde konanie s následkom vždy spája príčinný vzťah. 

 
Na jednej strane teda máme príčinu a na druhej strane následok. Medzi nimi sa rozvíja 

príčinný vzťah (v schéme podľa obr. 2 ním môže byť prvok, resp. systém prvkov označený ako 
X), ktorým možno potrebnú príčinnú súvislosť opísať. Aby však konkrétny následok nastal a 
aby bol tento následok súčasne tiež v technicky zrejmom vzťahu s konkrétnou príčinou je 
nevyhnutné, aby medzi nimi existujúci príčinný vzťah, vytváral prostredníctvom konania 
účastníka nehody (resp. účastníkov) kontinuálnu príčinnú súvislosť. 
 

Príčinný vzťah totiž vždy spája konanie s následkom. Podstata toho vychádza z teórie, 
podľa ktorej je príčinou každý taký jav, bez ktorého by následok nenastal. Ako som však už 
uviedol, kauzálny vzťah medzi kolíznou situáciou (príčinou vzniku kolíznej situácie) 
a následkom, ktorým je vznik nehody (t. j. príčinou vzniku nehody), môže byť už kategóriou i 
výsostne právnou. 

Pozn.: Ako doplnkový študijný materiál, odporúčam článok autora [ 2 ], publikovaný v roku 
2012 v časopise Soudní inženýrství. 
 

Vo vzťahu k vymedzeniu a určeniu technickej príčiny vzniku cestnej dopravnej nehody 
všeobecne platí nasledovné: 

• (Znalec) „Nie je oprávnený riešiť právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť 
právne závery“. Takto presne, je to s odkazom na slovenský právny poriadok uvádzané 
napr. na druhej strane štandardnej predtlače k uzneseniu o pribratí znalca v trestnom 
konaní. Nie som však presvedčený o tom, že všetci znalci tejto druhej strane venujú 
vždy potrebnú pozornosť, príp. či to tam vôbec zaregistrovali. 

• Český právny poriadok to zas upravuje takto, citujem: „Znalci, který je pověřen 
úkonem, se poskytnou potřebná vysvětlení ze spisu a vymezí se jeho úkoly. Přitom je 
potřeba dbát toho, že znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní 
otázky“ (Zdroj: Trestní řád – Přibrání znalce. Předpis č. 141/1961 Sb. Znění od 
1.7.2021). 

 
Je medzi obomi úpravami nejaký vecný rozdiel? Nie je! Napriek tomu však existujú 

v znaleckej obci akési nutkavé prejavy (možno skracovať si cestu k splneniu svojej úlohy), 
spojené s citáciou ustanovení pravidiel cestnej premávky. Niečím, čo by pritom malo byť pre 
znalca jednoznačným „Tabu“. 
 

Položme si preto otázku, či by sa cestná dopravná nehoda ako dej nestala a neprebehla, ak 
by neexistovali pravidlá cestnej premávky (Zákon)?  
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Pretože čím je vlastne priebeh takejto nehody determinovaný? Fyzikálnymi zákonmi 
prírody (Newtonove pohybové zákony)! A príroda napr. nepozná podmienečný odklad trestu; 
porušenie svojich zákonov trestá bezodkladne. 
 

Nezvládnete napr. prejazd zákrutou, havarujete, prevrátite sa apod. Takto sa to udeje 
kdekoľvek na planéte, pri porovnateľných či zhodných podmienkach (i v území „nikoho“).  

Či vás však za to bude trestať i niekto iný (štát); tak to už záleží od jeho zákonov. Pravidlá 
cestnej premávky (zákon) teda vôbec nedeterminujú a ani neovplyvňujú vznik a priebeh 
nehody ako deja. Podstata príčiny postihu z pohľadu práva, preto nie je zameniteľná 
s technickou príčinou udalosti samotnej. 

Jednoduchým spôsobom to možno demonštrovať na nasledujúcom obr. 4: 
 

 
Obr. 4 / Ilustračný obrázok 
Fig. 4 / Illustration image 

 
Predstavte si, že by vašou úlohou ako znalca, bolo technickými výpočtovými metódami 

vymedziť rýchlosť tam prechádzajúceho vozidla.  
Vaša úloha by spočívala v čo najobjektívnejšom stanovení technicky minimálnej rýchlosti 

(príp. jej intervalových medzí). Bola by však logicky obmedzená iba na stanovenie 
relevantného čísla (hodnoty). Pritom takto vymedzená technicky minimálna rýchlosť by mohla 
byť priestupkom (bola by sankcionovaná), alebo aj nie. Postačí si spomenúť, ako bola kedysi 
rýchlosť v obci obmedzená bežne na 60 km/h, dnes obvykle na 50 km/h (v Paríži už dokonca 
i na 30 km/h). Teda to, prečo tam stoja tí policajti už nie je úlohou, ktorou by ste sa mali 
zaoberať, vyhodnocovať ju, či dokonca na jej základe odvodzovať vaše závery. 
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Technická príčina vzniku cestnej dopravnej nehody, je preto niekedy „ukrytá“ akoby hlbšie 
(nie bezprostredne na povrchu), pričom z pohľadu technického znalca je obzvlášť nevyhnutné, 
oddeliť ju dôsledne od akýchkoľvek povinností vodiča (technické je iba to, čo vodič konať 
môže a nie to, čo konať má).  

A ak znalec dospeje k poznaniu, že tam súvislosť s povinnosťami vodiča (či iného účastníka 
cestnej premávky) byť môže je potrebné, aby svoju úlohu v posúdení toho dôsledne poznal (ak 
chcete, aby poznal „rozmer“ svojho „bojového poľa“). Práve preto je potrebné, aby i znalec 
poznal základy práva. Nie však preto aby ich aplikoval ale preto, aby vedel rozpoznať to, na 
riešenie čoho už oprávnený nie je. 

  
Do skupiny toho, čo znalcovi neprináleží (vysloviť či napísať), patrí podľa môjho názoru 

i výrok: „Nedal prednosť v jazde“. Konštatovanie napr.: „Vchádzal do križovatky v čase, keď 
sa k nemu približovalo vozidlo“, je technickým. Avšak skutočnosť, či pri takomto konaní vodič 
prednosť dal alebo nedal, to je už vecou výhradne iba aplikácie práva.  
 

Tu postačí vrátiť sa k citátu, ktorý som použil v úvode tohto článku a k tej jeho časti, 
v ktorej bolo uvedené, citujem: „Niekedy nie je možné dospieť k jednoznačnému záveru, napr. 
pre nedostatok vstupných informácií, neexistenciu metódy, príp. z iných dôvodov. Vtedy je 
vhodné, aby znalec túto skutočnosť v znaleckom posudku uviedol. Je nutné vystríhať sa 
kategorických odpovedí tam, kde súčasný stav poznania neumožňuje jednoznačný záver“. 
 

K problematike technickej príčiny vzniku cestnej dopravnej nehody, autor [ 4 ] vo svojom 
článku, publikovanom v roku 2010 v časopise Znalectvo uviedol, citujem: „Riešenie príčiny 
dopravnej nehody patrí medzi logické úlohy“.  

Tento článok pritom nadväzoval na prednášku daného autora z roku 2009 [ 5 ], kde daný 
autor uviedol túto definíciu technickej príčiny dopravnej nehody, citujem: „Technickou 
príčinou dopravnej nehody sú tie prvky nehodového deja, ktoré vznikli v rozpore s technickým 
výkladom pravidiel cestnej premávky, a ktoré buď vyvolali kolíznu situáciu, alebo znemožňovali 
zabrániť dopravnej nehode“. 
 

Bezvýhradne sa pritom stotožňujem s výrokom, podľa ktorého patrí riešenie príčiny 
dopravnej nehody medzi logické úlohy.  

A stotožňujem sa tiež s koncepciou definície technickej príčiny dopravnej nehody, pokiaľ 
ide o kľúčový vzťah medzi tými prvkami nehodového deja, ktoré: „buď vyvolali kolíznu 
situáciu, alebo znemožňovali zabrániť dopravnej nehode“. Nakoniec ak ste pozorne čítali tento 
môj článok doposiaľ, zrejme ste už dospeli k podobnému, či možno i vecne totožnému poznaniu 
(vráťte sa v tejto súvislosti k schéme podľa obr. 2, a k súvisiacemu textu). 
 

Jednoznačne sa však nestotožňujem s tou časťou definície, v ktorej autor uvádza, citujem: 
„ktoré vznikli v rozpore s technickým výkladom pravidiel cestnej premávky“.  
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Takáto definícia a na jej báze odvodený záver (resp. závery), by komplexne vyjadrovali iba 

výsledok trestného či správneho konania (bez toho slova „technickým“) ako celku, teda 
v kontexte technického a následne tiež právneho posúdenia veci.  
 

Technická príčina dopravnej nehody, však nemôže byť akokoľvek odvodzovaná od výkladu 
pravidiel cestnej premávky a ani od pravidiel samých (príčina už áno; je potrebné všimnúť si 
ten rozdiel. Tu postačí spomenúť si na paralelu medzi technickou a všeobecnou hodnotou veci; 
technická hodnota môže byť vysoká, všeobecná i blízka nule).  

Nehodový dej totiž vo všeobecnosti prebieha podľa zákonitostí fyziky a za konkrétnych 
podmienok jeho vzniku, by sa udial rovnakým spôsobom v ľubovoľnom čase.  
 

Ak to „legendárne“ jablko naozaj spadlo na hlavu Isaacovi Newtonovi, keď sedel v záhrade 
pod stromom, tak podľa rovnakých zákonitostí (fyziky), spadne takéto jablko predsa i dnes (ako 
aj po nás).  

V ľubovoľnom čase však už nemusí platiť rovnaký zákon (štátu) a z neho plynúce pravidlá 
čo by napr. znamenalo, že nejaké s tým súvisiace konanie, by nemuselo byť nezákonným (alebo 
naopak áno), alebo by z hľadiska prípadného nebezpečenstva, malo formálne či vecne inú 
povahu. 
 

Pravidlá cestnej premávky sú dané zákonom (právnou normou), pričom záväzné vykladanie 
právnej normy prináleží iba jej oprávnenému tvorcovi (v prípade zákona je ním v našich 
podmienkach parlament, ako nositeľ zákonodarnej moci), alebo súdu.  

Pojem „technický výklad pravidiel cestnej premávky“, považujem za všeobecný omyl, 
keďže niečo také objektívne existovať nemôže. 
 

Považujem za znalcovi absolútne nenáležiace, ak:  

• „Nie je oprávnený riešiť právne otázky, hodnotiť vykonané dôkazy, ani robiť právne 
závery, resp. znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky“,  

• skrývať sa v tejto súvislosti za „technický výklad“.  
 

Význam červeného svetelného signálu na semafore je jasný a jednoznačný („Stoj!“), a má 
tiež jednoznačne definovanú polohu na návestidle. Nepripúšťa tak žiadne výklady bez ohľadu 
na to, koľko podôb červenej by sme poznali (alebo ako červené by sa nám to zdalo). 
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4 ZÁVER 
Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej 

v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme 
rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ktorými sú: ČO? , AKO? a PREČO? 
 

Uvedené tri otázky predstavujú podľa môjho názoru kľúčové piliere technicky 
uzatvoreného systému, s pevne a logicky stanoveným poradím, v ktorom sa tieto otázky ako 
piliere vždy vo dvojiciach prelínajú:  

• ČO? priamo súvisí s AKO?, 
• a AKO? zas priamo súvisí s PREČO?  
• Bezprostredný prienik však už nenájdeme medzi ČO? a PREČO?, ak by sme pritom 

vynechali AKO? 
 

Súčasne, si s odkazom na svoj minulý príspevok [ 6 ] dovolím vysloviť presvedčenie, podľa 
ktorého by oba tieto príspevky (aktuálny a ten z roku 2018), mohli spoločne vytvárať ucelený 
teoretický rámec, využiteľný k identifikácii a pochopeniu kritérií, nevyhnutných v procese 
objektívneho a technicky relevantného riešenia ľubovoľnej cestnej dopravnej nehody, ako 
forenzne skúmanej udalosti. 
 

Sledujúc vývoj posledných už viac ako 25 – tich rokov, počas ktorých sa analýze cestných 
dopravných nehôd aktívne ako znalec venujem, som totiž dospel k poznaniu, že význam nálezu 
znaleckého posudku [ 6 ], akoby u mnohých ustúpil do niekedy až nemálo opomínaného 
pozadia, pričom z hľadiska odvodenia či dedukcie technickej príčiny cestnej dopravnej nehody 
dochádza k mýleniu si či dokonca až zámene pojmov, kedy je takmer všetko konanie vodiča 
označované prevažne nevhodným pojmom technika jazdy (a nie ako spôsob jazdy, čo je 
kritériom technicky jednoznačne prevažujúcim), pri neraz absentujúcej schopnosti odlíšiť 
a pochopiť rozdiel medzi kolíznou situáciou a nehodou samou ako dejom, spolu s častým 
pokušením pomôcť si „barlami“, zostavenými z pravidiel cestnej premávky. 

Ako inak by ste totiž napr. vnímali sled takýchto viet, ktoré som našiel v posudku jedného 
znalca, citujem: „Posúdenie príčiny vzniku dopravnej nehody vo vzťahu k zákonným 
ustanoveniam je otázkou právnou a jej riešenie neprináleží technickému znalcovi. Pri 
vyhodnocovaní technickej príčiny vzniku dopravnej nehody je však nevyhnutné, posúdiť 
správanie účastníkov cestnej premávky vo vzťahu k zákonným ustanoveniam. To znamená, že 
je nevyhnutné posúdiť z technického hľadiska, či sa jednotliví účastníci dopravnej nehody, 
správali v súlade s pravidlami cestnej premávky alebo nie“. 
 

Učme sa preto správnym zvykom a nie zlozvykom (ich dopad môže byť totiž priam 
„toxickým“).  

Ako som sa napr. dočítal v jednej knihe, podľa výskumu realizovaného na Stanfordskej 
univerzite v roku 1975, už raz prijaté závery, i keď boli jasne spochybnené a ich omyl odhalený, 
majú dlhú životnosť a nedarí sa ich odstrániť („toxický“ dopad). 
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Pritom každý teoretický model, by sa mal postupne prehodnocovať a kultivovať sústavným 
a prísnejším overovaním svojich premís (Thomas Kuhn; filozof vedy). 
 

Iste, bolo by možno jednoduché, ak by existoval nejaký „katalóg“ technických príčin, ktorý 
by ako algoritmus presne navádzal znalca spôsobom „ak → potom“.  

Technicky to však nie je možné, pretože existujú nehody síce podobné (niekedy až veľmi), 
ale nikdy nie totožné. Bez kvalifikovaného úsudku, sa preto znalec nezaobíde. Nanešťastie však 
niektorí znalci, možno „z titulu svojho postavenia“ nevhodne túžia po akejsi fiktívnej moci 
(opierajúc sa o pravidlá cestnej premávky), zabúdajúc pritom na svoju zodpovednosť a úlohu v 
procese správneho, či trestného konania.  
 

Dôsledným a komplexným chápaním nálezu znaleckého posudku [ 6, 7 ], spolu so 
zostavením objektívne správneho modelu deja, možno dobre riešiť logické spojenie medzi 
otázkami ČO? a AKO? 

Ambíciou, ktorú som si v súvislosti s týmto mojim aktuálnym príspevkom vytýčil, je 
ponúknuť teoreticky základný model (pozri obr. 2 a k nemu prináležiaci text), s využitím 
ktorého možno dobre riešiť tiež logické spojenie medzi otázkami AKO? a PREČO? 
 

Riešenie technicky možného priebehu nehodového deja (odpoveď na otázku AKO?), som 
pritom v tomto príspevku charakterizoval ako vec kombinácie logiky, matematiky a fyziky (a 
poctivej, „remeselnej“ práce).  

Tej poctivej „remeselnej“ práci, by sme sa mali i na takýchto fórach učiť doživotne.  
 

Záverom sa preto pokúsim o parafrázovanie významu príspevku, ktorý vám predkladám: 
Predstavte si, že máte bicykel, ktorý chcete ochrániť pred zlodejom. Ani dokonalý a robustný 
zámok vám však nezaručí jeho bezpečnosť, ak ho nedokážete správne uzamknúť.  

Práve v tomto príspevku, by som chcel svojim teoretickým náhľadom prispieť k tomu, aby 
ste dokázali svoje riešenie cestnej dopravnej nehody správne uzamknúť.  

Aby ste prostredníctvom odpovede na otázku AKO?, dokázali správne a pevne podoprieť 
piliere ČO? a PREČO? tak, aby vaše riešenie bolo logickým, vecne správnym a technicky 
relevantným. 
 

A ešte niečo: Počasie (poveternostné podmienky vo svojich obvyklých prejavoch), nemôže 
byť technickou príčinou vzniku dopravnej nehody. Môže iba vytvoriť iné podmienky. 

 
  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 61 

5 LITERATÚRA 
[1] BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, 

s.r.o., Brno, 1999 Brno, 725 s. ISBN: 80-7204-133-9. 
[2] TOKAŘ, Stanislav: Analýza terminologie – Možnost odvrácení střetu x možnost 

zabránění střetu. Soudní inženýrství, 2012, 23(1), 25–31. ISSN 1211-443X. 
[3] KOHÚT, Pavol: Technická príčina dopravnej nehody a prekážka náhla. Prednáška. 

7. Workshop znalcov, Stará Lesná, 2007. 
[4] KOHÚT, Pavol: Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody pri 

problematike dania prednosti v jazde vzhľadom na Zákon o cestnej premávke č. 
8/2009 Z. z.. Znalectvo, 2010 (1), 60-70. 

[5] KOHÚT, Pavol: Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody. 
Prednáška. 9. Workshop znalcov, Nový Smokovec, 2009. 

[6] FURÍK, Michal: Nález znaleckého posudku; jeho hranice a význam v aktuálnej 
analýze dopravnej nehody. Príspevok Zborníka XXVII. medzinárodnej konferencie 
súdnych znalcov ExFoS, 2018 Brno. 644 s. ISBN: 978-80-214-5600-6. 

[7] FURÍK, Michal: Nález znaleckého posudku; jeho hranice a význam v aktuálnej 
analýze dopravnej nehody. Soudní inženýrství, 2020, 31(4), 7–14. DOI: 
http://dx.doi.org./10.13164/SI.2020.4.7. ISSN 1211-443X. 

[8] FURÍK, Michal: Kolízna situácia a jej hodnotenie pre objasnenie kauzálneho vzťahu, 
pri objasňovaní dopravných nehôd. Záverečná práca. 20 s. UK Bratislava, 2004. 

[9] FURÍK, Michal: Kolízna situácia, technicko-právne vymedzenie pri analýze nehody. 
Príspevok Zborníka X. medzinárodnej konferencie absolventov štúdia technického 
znalectva, 2005 Brno. 

 
  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 62 

VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE PŘI ASN 
PHOTOGRAMMETRY USAGE IN TRAFFIC ACCIDENT RECONSTRUCTION 

Michal Křižák5) 

ABSTRAKT: 
Článek zaměřený na fotogrammetrii má za cíl na příkladech z praxe ukázat, jaké jsou možnosti 
fotogrammetrie, ale zejména, jaké jsou limity použitelnosti a zejména poskytnout jednoduchý 
návod krok po kroku, jak při tvorbě modelu pomocí fotogrammetrie postupovat. Nebudou zde 
ukázány jen příklady pěkně zpracovaných modelů, když vše funguje dle představ, ale budou 
ukázány příklady, kdy se při tvorbě modelu vyskytly problémy a výstupy, kdy se „něco 
nepovedlo“, a hlavně proč. 

ABSTRACT: 
The aim of this paper, concerned with photogrammetry, is to show, on practical cases, 
possibilities and especially limits of using photogrammetry.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Fotogrammetrie, návod, příklad, případová studie, mračno bodů, 3D model 

KEYWORDS: 
Photogrammetry, manual, example, case study, point cloud, 3D model 

1 ÚVOD 
Poslední dobou začínají do oblasti analýzy silničních nehod čím dál víc pronikat pokročilé 
techniky z jiných oblastí. Zejména v oblasti dokumentace nehody a poškození se se 
zvyšováním dostupnosti moderních technologií, ať už se jedná o laserové skenování, ruční 
skenery, nebo fotogrammetrii, zvyšují nároky na znalce a jejich schopnost s těmito daty 
pracovat, nebo je samostatně vytvářet. Jako příklad může velmi dobře sloužit využívání 
totálních stanic Policií ČR. Není to až tak dávno, kdy jediným výstupem zaměření dopravní 
nehody byl plánek, dnes už je celkem běžnou praxí mít místo zaměřené geodeticky. A podobně 
je to v současné době s využíváním 3D skenerů a fotogrammetrie. Jednak mají znalci možnost 
se začít postupně s 3D modely setkávat a jednak se zvyšuje poptávka zadavatelů znaleckých 
posudků po vzhledově líbivých výstupech, ve kterých je obsaženo značné množství informací. 
Jako u všech moderních přístupů k analýze nehod není nic horšího, než když znalec díky své 
vlastní neznalosti s poskytnutými daty nedokáže pracovat a důsledně je ignoruje, nebo ještě 
hůř, tato data špatně interpretuje. 

1.1 Structure from Motion 
S rozvojem výpočetní techniky a výpočetních výkonů počítačů se začaly po roce 2010 rozvíjet 
metody fotogrammetrie vyžadující sice složité výpočty a delší čas na výpočet, ale odbouraly 
nutnost používat kalibrované snímky nebo snímky se známými parametry, jako jsou např. 
Ohnisková vzdálenost, zkreslení čočky apod. Metodou Structure from Fotion, zkráceně SfM 
(struktura z pohybu) se výrazně zabývali Furukawa a Ponce [3]. Tato metoda se začala dále 

 
5) Křižák, Michal, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, +420 541 148 922, 
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rozvíjet při snaze rekonstruovat modely z rozsáhlých snímkových souborů dostupných na 
internetu. Lze shrnout, že SfM z dostatečně rozsáhlého souboru snímků v první fázi pomocí 
algoritmu SIFT (Scale Invariant Feature Transform) detekuje na každém snímku určité klíčové 
oblasti, které tento algoritmus popisuje mnohorozměrným vektorem. Tento vektor je pro danou 
oblast unikátní. Takto detekované klíčové body jsou následně mezi snímky párovány. Výhodou 
tohoto přístupu je, že je dostatečně robustní i v případě rozdílné barevnosti, měřítka a natočení. 
Z praxe se však ukazuje, že ačkoli je metoda značně robustní, má své limity. 
Množství klíčových bodů je ovlivněno komplexností a texturou na snímku. V dalším kroku jsou 
na základě těchto klíčových bodů určeny polohy a orientace jednotlivých snímků. Jedná se o 
vzájemné polohy snímků, které nejsou nijak referencované (v měřítku v globálním 
souřadnicovém systému.). Z těchto klíčových bodů je sestaveno řídké mračno bodů (sparse 
cloud). 
SfM v dalším kroku z takto určených poloh snímků a určených prvků vnitřní orientace spočítá 
vzdálenosti jednotlivých bodů na snímku od bodu pořízení snímku, tzv. hloubkové mapy, a 
následně zrekonstruuje husté mračno bodů (dense cloud). 
Je jasné, že tato metoda se dále rozvíjí a v komerčních programech existují její další modifikace, 
optimalizace výpočtu pro snížení času potřebného na výpočet a další modifikace, které nejsou 
publikovány. Základní princip u všech programů, včetně komerčních, je však stejný. 

1.2 Základní pojmy 
Snímek – jeden snímek z celé skupiny snímků, který je zpracováván. Může se jednat o 
fotografii, jeden snímek z videa apod. 
Řídké mračno bodů (Sparse Cloud) – Výsledek prvního kroku fotogrammetrie, během kterého 
jsou orientovány snímky. 
Husté mračno bodů (Dense Cloud) – výsledné mračno bodů modelující objekt nebo scénu. 
Síťový model (Mesh) – polygonální, většinou trojúhelníková síť odpovídající hustému mračnu 
bodů. 
SFM – Structure from Motion (struktura z pohybu); jedná se o soubor algoritmů, které jsou 
používané při tvorbě modelu pomocí fotogrammetrie, kdy je vytvořena struktura snímků. 
Klíčový bod (Key Point) – bod na snímku s jednoznačným popisem, generovaný automaticky 
při analýze snímků, nebo zadaný ručně. Slouží ke vzájemné orientaci snímků a tvorbu řídkého 
mračna bodů. 
Kontrolní bod (Control Point) – klíčový bod, kterému byly přiřazeny reálné souřadnice 
namísto souřadnic v relativním „snímkovém“ souřadnicovém systému. Alespoň 3 kontrolní 
body jsou nutné pro referenci modelu (posunutí, měřítko, natočení) 
Orientace snímku – v rámci tohoto článku je orientací snímku myšlena tzv. vnější orientace 
snímku, tzn. určení polohy a natočení snímku v prostoru – souřadnice x, y a z v globálním 
souřadnicovém systému a otočení snímku kolem jednotlivých os. Kromě vnější orientace 
snímku existuje i vnitřní orientace snímku, která popisuje vlastnosti snímku od objektivu ke 
snímači fotoaparátu. 
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2 VYBAVENÍ PRO FOTOGRAMMETRII 

2.1 Fotoaparát 
Platí, že pro kvalitní fotogrammetrii je potřeba pořídit kvalitní fotky. Neznamená to nutně, že 
je potřeba používat extrémně drahé vybavení. 
Z hlediska principu fotogrammetrie je výhodné používat fotoaparát, který lze přepnout do 
manuálního režimu a používat fixní clonu (hloubku ostrosti) a pokud jsou vhodné světelné 
podmínky, tak i fixní čas závěrky. Stejně tak je vhodné používat objektiv s fixní ohniskovou 
vzdáleností. Opět to neznamená, že je nutné mít takovýto objektiv. V případě, že objektiv 
(fotoaparát) má proměnlivou ohniskovou vzdálenost (zoom), je nejjednodušší nastavit objektiv 
do některé z krajních poloh a v této fotografie pořizovat, aby byla zachovaná stejná ohnisková 
vzdálenost během celého focení. 

2.2 Selfie tyč, nebo obdoba 
První pravidlo u všech metod využívající obraz je, že to, co není vidět, nemůže být modelováno. 
A i při rekonstrukci např. místa se ukazuje, že je vhodnější pořídit snímky i z větší výšky než 
jen z výšky očí. A pro tyto případy je nejvhodnější právě selfie tyč o dostatečné délce, nebo její 
obdoba. I když je možné použít např. žebřík, pro každý snímek by jej bylo nutné přesouvat, 
proto tento přístup není úplně vhodný. U selfie tyče je potřeba dávat trochu pozor na její 
nosnost. 

2.3 Klíčovací terče 
Většina komerčních programů pro fotogrammetrii umožňuje používat tzv. klíčovací nebo 
kódovací terče, které program dokáže na snímcích vyhodnotit a používat je jako jasně 
definované body při detekci klíčových bodů na snímku a následné stanovení polohy, resp. 
orientace snímků. Tyto terče mohou být obecné, nebo kódované (podobně jako třeba QR kód), 
kdy program je na základě obrazce na terči tyto terče od sebe odlišovat a např. jim přiřazovat 
adekvátní číselné označení. Pochopitelně je mnohem výhodnější používat terče kódované, tedy 
takové, kde každý terč je unikátní. 
Ačkoliv použití klíčovacích terčů není nezbytně nutné, jejich použití celý proces tvorby modelu 
zrychlí a také zpřesní. 

2.4 Pásmo, měřicí lať 
Pokud je model referencován pomocí kontrolních bodů, které nejsou zaměřeny geodeticky, je 
nutné vzájemné vzdálenosti mezi body zjišťovat pomocí pásma, případně jinými metodami. 

2.5 Lepící guma 
Užitečný pomocník pro připevnění klíčovacích terčů na objekt. V případě, že jsou používané 
papírové terče, tak se jedná o nejefektivnější způsob připevnění terčů na objekt, který je 
současně k objektu velmi šetrný. V případě, že na fotogrammetrii vozidla jsou používány terče 
na magnetickém podkladu, guma své využití nalezne pro připevnění terčů na sklo nebo 
nemagnetické části karoserie. 
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3 POPIS POSTUPU 

3.1 Příprava 
Přibližně se postup přípravy na samotné focení dá shrnout do následujících otázek, které je 
vhodné si ujasnit a několika dalších navazujících korků. 

3.1.1 Co bude modelováno? 
V prvé řadě je potřeba vědět, co bude zpracováváno. I když pro zpracování modelu vozidla, 
nebo pro vytvoření celé scény či místa nehody jsou postupy podobné, některé odlišnosti se 
vyskytují. 

3.1.2 Podmínky na místě 
Zejména s ohledem na světelné podmínky, a prostorové uspořádání na místě. Ideální podmínky 
pro fotogrammetrii jsou při rozptýleném dostatečně silném světle, které nevrhá stíny, venku 
např. lehce zatažená obloha. Při focení v interiéru je potřeba dávat pozor na odlesky stropních 
světel, obzvlášť při focení vozidel s čistou karoserií, kde velkou roli hrají odlesky, které 
výsledek výrazně zhoršují. 
U focení vozidel stojí za uvážení, kde se bude vozidlo fotit a zda je kolem vozidla dostatek 
volného prostoru. Minimálně jsou potřeba přibližně 2 m prostoru kolem vozidla, v lepším 
případě alespoň 3 až 5 m. Pokud je výrazně zúžené místo jen v malé oblasti kolem vozidla, pak 
toto nijak zásadně nevadí a snímky je možné pořídit z míst kolem zúžení. 
Při focení celé scény místa dopravní nehody stojí za uvážení, které oblasti bude potřeba 
zrekonstruovat, zda bude potřeba zrekonstruovat např. porost kolem vozovky pro případné 
řešení oblasti zakrytého výhledu apod. Současně, podobně jako v případě vozidla, zda bude 
možné dostat se na místo, odkud bude potřeba pořizovat snímky zájmové oblasti. 
Při focení místa zvážit, zda je na místě dostatek prvků a kontrastních oblastí, které by algoritmus 
mohl na snímcích rozpoznat a tyto oblasti vzájemně přiřadit mezi snímky. Typickým 
problémem jsou velká, jednolitá místa, např. velké asfaltové plochy, travnaté plochy, ale také 
opakující se vzory. Problematický může být třeba přechod pro chodce, u samostatně stojících 
vozidel registrační značka atd. 

3.1.3 Měřítko modelu 
Třetí krok do značné míry souvisí s předchozím a současně závisí na softwaru, ve kterém bude 
model tvořen. Při pořizování snímků bez přesné lokace je sice vytvořen model, ale tento model 
není v konkrétním měřítku, a nebývá ani orientovaný do os souřadnicového systému tak, jak je 
potřeba, nebo jak se očekává. Samotná orientace modelu a jeho měřítko se v různých 
programech nastavuje různě a je potřeba dopředu vědět, jak se v daném programu toto 
škálování provádí, a co bude potřeba na místě pro to nachystat. 
Např. v programu Agisoft Metashape se modelu nastavuje měřítko pomocí několika bodů o 
známých souřadnicích (x, y, z). V případě modelu místa nehody to můžou být některé 
významné body, které jsou zaměřeny geodeticky, např. betonové kraje mostku, hranice čar 
vodorovného dopravního značení apod. Sloupy pro tuto aplikaci nejsou úplně vhodné, mívají 
příliš velký průměr a jeden bod se na snímcích pak vybírá těžko. Další možností je použít 
klíčovacích terčů v dostatečné velikosti, které jsou nehybně položeny na zemi a jejich poloha 
je zjištěna pomocí geodetické totální stanice, nebo jiným způsobem zaměřena. Příklady jsou 
patrné z jednotlivých případových studií dále. 
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3.1.4 Klíčovací terče 
Použití klíčovacích terčů, obzvláště kódovaných, které jsou charakteristické pro daný program 
a v něm jsou navíc unikátní, dokáže výrazně urychlit a zpřesnit orientování snímků. Terče je 
potřeba rozmisťovat tak, aby byly viditelné na více snímcích a aby bylo vidět více terčů na 
každém snímku. Na oblepení vozidla dostačuje okolo 20 terčů. 
Jedním z úkolů klíčovacích terčů je „rozbít“ velké mírně zakřivené plochy, které se 
fotogrammetrií rekonstruují velmi špatně a také vytvoření neprůhledných oblastí na sklech, 
pokud je v zájmu alespoň částečně polohu skla rekonstruovat. 

3.2 Pořízení snímků 
Prvním a základním krokem pro vytvoření kvalitního modelu je správně pořídit snímky. 
Z principu fungování algoritmu je nutné, aby snímky měly vzájemně dostatečně velké překrytí. 
Doporučuje se překrytí snímků až přes 75 %. Dále algoritmus není schopen korektně fungovat, 
pokud jsou fotografie pořizovány pouze z jednoho místa. Příklad, jak správně snímky pořizovat 
je vidět na obr. 1. 

 
Obr. 1: Špatné a správné pořízení snímků pro rekonstrukci scény [Agisoft] 

Fig. 1: Incorrect and correct taking of photografs for a scene reconstruction [Agisoft] 
Stanovit obecný návod, který by platil vždy není úplně možné. Lze uvést pouze obecná 
doporučení, která bude vždy potřeba adaptovat na konkrétní situaci. 
V případě pořizování snímků vozidla lze dosáhnout dobrých výsledků při pořizování snímků 
ze vzdálenosti do cca 5 m od vozidla (záleží pochopitelně na zvoleném objektivu). tak aby se 
větší část vozidla (ideálně celé vozidlo) vešla na snímek. Pohybovat se v kruhu či elipse kolem 
vozidla a snímky pořizovat po cca dvou krocích tak, že střed vozidla zůstane na středech 
snímků. Současně se hodí zachytit i okolí vozidla a objekty na pozadí, což přispívá k lepší 
detekci klíčových bodů a přesnější orientaci snímků. U vozidla je dobré pořídit snímky ze tří 
různých výšek – z výšky očí, od zemně a z výšky ze selfie tyče (stativu). Není to však nutně 
podmínkou. Pokud je na pořizování snímků omezen, stačí i dvě výšky – ve výšce očí, nebo 
lehce pod a z výšky (selfie tyče). 
U tvorby modelu oblasti nebo úseku komunikace je vhodné rozmyslet se nad celkovým počtem 
snímků. Velké množství snímků nakonec výrazně prodlužuje výpočetní čas, ačkoli ke zvětšení 
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kvality ve větší míře nedochází. V závislosti na velikosti oblasti a komplexitě je vhodné 
dodržovat rozestupy mezi snímky 2 až 4 kroky. Pořizování snímků z výšky je většinou 
výhodné, ale u větších oblastí značně prodlouží čas potřebný na pořízení snímků a může být i 
fyzicky náročnější. 

3.3 Zpracování v programu 
Konkrétní postup vytvoření mračna bodů a případně polygonového modelu bude vždy záviset 
od konkrétního použitého programu. Některé kroky jsou však téměř shodné u většiny programů 
a základní postup je daný principem fotogrammetrie, resp. celého algoritmu SfM. Komerční 
programy mají tak vytvořené uživatelské prostředí, že uživatele vedou krok po kroku. U volně 
dostupných programů je obecně horší uživatelské prostředí a je potřeba si postup dohledat 
v dokumentaci k programu. 

3.3.1 Nahrání snímků do programu 
První krok je velmi jednoduchý a samovysvětlující. Do komerčních programů je možné nahrát 
i snímky, které se až následně ručně mohou vyřadit z použití. 

3.3.2 Detekce klíčovacích terčů, ruční zadání klíčových bodů (volitelné) 
Ve druhém kroku je možné nechat program detekovat klíčovací terče. Pokud byly použity terče 
kódované, program detekovaným bodům přiřadí také konkrétní označení (např. pořadové číslo) 
dle konkrétního terče. 
V této fázi je také možné, pokud je předpoklad, že snímky nejsou úplně vhodné pro detekci 
klíčových bodů, ručně zadat na snímcích klíčové body. Je potřeba je zadávat tak, aby na více 
snímcích byly viditelné alespoň tři shodné body. Na snímcích lze vybírat dobře rozpoznatelné 
a jednoznačně definované body, jako jsou rohy konstrukcí, čáry vodorovného dopravního 
značení, poškození vozovky, ale také třeba změna plodin na poli apod. Nelze vybírat body 
objektů, které se pohybují. Ručně zadávat klíčové body jde i po orientaci snímků. V tom případě 
program dopočítává polohu ručně zadaného klíčového bodu i v dalších snímcích, které jsou již 
orientovány. Tyto polohy je možné dále ručně upravit a provést orientaci snímků znovu. 

3.3.3 Orientování snímků a tvorba řídkého mračna bodů 
Tento krok provádí program, uživatel jen nastavuje parametry výpočtu. Obecně platí, že čím 
větší detaily, tím delší doba výpočtu. Pokud srovnání snímků proběhne korektně, tak již 
z řídkého mračna bodů by mělo být rozpoznatelný konkrétní objekt, případně scéna. V každém 
případě stojí za kontrolu, zda jsou snímky seřazeny očekávaným způsobem, tedy zda např. 
v případě vozidla nejsou snímky zadní části orientovány na bok vozidla apod. V případě, že 
toto nastane, je nutné ručně zadat nějaké klíčové body a orientaci snímků zopakovat. Že k této 
chybě došlo, nebo že některé snímky nejsou korektně orientované lze poznat také tak, že některé 
body řídkého mračna jsou zcela evidentně mimo očekávanou polohu, např. když se část vozidla 
vznáší mimo vozidlo, část nějaké konstrukce je viditelná zdvojeně apod. 

3.3.4 Tvorba hustého mračna bodů 
Další automatický krok, kde uživatel jen nastavuje parametry výpočtu. Jedná se o časově 
nejnáročnější výpočet. Výsledkem je husté mračno bodů. Po tomto výpočtu je možné provést 
referenci modelu pomocí kontrolních bodů, které můžou odpovídat některým klíčovým bodům 
zvoleným dříve, případně lze zadat kontrolní body ručně, a to buď na snímcích, nebo přímo 
v modelu. 
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3.3.5 Tvorba polygonového síťového modelu 
Poslední krok, někdy bývá spojený s předchozím krokem. V případě analýzy dopravních nehod 
tento tvorba síťového modelu není nezbytně nutná. Zejména pokud polygon vozovky a okolí 
pro simulační program je zaměřen pomocí totální stanice. 
Komerční programy disponují také celou řadou dalších funkcí, například klasifikace bodů, kdy 
lze zvlášť určit vozovku, okolí, terén, porost, budovy apod. Toho lze pak využít i při tvorbě 
síťového modelu, kdy je možné tvořit polygon pouze z vozovky. 

4 PŘÍKLADY CHYB A PROBLÉMŮ Z PRAXE 

4.1 Místo dopravní nehody s velkými plochami 

 
Obr. 2: Letecký snímek rekonstruovaného místa [mapy.cz] 

Fig. 2: Aerial image of reconstructed area [mapy.cy] 

4.1.1 Pořízení snímků pomocí videokamery 
Na první pohled se použití videokamery jeví jako rozumná volba, jedná se o rychlejší postup 
než v případě použití fotoaparátu. Výsledek po použití kamery byl nepoužitelný. Výsledkem 
bylo převážně šedé mračno nedefinovatelného tvaru. Proč? Problém byla vysoká hustota 
provozu v daném místě, kdy se na snímcích různě střídala vozidla, chodci apod. Tento šum byl 
již zcela mimo schopnost algoritmu jej filtrovat. 
Model tedy byl nakonec vytvořen ze snímků pořízených fotoaparátem, kdy při pořizování 
snímků bylo dbáno na to, aby se na snímcích nevyskytovali chodci ani vozidla. 
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4.1.2 Neodpovídající rozměry po referenci 
Pro referencování modelu byly nejprve vybrány body na vozovce, vyznačené na obr. 3 červeně. 
Výsledný model, co do rozměrů, odpovídal geodeticky zaměřenému polygonu v podélném 
směru vozovky, neodpovídaly rozměry příčně na vozovku a natočení kolem osy vozovky. 
Chybou byl výběr kontrolních bodů blízkých přímce. Po zadání dalších dvou kontrolních bodů 
(vyznačeny fialově) byl problém odstraněn a model odpovídal geodeticky zaměřenému 
polygonu. 

 
Obr. 3: Zvolené kontrolní body pro referencování modelu [autor] 

Fig. 3: Chosen control points for model referencing [author] 

4.1.3 Nekonzistentní plochy, rozdílné barevnosti 
Na předchozím obrázku je také vidět, že plocha vozovky je nekonzistentní, v oblastech nájezdů 
v horní části obrázku. Dále je patrných několik hran v bodech asfaltu – v pravé části obrázku u 
vyústění chodníku ze spodu, a v levé části pod přechodem pro chodce. I v relativně „celistvých“ 
částech vozovky jsou patrné hrany, kde se skokově mění barva vozovky. 
Důvodem byly podmínky při pořizování snímků na místě. Dokumentace místa probíhala ke 
konci zimy, kdy se slunce pohybovalo stále ještě nízko nad obzorem a při pořizování snímků 
hrálo slunce a odlesky velkou roli, i jak může být patrné z obr. 2, kde se sever nachází na horní 
straně obrázku. Rozdíly, opět mimo schopnosti algoritmů pro jejich kompenzaci, jsou dobře 
patrné z následujícího obr. 4, na kterém je zachyceno stejné místo focené jednou po a podruhé 
proti slunci. 
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Obr. 4: Rozdíl focení po a proti slunci [autor] 

Fig. 4: Diference between shots taken with and against the sun [author] 

4.2 Fotogrammetrie vozidla v nevyhovujících světelných a prostorových podmínkách 

 
Obr. 5: Nevyhovující světelné podmínky [autor] 
Fig. 5: Unsuitable lightning conditions[author] 

V daném případě bylo vozidlo umístěno v hale, která byla slabě osvětlena zavěšenými světly, 
ale ve které byl světlík, kterým přímo za vozidlo svítilo ostré denní světlo. V tomto případě byl 
fotoaparát nastaven tak, že světlá část byla přesvětlená do té míry, aby se neztratily klíčovací 
terče, které definovaly kontrolní body. Tato oblast byla „obětována“ i z toho důvodu, že kromě 
terčů se zde nenacházelo pro daný případ nic podstatného. 
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Na fotce to není patrné, ale po levé straně vozidla bylo také velmi málo prostoru a při pořizování 
snímků bylo nutné fotit naslepo z místa nad vozidlem, které překáželo. Navzdory tomu 
výsledný model dopadl celkem dobře, viz obr. 6, zejména v oblasti poškození v zadní části. 

 
Obr. 6: Model poškozeného vozidla foceného v nevyhovujících světelných podmínkách 

[autor] 
Fig. 6: Model of a damaged vehicle photographed in usuitable lightning conditions[author] 

4.3 Místo nehody na polní cestě se vzrostlou trávou 
V tomto případě bylo velmi problematické provést orientaci snímků. Místo byla polní cesta 
s vyjetými kolejemi a vzrostlou trávou uprostřed (viz obr. 7), kdy právě model trávy mezi 
kolejemi byl důležitý. 

  
Obr. 7: Příklad fotogrammetrie místa, kde algoritmus nedokázal srovnat snímky[autor] 
Fig. 7: Example of photogrammetry of area where images could not be aligned by the 

algorithm [author] 

4.3.1 Jednotvárná textura, ruční zadávání klíčových bodů 
Jak je vidět, na snímcích se nacházely velké plochy s jednotvárnou texturou bez výraznějších 
prvků, které by mohly být programem detekovány. Dalším problémem bylo, že v době pořízení 
snímků foukal vítr, který hýbal s větvemi keřů v okolí cesty, takže i zde měl algoritmus 
problémy s porovnáváním klíčových bodů. 
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Řešením bylo zadat dostatečný počet klíčových bodů ručně tak, aby snímky mohly být 
algoritmem správně orientovány. Jako klíčové body lze vybrat jakýkoliv bod, který je 
dostatečně patrný a jednoznačně definovaný. Příkladem je na obrázku zvýrazněný roh 
vzrostlých plodin. Dále byly použity dostatečně jasně definované změny barevnosti trávy, 
případně některé části vyjetých kolejí. To přispělo k lepšímu spárování klíčových bodů, a 
nakonec i k dostatečně kvalitní rekonstrukci daného místa, viz obr. 8. 

 
Obr. 8: Model polní cesty a výška vzrostlé trávy s keři v okolí [autor] 

Fig. 8: Model of a dirt track and the height of grown grass with bushes nearby [author] 

4.3.2 „Singularita“ polohy snímků 
V některých případech, když jsou ručně zadávány klíčové body, může nastat situace, že 
program snímky orientuje tak, že velké části, někdy všem snímkům, určí program polohu 
snímků do jednoho bodu. Řídké mračno bodů se v tomto případě nevygeneruje, nebo 
vygeneruje naprosto nesmyslně. 
Tento případ nastal mj. při rekonstrukci této cesty. Je to způsobeno tím, že při zadávání 
klíčových bodů ve snímcích byly některé body prohozeny, tedy že bod, který je na většině 
snímků označen např. číslem 6, byl na některých snímcích (a stačí i jeden) označen např. 8, a 
naopak. Algoritmus pak sice snímky orientuje, ale nemůže se dopočítat korektního výsledku a 
všem snímkům stanoví stejnou polohu, i když třeba jiné natočení. 
Řešení je znovu projít a zkontrolovat ručně zadané klíčové body na všech snímcích. Jedná se o 
velmi časově a psychicky náročný proces a často může být rychlejší všechny označené klíčové 
bodu smazat a začít je na snímcích označovat znovu od začátku. 

4.4 Použití klíčovacích terčů pro referenci modelu vozidla 
Na následujícím obrázku je ukázaný příklad, jak můžou být klíčovací terče využity pro 
definování kontrolních bodů. Terč vlevo dole byl takto odskočený z důvodu přístupnosti 
vozidla vysokozdvižným vozíkem. Pro získání absolutních souřadnic těchto bodů, pokud 
nejsou zaměřeny geodeticky, je nutné znát jejich vzájemné vzdálenosti a také vzdálenost jedné 
z úhlopříček. Je dobré terče rozmístit tak, aby bylo možné pásmo protáhnout pod vozidlem a 
úhlopříčku změřit, a ne jak v tomto případě, kdy vyznačená vzdálenost nešla změřit kvůli 
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pravému zadnímu kolu vozidla a druhá vzdálenost byla větší než délka použitého pásma, takže 
vzdálenost bylo nutné měřit nadvakrát, čímž se pochopitelně zvyšuje šance na vnesení chyby 
do celého modelu. 

 

Obr. 8: Příklad rozmístění terčů kolem vozidla na definici kontrolních bodů komplikující 
měření [autor] 

Fig. 8: Example of the placement of targets for control pooints definition around the 
vehicle complicating measurements [author] 

5 ZÁVĚR 
Závěrem lze konstatovat, že fotogrammetrie je z hlediska dokumentace, ať již dopravní nehody 
samotné, poškození vozidel, nebo místa nehody z důvodu zadokumentování např. výhledových 
poměrů nebo pro lepší vizualizaci, poměrně perspektivní metoda, a to i s ohledem na relativní 
nenáročnost, co se vybavení týče. I s pořízením specializovaného programu se stále jedná o 
zlomek nákladů na pořízení laserového skeneru. 
Cílem zde bylo poskytnout základní návod a rady, jak s fotogrammetrií začít a na příkladech 
vlastních chyb ukázat, kde má metoda své hranice, limity, a jak řešit některé situace a problémy, 
které mohou při vytváření modelu pomocí fotogrammetrie nastat, na co si dát pozor a jak daným 
situacím předcházet. Zejména při pořizování snímků je vhodné vědět, jak snímky pořídit tak, 
aby nebylo nutné focení opakovat. Problémem při pokusu o opakování focení totiž může být 
časový odstup, nedostupnost vozidla na druhé focení, jehož poškození bylo dokumentováno, 
vzdálenost k místu dopravní nehody, které bylo rekonstruováno apod. 
K základním chybám může patřit podcenění povětrnostních podmínek na focení místa, pořízení 
snímků, které nedokáže algoritmus analyzovat a orientovat, případně další drobné chyby, které 
nejsou fatální z hlediska možnosti provést fotogrammetrii, ale přidělávají spoustu práce 
zpracovateli. 
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ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH DLE 
ZÁKONA Č.361/200, § 45 (VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMŮ A JEJICH POPIS) 

REMOVAL OF AN OBSTACLE TO TRAFFIC ON ROADS ACCORDING TO ACT 
NO. 361/200, § 45 (SELECTION OF BASIC TERMS AND THEIR DESCRIPTION) 

Josef Libertín6) 

ABSTRAKT: 
Problematika odstranění překážky provozu na komunikacích je dlouhodobě zcela opomíjena 
při vzdělávání odborníků v oblasti dopravy, včetně znalců pro silniční dopravu i v kurzech 
odborné způsobilosti budoucích dopravců k získání koncese dopravy. Současný vývoj intenzit 
dopravy na dálnicích v České republice (cca 1 200 km) vyžaduje centrální systémové řízení této 
činnosti dostupnou výkonnou technikou a technologiemi prací k zabezpečení plynulosti provozu 
na dálnicích v souladu s požadavky státu dle zákona č.361/2000 Sb, § 45.  

ABSTRACT: 
The issue of removing the traffic obstacle off road has long been completely neglected in the 
education of transport professionals, including experts, and in the courses of professional 
competence of future carriers to obtain a transport concession. The current development of 
traffic intensities on motorways in the Czech Republic (about 1,200 km) requires central system 
management of this activity by available power technological equipment and work technologies 
to ensure the flow of traffic on motorways in accordance with the requirements of the state 
pursuant to Act No. 361/2000 Coll., Section 45. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Překážka provozu na komunikaci; Vyproštění a odtah vozidla; Odstranění překážky provozu 
neprodleně; Náklady na odstranění překážky provozu; Správce pozemní komunikace; Koncese 
pro silniční dopravu; Asistenční služby pojišťoven; Pohotovostní technika. 

KEYWORDS: 
Obstacle to traffic on the road; Recovery and towing of the vehicle; Remove the obstruction 
immediately; Costs of removing the traffic barrier; Road administrator; Concessions for road 
transport; Insurance assistance services; Emergency technology.  

1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽKY 
PROVOZU NA DÁLNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Problematika odstranění překážky provozu na pozemních komunikacích dle § 45 zákona 
361/2000 Sb. (dále jen § 45) je v případě odstranění havarovaného vozidla a nákladu všeobecně  
vnímána jako činnost s technicky jednoduchou nakládkou věcí v terénu, často mimo vozovku 
a s následným odvozem (odtahem) na určené místo. Pokud odstranění překážky neprovede 
majitel havarovaného vozidla, je povinností správce komunikace překážku odstranit. Současně 
je obvykle předpokládáno majiteli havarovaných vozidel, že se jedná o záležitost, kde veškeré 
vynaložené náklady na likvidaci škod po havárii vozidla,  jsou pokryty pojištěním vozidla, což 
je však hrubý omyl.  

 
6) Ing. Josef Libertín, CSc. – Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství 
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Do současné doby se za dostatečné považují technologické postupy odstranění překážky 
provozu i na dálnicích v úrovni technického zabezpečení a řízení dané činnosti z konce 80. let 
minulého století, tj. bez centrálního řízení výjezdů k zásahům, s technikou v pohotovosti s 
nízkým výkonem (např. jeřáb o nosnosti 14 tun). Před 32 lety bylo v provozu cca 300 km dálnic, 
oproti současným cca 1 200 km s nesrovnatelnou intenzitou provozu. V souladu s rozvojem 
intenzit dopravy a s vývojem počtu druhu, kategorií a typů vozidel o hmotnostech 18 až 48 tun 
se výrazně zvýšil i počet nehod a poruch těžkých vozidel, které následně po havárii (poruše) 
tvoří na dálnicích překážku provozu. Stojící kolony vozidel zastaveného, nebo omezeného 
provozu narušují plynulost provozu a vzniklé škody státu a dopravní veřejnosti jsou 
nepřijatelné. 
Ztráty časů v kolonách stojících vozidel je třeba minimalizovat v souladu s §45, který zavazuje 
majitele havarovaného vozidla a správce komunikace překážku provozu po nehodě odstranit 
neprodleně.  
Současný stav dané problematiky řešení plynulosti provozu na dálnicích v ČR vyžaduje 
systémové řešení centrálního řízení odstranění překážky provozu na dálnicích o hmotnostech 
3,5 až 48 tun s nasazením odpovídající výkonné techniky v pohotovosti a s novými 
technologickými postupy, které umožní celkové doby zásahů minimalizovat na technicky 
přijatelnou dobu v souladu se zákonnými požadavky státu 

2 VYSVĚTLENÍ POJMU PŘEKÁŽKA PROVOZU NA SILNIČNÍ 
KOMUNIKACI 

Do současné doby existují rozpory o tom, zda havarované vozidlo v ochranném pásmu 
komunikace je, anebo není překážkou provozu na komunikaci. Základní příčinou rozporů je 
vliv na náklady při řešení zákonných požadavků státu dle § 45 oproti likvidaci škod po nehodě 
asistenčními službami.   
Odstranění překážky provozu na komunikaci se provádí na základě zákona o provozu na 
komunikaci s uvedením všech povinností majitele havarovaného vozidla, nebo správce 
komunikace. Rozsah činností a tím i výše nákladů na likvidaci škod, jakožto následků nehody, 
např. náklady na úklid provozních kapalin na vozovce, spotřebu materiálu sorbentu, 
ekologickou likvidaci kontaminované zeminy a zbytků z vozidel, je obvykle vyšší než následná 
úhrada škod pojišťovnou hrazených v rozsahu uznatelných nákladů dle pojistné smlouvy 
majitele havarovaného vozidla.  
Zákon o pojišťovnictví 277/2009 Sb. neumožňuje hradit veškeré náklady činností dle § 45, 
potažmo náklady na likvidaci škod po nehodě. Uvedené skutečnosti jsou z obecné neznalosti 
příčinou i soudních sporů majitelů havarovaných vozidel a vyprošťovacích firem. 
Obecná definice překážky provozu na komunikacích není známa jak mezi dopravci, ale i u 
řadových policistů a městských strážníků, kteří rozhodují dle závěrů Ústavního soudu ČR, co 
je, anebo není překážkou provozu na komunikaci. 

3 SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, STANOVISKO 
POLICIE ČR A NORMY PROJEKTOVÁNÍ SILNIC 

3 Zákon o provozu na pozemních komunikacích 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 
361/2000 Sb. 

4 Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 
5 Normy projektování silnic a křižovatek. 
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6 Související aktuální normy s technickými parametry překážky provozu na komunikaci 
a v jejím ochranném pásmu:  
a ČSN 73 6101 (736101) - Projektování silnic a dálnic 
b ČSN 73 6102 (736102) - Projektování křižovatek na pozemních 

7 Stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality k problematice odtahu 
silničních vozidel z pozemních komunikací.  

Citace základního principu překážky provozu v ochranném pásmu komunikace: Při úvahách, 
zda vozidlo tvoří překážku či nikoliv, je zapotřebí vždy vycházet jak z druhu silničního vozidla 
a pozemní komunikace, tak nepochybně i ze stavebního a dopravně technického stavu pozemní 
komunikace, povětrnostních podmínek, situace v provozu na pozemních komunikacích a ze 
vzdálenosti vozidla od tělesa pozemní komunikace, kdy je v této souvislosti zapotřebí se zabývat 
otázkou, do jaké míry je vozidlo ostatními účastníky silničního provozu z pozemní 
komunikace viditelné. – Ministerstvo vnitra ČR, č.j. MV – 77853-1/OBP-2015. 
Obecná definice překážky provozu: Dle souvisejících norem projektování komunikací, 
zákonných právních a bezpečnostních předpisů a dle stanoviska Ministerstva vnitra, se považují 
za překážku provozu všechny předměty na komunikaci a v ochranném pásmu dálnice, 
které přesahují stanovené technické parametry dle norem o projektování komunikací 
a jsou z vozovky viditelné. 

4 TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY PRO MINIMALIZACI DOBY 
OMEZENÍ PLYNULOSTI PROVOZU NA DÁLNICÍCH 

Počet speciální techniky a vyprošťovacích jeřábů v pohotovosti u vyprošťovacích firem, 
zejména pro havarovaná vozidla o hmotnostech nad 18 tun, je v současné době pro odstranění 
překážky provozu na dálnicích v ČR, zcela nedostatečný.  
Jeřáby o nosnosti nad 50 tun jsou v pohotovosti pouze u 3 vyprošťovacích firem v celé ČR. 
Ostatní firmy jsou závislé na okamžitém pronájmu jeřábů s tím, že dojezdová doba na místo 
nehody od vyhlášení výjezdu pohotovosti je uvažována až 3 hod, což je po přičtení doby 
samotných vyprošťovacích prací pro celkovou dobu omezení provozu na dálnici zcela 
neúnosné a pro stát nepřijatelné. 
Pro splnění systémového řešení centrálního řízení odstraňování překážek provozu dle §45  na 
všech dálnicích v ČR zpracoval Ústav soudního inženýrství VUT v Brně (dále jen ÚSI) pro 
roky 2022 až 2027 pro správce silnic a dálnic návrh centrálního řízení dané problematiky včetně  
počtu pohotovostní a ostatní  techniky na celkový  zásah  dle druhu a výkonu techniky  pro 14 
geografických teritorií dle charakteru dálnic, každé o délce cca 100 km. Návrh každého teritoria 
dálnice byl proveden s ohledem na intenzity provozu, na počet nehod, na charakter stavebních 
objektů na dálnici, včetně respektování vlivu počasí dle nadmořské výšky. V případě realizace 
návrhu ÚSI by bylo možné reálně předpokládat snížení doby zásahů, potažmo dob stání v 
kolonách na dálnicích v ČR oproti současnému stavu cca o 30% až 40%. 

5 VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO PROVOZU A 
EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

5.1 Technologie provozu odstranění překážky provozu a celkové náklady 
V současné době z neznalosti technologie vyprošťovacích prací existuje všeobecně mylná 
představa, že výkonná technika s vyšší jednotkovou cenou zdražuje celkové náklady odstranění 
překážky provozu, aniž by se vzalo v úvahu, že zkracuje dobu zásahu a tím i náklady, dle 
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charakteru nehody. Zejména asistenční služby (např. Global Assistance) obvykle vyžadují pro 
odstranění překážky provozu o hmotnosti nad 18 tun používat techniku s nízkou hmotností, 
s nízkým výkonem, a hlavně s nižší jednotkovou cenou. Výkonná technika s vyšší hmotností a 
jeřáby s nosností nad 20–50 tun odpovídající hmotnostem havarovaného vozidla, případně 
nákladu nad 18 tun je obvykle nahrazována větším počtem speciálních vozidel s nízkou 
hmotností a jeřáby s nosností 14 tun, kterých je dostatek. Následně použitý technologický 
postup prací při vyproštění prodlužuje celkovou dobu zásahu a tím zvyšuje i celkové 
náklady, které hradí majitel vozidla.  

5.2 Jednotková cena při odstranění překážky provozu na komunikaci. 
Vyprošťovací firmy provozují vyprošťování (nakládku v terénu) a odtah (odvoz) vozidel na 
určené místo na základě koncese silniční nákladní dopravy do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny a dle 
zákonných pravidel provozu a ekonomiky pro silniční nákladní dopravu. 
Cena přepravy v silniční nákladní dopravě pro třetí osobu je cenou smluvní, fakturovanou na 
základě obvyklé jednotkové ceny pro výkon vozidla. V případě odstranění překážky provozu 
je obecně používaná jednotka Kč/hod, která respektuje cenu výkonů vozidla v rozsahu 
nezbytných nákladů dle charakteru veškerých prací dle požadavku státu. Činnost a rozsah prací 
asistenčních služeb při likvidaci nehod je provozována dle zákona o pojišťovnictví na základě 
uzavřených pojistných smluv s majitelem vozidla v rozsahu uznatelných nákladů. Asistenční 
služby nemají zodpovědnost za plnění § 45,  zejména  úhrady všech nákladů majitelem 
havarovaného vozidla a provést odstranění překážky neprodleně.   
V této souvislosti je třeba připomenout, že přepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 
a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR jsou označeny jako výjimky.  
Výkony práce posádky speciálního vozidla (tahače) jsou do vzdálenosti 100 km od stanoviště 
vozidla vykazovány v interních záznamech dopravce a nejsou vedeny dle pravidel komerční 
dopravy. V případě větší vzdálenosti místa nehody od stanoviště speciálního vozidla, nebo 
jeřábu, např. při pronájmu, nebo vzdálenosti při odtahu na určené místo majitelem 
havarovaného vozidla, musí dopravce zajistit vedení záznamu o výkonu práce posádky dle 
nařízení ES č. 561/2006.  
Často používaná jednotková cena Kč/km pro odstranění překážky provozu na komunikaci v 
okruhu 100 km od stanoviště je nepřijatelná z následujících důvodů: 

a Pro speciální vyprošťovací vozidlo a autojeřáb v pohotovosti nelze plánovat výkon 
v km s péčí řádného hospodáře dle Občanského zákoníku. 

b Počet ujetých km technikou v pohotovosti za hospodářský rok je v omezeném úseku 
dálnice nahodilý podle počtu nehod a neporovnatelný s jinou komerční silniční 
dopravou.  

c Stanovení jednotkové ceny Kč/km metodikou porovnání cen s jiným druhem 
přepravy na základě výkonu, nebo obsahu motoru je ve výši nákladů na ujetý km 
neporovnatelné a takto stanovená jednotka výkonu speciálního vozidla v Kč/km je v 
okruhu do 100 km od stanoviště techniky v rozporu se zákonem o cenách.  

d Jednotková cena Kč/km pro odtah – odvoz havarovaného vozidla do vzdálenosti 
100 km stanovená porovnáním s jiným druhem přepravy kusového zboží, nebo 
celovozové zásilky nevyjadřuje ekonomicky oprávněné, nezbytné náklady za ujeté 
km.  
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5.3 Fakturace výkonů speciálního vozidla a  znalecký posudek  
Snaha o nízkou cenu úhrady nákladů dle § 45 vede v současné době k neskutečnému tlaku k 
dosažení ceny v úrovni uznatelných nákladů pojišťovny dle smlouvy s majitelem havarovaného 
vozidla. To má za následek, že při obecné neznalosti rozsahu požadavků státu dle § 45, včetně 
neznalosti provozních a ekonomických pravidel pro silniční nákladní dopravu, jsou u soudů 
předkládány znalecké posudky v rozporu s technickým provozem, případně i s ekonomickými 
pravidly dopravy, které soud následně uplatňuje v rozsudku.  
Vymýšlení nových „pravidel provozu přepravy, cen a fakturace výkonu speciálních vozidel“ 
pro odstranění překážky provozu ve znaleckých posudcích mimo rámec zákonných pravidel 
koncesované silniční nákladní dopravy, včetně nařízení (ES) č. 561/2006, může vést k mylným 
nebo i úmyslným závěrům v posudku. Zákonná pravidla pro provoz a ekonomiku silniční 
nákladní dopravy jsou platná pro všechny typy nákladních vozidel, včetně speciálních vozidel 
vybavených různým zařízením pro vyproštění (nakládací práce) a odtah (odvoz) havarovaného 
vozidla. 

6 ZÁVĚR 
Při odstranění překážky provozu na dálnicích je nutné respektovat požadavky státu a usilovat o 
minimalizaci škod po nehodách, včetně řešení technické přijatelnosti celkové doby omezení 
provozu na dálnicích.  
Článek uvádí jen některé základní závažné skutečnosti dané problematiky. Odstranění překážky 
provozu na komunikaci dle zákona 361/2000, § 45 je realizováno na základě koncese pro 
silniční nákladní dopravu v souladu s pravidly hospodářské činnosti dopravy pro přepravu 
všech věcí z místa nehody, které brání bezpečnému provozu vozidel na komunikaci. Cílem 
zákonných požadavků státu je neprodleně – okamžitě minimalizovat celkovou dobu omezení 
provozu na komunikaci. Veškeré náklady na odstranění překážky provozu, hradí dle 
ekonomických pravidel pro silniční dopravu, majitel havarovaného vozidla.  
Úhrada škod po havárii vozidla je řešena dle zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. ve výši 
uznatelných nákladů dle pojistné smlouvy majitele vozidla. 
To je základní rozdíl mezi odstraněním překážky provozu na komunikaci dle zákona 
361/2000 Sb. § 45 od asistenčních služeb pojišťoven při likvidaci škod po havárii vozidla. Oba 
uvedené zákony a navazující předpisy jsou základem i pro posuzování technické přijatelnosti a 
ekonomické efektivnosti dané problematiky ve znaleckých posudcích. 
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SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA & MODELOVÝ ROK V KÓDU VIN 
VEHICLE TYPE APPROVAL & MODEL YEAR IN VIN CODE 

Petr Mareš7) 

ABSTRAKT: 
Na konci roku 2021 byla vydána publikace „Znalecký standard č. I/2022 Oceňování silničních 
a zvláštních vozidel“, která je novelou „Znaleckého standardu č. I Oceňování motorových 
vozidel“ z roku 1990 a jeho změn z roku 1994 a 2005. Publikace nově pracuje, kromě jiného, 
s pojmy „typové schválení vozidla“ a „Modelový rok vozidla“. Tento příspěvek stručně 
vysvětluje problematiku typového schválení vozidla (ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích včetně jeho prováděcí vyhlášky č. 
341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích v aktuálním znění) a dále problematiku Modelového roku vozidla, 
kdy oba nové pojmy jsou nově využity pro stanovení doby provozu vozidla. 

ABSTRACT: 
At the end of 2021, the publication "Expert Standard No. I / 2022 Valuation of Road and Special 
Vehicles" was published, which is an amendment to "Expert Standard No. I" Valuation of Motor 
Vehicles" of 1990 and its amendments of 1994 and 2005. The publication works, inter alia, with 
the terms "vehicle type approval" and "vehicle model year". This paper briefly explains the 
issue of vehicle type approval (in the sense of Act No. 56/2001 Coll. On the conditions of 
operation of vehicles on roads, including its implementing decree No. 341/2014 Coll. On the 
approval of technical competence and Technical conditions of operation of vehicles on roads,) 
and the issue of the vehicle model year, when both terms are newly used to determine the 
operating time of the vehicle. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
typové schválení vozidla, homologace vozidla, předpisy EHK OSN, směrnice EU, VIN, 
Modelový rok vozidla 

KEYWORDS: 
vehicle type approval, vehicle homologations, ECE Regulations, EEC Directives, VIN, vehicle 
Model year 

1 ÚVOD 
Novelizovaný „Znalecký standard č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel“ (dále 
jen „Znalecký standard“) v první řadě vychází ze zákona o oceňování majetku ve znění účinném 
od 1.1.2021, ale kromě toho také zohledňuje zákon o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích včetně jeho prováděcích vyhlášek v aktuálním znění (Technická 
legislativa). Výsledkem je, kromě jiného, harmonizace pojmů vztahujících se k vozidlům 
včetně zohlednění detailní mezinárodní kategorizace vozidel, zavedení nových pojmů (např. 
typové nebo jednotlivé schválení technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních 
komunikacích, technické osvědčení vozidla, apod). Novinkou je rovněž možnost využití 
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typového schválení vozidla a Modelového roku uvedeného v kódu VIN vozidla pro stanovení 
data uvedení vozidla do provozu (technickým osvědčením vozidla pro vozidla podléhající 
registraci je „Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz)“, které již nezahrnuje 
údaj o roku výroby vozidla). 
Problematika schvalování vozidel je poměrně komplikovaná a tento příspěvek se věnuje části, 
zabývající se principy vztahujícími se ke schválení technické způsobilosti typu vozidla v ČR 
(pro vozidla podléhající registraci) a stanovení data uvedení vozidla do provozu ve smyslu 
Znaleckého standardu. 
Kód VIN (Vehicle Identification Number – Identifikační číslo vozidla) je dostatečně známým 
parametrem vozidla, který je v ČR definován normou ČSN ISO 3779 (300170) z dubna 2019, 
která přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 3779:2009. Tento příspěvek se zaměří 
hlavně na využití Modelového roku vozidla z VIN pro stanovení data uvedení vozidla do 
provozu ve smyslu Znaleckého standardu.  

2 SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA 

2.1 Zjednodušená historie schvalování  

• Ve chvíli, kdy se automobilismus začal úspěšně rozvíjet, nastala nutnost nějaké lokální 
resp. národní technické regulace stejně tak jako nastala nutnost vzniku pravidel pro 
používání motorových vozidel (dopravní předpisy). 
Každá země si vytvořila své národní technické předpisy/normy dle lokálních zkušeností 
a potřeb, a tím také vznikla potřeba zavedení kontroly a certifikace (vystavení jakéhosi 
osvědčení resp. certifikátu).  
Toto období lze považovat za počátek schvalování technické způsobilosti resp. 
národní certifikace. 
 

• V roce 1919 byla v Paříži založena federace výrobců automobilů známa pod označením 
OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles). Kromě 
výstav automobilů (autosalónů) se tato federace začala zabývat i možnostmi 
harmonizace technických předpisů. 
S nárůstem poptávky a výroby začali výrobci vozidel hledat další odbytiště mimo svůj 
region a narazili na různorodost lokálních požadavků, které nezřídka znamenaly 
nezbytnost zásahu do konstrukce vozidla, což vyžadovalo dodatečné náklady na úpravy 
a později i zvýšené náklady při vývoji nových vozidel. Proto byla harmonizace předpisů 
pro OICA tak zásadní. 
 

• V roce 1945 byla založena Organizace spojených národů (OSN), která nahradila 
předchozí Společnost národů. 
V roce 1947 byla založena Evropská hospodářská komise OSN – EHK OSN (United 
Nations Economic Commission for Europe, UNECE resp. ECE) s cílem pomoci 
ekonomickému rozvoji evropských členských zemí OSN narušených druhou světovou 
válkou. Česko resp. Československo bylo jedním ze zakládajících členů stejně jako v 
případě OSN. V současnosti má tato komise cca 56 členských států z Evropy, Ameriky 
a Asie a zabývá se zejména vzájemnou ekonomickou spoluprací.  Další země pak mají 
status „Přidruženého člena“. Sekretariát této komise sídlí ve švýcarské Ženevě. 
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Obr. 1 – Členské státy EHK OSN 

Fig. 1 – ECE Member States 
 

• V rámci EHK OSN byla v roce 1958 sjednána Dohoda o přijetí jednotných 
technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat 
a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání 
homologací, udělených na základě těchto pravidel. 
Přílohou dohody jsou Předpisy EHK OSN, které stanovují administrativní i technické 
požadavky na homologaci systémů vozidel, jejich konstrukčních částí nebo 
samostatných technických celků. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že příslušný Předpis 
EHK OSN se stává pro členskou zemi závazným pouze tehdy, pokud k němu daná země 
oficiálně přistoupí. Jde tedy o princip dobrovolného přistoupení ke každému 
jednotlivému Předpisu EHK OSN. Málokterá země akceptovala pro svůj vlastní trh 
všechny vytvořené Předpisy EHK OSN. 
Kromě vládních delegací se pravidelných jednání o harmonizaci technických předpisů 
účastní i tzv. nevládní organizace, což jsou zpravidla federace výrobců vozidel či jejich 
skupin a dílů: 

 
Obr. 2 – Nevládní organizace 

Fig. 2 – Non-governmental organizations 
 

V současné době je k dispozici cca 160 EHK OSN předpisů. Příklad je uveden na Obr. 
3.  
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Obr. 3 – Příklad EHK OSN předpisů 

Fig. 3 – ECE regulations example 
 

• V roce 1970 po vzniku Evropského společenství (dnes EU) začaly být v rámci 
Evropského hospodářského společenství (EHS) vypracovávány EHS/ES směrnice, 
které byly/jsou do jisté míry paralelní k Předpisům EHK OSN. 
Vzhledem k tomu, že EU funguje na principu směrnic, které musí být po jejich 
přijetí do určitého data zapracovány do lokálních legislativ členských států, nastal 
problém s předpisy EHK OSN, které se stávaly závaznými až po dobrovolném 
přistoupení dané země k jednotlivému Předpisu EHK OSN. Tento konflikt EU vyřešilo 
Směrnicemi EHS/ES/EU, které vlastně nahradily Předpisy EHK OSN na území EU. 
Tento „konflikt“ Předpisů EHK OSN a Směrnic EU vytvářel na jednu stranu úsměvné, 
ale na druhou stranu nelogické a pro výrobce vozidel drahé situace, kdy např. při 
zavádění třetích brzdových světel byla kategorie tohoto světla (označení „S3“ dle 
Předpisu EHK OSN č. 7) zapracována do příslušného Předpisu EHK OSN i Směrnice 
EU, ale použití resp. zástavba tohoto světla na vozidle byla vyřešena/definována pouze 
v Předpisu EHK OSN č. 48. Výrobci vozidel z EU tak kromě povinných homologací 
dle Směrnic EU museli navíc ještě zajistit homologaci dle EHK OSN č. 48.  Rozdíl byl 
i v požadavcích na bariérovou destrukční zkoušku, kdy Předpisy EHK OSN vyžadovaly 
homologaci/certifikát, kdežto Směrnice EU požadovaly doložení splnění daného 
předpisu pouze technickým protokolem výrobce. 
Pro Českou republiku se tyto Směrnice EHS/ES/EU staly závaznými vstupem do EU, 
tedy počínaje květnem roku 2004. Na rozdíl od původně dobrovolného přistoupení k 
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předpisům EHK OSN je nyní ČR povinna zapracovat platné Směrnice EHS/ES/EU do 
své legislativy. Příklad Směrnic EHS/ES/EU je uveden na Obr. 4.  
 

 
Obr. 4 – Příklad EU směrnic 

Fig. 4 – ECE directives example 
 

• V roce 1998 byla v rámci EHK OSN sjednána tzv. EHK Dohoda o celosvětově 
platných technických předpisech (Global Technical Regulations = GTR). Tato 
dohoda umožňuje vytvoření celosvětově platných technických předpisů, specifikujících 
vlastnosti konstrukcí vozidel tak, aby umožňovaly jak „schvalování“, tak 
„autocertifikaci“. 
Schvalování – proces, jehož kontrolní činnosti provádí příslušná státem pověřená 
autorita a jejímž výsledkem je certifikát o schválení technické způsobilosti, na jehož 
základě může výrobce nebo akreditovaný dovozce uvést nové vozidlo na daný trh 
(běžný postup v Evropě, Japonsku i jinde v Asii). V ČR je touto autoritou Ministerstvo 
dopravy ČR. 
Autocertifikace – velmi zjednodušeně řečeno výrobce nebo dovozce prohlásí/doloží 
předepsanou formou splnění všech předpisů a uvede vozidlo na trh. Příslušná autorita 
má pravomoc kontroly vozidla ze série dodané na trh a ověřit plnění příslušných 
předpisů včetně přijetí následných sankcí při zjištění nedostatků (běžný postup v USA 
a Kanadě). 
 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 85 

 
Obr. 5 – GTR – aktuální přehled 
Fig. 5 – GTR – actual overview 

 
• V roce 2007 došlo na mezinárodním poli v oblasti tvorby a aplikace technických 

předpisů pro schvalování a provoz vozidel na veřejných komunikacích k výraznému 
posunu směrem k harmonizaci a unifikaci předpisů mezi různými soustavami (ES/EU, 
EHK OSN, GTR, US předpisy apod.). 
Jedním z rozhodujících kroků byla v tomto případě publikace nové rámcové směrnice 
200/46/ES pro schvalování typu silničních vozidel o čtyřech a více kolech i následné 
Sdělení orgánů a institucí Evropské Unie „Status přistoupení ES k předpisům EHK 
OSN v oblasti schvalování vozidel ke dni 31.12.2007 (2008/C 47/04)“ o aplikaci 
velkého rozsahu předpisů EHK OSN podle EHK Dohody 1958. Obdobně se 
postupovalo/postupuje i u jiných kategorií vozidel. 
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• Pro úplnost je třeba zmínit, že i když USA a Kanada jsou členy EHK OSN a participují 
na tvorbě Předpisů EHK OSN, na vlastních územích aplikují své technické předpisy s 
označením „DOT“ (Department of Transportation). 
 

• Výhledově lze předpokládat, že stávající EHK OSN/ ES/ US/ … předpisy budou v rámci 
vyššího stupně celosvětové harmonizace technických předpisů pro schvalování 
silničních vozidel k provozu na pozemních komunikacích nahrazeny celosvětovými 
předpisy GTR. 

2.2 Význam pojmu „homologace“ z pohledu schvalování vozidla  
1. Homologací se v automobilovém odvětví rozumí osvědčení/certifikát vystavený 

příslušnou autoritou (v ČR Ministerstvem dopravy) dle příslušného technického 
předpisu EHK OSN nebo Směrnice EU, který potvrzuje plnění příslušného technického 
předpisu. Vlastní zkoušky pak provádí lokální pověřená mezinárodní homologační 
zkušebna. 
Zjednodušeně řečeno jde o certifikaci/ funkci výrobku, skupiny či systému dle 
příslušného předpisu. Výstupem je homologační certifikát dle daného předpisu. 
 
Každá homologační značka dle Předpisů EHK OSN začíná písmenem „E“ a kódem 
země, jehož rozkódování je uvedeno níže. Pak následuje číslo příslušného Předpisu 
včetně aktuální změny a číslo homologace. 
 
Každá homologační značka dle Směrnic EHS/ES/EU začíná písmenem „e“ a kódem 
země, jehož rozkódování je uvedeno níže. Pak následuje číslo příslušné Směrnice a číslo 
homologace. 
 

 
Obr. 6 – Přehled kódů zemí v homologační značce 
Fig. 6 – Country codes in the homologation mark 
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Obr. 7 – Příklad homologace EHK OSN 
Fig. 7 – ECE homolagiton example 

 

 
Obr. 8 – Příklad homologace EU 

Fig. 8 – EEC homolagiton example 
 

Homologační zkušebny v ČR: 

• TÜV SÜD Czech s.r.o. (dříve Ústav pro výzkum motorových vozidel - ÚVMV) 
• DEKRA CZ a.s. (dříve Ústav silniční a městské dopravy a.s. - ÚSMD)  
• IGTT, a.s. (Institut gumárenské technologie a testování, a.s.) 
• EZÚ, s.p. (Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.) 
 

2. Je-li výrobku udělena homologace, pak zpravidla musí být tato homologace (minimálně 
značka a číslo certifikátu) na výrobku vyznačena (např. pneumatiky, zrcátka, skla nebo 
světla vozidla): 
 

Homologační značka Číslo homologace/ certifikátu 

Legenda: 

E …….. homologace dle EHK OSN 

8 …….. homologace udělena v ČR 

10R-02 …  číslo předpisu EHK OSN – 
číslo změny (aktualizace) předpisu 

Následuje unikátní číslo homologačního 
protokolu 

 

Homologační značka 
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Obr. 9 – Homologace EHK OSN na pneumatice 

Fig. 9 – ECE homolagiton on a tyre 
 

 
Obr. 10 – Homologace EU na zrcátku 

Fig. 10 – EEC homolagiton on a mirror 
 

 
Obr. 11 – Kombinace homologací EHK OSN a EU na zrcátku 
Fig. 11 – ECE & EEC homolagitons combination on a mirror 

 
 
 
 

Číslo homologace 

Homologační značka 
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Obr. 12 – Kombinace homologací EHK OSN na světlometech 

Fig. 12 – ECE homolagitons combination on headlights 
 

 
Obr. 13 – Homologace EHK OSN na oknech vozidla (včetně DOT certifikace) 
Fig. 13 – ECE homolagiton on vehicle windows (including DOT certification) 
 

3. Je-li homologace udělena skupině či systému, může být tato homologace vyznačena na 
samostatném štítku umístěném na vozidle, ale zpravidla je uvedena pouze v 
dokumentaci výrobce předkládané s žádostí o schválení technické způsobilosti typu 
vozidla. 

4. U vozidel prodávaných jako nová v EU musí mít každé vozidlo na výrobním štítku 
vyznačenu tzv. „globální homologaci“ neboli „WVTA“ (Whole Vehicle Type 
Approval) nebo „ECWVTA“ (European Community Whole Vehicle Type 
Approval) neboli „Homologace typu vozidla jako celku“ dle Směrnice EU č. 
2007/46/ES (pro osobní automobily, autobusy, nákladní a přípojná vozidla), 
2003/37/ES (pro zemědělské a lesnické traktory) a 2002/24/ES (pro motocykly a lehká 
tří a čtyřkolová vozidla), což jsou certifikáty prokazující získání všech předepsaných 
dílčích homologací dle Směrnic EU jednotlivých částí, skupin či systémů. Jde o zcela 

Označení, že jde o 
světlomet s 
„plastovým sklem“ 

Dílčí homologace potkávacího a 
dálkového světlometu a směrového 
světla (xenony) 

Označení kategorie 
směrového světla 

Parametr „svítivosti“ 
světlometu (potkávací + 
dálková) – je limit na součet 
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zásadní typový certifikát EU, který je podkladem pro národní typové schválení v ČR, 
ale v žádném případě jej nenahrazuje. 

 

       
Obr. 14 – WVTA příklad (dle Směrnice EU č. 2002/24) 

Fig. 14 – WVTA example (based on EEC directive No. 2004/24) 
 

 
Obr. 15 – Výrobní štítek s homologací WVTA (2001/116 je starší verze WVTA) 

Fig. 15 – Production label incl. WVTA homologation (2001/116 is older WVTA version) 
 
Předpisy EHK OSN historicky neměly homologaci typu vozidla jako celku (WVTA). 
To se změnilo v červenci 2018, kdy byl vydán předpis EHK OSN č. 0 – Jednotná 
ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) 
[2018/780]. Zkratka IWVTA znamená International Whole Vehicle Approval. 
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Obr. 16 – Předpis EHK OSN č. 0 
Fig. 16 – ECE regulation No. 0 

 
5. Na základě výše uvedeného je tedy nezbytné chápat homologaci jako 

osvědčení/certifikát vztažený k výrobku (ať už jde o součást/skupinu/systém nebo 
vozidlo jako takové). Osvědčení/certifikát prokazuje vlastnosti výrobku, ale v 
žádném případě ho nelze zaměňovat za schválení technické způsobilosti pro 
provoz/použití na pozemních komunikacích v ČR. 
 

2.3 Česká legislativa pro schvalování technické způsobilosti vozidla  

• Schvalování technické způsobilosti vozidla je v ČR řešeno příslušnou legislativou 
spravovanou Ministerstvem dopravy: 

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 
30/1999 Sb., v aktuálním znění 

 
Obr. 17 – Zákon č. 56/2001 Sb. 
Fig. 17 – Act No. 56/2001 Coll. 
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• Vyhláška č. 341/2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění v aktuálním 
znění 

 
Obr. 18 – Vyhláška č.341/2014 Sb. 

Fig. 18 – Decree No. 341/2014 Coll. 
 

2. Proces schvalování technické způsobilosti před vstupem do EU probíhal tak, že výrobce 
nebo akreditovaný dovozce požádal písemnou formou Ministerstvo dopravy o schválení 
technické způsobilosti typu vozidla a přiložil nezbytnou technickou dokumentaci, 
zpravidla homologace dle předpisů EHK OSN pro danou kategorii vozidel. 
Homologace dle Směrnic EU nemohly být plnohodnotně akceptovány, protože ČR 
nebyla členem EU a tedy Směrnice EU nebyly součástí lokální legislativy, ale 
Ministerstvo dopravy je akceptovalo jako plnohodnotný technický protokol sloužící 
jako podklad pro schválení typu vozidla. Ministerstvo dopravy na základě předložených 
materiálů rozhodlo o nezbytném rozsahu kontrol resp. testů, které zpravidla prováděla 
pověřená zkušebna.  

3. Vstupem do EU se schvalování technické způsobilosti typu vozidla stalo více formální 
záležitostí, protože jako člen EU byla ČR povinna akceptovat a plnohodnotně 
zapracovat Směrnice EU do lokální legislativy. 
 

2.4 Schvalování technické způsobilosti typu vozidla v ČR 
1. Typem silničního vozidla se rozumí silniční vozidla určité kategorie, jež se shodují 

alespoň v základních znacích. Typ vozidla může zahrnovat varianty a verze. Základní 
znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie prováděcí 
právní předpis. 
Typ silničního vozidla schvaluje Ministerstvo dopravy na žádost výrobce. Výrobce, 
který nemá sídlo na území členského státu, je pro celé řízení o schválení typu povinen 
ustanovit zmocněnce, který má na území členského státu sídlo nebo trvalý nebo 
obdobný pobyt. 
 

2. Splnění technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků (zpravidla 
nebo mezinárodních technických požadavků, shodnost typu silničního vozidla s údaji 
v dokumentaci (kterou bývá zejména WVTA) a srovnatelnou úroveň bezpečnosti 
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silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí ověří 
ministerstvo nebo technická zkušebna. 

3. Pokud ministerstvo schválí typ silničního vozidla, vydá žadateli osvědčení o schválení 
typu. Přílohou osvědčení o schválení typu je dokumentace přiložená k žádosti o 
schválení typu a kopie zkušebních protokolů (dále jen „schvalovací dokumentace“) a 
seznam schvalovací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě. 
Pokud byl schvalovaný typ již schválen jiným členským státem s platností na jeho 
území, provede se výše zmíněné ověření jen v rozsahu, ve kterém není splnění 
příslušných podmínek prokázáno tímto schválením. 
 

 
         Obr. 19 – Příklad CZ typového schválení vozidla z roku 2002 
         Fig. 19 – Example of the CZ vehicle type approval from 2002 

 
Přílohou k osvědčení o technické způsobilosti silničního vozidla jsou Základní 
technické popisy schváleného typu vozidla pro každou variantu a verzi vozidla (dále jen 
„ZTP“) nebo ZTP-COC (ZTP generované výhradně v elektronické formě 
automatickým převodem z elektronických COC listů (Certificate Of Conformity) 
výrobce vozidla). Na ZTP jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako 
podklad k vyplňování technického osvědčení vozidla (Technického průkazu u vozidel 
podléhajících registraci). 

4. Držitel Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla je zpravidla tímto 
schválením také oprávněn zapisovat údaje ze ZTP do „nových“ technických osvědčení 
(Technický průkazů) vozidel a řádně vyplněná technická osvědčení (Technické 
průkazy) dodávat zákazníkům s prodávanými novými vozidly. 

5. Vztah mezi homologacemi a schválením technické způsobilosti typu vozidla je velmi 
zjednodušeně uveden na Obr. 20. 
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         Obr. 20 – Zjednodušené schéma typového schválení vozidla v ČR 
         Fig. 20 – Simplified scheme of vehicle type approval in the Czech Republic 

 
6. Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento příspěvek se věnuje pouze typovému schvalování 

vozidel, ale pro úplnost je třeba zmínit, že příslušná legislativa v rámci schválení typu 
rovněž řeší schvalování „nedokončených vozidel“ (vozidla k dostavbě nebo přestavbě, 
apod) a dále schvalování přestaveb vozidel, schvalování vozidel jednotlivě vyrobených 
či dovozených a schvalování výbavy vozidel. 
 

2.5 Technický průkaz vozidla – záznam o schválení technické způsobilosti 
1. Znalecký standard v kapitole 1.1.6 Datum uvedení do provozu, kromě jiného, uvádí: 

 „Pro vozidlo prodané jako nové v ČR na základě shodnosti s typem, jehož technická 
způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem 
dopravy ČR, se jako datum prvního uvedení do provozu uvažuje datum první registrace 
vozidla.“ 
Pro vozidlo, kterému bylo vydáno technické osvědčení vozidla (Technický průkaz) na 
základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla (např. individuální 
výroba nebo dovoz ze zahraničí) platí jiné podmínky. 

2. Způsob schválení vozidla je uveden v sekci „Záznam o schválení technické 
způsobilosti“, kdy  
e V případě typového schválení je potvrzení o schválení technické způsobilosti 

k provozu na pozemních komunikacích vyplněno výrobcem (zmocněncem) bez 
uvedení čísla schválení, protože číslo typového schválení vozidla (u starších vozidel 
číslo ZTP a ES) je uvedeno na začátku sekce „Technický popis vozidla“. 

f V případě jednotlivého schválení je potvrzení o schválení technické způsobilosti 
k provozu na pozemních komunikacích včetně příslušného čísla schválení vyplněno 
příslušným schvalovacím orgánem (např. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
apod.).  

 
 
 

Dílčí homologace výrobku, skupiny či systému 

Homologace typu vozidla jako celku (WVTA) 

Schválení technické způsobilosti typu vozidla v ČR 

Vystavení technického osvědčení (Technického průkazu) výrobcem 
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  Obr. 21 – Příklad současného Technického průkazu 
         Fig. 21 – Current Technical proof example 

 
 
 
 
 
 

Toto je číslo WVTA/ Globální homologace/ 
Homologace dle směrnice EU pro vozidlo jako 
celek 
E9 – homologace EU udělená ve Španělsku 
2007/46 – číslo Směrnice EU (rok a pořadové 
číslo) 
3146*09 – číslo homologace 

Potvrzení 
výrobce  
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         Obr. 22 – Příklad staršího Technického průkazu 

         Fig. 22 – Older Technical proof example 
 

Číslo schválení typu a varianty vozidla v ČR 
7242 je číslo Osvědčení o tech. Způsobilosti typu vozidla (ŠKODA YETI) 
025 je číslo varianty vozidla ŠKODA YETI (1.4 TSI 90kW M5) 
 02 je číslo změny v rámci předešlé varianty (např. změna v emisích, apod.) 

Toto je číslo WVTA/ Globální 
homologace/ Homologace dle 
směrnice EU pro vozidlo jako celek 
e11 – homologace EU udělená v UK 
2007/46 – číslo Směrnice EU (rok a 
pořadové číslo) 
0010 – číslo homologace 

Potvrzení 
výrobce  
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Datum první registrace vozidla je po registraci vozidla uveden v sekci „Základní údaje 
o registraci“.  
 

 
         Obr. 23 – Technický průkaz – Sekce pro registraci vozidla 
         Fig. 23 – Technical proof – Vehicle registration sections 

 
Platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla (známá také pod pojmem „Platnost 
STK“) je po registraci vozidla uvedena v sekci „Osvědčení o technické způsobilosti 
vozidla“. 

 
         Obr. 24 – Technický průkaz – Sekce Osvědčení o technické způsobilosti vozidla 

         Fig. 24 – Technical proof – Vehicle Technical Certification Section 
 

3 MODELOVÝ ROK V KÓDU VIN 

3.1 Co je VIN 
VIN (Vehicle Identification Number – Identifikační číslo vozidla) je mezinárodně 
jednoznačný identifikátor vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke 
karoserii vozu nebo vyražený do karosérie samotné. Ražení VIN se obvykle provádí 
předformovanými raznicemi až po lakování karosérie, umístěno bývá většinou na obtížně 
dostupné a záměnné části nosného skeletu, u modernějších vozů je často vyraženo na 
několika místech, kromě základního umístění také v průhledu stínícího lemu předního 
okna i na dalších, nezveřejňovaných místech. 

 

3.2 Struktura VIN 
1. Číslo je tvořeno 17-ti písmeny a číslicemi, jeho formát je od roku 1983 určen 

mezinárodní normou ISO 3779:1983. Jak již bylo uvedeno v Úvodu, v ČR je VIN 
aktuálně definován normou ČSN ISO 3779 (300170), která přejala anglickou verzi 
normy ISO 3779:2009. 
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Ve VIN kódu se používají číslice a znaky anglické abecedy zpravidla kromě písmen I, 
O a Q, u kterých by hrozila záměna s číslicemi 0 a 1. Někteří výrobci to ale nerespektují. 

 
         Obr. 25 – Sekce VIN kód 

         Fig. 25 – VIN code sections 
 

2. Sekce WMI (World Manufacturer Identifier) je světový identifikátor výrobce 
definovaný normou ISO 3780:2009. U malosériových výrobců (do 500 aut ročně) se 
jako třetí znak používá „9“ a další tři znaky kódu výrobce jsou umístěny na pozicích 13, 
14 a 15. Velkým výrobcům je naopak přiděleno několik kódů, někteří z nich třetím 
znakem rozlišují např. druh vozu (autobus, nákladní automobil), část firmy apod. 

 
První znak určuje region, ve kterém výrobce působí. 

 
Obr. 26 – VIN Regiony 
Fig. 26 – VIN Regions 

 
Druhý znak upřesňuje stát, ve kterém výrobce působí. 
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Obr. 27 – Příklady států ve VIN 

Fig. 27 – Country examples in VIN 
 

Třetí znak je určován národními úřady pro standardizaci a definuje výrobce vozidla. 

  
Obr. 28 – Příklady výrobců ve VIN 

Fig. 28 – Producer examples in VIN 
 

3. Sekce VDS (Vehicle Description Section) je popisná sekce vozidla, která popisuje 
technické charakteristiky vozidla. Jsou v něm obsaženy obecné informace, které jsou 
totožné pro každé vozidlo daného typu a modifikace. Tato část VIN kódu není nijak 
mezinárodně normována a záleží jen na výrobci, jaké informace uvede. 

Na deváté pozici zleva někteří výrobci uvádějí tzv. „Kontrolní číslici“ , která zajišťuje, 
že chyba v přehlédnutí je odhalena jako neplatné VIN (původ je v USA). Pro výpočet 
kontrolní číslice se určí hodnota každého znaku podle Obr. 29 (číslice ve VIN používají 
svou vlastní hodnotu). 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 100 

 
Obr. 29 – Tabulka hodnot znaků ve VIN 
Fig. 29 – Table of VIN positions values 

  
Poté se hodnota každého znaku vynásobí váhou odpovídající pozici znaku ve VIN kódu 
(pochopitelně s výjimkou samotné kontrolní číslice) podle Obr. 30 (např. první pozice 
ve VIN má definovaný osminásobek, poslední dvojnásobek, apod). 

 
Obr. 30 – Tabulka násobků VIN pozic 

Fig. 30 – Table of VIN positions multiples 
 

Všechny součiny pro jednotlivé VIN pozice se sečtou a výsledek se vydělí jedenácti. 
Zbytek po dělení tvoří kontrolní číslici, v případě, že vyjde roven 10, použije se písmeno 
X.  

 
Obr. 31 – Příklad výpočtu kontrolní číslice 

Fig. 31 – Example of Control Digit calculation 
 

Z Obr. 31 vyplývá, že součet součinů je 273, děleno 11 je 24, zbytek po dělení je 9 
(kontrola 24*11=264 a do 273 zbývá 9). Kontrolní číslice tedy musí být 9, což 
v daném případě odpovídá. 

4. Sekce VIS (Vehicle Indicator Section) je rejstříkový kód vozidla, který může 
obsahovat Modelový rok vozidla, montážní závod, rejstříkový kód vozidla a v případě 
výrobců s max. počtem roční produkce 500 vozidel i specifikaci výrobce v návaznosti 
na příslušnou informaci v sekci WMI (bod 2 výše). 
 

3.3 Modelový rok ve VIN 
Modelový rok vozidla, pokud ho výrobce vozidla zohledňuje, je ve VIN uveden na 
desáté pozici zleva (sekce VIS) a není rokem výroby vozidla. ISO norma 3779:2009 
definuje kódy pro jednotlivé Modelové roky, které jsou uvedeny na Obr. 32. Pro úplnost 
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je třeba zmínit, že zmíněná ISO norma v textu neuvádí formulaci „Modelový rok“ , ale 
pouze „rok“, nicméně v příloze, kde jsou uvedeny příklady VIN kódů s rozpisem je již 
Modelový rok zmíněn. 

 
Obr. 32 – Kódy Modelových roků ve VIN 

Fig. 32 – Model Year codes in VIN 
 

3.4 Vznik a historie Modelového roku vozidla 
1. Koncept každoročních změn provedení vozidla byl v USA (po vzoru módního 

průmyslu) zaveden společností General Motors ve dvacátých letech dvacátého století. 
Zákazníci tak mohli a mohou mezi jednotlivými provedeními vozidla snadno rozeznat. 
Například první Chevrolet Suburban byl představen v roce 1934 (vyráběn byl od roku 
1935) a stejný typ vozidla se vyrábí i dnes. Modelový rok 1935 tohoto vozidla je na 
Obr. 33 a Modelový rok 2022 je na Obr. 34. 
 

 
Obr. 33 – Suburban Modelový rok 1935 
Fig. 33 – Suburban Model Year 1935 
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Obr. 34 – Suburban Modelový rok 2022 
Fig. 34 – Suburban Model Year 2022 

 
2. Modelový rok v USA obvykle začíná v srpnu až září předchozího kalendářního roku 

(i když to může být například s příchodem nového modelu vozidla kdykoliv jindy). 
Období po prázdninách bylo velmi oblíbené pro prezentování a prodej nového 
provedení vozidla prostřednictvím televizních reklam. Ve třicátých letech prezident 
Franklin D. Roosevelt vydal nařízení, které požadovalo zavádění nových Modelových 
roků vozidel na podzim roku předchozího s cílem standardizovat zaměstnanost 
v automobilovém průmyslu. Praxe zahájení výroby příštího modelu před koncem roku 
se v USA stala dlouholetou tradicí a ostatní svět ji více či méně převzal. 
Modelový rok v Evropě, pokud ho výrobce používá, nemá žádné definované období, 
takže nejčastěji jsou změny Modelového roku spojeny s představením nového 
provedení vozidla na autosalonech v Ženevě (březen) a střídavě ve Frankfurtu nebo 
Paříži (září) nebo s uvedením nového typu vozidla na trh. Někteří výrobci přes léto 
(období dovolených, kdy je i malá poptávka zákazníků) přeruší na několik týdnů 
výrobu, zaměstnance pošlou na dovolenou a upraví výrobní linku pro nové provedení 
vozidla resp. pro nový Modelový rok vozidla. 
 

3.5 Použití Modelového roku ve Znaleckém standardu 
Znalecký standard v kapitole 1.1.6 Datum uvedení do provozu, kromě jiného, pro 
jednotlivě schvalovaná vozidla uvádí: 
„Pokud identifikační číslo (VIN) obsahuje údaj o modelovém roku vozidla, zjistí se 
modelový rok. Pokud rok uvedený v datu první registrace vozidla odpovídá 
modelovému roku vozidla, příp. roku předchozímu, jako datum prvního uvedení do 
provozu se uvažuje datum první registrace vozidla. Jinak se jako datum prvního uvedení 
do provozu uvažuje datum 31. prosince roku odpovídajícího modelovému roku.“ 
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Obr. 35 – Schema využití Modelového roku 

Fig. 35 – Model Ydear usage scheme 
 

4 ZÁVĚR 
V porovnání s předchozí verzí Znaleckého standardu, kde zásadním parametrem pro určení 
doby provozu vozidla byl pouze rok výroby vozidla, který se ale již od roku 1995 
v Technických průkazech vozidel neuvádí, aktuální verze Znaleckého standardu umožňuje 
znalci dle kapitoly „1.1.6 Datum uvedení do provozu“ využít více možností pro stanovení doby 
provozu vozidla na základě běžně dostupných údajů uvedených v Technickém průkazu bez 
nutnosti někdy komplikovaného zjišťování roku výroby vozidla. 
Znalec z Technického průkazu nyní jednoduše zjistí, zda bylo vozidlo v ČR typově schváleno, 
případně Modelový rok vozidla (pokud je ve VIN uveden) a dle výše uvedené kapitoly 1.1.6 
Znaleckého standardu stanoví datum uvedení do provozu. Možnost využití roku výroby ve 
Znaleckém standardu zůstala pro případy, kdy nelze využít nově definovaných možností.  
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ANALÝZA VYHÝBACÍCH MANÉVRŮ MODERNÍCH VOZIDEL 
MODERN VEHICLES’ LANE CHANGE MANOEUVRE ANALYSIS  

Roman Mikulec8) 

ABSTRAKT: 
S problematikou vyhýbacích manévrů se lze ve znalecké praxi setkat především, při analýze 
dopravních nehod v případech, ve kterých byl tento manévr součástí přednehodového nebo 
nehodového děje a v případech, ve kterých se vyhýbací manévr jeví jako validní, technicky 
přijatelná možnost odvrácení střetu. V rámci této problematiky je nutné zohlednit jízdní limity 
vozidel a jejich postupný technologický vývoj, zejména v oblastech podvozkových skupin, 
brzdové soustavy, pneumatik a asistenčních systémů, který má přímý vliv na jízdní stabilitu 
vozidla při dynamických jízdních manévrech. 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 vyhýbacích manévrů moderních vozidel, provedených na 
základě normy ISO 3888-2 – „Vyhýbací manévr“ (a to jak v souladu s normou, tak 
neparametrickými testy). Výsledné naměřené limitní hodnoty příčného zrychlení byly použity 
pro úpravu a ověření empirického vzorce pro výpočet doby manévru (tzv. Kovaříkova vzorce). 

ABSTRACT: 
The issue of lane-change manoeuvres can be encountered in expert practice primarily in the 
analysis of traffic accidents in cases in which the manoeuvre was part of the pre-crash or crash 
scenario and in cases in which the evasive manoeuvre appears to be a valid, technically 
acceptable option for avoiding the crash. In this context, it is necessary to consider the driving 
limits of vehicles and their progressive technological development (especially in the areas of 
chassis groups, tyres and assistance systems), which have a direct impact on the driving 
stability of the vehicle during vigorous manoeuvres. This is most pronounced when driving on 
surfaces with reduced adhesion, which is most often encountered in the form of wet road 
surfaces. This paper deals with the analysis of the avoidance manoeuvres of modern vehicles, 
carried out on the basis of ISO 3888-2 - "Avoidance Manoeuvre" (both in accordance with the 
standard and non-parametric tests). The resulting measured limiting values of lateral 
acceleration were used to modify and validate the empirical formula for calculating the 
manoeuvre time (the so-called Kovařík formula). 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Vyhýbací manévr, mokrý povrch vozovky, jízdní limity, doba jízdního manévru 

KEYWORDS: 
Lane-change manoeuvre, wet road surface, driving limits, manoeuvre duration 

1 ÚVOD 
S jízdním manévrem příčného přemístění se lze běžně setkat při předjíždění vozidel, nebo 
náhlém vybočení z důvodu vyhýbání se překážce. V případě, že je tento manévr součástí 

 
8) Mikulec, Roman, Ing. – Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 
roman.mikulec@vut.cz 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 106 

nehodového děje, je nutné provést jeho analýzu a určit dobu potřebnou pro vykonání manévru, 
pro stanovení časového průběhu jednotlivých událostí. [1] 
Teoreticky nejkratší doba, za kterou lze vyhýbací manévr provést, lze stanovit na základě 
zjednodušujícího předpokladu, při kterém je průběh příčného zrychlení vozidla (v rámci tohoto 
manévru) uvažován stejný jako funkce sinus, tedy ay=A·sin(ω·t), kde amplituda A je maximální 
dosažené příčné zrychlení ay max. Postupnou integrací je získán vztah závislosti příčné rychlosti 
na čase a další integrací pak průběh příčné složky dráhy v závislosti na čase a z těchto následně 
vztah pro výpočet času, potřebného pro příčné přemístění (1). [1] 

𝑡𝑡 ≥ 2,51�
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (1) 

Jelikož, oproti teoretickému (sinusovému) průběhu křivky příčného zrychlení na počátku 
náběhu zrychlení a na jeho konci, po jeho ustálení na nulu, jsou na skutečné křivce průběhu 
zrychlení tzv. přechodnice, je skutečný čas potřebný pro vykonání manévru delší. Z tohoto 
důvodu byl vztah (1) upraven na základě praktických jízdních zkoušek navýšením hodnoty 
konstanty před odmocninou na 3,13, (úprava známá jako Kovaříkův vzorec v Bradáčově 
úpravě) (2). [2] 

𝑡𝑡 = 3,13�
y

𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 (2) 

Zahraniční alternativou Kovaříkova vzorce je pak tzv. Weisův vztah, který lze za určitých 
zjednodušujících předpokladů upravit do stejné podoby jakou má Kovaříkův vzorec, lišící se 
pouze hodnotou konstanty před odmocninou (cca 2,67). [1], [2] 
S analýzou vyhýbacího manévru změny jízdního pruhu se lze rovněž setkat v dizertační práci 
[11], ve které autor odvodil model doby manévru na základě úvahy vstupů o konstantním 
zrychlení, čímž bylo možné odvodit trajektorii po křivce, tvořené dvěma kruhovými oblouky. 
Tímto bylo dosaženo stejného tvaru rovnice výpočtu doby vyhýbacího manévru, jako je (2).  
Podobná analýza byla rovněž uvedena ve studii [5] nebo [15]. Tyto modely se však ukázaly 
jako nespolehlivé pro nekritické situace, jakými je např. běžné předjíždění vozidel, jak uvádí 
studie [14]. 
Stanovení nového koeficientu pro výpočet minimální doby potřebné pro příčné přemístění 
vozidla vybaveného elektronickým stabilizačním systémem jízdní dynamiky bylo uvedeno 
rovněž v dizertační práci [10], kde je uvedeno rozmezí hodnoty konstanty 2,6 až 2,7. 

2 STANOVENÉ CÍLE 
V souvislosti s výpočtem doby manévru příčného přemístění se lze nejčastěji setkat s 
empirickými vzorci (např. výše uvedeným Kovaříkovým vzorcem), které se od sebe mnohdy 
liší pouze hodnotou matematické konstanty. Z pohledu znalecké praxe je obvykle známa příčná 
vzdálenost, o kterou se vozidlo přemístilo jakožto první ze vstupních veličin empirických 
vzorců. Druhou podstatnou vstupní veličinou těchto vzorců je hodnota příčného zrychlení, 
výstupní veličinou je pak doba manévru. 
Cílem této studie je prezentace podstatných vstupních i výstupních veličin výpočtů vyhýbacího 
manévru. Tyto veličiny budou následně použity pro ověření současných výpočtových postupů 
a jejich případnou úpravu. Představeny při tom budou i limitní hodnoty pro vymezení hranice 
technické přijatelnosti manévru. 
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Jelikož potřebné veličiny nelze získat běžným pozorováním, nebo např. analýzou 
videozáznamů z palubních kamer vozidel, bylo přistoupeno k experimentálnímu měření v 
podobě jízdních zkoušek s moderními vozidly. 

3 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 
Experimentálním měřením je možné získat potřebná data v kontrolovaném prostředí a omezit 
tak vliv okolí (např. okolní provoz vozidel) na samotné měření. Zejména provedení vyhýbacího 
manévru až na hranici jízdní stability v běžném silničním provozu se jeví jako velmi 
nebezpečné až nemožné. 
Pro kompletní analýzu doby manévru příčného přemístění bylo dále potřeba vymezit jeho 
počátek a konec. Touto problematikou se ve své dizertační práci zabýval [6], 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 nepřihlíží. 

3.1 Měřicí a záznamová zařízení 
V rámci experimentálního měření byly použity takové přístroje, které byly schopny poskytnou 
podstatné veličiny pro výpočtové modelování. Těmito přístroji byly: 

• XL Meter (tříosý akcelerometr) 
• Racelogic PerformanceBox (dále jen Racelogic – zařízení, vyhodnocující jízdní 

dynamiku vozidla z dat GPS) [12] 
• VBOX Video HD2 (dále jen VBOX Video – zařízení, zaznamenávající video a 

synchronizující záznam s údaji o jízdní dynamice, vyhodnocené z dat GPS) [12] 

3.2 Měřená vozidla 
Měření byla provedena s vozidly značky Škoda, zastupující nejrozšířenější značku vozidel na 
českých silnicích a širokou škálou typů vozidel, tj. od malých vozidel po vozidla typu SUV. 
Výsledky těchto měření byly publikovány např. v rámci studií [7], [8] nebo[9]. 
 

Tab. 1 – Vozidla použitá v jednotlivých sériích jízdních zkoušek 
Tab. 1 – Vehicles used in each series of driving tests 

Série jízdních zkoušek č. 1 

Vozidlo Rok výroby Třída vozidla 

Škoda Fabia III 1.4 TDI 2015 Malé vozidlo 

Škoda Superb III 2.0 TDI 2015 Vyšší střední 

Série jízdních zkoušek č. 2 
     
     

Vozidlo Rok výroby Třída vozidla 

Škoda Superb III 1.4 TSI kombi 2016 Vyšší střední 

Škoda Superb III 1.4 TSI 2016 Vyšší střední 

Série jízdních zkoušek č. 3 
     
     

Vozidlo Rok výroby Třída vozidla 
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Škoda Octavia III 1.5 TSI 2018 Nižší střední 

Série jízdních zkoušek č. 4 
     
     

Vozidlo Rok výroby Třída vozidla 

Škoda Karoq 2019 Kompaktní SUV 

Škoda Kodiaq 2019 SUV 

3.3 Jízdní zkoušky 
Celkem byly mezi lety 2016 a 2020 provedeny celkem čtyři série jízdních zkoušek s výše 
uvedenými vozidly. První dvě série jízdních zkoušek byly provedeny v souladu s normou ISO 
3888-2 – „Vyhýbací manévr“ [4]. V rámci třetí a čtvrté série jízdních zkoušek byl tvar dráhy 
oproti normě pozměněn ve smyslu variace podélné a příčné vzdálenosti, o kterou se vozidla 
přesouvala, jak bude dále uvedeno. 
Při jízdních zkouškách bylo snahou o maximální eliminaci vlivu řidiče na jízdní dynamiku 
vozidel, čehož bylo dosaženo několikanásobným průjezdem měřicí dráhy před samotným 
zahájením měření. Měření byla provedena na (převážně) uměle smočeném, živičném povrchu 
rozličné kvality (od letištní plochy po polygon bezpečné jízdy). 
Rozsah nájezdových rychlostí jednotlivých vozidel a dosažených hodnot příčného zrychlení 
v rámci jednotlivých jízdních zkoušek jsou uvedena v Tab. 2. 
 

Tab. 2 – Dosažené kontrolní parametry jednotlivých jízdních zkoušek 
Tab. 2 – Achieved control parameters of individual driving tests 

Série jízdních zkoušek č. 1 

Vozidlo Nájezdová rychlost [km/h] Maximální hodnota příčného 
zrychlení [m/s2] 

Škoda Fabia III 1.4 TDI 47 až 62 6,5 až 11,5 

Škoda Superb III 2.0 TDI 42 až 65 8,5 až 12,0 

Série jízdních zkoušek č. 2 

     

     
Vozidlo Nájezdová rychlost [km/h] Maximální hodnota příčného 

zrychlení [m/s2] 
Škoda Superb III 1.4 TSI kombi 

46 až 65 7,8 až 10,0 
Škoda Superb III 1.4 TSI 

Série jízdních zkoušek č. 3 

     

     
Vozidlo Nájezdová rychlost [km/h] Maximální hodnota příčného 

zrychlení [m/s2] 
Škoda Octavia III 1.5 TSI 47 až 79 5,5 až 10,0 

Série jízdních zkoušek č. 4 

     

     
Vozidlo Nájezdová rychlost [km/h] Maximální hodnota příčného 

zrychlení [m/s2] 
Škoda Karoq 45 až 68 6,0 až 10,5 

Škoda Kodiaq 48 až 73 5,5 až 9,5 
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4 VÝPOČET DOBY JÍZDNÍHO MANÉVRU 
Z celkového počtu 193 průjezdů testovací drahou v rámci jednotlivých sérií jízdních zkoušek, 
splnilo celkem 108 podmínky pro jejich následnou analýzu – tj. při průjezdu nebyl shozen 
žádný kužel, který vymezoval jízdní dráhu a při průjezdu nedošlo ke ztrátě jízdní stability 
testovacího vozidla. 
Z těchto jízd byly získány podstatné vstupní i výstupní veličiny empirického výpočtu doby 
jízdního manévru (tedy maximální příčná vzdálenost ymax, maximální dosažené příčné 
zrychlení vozidla ay max a doba manévru t). 
Pro ověření empirického vzorce v jeho současné podobě byl v rámci analýzy dat vytvořen graf 
závislosti času na druhé odmocnině podílu maximální příčné vzdálenosti ymax a maximálního 
příčného zrychlení ay max, dosažených v rámci jednotlivých jízdních manévrů. Z důvodu 
zahrnutí odmocniny přímo do nezávislé proměnné byla pro analýzu zvolena lineární regrese, 
viz Obr. 1. 

 
Obr. 1 – Regresní analýza dat ze všech sérií jízdních zkoušek 

Fig. 1 - Regression analysis of data from all series of driving tests 
Výsledkem regresní analýzy byla nová hodnota matematické konstanty 2,93 s výslednou 
podobou Upraveného Kovaříkova vzorce (3): 

𝑡𝑡 = 2,93�
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (3) 

Délky (doby) manévrů, získané na základě naměřených hodnot příčného zrychlení a příčné 
vzdálenosti pomocí jednotlivých vzorců – tj. původního Kovaříkova vzorce (2), Weissova 
vzorce a upravené podoby Kovaříkova vztahu (3) byly srovnány se skutečnou dobou manévru. 
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Obr. 2 – Srovnání jednotlivých empirických výpočtů 

Fig. 2 – Comparison of individual empirical calculations 
U jednotlivých dob jízdních manévrů, získaných přímým měřením a vypočtených jednotlivými 
vzorci, bylo pomocí softwaru IBM SPSS Statistics 22 nejdříve ověřeno, zda měly normální 
rozložení pomocí Kolmogorova-Smirnovova testu. Výsledkem testu bylo zjištěno, že data 
neměly normální rozdělení. 

Tab. 3 – Výsledek testu normality dat jízdních zkoušek 
Tab. 3 – Normality test of driving data results  

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

statistika stupně 
volnosti 

p-
hodnota. statistika stupně 

volnosti 
p-
hodnota. 

Skutečná doba manévru ,108 108 ,003 ,976 108 ,045 

Kovaříkův vzorec ,137 108 ,000 ,943 108 ,000 

Upravený Kovaříkův vzorec ,136 108 ,000 ,943 108 ,000 

Weissův vzorec ,138 108 ,000 ,942 108 ,000 

Jelikož analyzovaná data neměla normální rozdělení, bylo pro srovnání dob jízdních manévrů 
získaných jednotlivými vzorci se skutečnými dobami manévrů využito Mann-Whitneyho 
neparametrického testu. Výsledek srovnání mezi dobami manévru, získanými Upraveným 
Kovaříkovým vzorcem (3) a skutečnou dobou manévru je uvedený v následující tabulce. 
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Tab. 4 – Výsledek Mann-Whitneyho neparametrického testu 
Tab. 4 - Result of Mann-Whitney non-parametric test 

Skupina stupně 
volnosti průměrné pořadí součet pořadí 

Skutečná doba manévru 108 107,68 11629,00 

Upravený Kovaříkův vzorec 108 109,32 11807,00 

Celkem 216   

 data 

Mann-Whitney U 5743,000 

Wilcoxon W 11629,000 

Z -0,194 

p-hodnota testu 0,846 

Z výsledku provedeného neparametrického testu vyplynulo, že mezi dobami manévru, 
vypočtenými Upraveným Kovaříkovým vzorcem (3) a skutečnými dobami manévrů nebyl 
nalezen statisticky významný rozdíl (p-hodnota 0,846).  
Naopak mezi dobami, získanými původním Koavříkovžm vzorce (2) a Weissovým vzorcem 
byly shledány rozdíly (p-hodnoty 0.000). 
Na základě výše provedené statistické analýzy tak je možné prohlásit, že použití Upraveného 
Kovaříkova vzorce (3) s hodnotou konstanty před odmocninou 2,93 bylo dosaženo nejlepší 
shody mezi skutečnou dobou jízdního manévru a dobou, získanou pomocí empirického vzorce. 

5 DISKUSE A ZÁVĚR 
Jízdní zkoušky byly provedeny na povrchu rozličné kvality a stavu (první série zkoušek byla 
provedena na suchém povrchu vozovky, zbylé série pak byly provedeny na mokrém povrchu 
vozovky). K samotnému testování pak byla použita vozidla značky Škoda, se zástupci téměř 
všech tříd moderních vozidel – od malých vozidel v podobě Škody Fabie III po zástupce SUV 
v podobě vozidla Škoda Kodiaq. Tímto byla zajištěna dostatečná rozmanitost vstupních dat, s 
cílem nalezení řešení, které by bylo použitelné univerzálně, bez ohledu na typ vozidla.  
Zásadním krokem pro stanovení doby manévru bylo vymezení počátku a konce jízdního 
manévru. V rámci této studie je k počátku i konci manévru přihlíženo v zásadě v souladu s 
dizertační prací [6]. Za počátek jízdního (vyhýbacího) manévru je tedy považován první zásah 
řidiče do řízení vozidla (počátek natáčení volantu), za konec manévru je pak považováno 
dosažení maximální příčné vzdálenosti v rámci jízdního manévru. 
Za konec manévru by mohlo být považováno rovněž ustálení jízdy vozidla po dokončení 
manévru. Stabilizace vozidla je však přímo závislá na razantnosti provedeného manévru a na 
řidičských schopnostech řidiče vozidla, které není možné dostatečně zobecnit. V rámci 
provedené analýzy nebyla nalezena žádná závislost, kterou by bylo možné na stanovení konce 
manévru v podobě stabilizace vozidla aplikovat. Z tohoto důvodu tak nelze doporučit použití 
ustálení vozidla po dokončení manévru pro vymezení konce manévru. 
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Při analýze jízdní dynamiky měřených vozidel bylo použito zjednodušení v podobě zaměření 
se pouze na podstatné veličiny empirického výpočtu. Na vozidlo tak bylo pohlíženo jako na 
celek, resp. pohyb vozidla byl zjednodušen na pohyb hmotného bodu a nebyl tedy sledován 
vlivy konstrukce vozidla a jeho podvozkových skupin, rozměr, typ a stáří pneumatik apod.  
Data získaná z jednotlivých sérií jízdních zkoušek sloužila jako kontrolní parametry 
empirického výpočtu. Na základě provedené statistické analýzy lze prohlásit, že jako 
nejvhodnější způsob výpočtu doby manévru příčného přemístění dvěma oblouky byla úprava 
matematické konstanty v tzv. Kovaříkově vzorci na hodnotu 2,93. Tento výsledek již byl 
prezentován ve studii [9]. 

𝑡𝑡 = 2,93�
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (3) 

Ve studii byly rovněž představeny dosažené (limitní) hodnoty příčného zrychlení, kterých 
vozidla v rámci manévrů na mokrém povrchu dosáhla. Použití limitních hodnot v rámci analýzy 
silničních dopravních nehod musí být řádně odůvodněné a jejich aplikaci tedy nelze doporučit 
pro běžné (nekritické) jízdní manévry. Zejména se jejich použití nedá doporučit v rámci řešení 
možností odvrácení střetu řidičem. Jako jedna z možností se jeví využití obdobných postupů, 
používaných v rámci řešení odvracení střetu brzděním – tedy použití maximálně jedné poloviny 
z maximálně dosažitelného příčného zrychlení vozidla v daném místě, případně využití 
experimentálních měření, zaměřených na stanovení hranice mezi bezpečným a nebezpečným 
manévrem z pohledu posádky vozidla, jak je uvedeno např. v [13]. 
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PROBLEMATIKA 3D SKENOVÁNÍ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD 
3D SCANNING AND ITS USE FOR TRAFFIC ACCIDENT DOCUMENTATION 

Roman Mikulec9), Zdeněk Svatý10), Jakub Motl11) 

ABSTRAKT: 
V tomto článku jsou představeny současné metody, používané při dokumentaci dopravních 
nehod. Mezi těmito metodami jsou popsány rozdíly, zejména se zaměřením na podobu jejich 
výstupů a přesnost získaných dat. Zaměření tohoto článku je především na využití 3D skenerů 
pro dokumentaci dopravních nehod a praktické poznatky autorů při jejich použití na místě 
nehody a následném zpracování dat. Na závěr jsou představeny doporučení autorů pro využití 
3D skenerů pro efektivní dokumentaci dopravních nehod s ohledem na časové nároky a velikost 
(objem) dat v souvislosti s potřebou jejich archivace. 

ABSTRACT: 
In this paper, current methods used in the crash documentation are presented. The differences 
between these methods are introduced, with a particular focus on the outcomes and accuracy 
of the documentation. The focus of this article is the use of 3D scanners for the crash 
documentation and the practical experience of the authors in their use at the crash scene and 
subsequent data processing. Finally, the authors' recommendations for the use of 3D scanners 
for effective documentation of crash scenes are presented, considering the time requirements 
and the size (volume) of the data in relation to the preservation requirements. 
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Dopravní nehoda, dokumentace nehod, laserové skenování, Lidar, 3D, soudní znalectví 
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1 ÚVOD 
Kvalitní a dostatečně podrobná dokumentace místa dopravní nehody (DN) je základním 
předpokladem pro umožnění případné analýzy DN. Pro účely řízení správních orgánů, nebo 
orgánů činných v trestním řízení je dokumentace nehod běžně prováděna Policií České 
republiky (PČR). Dokumentace DN zpravidla obsahuje protokol o nehodě v silničním provozu, 
topografickou dokumentaci, fotografickou dokumentaci případně video dokumentaci. Mezi 
nejdominantnější způsobem pořízení topografické dokumentace patří stále konvenční způsoby 
(např. měřicí kolečko, pásmo, nivelační lať apod.), nicméně se lze zejména v poslední době 
setkat s geodetickou dokumentací místa nehody s využitím totálních stanic (TS). Výstupem 
jsou pak polohy měřených bodů společně s informací o výšce. Měření s využitím totální stanice 
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je v současnosti PČR aplikováno zejména u dopravních nehod se smrtelným, vážným zraněním 
či v případech, kdy lze předpokládat následné znalecké zkoumání. [6] 
V současnosti však PČR v souvislosti s rozvojem technologií, jejich zvyšující se dostupností 
i zkušenostmi ze zahraničí, využívá v testovacím provozu i alternativní moderní měřící 
přístupy. Cílem je identifikovat silné a slabé stránky různých přístupů a určit budoucí směřování 
přístrojového vybavení používaného pro dokumentaci. Jedná se zejména o využití GNSS 
přijímačů, komplexnějších fotogrammetrických měření s využitím dronů či laserového 
skenování. Poslední dvě zmíněné technologie znamenají výraznou změnu v přístupu 
k dokumentaci i podobě získaných dat o místě DN. Hlavních aspektem je přechod 
od výběrových měření, kdy jsou zaměřeny pouze stopy, které policista, provádějící 
dokumentaci, považuje za významné, k nevýběrovému měření, kdy oblast zaměřena jako celek 
a případné stopy je možno získat i zpětně. Výhodou nevýběrového měření je výrazné zkrácení 
doby dokumentace na místě a navýšení množství získaných dat, avšak tento fakt vede ke 
zvýšení následných časových nároků potřebných na zpracování a datové náročnosti výstupů. 
Vzhledem k omezenému množství informací dostupných znalcům ve vztahu k možným 
výhodám či nevýhodám aplikace laserového skenování v praxi je cílem tohoto příspěvku 
zhodnocení jeho využitelnosti a zejména pak praktické poznatky z jeho aplikace na 
problematiku dokumentace DN. 

2 DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH NEHOD 
Při ohledání místa DN je účelem zjištění a zajištění stop a skutečností, rozhodných pro 
stanovení příčiny DN. Současně s tím je pro posouzení dopravní nehody v soudně-znalecké 
praxi důležité mít dostatek kvalitních a exaktních podkladů, ze kterých je následně vycházeno. 
Vzhledem k rozsahu, v současnosti používaných technologií a přístupů, se liší nejen podoba 
získaných podkladů, ale také rozsah získaných informací, přesnost jejich určení, míra ovlivnění 
negativní aspekty (intenzita dopravy, atmosférické podmínky) či časové nároky potřebné pro 
jejich následné využití. Níže jsou stručně uvedeny hlavní rozdíly mezi jednotlivými přístupy 
zejména s ohledem k jejich podobě, dosahované přesností a časové náročnosti. 

2.1 Topografická dokumentace 
Mezi nejdůležitější podklady patří zejména přesná a podrobná topografická dokumentace místa 
DN, která je následně využívána v rámci jednotlivých fází znalecké analýzy. Topografická 
dokumentace může být reprezentována náčrtkem či plánkem místa DN. Využití fotogrammetrie 
či laserového skenování však umožňuje výrazně zvýšit množství informací, kterým může být 
plánek místa DN doplněn. Jedná se zejména o ortografické snímky místa DN či interaktivní 
plány, které zobrazují místo v okamžiku ohledání, zachycení i komplexních stop či případné 
následné doměřování. Podoba plánků DN je tak výrazně závislá na využitém přístupů při 
ohledání. [7] 
Typickým příkladem pro pořízení topografické dokumentace je využití ručních měřicích metod 
a přístrojů (metoda pravoúhlého měření, průsečíkové měření, trojúhelníková). Mezi těmito 
metodami není vyloučena jejich kombinace, nejčastěji je však v praxi využívána metoda 
pravoúhlého měření. Pro tuto metodu dokumentace DN je běžně používáno měřicí kolečko 
a měřicí pásmo. Výstupem je pak plánek s informací o jejich poloze vůči výchozímu bodu 
měření (VBM) ve formě dvou vzdáleností na sebe kolmých. Policista následně manuálně 
vynese body v programu PC-Draw pro tvorbu výsledného plánku dopravní nehody a doplní 
případné spojnice hran komunikace či vodorovného dopravního značení. [7][14] 
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V případě aplikace TS, jsou výsledkem sférické či přímo kartézské souřadnice pro každý bod 
(X, Y, Z), nejčastěji v lokálním souřadném systému vztaženém k poloze TS. Měření je založeno 
na měření vodorovných a svislých úhlů a délek pro určení polohy měřeného bodu. Při měření 
je možno využít jak přímého odrazu laserového paprsku od povrchu, tak odrazného hranolu. 
Pro zpracování dat využívá PČR software, který umožňuje převod zaměřených bodů přímo do 
programu PC-Draw. Výhodou je, že i v případě zaměření vyššího množství bodů 
či komplikovaných stop, je jich následné vykreslení bez větších obtíží. Nezanedbatelným 
přínosem je i informace o výšce měřených bodů, a to relativně vůči VBM. Znalec tak může 
plánek následně doplnit o informace o sklonech či hloubkách příkopů. Přístroje při dobrých 
podmínkách umožňují měřit až do vzdáleností 1 až 2 km, což je pro zaměření i rozsáhlých míst 
DN dostačující (např. i pro potřeby zaměření části dálničního úseku). [7][14] 
V případě využití přijímače GNSS (Global Navigation Satellite System) je měření prováděno 
prostřednictvím registrace bodů v prostoru, na základě dat z družic (např. Navstar GPS, 
Glonass, Galileo, BeiDou). Pro zvýšení přesnosti je však zpravidla využíváno z pozemních 
vysílačů (např. CZEPOS, TRIMBLE VRS Now), které je označováno jako RTK (Real Time 
Kinematic). Výstupem měření jsou polohy bodů v globálním souřadném systému (X, Y, Z). 
Výhodou je jak možnost nahrání dat do programu PC-Draw, tak zejména možnost velmi přesné 
lokalizace zaměřených stop i následně po odstranění následků DN. Podoba výsledného plánku 
je však v principu totožná s výstupem z TS. [3] 
Moderním přístupem je využití snímků pořízených z dronu. Zde je možno rozlišit dva hlavní 
způsoby zpracování. Prvním je tzv. rektifikace, která je založena na principu transformace 
pořízeného snímku na průmět do definované roviny, přičemž se využívá faktu, že vozovku 
je možno rovinou velmi vhodně aproximovat. Výsledkem je tak převedení šikmého snímku 
plochy vozovky na rovinný plánek v půdorysu, přičemž je možno definovat i měřítko 
výsledného plánku. Pro korektní transformaci je nutno definovat dodatečné informace, kterými 
mohou být např. body o známé vzájemné vzdálenosti (např. program PC-RECT) či poloze 
v prostoru, úběžníky zachycené na snímku či paralelní linie (např. program iWitness 
či Photomodeler). Výstupem je tak rektifikovaný snímek s měřítkem, který zachycuje místo 
DN v okamžiku ohledání. Výhodou je minimalizace případných zákrytů, jelikož snímky jsou 
pořizovány nad dokumentovanou scénou. Metoda tak umožňuje dodatečného změření 
vzdálenosti nebo délky stopy přímo na rektifikované fotografii. Rovněž je možné provést 
vyhodnocení (složení) z více snímků, které jsou navzájem propojeny přes společné body. [12] 
Druhým je tzv. digitální obrazová korelace. Metoda je charakteristická automatickým 
zpracováním většího množství snímků pomocí specializovaného softwaru (např. Agisoft, 
3Dsurvey), na kterých jsou identifikované společné body. Následně je provedena prostorová 
rekonstrukce snímaného místa a vytvořen prostorový model, který je následně doplněn 
ortografickým snímkem. Pro definici měřítka a kontrolu měření je třeba dodat dodatečnou 
prostorovou informaci, nejčastěji v podobě známých poloh jednoznačně určitelných bodů 
na snímcích či jejich vzájemná vzdálenost. PČR v tomto případě využívá pro zaměření 
potřebných bodů GNSS přijímače, přičemž body jsou v rámce scény signalizovány s využitím 
speciálních kódovaných terčů. Výstupem měření je tak husté bodové mračno všech bodů, které 
bylo na snímcích možno identifikovat, přičemž každý bod má jednoznačně určenou polohu 
v prostoru (X, Y, Z). V případě ortografického snímku se jedná o kolmý 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. Podoba 
výstupů je podobná prvnímu přístupu, avšak s výrazně vyšší mírou kvality, rozlišení 
a podrobnosti. [9] 
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Laserové skenování představuje zřejmě nejpodrobnější měřicí a dokumentační metodu 
současnosti. Výstupem měření z laserového skeneru jsou hustá bodová mračna, která obsahují 
řádově desítky milionů 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. [9] Výsledný plánek, který zobrazuje dokumentovanou scénu může mít dvojí 
podobu. Podobně jako fotogrammetricky pořízený ortografický snímek, je možno vytvořit 
kolmý pohled na místo DN v měřítku, přičemž v tomto případě lze vytvořit i boční pohled 
zobrazující výškové převýšení a sklony. Variantou je vytvoření tzv. virtuální prohlídky, kdy je 
získané mračno zobrazeno např. ve webovém rozhraní, a uživatel tak může provádět případné 
doměřování, přibližování pohledu přímo na detaily scény, či zorbazovat náhledy jednotlivých 
skenů dle svých potřeb. 
Při srovnání dosažitelných výstupů oproti jiným přístupům zejména v množství 
zadokumentované informace. Skener je schopen zadokumentovat miliony až desítky milionů 
bodů, společně s barevnou informací s dosahem i několika desítek až stovek metrů. Tento fakt 
je významný zejména z hlediska případné forenzní analýzy, kdy nezřídka dochází k situacím, 
že se určitá stopa ukáže jako zásadní až se značným časovým odstupem. Oproti tomu však 
vyžaduje vyšší nároky na zpracování a schopnosti s tímto typem informací pracovat. [3] 

2.2 Přesnost a spolehlivost měření 
Zásadní aspektem pro korektní soudně znaleckou analýzu DN je nejen dostatečná topografická 
dokumentace místa DN, ale také přesnost a spolehlivost provedených měření. Typickým 
příkladem jsou ruční měřící metody historicky využívané PČR. ačkoliv výrobci udávaná 
přesnost měřicího kolečka se pohybuje v rozmezí maximální odchylky od 0,02 % do 0,05 % 
z měřené vzdálenosti, výsledná přesnost měření je následně závislá na celé řadě faktorů. 
Přesnost měření klesá zejména u rozsáhlejších míst dopravních nehod, pokud je nehoda v místě 
se složitým či neprostupným terénem nebo nevhodným povrchem. V těchto případech rostou 
časové nároky na měření a zvyšuje se tím i výrazně pravděpodobnost výskytu hrubé chyby 
měření. Nezanedbatelný vliv na měření mají i nepříznivé atmosférické podmínky, sníh, mlha 
či silný déšť, které v principu nebrání vlastnímu měření, ale negativně ovlivňují dosahovanou 
přesnost dokumentace. V praxi se ukazuje, že míra nepřesnosti či výskytu hrubých chyb 
je značná, což znamená, že rozdíly mezi vzdálenostmi naměřenými pomocí měřického kolečka 
či pásma se od skutečných hodnot výrazně liší. [7] 
Výše uvedené vedlo PČR mj. k implementaci TS pro ohledání míst DN. Úhlová přesnost měření 
stanice je zpravidla od 1 do 5 úhlových vteřin a přesnost odečítání délek dálkoměru je cca 1 mm. 
Jedná se tak o velmi přesné zařízení, u kterého v případě správného ustavení a horizontace měří 
přesně i do vzdáleností přes 1 km. Současně s tím je zařízení schopno upozornit uživatele 
v případě výrazného odchýlení či problémů s ustanovením. Otázka přesnosti se tak redukuje na 
schopnost přesného zacílení a držení výtyčky s hranolem ve svislé poloze. Přičemž i v případě 
ne příliš pečlivého měření se případné odchylky pohybují pouze v řádu jednotek cm a případně 
špatně zaměřený bod nemá vliv na ostatní měření. V současnosti PČR disponuje dvěma typy 
TS - GPI 122 a robotickou TS Geomax Zoom 75. V případě GPI 122 jsou vzhledem jen 
k omezeným nadstavbovým funkcím kladené vyšší nároky na schopnosti policistů při vlastním 
měření. Oproti tomu robotická stanice Geomax umožňuje provádění měření v jedné osobě, 
přičemž zacílení je prováděno automaticky a ovládání stanice je prováděno prostřednictvím 
kontroleru. Výsledná dosahovaná přesnost je však v obou případech z pohledu soudního 
znalectví srovnatelná a na podobu výstupů nemá zásadní vliv. [8] 
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Měření s GNSS přijímačem není omezeno vzdáleností (resp. rozsahem DN), ale především 
kvalitou signálu z družic a pozemních vysílačů. Kvalita příjmu a potřeba připojení k internetu 
a dostatečný nezacloněný výhled na oblohu. Přesnost měření tak může být negativně ovlivněna 
ve vysoké zástavbě či v případě zakrytí výhledu např. stromy. Zařízení však při měření ukládá 
související informace o uspořádání družic, jejich množství a případnou výslednou chybou. 
Přesto je vzhledem k jednoduchosti a rychlosti měření jsou výrazně limitovány případné chyb 
uživatele při měření. Výsledná přesnost měření je zpravidla řádově centimetrová a v případě 
chyby větší, je na to uživatel při ukládání bodu upozorněn. [3] 
U fotogrammetrických měření je výsledná přesnost přímo závislá na podobě a kvalitě vstupních 
snímků. Výsledná bodová mračna mohou být zatížena šumem – ať již z hlediska chyb měření, 
v důsledku činností prováděných na místě dopravní nehody či u povrchů s vysokou mírou 
odrazivosti či průhlednosti (karosérie automobilu, sklo, vodní kaluže). 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. Přesnost měření také 
výrazně klesá s rostoucí vzdáleností od místa, kde byl snímek pořízen. Tento fakt, je však 
možno do značné míry eliminována v případě využití bezpilotních letounů (tzv. dronů), kdy je 
snímkování prováděno kolmo nad místem DN, či implementací kontrolních bodů měření. 
Výsledná dosahovaná nepřesnost obecně dosahuje cca 2 cm a je tak nižší než v případě ručních 
měřicích metod. [10] 
Ve srovnání s výše uvedenými metodami představuje laserové skenování nejpřesnější způsob 
dokumentace. Zařízení měří autonomně a policista jej pouze přenáší z jedné polohy na další. 
Polohy bodů jsou určené na základě fázového posunu či pulzích měření laserového paprsku 
s vysokou mírou přenosti i do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů v závioslosti na 
typu skeneru. Podobně jako v případě fotogrammetrických měření se mohou vyskytnout 
odchylky na určitých typech povrchů, které se následně projeví jako šum ve výsledném 
bodovém mračnu. Zdroj případných nepřesností představuje i potřeba následného zarovnání 
mračen z jednotlivých pozic skenování vůči sobě. V případě rozsáhlých míst DN či v případě 
komplexního místa s výrazným pohybem osob či vozidel může tato chyba limitovat  
využitelnost výstupních podkladů. Kvalitu zarovnání je možno zvýšit využitím referenčních 
objektů (sféry, terče) či využít algoritmů pro automatické vzájemné zarovnání. Přesto hlavním 
pravidlem pro úspěšné složení jednotlivých skenů je potřeba dodržet maximální vzdálenost 
jednotlivých poloh skenování a dostatečného vzájemného překryvu jednotlivých skenů. 

2.3 Vliv nepříznicvých podmínek na výsledné měření 
Nepříznivé podmínky jsou velmi častým jevem, který doprovází dokumentaci dopravních 
nehod. Může se jednat o zhoršené světelné podmínky (noc, nízká poloha slunce nad horizontem, 
mlha), nepříznivé atmosférické podmínky (hustý déšť, sníh, velmi silný vítr), či jiné aspekty 
ovlivňující měření (pohyb osob, vozidel nebo složek integrovaného záchranného systému (IZS) 
na místě). Vzhledem k faktu, že existuje silný sociální tlak a potřeba na co nejrychlejší vyřešení 
DN a odstranění jejich následků, je tak třeba provádět dokumentaci i za těchto podmínek. Jak 
již bylo řečeno, negativní atmosférické podmínky ruční měřicí metody v principu neomezují, 
avšak mohou zvýšit šanci na výskyt hrubých chyb měření. Vysoká intenzita dopravy v případě, 
že místo DN není plně uzavřeno, představuje pro policisty riziko vzhledem k tomu, že se 
policista po místě musí pohybovat a zaměřovat jednotlivé stopy. 
V případě geodetických přístrojů má absence světla či zhoršené atmosférické podmínky na 
přístroj a postupy při měření vliv minimální. Zařízení bývají zpravidla odolná vůči 
povětrnostním podmínkám a v případě hranolového měření není výsledná kvalita výstupů, 
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jakkoliv ovlivněna. Zařízení navíc v případě hranolového měření ukládá body pouze 
v okamžiku, kdy je paprsek laseru odražen od hranolu. V noci je však v případě hranolového 
měření třeba zajistit dodatečné osvětlení hranolu, aby jej mohl policista ovládající stanici 
dostatečně přesně zacílit. Pohyb osob či vozidel v rámci místa dopravní nehody mohou 
zpomalit měření, např. opakovaným zákrytem přímého výhledu TS, nebo vést k chybným 
měřením v případě bez hranolového měření (přímým odrazem od povrchu). Stejně jako 
u ručních metod je nutné, aby se policista s výtyčkou po místě pohyboval.  
Oproti tomu v případě využití fotogrammetrických měření není vliv pohyb osob, vozidel či IZS 
v místě DN výrazným problémem. V případě, že se dané osoby či vozidla pohybují a 
nezůstávají na stejném místě, je jejich vliv na výsledné měření minimální a na výstupech (např. 
ortofotu) se nemusejí ani objevit. Oproti tomu nepříznivé atmosférické podmínky výrazně 
ovlivňují výslednou kvalitu a přesnost získaných výstupů. Hlavní podmínkou pro pořízení 
kvalitní fotografie je korektní expozice snímku, a tedy i dostatečné množství světla. Při 
zhoršených světelných podmínkách je tak zpravidla nutno provést snímkování s dodatečným 
zdrojem světla (blesk) a nároky na zkušenosti a schopnosti policisty jsou tak vyšší. Stejně tak 
hustý déšť či padající sníh vedou ke zvýšené míře fragmentů a chyb výsledného bodového 
mračna. V neposlední řade, pokud je využit dron, je možné s ním bezpečně létat pouze 
v případě, kdy atmosférické podmínky nejsou příliš extrémní (např. silný vítr). Výhodou dronu 
je však možnost provádět dokumentaci bez rizika pro policistu i v případě, že není provoz 
v místě omezen. 
Oproti tomu laserový skener je v principu schopen pracovat i za velmi nepříznivých 
atmosférických podmínek. Měření je prováděno automaticky, tedy i případné negativní 
ovlivnění policisty prostředím nemá na výsledky měření vliv. Zhoršené světelné podmínky 
vedou pouze k omezení textur výsledného mračna, avšak i samotná informace o odrazivosti, 
která je vždy pořízena, umožňuje identifikaci jednotlivých prvků v rámci dokumentované 
scény. Skenování však není schopno kompenzovat pohybující se objekty v průběhu skenování. 
Výsledkem je tak výskyt fragmentů a částí, které cloní dokumentaci jiných prvků v pozadí. 
Zachycené pohybující se objekty tak musejí být zpravidla následně odstraněny a zvyšují časové 
nároky na zpracování. Moderní přístroje z toho důvodu implementují řadu funkcí, např. 
opakovaného skenování, kdy pohybující se objekty mezi dvěma za sebou provedenými skeny 
z jednoho stanoviště odstraněny. 

3 POUŽITÍ 3D SKENERŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH 
NEHOD 

Vzhledem k tomu, že v současnosti je jen velmi omezené množství informací k praktickému 
využití laserového skenování u DN v rámci České republiky, je možno vycházet pouze ze 
zahraničních zdrojů, jako např. [2], [13], [5], [4], [15]. V principu se všechny shodují, že se 
jedná o metodu vhodnou a velmi flexibilní v rámci činností ohledání míst trestných činů. Z toho 
důvodu bylo pro zhodnocení vhodnosti, limitů a případných požadavků přistoupeno k jeho 
aplikaci na reálné DN na území České republiky.  
V rámci činností Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (projekt Hloubkové analýzy dopravních 
nehod) a Ústavu soudního znalectví fakulty dopravní ČVUT v Praze byl do vybavení zařazen 
laserový skener, který byl následně využíván pro dokumentační činnosti. Jedná se o sférický 
3D skener Leica RTC360, který je využíván i v rámci testovacího provozu PČR. Skener 
využívá vysokorychlostní pulzní systém pro měření délek s rozsahem měření 0,5 m až 130 m 
s úhlovou přesností 18” a délkovou přesností 1,0 mm + 10 ppm. Rychlost skenování je až 2 mil. 
bodů za sekundu v zorném poli 360 ° horizontálně a 300 ° vertikálně. Dále je skener vybaven 
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36 MP 3-kamerovým systémem, výškoměrem, kompasem a GNSS přijímačem. Hmotnost 
skeneru je necelých 6 kg a má ochranu proti vniknutí pevných nebo tekutých částic IP54. 
Výraznou výhodu skeneru je využití dvou vlnových délek, které umožňují získání dat s nízkou 
mírou šumu i v případě metalických povrchů (např. karosérii automobilů). Další výhodou je 
velmi rychlý sběr dat, kdy sken ve střední kvalitě nastavení je pořízen do dvou a půl minuty i se 
sférickým snímkem. 
Celkem bylo s 3D skenerem provedena dokumentace celkem 73 míst skutečných dopravních 
nehod za rozmanitých atmosférických a dopravních podmínek. Dokumentované DN byly 
různého typu a charakteru tak, aby bylo možno následně provést závěry a hodnocení 
aplikovatelnosti laserového skenování. Současně s tím se jednalo o nehody s různými účastníky 
od motorových vozidel, nemotorových vozidel či s chodci. 

3.1 Dokumentace za nepříznivých atmosférických podmínek 
Jak je uvedeno výše, předmětný 3D skener má ochranu proti vniku pevných a tekutých částic. 
Je tak možné jej využít i za zhoršených atmosférických podmínek jako je déšť či sněžení, pokud 
není příliš silné. Praktické testy ukazují, že proces skenování není vlivem mírného deště 
ovlivněn a je možné provést kompletní dokumentaci místa předmětné DN i zúčastněného 
vozidla, viz Obr. 2. Základním předpokladem je zejména zachování čistého povrchu odrazného 
zrcadla, které vysílá laserový paprsek. V klidu je zrcadlo směřováno kolmo dolů a k jeho 
znečištění vodou tak nedochází. V okamžiku skenování je vzhledem k rychlosti sběru dat 
pohyb zrcadla tak rychlý, že vodní kapky se na jeho povrch zpravidla nedostávají či velmi 
rychle mizí. Stejně tak bylo ověřeno využití za mlhy, kdy nebylo pozorováno výrazné zhoršení 
kvality získaných dat. 

  
Obr. 1 – Místo nehody, dokumentované za 

deštivého počasí (fotodokumentace) 
Fig. 1  - Crash site, documented in rainy 

weather (photo documentation) 

Obr. 2 – Místo nehody, dokumentované za 
deštivého počasí (3D skener) 

Fig. 2  - Crash site, documented in rainy 
weather (3D scan) 

Přesto lze předpokládat, že při hustém dešti bude docházet k zachycení laserového paprsku 
padajícími kapkami vody a výsledný sken tak bude vykazovat vyšší míru šumu. Tento šum je 
však v rámci modelu snadno identifikovatelný a není tak snížena informační hodnota 
výsledného měření. Pokud se na místě dokumentace skenerem vyskytují louže nebo jiné vodní 
plochy, dochází obvykle k chybnému odrazu laserového paprsku, a tyto místa tak nejsou 
ve výsledné dokumentaci zachyceny. 
V případě sněžení je situace obdobná, jen míra šumu je vzhledem k zachycení jednotlivých 
sněhových vloček vyšší. Na sněhu však skener přináší jednu velmi výraznou výhodu, kterou je 
možnost zachycení jednotlivých stop bez jejich ovlivnění či znehodnocení. Je tak možno 
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v případě výskytu např. jízdní stopy mimo povrch vozovky tyto stopy v rámci výsledného 
bodového mračna jednoznačně identifikovat. V rámci měření je zachycen i povrch, který je 
pokryt sněhem bez větších obtíží. 

  
 

Obr. 3 – Místo nehody – poloha, směřování 
a průběh jízdní stopy ve sněhu 

(fotodokumentace) 
Fig. 3 Accident site - location, direction 
and course of the tire mark in the snow 

(photo documentation) 

Obr. 4 Místo nehody – poloha, směřování a 
průběh jízdní stopy ve sněhu (3D skener) 
Fig. 4 Accident site - location, direction 

and course of the tire mark in the snow (3D 
scan) 

3.2 Dokumentace při husté dopravě 
V případě že se místě dokumentace pohybuje větší množství osob a vozidel, je výsledný sken 
zatížen dílčími částmi pohybujících se objektů. Ovlivnění kvality a podoby výstupu je v případě 
pohybujících se objektů je v principu dvojí, v závislosti na tom, kdy se objekt v okolí skeneru 
pohybuje. V první fázi, kdy skener měří polohy bodů, je pohybující se objekt zaznamenán 
a zakrývá současně s tím výhled na část dokumentované scény za ním. Platí při tom, že čím 
rychleji se objekt v okolí skeneru pohybuje, tím menší je negativní ovlivnění výsledného skenu. 
V druhé fázi, kdy skener provádí sférický snímek pro potřeby obarvení bodového mračna, nemá 
pohybující se předmět vliv na kvalitu dat, ale pouze na výslednou texturu bodového mračna. 
Ukázka výstupu s výraznějším pohybem vozidel je uvedena na Obr. 5, na kterém je patrný plně 
registrovaný (slícovaný) 3D sken místa DN z více poloh. 
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Obr. 5 – Místo nehody, dokumentované za 

hustého provozu (RGB) 
Fig. 5 - Crash scene, documented under 

heavy traffic (RGB) 

Obr. 6 – Místo nehody, dokumentované za 
hustého provozu obarvené na základě 

intenzity 
Fig. 6 - Crash scene, documented in heavy 

traffic (intensity) 
Funkci texturování na základě sférického snímku je však možné deaktivovat, či jej ve výsledku 
nevyužít. Výsledné bodové mračno je pak obarveno na základě jejich odrazivosti (intenzity). 
Takto vytvořený 3D sken je černo-bílý (ve stupních šedi), přičemž je na skenu stále možné 
rozeznat jednotlivé prvky (např. vodorovné dopravní značení, vyznačené stopy vozidel apod.), 
viz Obr. 6. 
Dokumentace místa DN s větším výskytem pohybu osob a vozidel však neznamená významnou 
překážku při samotné dokumentaci (lze například využít integrované funkce dvojitého 
naskenování s automatickou detekcí pohybujících se objektů, které jsou následně odmazány). 
Vzhledem k nutnosti zachytit místo z více míst je pravděpodobnost zákrytu stejného místa 
velmi nízká a jednotlivé skeny se tak navzájem doplňují. Přesto vyšší míra pohybujících se 
objektů znamená vyšší pracnost následného zpracování. Nežádoucí objekty (resp. body), 
zachycené při dokumentaci je pro další analýzu (ve většině případů) nutné odmazat. 
V závislosti na rozsahu dokumentovaného místa, míře šumu, komplikovanosti dokumentované 
scény a množství detailů, které je žádoucí zachovat pak tato operace může zabrat desítky minut 
až několik hodin. Výsledek tohoto pročištění je patrný na Obr. 7. V současnosti však většina 
softwarů obsahuje funkce či nástroje pro odstranění těchto dat. 
 
 
 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 123 

  
Obr. 7  – Výsledný sken místa nehody po 

odmazání nežádoucích bodů (RGB) 
Fig. 7 - Resulting scan of the crash site 
after deleting undesirable points (RGB) 

Obr. 8 – Výsledný sken místa nehody po 
odmazání nežádoucích bodů (intenzita) 
Fig. 8 - Resulting scan of the crash site 

after deleting undesirable points (intensity) 
Jak bylo zmíněno výše, vlivem okolního provozu a pohybu osob může docházet k nežádoucímu 
obarvení zachycených bodů v prostoru. Tímto může být zdánlivě výsledná dokumentace 
částečně znehodnocena (zejména pak viditelnost vyznačených stop). Tento nedostatek je však 
do značné míry odstraněn při přepnutí zobrazení do hodnot intenzity. Jak je patrné na Obr. 8, 
kde na místě nehody jsou snadno identifikovatelné všechny podstatné detaily bez barevného 
zkreslení. 

3.3 Dokumentace za snížených světelných podmínek 
Jelikož princip funkce laserových 3D skenerů spočívá ve vysílání laserového paprsku 
a zaznamenávání jeho odrazu od povrchu dokumentovaného objektu, skenery ke své funkci 
nevyžadují světlo. Dokumentaci místa nehody tak lze provést i v naprosté tmě. Světlo by bylo 
vyžadováno pouze v případě požadavku na obarvení mračna bodů v druhé fázi skenování. 
Tohoto je občas s výhodou využíváno v případě, že se na místě vyskytují složky hasičského 
záchranného sboru, které mohou případné místo přisvětlit světlomety či vhodně umístěným 
automobilem. Jak však bylo popsáno v předchozí kapitole, i na neobarveném skenu je možné 
rozlišit jednotlivé detaily v závislosti na odrazivosti materiálů, rozlišené v odstínech šedi. 

Na Obr. 9 je zachycena situace na místě dopravní nehody dvou osobních vozidel, pořízená 
pomocí fotoaparátu. Následně na Obr. 10 je zobrazen výsledek 3D skenování bez použití 
funkce obarvení bodů z přibližně stejné pozice, ze které byla pořízena fotografie. 
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Obr. 9 – Místo nehody, dokumentované za 

snížené viditelnosti (fotodokumentace) 
Fig. 9 - Crash scene, documented in 

reduced visibility (photo documentation) 

Obr. 10 – 3D sken místa, pořízení za 
snížené viditelnosti (intenzita) 

Fig. 10 - 3D scan of the crash site, taken in 
reduced visibility (intensity) 

3.4 Další využití 3D skenerů 
Jak je patrné z předchozích kapitol, 3D skenery lze v rámci dokumentace místa dopravní nehody 
využít za rozmanitých podmínek. Výraznou výhodou nevýběrového sběru dat je, že jsou 
zachyceny i informace, které by jinak museli být získávány dalšími měřeními. Jednou z hlavních 
výhod použití laserového skeneru je tak nepřímá dokumentace deformací jednotlivých vozidel na 
místě DN (např. vozidlo na Obr. 11). Současně s tím je možné na výsledném mračnu i odměřovat 
a tuto informaci následně využít např. pro určení vzájemné korespondence poškození, výšky 
různých otěrů či poškození karosérie vozidel či určení jednotlivých kolizních partnerů v rámci 
průběhu střetu. V případě potřeby je možno provést i doplňující sken s cílem podrobněji 
zadokumentovat poškození. Zkušenost však ukazuje, že i v případě, že je dokumentace 
prováděna jen s cílem dokumentace poloh jednotlivých vozidel a stop, poškození na jednotlivých 
vozidlech je i tak zachyceno v dostatečné podrobnosti a rozsahu.  

 
Obr. 11 Vozidlo, značně zdeformované po DN 
Fig. 11 Vehicle, severely deformed after crash 

Dalším aspektem je fakt, že skenery jsou schopné zachycovat situaci v takřka celém prostoru 
kolem sebe (360 ° horizontálně a 300 ° vertikálně v případě předmětného 3D skeneru). 
V kombinaci s možnostmi zvoleného skeneru, který je možné využívat nejen v přímé poloze, 
ale v případě potřeby i naklopený, je tak možné, v případě vhodné stativu, provést skenování 
např. vnitřních prostor vozidla. Současně s tím se nabízí i využití nejen při dokumentaci místa 
nehody, ale rovněž výhledových poměrů řidiče z vozidla. 
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Obr. 12  – Umístění 3D skeneru na úroveň 

figuranta (A) 
Fig. 12  - Placing the 3D scanner at the 

helper level (A) 

Obr. 13 – Umístění 3D skeneru na úroveň 
figuranta (B) 

Fig. 13 - Placing the 3D scanner at the 
helper level (B) 

Z tohoto důvodu byl proveden pokus, při kterém byl na místo řidiče ve vozidle Volkswagen 
Caravelle umístěn 3D skener tak, aby jeho pozice co nejblíže odpovídala oblasti očí řidiče 
(figuranta), viz Obr. 12 a Obr. 13. 
Následně byl proveden sken z pozice řidiče, kterým byla provedena dokumentace výhledových 
poměrů a případné omezení rozhledových poměrů vlivem konstrukčních prvků vozidla 
(A a B sloupek). Výsledný sken věrohodně reprezentoval skutečné rozhledové možnosti řidiče, 
viz Obr. 14. Tohoto lze velmi vhodně využít zejména v případech, kdy se v prostoru výhledu 
řidiče nacházejí dodatečné předměty či prvky, omezující jeho viditelnost.  

  
Obr. 14  – 3D sken, zachycující výhled 

z vozidla 
Fig. 14 - 3D scan, showing the view from 

the vehicle 

Obr. 15 - Pohled na situaci, zachycenou 
vně vozidla (černá oblast reprezentuje 

oblast zakrytého výhledu) 
Fig. 15 - View of the situation outside the 
vehicle (the black area represents the area 

of obstructed view) 
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4 PRAKTICKÉ POZNATKY 
3D laserové skenery představují jednu z nejmodernějších dokumentačních metod současnosti, 
jejíž uplatnění se rozšířilo i do dokumentace dopravních nehod. Princip jejich funkce umožňuje 
jejich využití i za snížené viditelnosti nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek, přičemž 
délka, na kterou je 3D skener schopný zachytit body umožňuje dokumentaci povrchu vozovky 
i za provozu vozidel. Současně s tím rozvoj techniky umožnil např i přímou kontrolu 
pořízených dat na místě, kdy je možno na tabletu, kterým je skener ovládán přímo zobrazovat 
zjednodušené skeny. Policista tak má možnost přímé kontroly a případně může pořídit 
doplňující sken. Zásadní nevýhodou 3D skenerů však stále zůstávají vysoké pořizovací 
náklady, která se pohybuje od několika set tisíc korun do několika miliónů korun. Současně 
s tímto není investice spojena pouze s nákupem zařízení, ale také se souvisejícím softwarovým 
vybavením a potřebou pořízení dostatečně výkonného hardwaru pro zpracování získaných dat. 
Z pohledu orgánů činných v trestním řízení, podílejících se na dokumentaci místa nehody – 
Policie ČR – je další zásadní nevýhodou velikost souborů (vzhledem k nutnosti archivace dat), 
která se obecně pohybuje v řádech GB. 

4.1 Časová dotace použití 3D skeneru 
Určitou výhodou použití 3D skeneru pro dokumentaci místa dopravní nehody může být rychlost 
dokumentace, která se odvíjí od použitého přístroje a jeho nastavení a počtu pozic, ze kterých 
je dokumentace prováděna. V tabulce níže je uveden přehled doby, potřebné pro pořízení skenu 
použitého skeneru Leica RTC360. 

Tab. 1 – Přehled dob, potřebných pro dokumentaci 3D skenerem 
Tab. 1 - Overview of times required for 3D scanner documentation 

Skenování 
Pořízení fotografií pro 
obarvení jednotlivých 

bodů 
Celkem Přesun mezi pozicemi 

Nízké rozlišení (12 mm na 
10 m) cca 25 sekund  

Cca 1 minuta 

až 1:25 minut 

Cca 30 sekund 
(uvažován přesun 

skeneru 10 až 15 m) 

Střední rozlišení (6 mm 
na 10 m) cca 50 sekund až 1:50 minut 

Vysoké rozlišení (3 mm na 
10 m) cca 1:40 minut až 2:40 minut 

Jak je z tabulky patrné, předmětným 3D skenerem lze provést dokumentaci jedné pozice v době 
25 sekund až 2:40 minut v závislosti na použitém rozlišení a aplikaci barvy. Ze zkušenosti 
autorů tohoto článku lze jako příklad uvést kolizi dvou osobních vozidel na křižovatce, u které 
lze při běžné dokumentaci uvažovat s potřebou cca 15 pozic skeneru. Jako vhodné se jeví 
využití středního nastavení, které umožňuje dostatečně podrobné zachycení scény, při relativně 
nízkých časových a datových nárocích. Při středním rozlišení při požadavku barevného skenu 
by pro dokumentaci místa nehody bylo potřeba cca 35 minut (přičemž nejkratší možná doba, 
za kterou by byl pořízen černobílý sken místa nehody je cca 15 minut). 
K tomuto času je však nutné připočíst i čas, potřebný na zpracování 3D skenu, který závisí mj. 
i na výpočetním výkonu počítače. Pro představu bude i nadále použit příklad křižovatky 
zadokumentované pomocí 15 pozic 3D skeneru: 

• Stažení dat do počítače – do 30 minut 
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• Registrace pozic skeneru – 5 až 30 minut 
• Promazání nadbytečných a nežádoucích bodů – 5 minut až 1 hodina 
• Tvorba výstupů – kolmý průmět (ortofoto), export jednotlivých skenů do otevřeného 

formátu (nejčastěji .e57) a tvorba webové prohlídky – 15 minut 

4.2 Velikost skenů 
Velikost výsledného 3D skeneru je dána řadou faktorů. Kromě počtu pozic skeneru a hustoty 
skenování, použité při dokumentaci, závisí výsledná velikost rovněž na rozmanitosti 
dokumentovaného prostředí (sken cesty, vedoucí pod korunami stromů bude logicky větší než 
3D sken volného prostoru, zachycující pouze vozovku). 
Autoři tohoto článku využívají při práci s předmětným 3D skenerem střední hustotu bodů při 
dokumentaci (cca 4200 bodů horizontálně x 10200 bodů vertikálně). Průměrná velikost jedné 
barevné pozice skenu se pohybuje do 500 MB. 

4.3 Doporučení 
Z praktických poznatků a zkušeností autorů tohoto článku při dokumentaci dopravních nehod 
a jejich následného zpracování lze při používání 3D skenerů lze učinit následující doporučení: 

• Mezi jednotlivými pozicemi skeneru dodržovat rozestupy max. 10 až 15 m, v oblastech 
s vyšší mírou zákrytu (např. vlivem vozidel) nižší. 

• Při dokumentaci za snížených světelných podmínek vypnout funkci obarvení mračna 
bodů. 

• Stejně tak při hustém provozu a výskytu vyššího počtu osob na místě nehody vypnout 
funkci obarvení mračna bodů (tímto dojde k zásadní úspoře času, snížení velikosti 
výsledného skenu a v mnoha případech celkovému zpřehlednění výsledné 
dokumentace). 

5 ZÁVĚR 
3D skener je moderní nástroj, s širokým spektrem aplikace v rámci šetření a analýzy dopravní 
nehody. Mezi tyto se řadí jak velmi přesné a detailní zachycení místa DN a podrobná 
dokumentace deformace zúčastněných vozidel, tak i např. analýza výhledu z vozidla 
a zjišťování zakrytých výhledů. Jak je v článku uvedeno, využití skeneru při dokumentaci místa 
DN se řadí k tzv. nevýběrovému měření, kdy je oblast zaměřena jako celek a případné stopy 
lze získat i zpětně. Výhodou je tedy kompletní dokumentace (za příznivých světelných 
podmínek včetně barevného rozlišení), umožňující virtuální prohlídku celého místa nehody. 
V současné době je však praktické využití 3D skenerů spojeno i s řadou negativ, mezi kterými 
jsou stále patrné zejména pořizovací náklady na samotný přístroj, přidružený software 
a hardware pro zpracování. Potřebná je také dostatečná zkušenost uživatele provádějícího 
zpracování získaných dat, vyšší časová náročnost následného zpracování skenů a velikost dat 
v případě dlouhodobé archivace. Nároky na zkušenosti a schopnosti jsou také vyšší 
při následném využití v rámci znalecké praxe. 
I přes uvedená negativa přináší použití 3D skeneru v rámci analýzy DN moderní, rychlý a velmi 
přesný způsob dokumentace, který má potenciál zvýšit kvalitu jak vstupních dat ze strany PČR, 
tak na straně výstupů ze strany soudních znalců. 
Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu 
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. 
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ZRYCHLENÍ ELEKTROMOBILŮ V POROVNÁNÍ S VOZIDLY SE SPALOVACÍM 
MOTOREM 

BATTERY ELECTRIC VEHICLES ACCELERATION COMPARED TO 
COMBUSTION ENGINE VEHICLES 

Adam Polcar12), Michal Šustr13) 

ABSTRAKT: 
Článek se zabývá hodnocením zrychlení elektromobilu. Do hodnocení jsou zahrnuty jak 
maximální dosažené hodnoty zrychlení, tak jeho průběh v čase během akcelerace. V článku je 
analyzována i změna rychlosti v závislosti na čase. Do hodnocení byly zahrnuty dva 
elektromobily s rozdílnou hmotností, ale stejným výkonem. Pro porovnání průběhů zrychlení 
v čase bylo analyzováno i vozidlo s konvenčním pohonem (se vznětovým motorem). Hodnoty a 
průběhy zrychlení byly měřeny pomocí akcelerometru XSENS MTi-28. Měření probíhala v 
různých jízdních režimech měřených vozidel při akceleraci v přímém směru z nulové rychlosti. 
Hodnoty zrychlení byly analyzovány pro elektromobil i během akcelerace při odbočovacím 
manévru „vlevo“. 

ABSTRACT: 
The article deals with the evaluation of battery electric vehicle acceleration. Both the maximum 
achieved acceleration values and its course in time during acceleration are included to the 
evaluation. The article also analyses the change of speed as a time function. Two battery 
electric vehicles with different weights but with the same engine output were included to the 
evaluation. A conventional vehicle (with a diesel engine) was also analysed to compare the 
course of acceleration. Acceleration values and curves were measured using an XSENS MTi-
28 accelerometer. The measurements took place in different driving modes of the measured 
vehicles at acceleration in the straight direction from zero speed. The acceleration values were 
analysed for the battery electric vehicle also during a turning movement to the "left". 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
zrychlení, rychlost, jízdní režim, výkon, hmotnost vozidla 

KEYWORDS: 
acceleration, speed, driving mode, engine output, vehicle weight 

1 ÚVOD 
S rostoucím tlakem na snižování emisí z dopravy jsou výrobci vozidel neustále nuceni zavádět 
opatření, které jim příslušné emisní limity umožní plnit. Od roku 2020 jsou v platnosti předpisy 
vztahujíc se na významné snížení oxidu uhličitého CO2 prostřednictvím tzv. EU-flotilového 
limitu CO2 včetně zavedení pokutového systému. Hodnoty EU-Flotilového limitu CO2 je 
dovolené překročit, avšak toto překročení je pokutováno 95 Euro/g za každý vůz prodaný v EU 
v daném roce. EU-flotilový limit CO2 je v současné době stanoven na hodnotě 95 g.km-1, což 

 
12) Polcar, Adam, Ing., Ph.D. – Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 
1665/1, 613 00 Brno, tel.: 545 132 123, e-mail: adam.polcar@mendelu.cz 
13) Šustr, Michal, Ing., Ph.D. – Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 
1665/1, 613 00 Brno, tel.: 545 132 118, e-mail: michal.sustr@mendelu.cz 
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odpovídá přibližně spotřebě paliva 3,8 l/100 km. Je však nutné zmínit, že se jedná o hodnocení 
produkce CO2 na bázi „tank-to-wheel“ („z nádrže na kolo“), tedy kolik emisí CO2 je 
vyprodukováno z paliva spáleného při činnosti motoru. Dále je nutné podotknout, že hodnota 
flotilového průměr CO2 je počítána ze vztahu: celková produkce CO2 prodaných vozů / počet 
prodaných vozů (Hrdlička, 2019).  
Oxid uhličitý je produktem dokonalého spalování. Snížení jeho produkce je tak možné u vozidel 
s konvenčním pohonem pouze zvýšením účinnosti transformace energie paliva, příp. dalšími 
opatřeními, které povedou ke snížení spotřeby paliva. Mezi další významná opatření, ke kterým 
se výrobci, z důvodů výše zmíněných, ubírají je elektrifikace vozů - od „Mild-Hybrid“ po čistě 
elektrická vozidla. Čistě elektrický vůz (elektromobil) má v rámci posuzování „tank-to-wheel“ 
spotřebu paliva a tedy i produkci emisí CO2 nulovou. Z tohoto důvodu hraje elektrické vozidlo 
ve zlomku výpočtu hodnoty flotilového průměru CO2 velkou roli. Navíc limity Evropské unie 
pro pokuty jsou stanoveny tak, že bez elektrifikace a bez prodaných čistě elektrických vozidel 
je vůbec nelze dosáhnout (Hrdlička, 2019). 
Z výše zmíněných důvodů jsme tak svědky stále se zvyšujícího počtu podílů elektrických 
vozidel na silnicích. V roce 2020 bylo v České republice registrováno celkem                                       
3262 elektromobilů (akumulátorových elektrických vozidel), což představuje meziroční nárůst 
o 332 % a 1978 plug-in hybridních vozidel (meziroční nárůst 321 %), (CDV, 2021). Díky 
významnému nárůstu počtu elektromobilů v silniční dopravě se zvyšuje i pravděpodobnost 
jejich účasti na nehodovosti. Článek si tak klade za cíl analyzovat jeden ze základních jízdních 
parametrů vozidla - elektomobilu a to jeho zrychlení – dosažené maximální hodnoty a jeho 
průběh. Zjištěné hodnoty bude možné využívat např. jako vstupní parametry při analyzování 
průběhu dopravní nehody elektromobilů. 
 

2 MATERIÁL A METODY 
Pro splnění výše zmíněného cíle byla provedena experimentální měření. Měření probíhala na 
přímém úseku silnice, bez vizuálně patrného sklonu. Pro vyloučení případného vlivu sklonu 
vozovky byla měření provedena v obou směrech ve dvou opakováních. 
Měření zrychlení bylo prováděno pomocí akcelerometru XSENS MTi-28 A53 G35 (viz Obr. 
1), který byl během měření umístěn ve vozidel v prostoru pro posádku. Akcelerometr je 
schopný měřit zrychlení ve třech osách x, y, z. Součástí tohoto přístroje je i gyroskop. Výstupem 
snímače jsou hodnoty zrychlení, stáčivé rychlosti, orientace snímače (360°) a magnetického 
pole, vše ve třech osách. 
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Obr. 1 – Akcelerometr XSENS MTi-28 A53 G35  
Fig. 1 – Accelerometer XSENS MTi-28 A53 G35  

 
Pro potřeby měření byly vybrány dva bateriové elektromobily, oba se stejným výkonem 
motoru, avšak s rozdílnou pohotovostní hmotností. Vybrané parametry udávané výrobcem jsou 
uvedeny v Tab. 1.  
Pro porovnání bylo zvoleno vozidlo s konvenčním pohonem – se vznětovým motorem.  Aby 
byl v průběhu zrychlování odstraněn vliv řidiče při řazení, bylo zvoleno vozidlo s automatickou 
převodovkou (se stupňovitou změnou převodového poměru). Z důvodu rozdílného (nižšího) 
výkonu motoru tohoto vozidla (a hmotnosti) ve srovnání s měřenými elektromobily, budou 
porovnávány zejména průběhy naměřených hodnot, namísto hodnot maximálně dosažených. 
Vybrané základní parametry jsou uvedeny rovněž v Tab.1.  
 

Tab. 1 – Vybrané parametry vozidel použitých při měření 
Tab. 1 – Selected parameters of vehicles used for the measurement 

Označení vozidla BEV114 BEV2 Konvenční pohon 

Výkon 150 kW 150 kW 100 kW (při ot. 4000 min-1) 

Točivý moment 310 N.m 310 N.m 320 N.m (při ot. 2000 až 2500 min-1) 

Pohotovostní hmotnost 1 805 kg 2 121 kg 1665 kg 

Zrychlení 0 – 100 km/h 7,3 s 8,5 s 11,6 s 

 
Z výše uvedených parametrů bylo možné následně vypočítat u vozidel poměr „výkon / 
hmotnost15“, viz Tab. 2.  

 
14 BEV – Battery Electric Vehicle 
15 vztaženo na udávanou pohotovostní hmotnost vozidel 
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Tab. 2 – Vypočítaný poměr „výkon / hmotnost“ 
Tab. 2 – Calculated “engine output / weight” ratio  

Označení vozidla BEV116 BEV2 Konvenční pohon 

Poměr výkon / hmotnost 83,1 W.kg-1 70,7 W.kg-1 60,1 W.kg-1 

 
Jak u elektromobilů, tak i u vozidla s konvenčním pohonem bylo možné předvolit jízdní režim. 
U elektromobilů byla možnost zvolit režim „ECO“, „Comfort“ a „Sport“. U vozidla se 
vznětovým motorem režim „ECO“, „Normal“ a „Sport“. Pro zjištění vlivu příslušného režimu 
jízdy na akcelerační vlastnosti příslušného vozidla byla provedena i měření při nastavení 
jednotlivých jízdních režimů. 
Měření akcelerace probíhalo při rozjezdu vozidla v přímém směru z nulové rychlosti. Pro 
elektromobil BEV1 byly hodnoty zrychlení měřeny i během akcelerace při odbočovacím 
manévru „vlevo“ – při simulaci odbočování vozidla např. na křižovatce. K analyzovaným 
hodnotám patřilo pouze zrychlení naměřené v podélné ose vozidla. Mimo hodnot a průběhu 
zrychlení byl hodnocen i průběh změny rychlosti vozidla v závislosti na čase. 
 

3 VÝSLEDKY  

3.1 Zrychlování v přímém směru  
Jak již bylo zmíněno v kap. 2 měření byla opakována. U dat z opakovaných měření nebyly 
zjištěny významné odchylky. Z důvodu rozptylu (kolísání) měřených hodnot zrychlení během 
měření představují křivky vynášené do grafů klouzavý průměr s krokem průměrování po              
5 hodnotách. 
Naměřené hodnoty zrychlení pro vozidlo BEV1 při akceleraci z nulové rychlosti v přímém 
směru jsou uvedeny na Obr. 2. 
 

 
16 BEV – Battery Electric Vehicle 
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Obr. 2 – Průběh zrychlení pro vozidlo BEV1 
Fig. 2 – Acceleration curve for vehicle BEV1 

 
Jak je z Obr. 2 patrné, tak jízdní režim „Sport“ a „Comfort“ jsou z hlediska akcelerace téměř 
shodné.  Při sešlápnutí akceleračního pedálu dochází přibližně po 0,5 s k dosažení maximální 
hodnoty zrychlení, která v průměru činí 4,8 m.s-2. Po 3,2 s od počátku akcelerace dochází 
k poklesu zrychlení vozidla (nezávisle na vůli řidiče). U režimu „ECO“ je dosažení maximální 
hodnoty zrychlení pomalejší cca o 0,5 s. Maximální hodnota je obdobná jako pro režim „Sport“ 
a „Comfort“. Pozdější dosažení maximální hodnoty zrychlení v tomto režimu se následně 
promítnulo do rychlosti vozidla. Vypočtené hodnoty průběhu změny rychlosti v závislosti na 
čase, rovněž pro vozidlo BEV1, jsou uvedeny na Obr. 3. 
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Obr. 3 – Průběh rychlosti pro vozidlo BEV1 

Fig. 3 – Speed curve for vehicle BEV1 
 
Jak je z Obr. 3 patrné, tak při konstantní hodnotě zrychlení (pro čas do 3,2 s od počátku 
akcelerace) má nárůst rychlosti přímkový charakter. S poklesem zrychlení dochází k 
„pomalejšímu“ nárůstu rychlosti (charakter polynomické křivky). 
Obdobných průběhů zrychlení bylo dosaženo i u druhého elektromobilu BEV2, avšak při 
dosažení nižší hodnoty maximálního zrychlení. Porovnání průběhu zrychlování po dobu                
3,25 s při jízdním režimu „Comfort“ pro vozidlo BEV1 a BEV2 je uvedeno na Obr. 4. 

 
Obr. 4 – Porovnání zrychlení při jízdním režimu Comfort u vozidla BEV1 a BEV2 

Fig. 4 – Comparison of vehicle acceleration in Comfort driving mode for BEV1 and BEV2 
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Jak je z Obr. 4 patrné, tak u vozidla BEV2 dochází k téměř shodnému nárůstu zrychlení, avšak 
jeho průměrná dosažená maximální hodnota je 4,2 m.s-2, tj. o 0,6 m.s-2 nižší v porovnání 
s BEV1. Je možné se domnívat, že dosažená nižší hodnota zrychlení je ovlivněna, díky stejným 
výkonovým parametrům elektromotorů, vyšší hmotností druhého elektromobilu o 316 kg (v 
porovnání s BEV1). Rozdíl v poměrů výkonu/hmotnosti obou vozidel je 12,4 W.kg-1 (viz Tab. 
2).  
Průběh rychlosti obou vozidel v daném režimu je pak uveden na Obr. 5. 

 
Obr. 5 – Porovnání rychlosti při jízdním režimu „Comfort“ u vozidla BEV1 a BEV2 

Fig. 5 – Comparison of vehicle speed in “Comfort” driving mode for BEV1 and BEV2 
 
Jak je z Obr. 5 patrné nižší hodnota zrychlení se promítnula i do „pomalejšího“ nárůstu rychlosti 
(v případě lineární interpolace vypočtených dat rychlosti by měla přímka rychlosti vozidla 
BVE2 menší směrnici).   
Na Obr. 6 je pro porovnání vykreslen průběh zrychlení u vozidla s konvenčním pohonem. 
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Obr. 6 – Průběh zrychlení pro vozidlo se vznětovým motorem a automatickou převodovkou 

Fig. 6 – Acceleration curve for vehicle with diesel engine and automatic transmission 
 
Jak je z Obr. 6 patrné, tak se průběh zrychlení mezi jednotlivými jízdními režimy významně 
neodlišuje. Při porovnání průběhu zrychlení s vozidlem BEV1 je však patrný rozdíl jak 
v rychlosti nárůstu, tak i v následnému průběhu zrychlení. Maximální průměrná hodnota 
zrychlení 4,3 m.s-2 (v režimu „ECO“ a „Normal“) je dosažena přibližně po 1 s od akcelerace. 
Je možné si rovněž povšimnout, že maximální hodnota zrychlení je i přes nižší poměr 
výkon/hmotnost vozidla se vznětovým motorem (o 10,6 W.kg-1 v porovnání s vozidlem BEV2) 
obdobná (vyšší pouze o 0,1 m.s-2) jako zrychlení u BEV2. Důvody lze spatřovat ve 
vyšším dosahovaném točivém momentu spalovacího motoru, který je v porovnání 
s elektromobily o 10 N.m vyšší, jelikož dosahované maximální hodnoty výkonů spalovacích 
motorů (i výkon vozidla s konvenčním pohonem ze kterého se poměr počítal) jsou dosahovány 
až ve vysokých otáčkách (Jan & Ždáňský, 2016). 
Jak je z Obr. 6 dále patrné, charakteristika rozjezdu vozidla se stupňovitou převodovkou není 
ve skutečnosti plynulý. Po dosažení maximálních hodnot zrychlení následuje po cca 1 s 
významný pokles, který reflektuje změnu převodového poměru v automatické převodovce. 
Další nárůst zrychlení je již „nižší“ (nárůst na průměrnou hodnotu cca 3,3 m.s-2) v důsledku 
nižšího převodového poměru mezi morem a koly vozidla. V případě proložení naměřených dat 
přímkou, by tato přímka měla klesající charakter. To se promítne i do „pomalejšího“ nárůstu 
rychlosti (v porovnání s elektrickými vozidly), kde je rovněž patrné kolísání rychlosti 
v důsledku změny převodového poměru, viz Obr. 7. 
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Obr. 7 – Průběh rychlosti pro vozidlo se vznětovým motorem 

Fig. 7 – Speed curve for vehicle with diesel engine 
 

3.2 Zrychlování elektromobilu při odbočovacím manévru „vlevo“  
U vozidla BEV1 byl zjišťován i průběh zrychlení (v podélné ose) při odbočovacím manévru 
„vlevo“. Počáteční fáze zrychlení korespondovala s průběhem zrychlení při akceleraci 
v přímém směru až do fáze, kdy začíná stáčení vozidla (kolem svislé osy). Průběh zrychlení 
(společně se změnou úhlu stáčení vozidla kolem jeho svislé osy) pro jízdní režim „Sport“ je 
vynesen na Obr. 8. 
 

 
Obr. 8 – Průběh zrychlení v jízdním režimu Sport 
Fig. 8 – Acceleration curve in Sport driving mode 
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Klesající trend zrychlení, po dosažení maximálních hodnot, je způsoben změnou směru vozidla 
a lze tak s jistotou předpokládat nárůst zrychlení v příčné ose vozidla. Tento pokles zrychlení, 
tak bude úměrný úhlu stáčení vozidla kolem svislé osy, resp. čím vyšší změna směru bude, tím 
vyšší pokles nastane. Celková doba odbočovacího manévru, jak je z grafu patrné, byla 3,7 s. 

4 ZÁVĚR 
Dosažené maximální hodnoty zrychlení vozidel jsou dány zejména výkonovými parametry 
motoru, který musí překonávat jízdní odpory vozidla. Jízdní odpory vozidla jsou, až na odpor 
vzduchu, přímo úměrné hmotnosti vozidla (VLK, 2000). Vlastní průběh zrychlení je pak do 
značné míry ovlivněn, mimo odpory vozidla, které se s rostoucí rychlostí významně narůstají 
(zejména síla odboru vzduchu), průběhem otáčkové charakteristiky motoru vozidla. 
Elektromotory používané ve vozidlech se vyznačují tím, že již od „nulových otáček“ disponují 
maximálním konstantním točivým momentem, který má po příslušném nárůstu otáček 
hyperbolický, tzn. ideální průběh.  Při vyšších otáčkách elektromotory disponují konstantním 
výkonem. To jsou důvody, proč elektromobily není nutné opatřovat převodovkou a mají tak 
příznivé akcelerační vlastnosti. Přítomnost převodovky ve vozidlech snižuje jak účinnost 
transmise, tak v případě stupňovité převodovky bude docházet při změně převodového poměru 
ke „kolísání“ zrychlení vozidla. Převodovka rovněž zvyšuje vliv rotačních částí při zrychlování 
vozidla. To vše je patrné i z naměřeného průběhu zrychlení vozidla se vznětovým motorem, 
který byl vybaven automatickou převodovkou se stupňovitou změnou převodového poměru. 
Při porovnání průběhu zrychlení obou elektromobilů je pak možné pozorovat změny 
v dosažených maximálních hodnotách zrychlení, což lze do jisté míry přisoudit, díky stejným 
výkonovým parametrům elektromotorů, vyšší hmotnosti vozidla BEV2. 
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RYCHLOST JAKO TECHNICKÁ PŘÍČINA DOPRAVNÍCH NEHOD 
SPEED AS A CAUSE OF TRAFFIC ACCIDENTS FROM TECHNICAL 

STANDPOINT 
Stanislav Tokař17) 

ABSTRAKT: 
Příspěvek se zaměřuje na kazuistiku znaleckých posudků z oboru doprava. Na dvou dopravních 
nehodách - případech je provedená ukázka stanovení předstřetové rychlosti vozidel s využitím 
analýzy on-board videozáznamu a geodetického zaměření místa dopravní nehody. Na základě 
získaných údajů o pohybu účastníků byla provedena simulace nehodového děje s podporou 
simulačního modelování. V závěru příspěvku jsou uvedena všechna podstatná zjištění a 
doporučení autora k dané problematice. 

ABSTRACT: 
The paper focuses on the case study of expert reports in the field of transport. In two traffic 
accidents - cases, there is a demonstration of determining the pre-collision speed of vehicles 
using the analysis of on-board video and geodetic measurements of the accident scene. Based 
on the obtained data on the movement of participants, an accident simulation was performed 
with the support of simulation modelling. At the end of the article all the essential findings and 
recommendations of the author on the issue are provided. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Rychlost vozidla, příčina dopravní nehody, analýza on-board videa. 

KEYWORDS: 
Vehicle speed, cause of traffic accident, on-board video analysis. 

1 ÚVOD 
Motivací autora k tomuto příspěvku byla vlastní zkušenost, kdy v krátkém časovém sledu řešil 
dvě dopravní nehody v intravilánu (Ostrava, Brno), u kterých se jednalo zejména o posouzení 
situace známé jako „rychlost x přednost“. V obou případech bylo možné pro stanovení rychlosti 
vozidla pohybujícího se po hlavní komunikaci využit kamerový záznam: 

• Případ 1 – kamerový záznam z palubní kamery předmětného vozidla. 
• Případ 2 – kamerový záznam z palubní kamery vozidla jedoucího ve stejném směru. 

Analýza videa byla provedena rozložením do jednotlivých snímků s využitím markantů 
(objektů) z místa dopravní nehody (dále jen DN) pro stanovení polohy vozidel. Informace o 
rychlostech účastníků byly stanoveny na základě známých poloh a jejich změně v závislosti na 
čase. Tato problematika byla také popsána v literatuře [3,4,5].  
Analýzou videozáznamu byla u obou vozidel jedoucích po hlavní komunikaci zjištěna rychlost 
výrazně vyšší, než byla rychlost v místě stanovená. Jízda vysokou rychlostí a s ní spojené 
překračování rychlostních limitů, je stále sílícím celospolečenským problémem, kterému je 

 
17) Tokař, Stanislav, Ing., Ph.D., – autor, znalec OSVČ, Skotnice 577/ 3, Ostrava, 72525, 776373986, 
tokars@seznam.cz 
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potřeba se věnovat na všech úrovních. V tomto případě se bude jednat o pohled znalce z oboru 
doprava a článek tak volně navazuje na příspěvek zabývající se souvislostmi při posuzování 
nehody „rychlost x přednost“ také s využitím kamerového záznamu, viz lit. [6]. 

2 PŘÍPAD 1: RENAULT VS. FIAT 

2.1 Dokumentace DN 
Vozidlo Fiat jelo po hlavní komunikaci a při odbočováni doleva došlo ke střetu s vozidlem 
Renault jedoucím stejném směrem, které vozidlo Fiat předjíždělo, viz obr. 1. Na místě DN byly 
zadokumentovány postřetové stopy od obou vozidel. Ke zranění osob nedošlo. Technická 
závada jako příčina DN, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

 
Obr. 1 – Místo DN s vyznačenou trajektorií pohybů vozidel Fiat (červená šipka) a Renault 

(modrá šipka) 
Fig. 1 – Traffic accident scene, driving direction of vehicles Fiat (red colour) and Renault 

(blue colour) 
U vozidla Renault došlo při DN k celkovému poškození skeletu karoserie, kdy hlavní 
deformační energie působila na pravou přední část vozidla, viz obr. 2 a 3. Na základě 
komparace poškození lze usuzovat u vozidla Renault poškození kvantifikované parametrem 
EES (energetická ekvivalentní rychlost) v rozmezí cca 35 až 41 km/h. 

 
Obr. 2 a 3 – Poškození vozidla Renault 

Fig. 2 and 3 – Damage of vehicle Renault 
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Hlavní deformační energie na vozidle Fiat působila na levé přední dveře, levý „A“ sloupek levý 
přední blatník a zavěšení levého předního kola včetně. V důsledku deformace dílů v levé části 
vozidla byla také částečně poškozena přední část vozidla Fiat, viz obr. 4 a 5. Rozsah poškození 
levé části vozidla Fiat lze usuzovat na základě komparace poškození kvantifikované 
parametrem EES v rozmezí cca 27 až 33 km/h. 

 
Obr. 4 a 5 – Poškození vozidla Fiat 

Fig. 4 and 5 – Damage of vehicle Fiat 

2.2 Analýza střetu a postřetového pohybu 
Analýza předmětné nehody byla řešena pomocí výpočtu střetu s podporou simulačního 
programu pro analýzu nehod Virtual Crash ve verzi 2.2. Ke střetu vozidel došlo v odvozeném 
místě střetu (dále jen MS) cca 30,5 m za VBM a cca 1 m vpravo od levého okraje komunikace.  
Vozidlo Renault narazilo rychlostí cca 93 km/h pravou přední částí do levé boční části vozidla 
Fiat jedoucího rychlostí cca 20 km/h, vozidlo Renault mohlo být při nárazu zpomaleno na cca 
60 km/h a vozidlo Fiat bylo po nárazu urychleno na cca 39 km/h, viz obr. 6. 

 
Obr. 6 – Střet vozidel Fiat a Renault 

Fig. 6 – Collision of vehicles Fiat and Renault 
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Bezprostředně po nárazu bylo vozidlo Fiat uvedeno do pravotočivé rotace a svým poškozeným 
levým předním kolem zanechávalo zadokumentovanou stopu, v závěru postřetového pohybu 
vozidla Fiat došlo ke krátkému zacouvání do jeho zadokumentované konečné polohy. Vozidlo 
Renault pokračovalo po střetu vlevo mimo komunikaci, kde následně zastavilo v protisvahu ve 
své zadokumentované konečné poloze, při tomto pohybu zanechalo zadokumentované stopy, 
viz obr. 7. 

 
Obr. 7 – Postřetový pohyb vozidel Fiat a Renault 

Fig. 7 – Post-collision motion of vehicles Fiat and Renault 

2.3 Předstřetový pohyb vozidel 
Předstřetový pohyb účastníků vycházel z analýzy video záznamu z palubní kamery vozidla 
Renault. Záznam byly ve formátu *.avi, u kterého byla snímkovací frekvence 30 fps, rozlišení 
videa bylo 1280x720. Analýza záznamu byla provedena s využitím softwaru VirtualDub. Tento 
záznam šlo použít pro stanovení průběhu předmětného nehodového děje. S využitím vlastního 
geodetického zaměření místa DN pak bylo možné stanovit také dynamické parametry účastníků 
DN, na základě záznamu jejich změny polohy vůči známým polohám definovaných objektů a 
známé poloze kamery. Na kamerovém záznamů bylo vždy potřebné najít první snímek změny 
polohy vozidla, vzhledem ke známé poloze objektů. Jako pomocné objekty byly zvoleny SVO 
(sloupy veřejného osvětlení) umístěné po levé straně komunikace, včetně SVO č. 22 (VBM). 
Tyto objekty byly geodeticky zaměřeny. 
Na základě známých vzdáleností jednotlivých pomocných objektů pak lze využít základní vztah 
pro rychlost mezi dvěma zadokumentovanými polohami:  

v = s / t [m/s]   (1) 
Kde: 
s – dráha – ujetá vzdálenost mezi dvěma známými polohami [m] 
t – čas – časový úsek mezi dvěma známými polohami [s] 
 
 
 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 144 

Tab. 1 – Analýza videozáznamu z palubní kamery vozidla Renault 
Tab. 1 – Video analysis of on-board camera from vehicle Renault 

Frame 
videa Čas videa 

Vzdálenost 
levého okraje 

obrazu od 
úrovně VBM 

(m) 

Čas při 
ASN 

Průměrná 
rychlost 
vozidla 
Renault 
(km/h) 

Popis situace 

5173 02:52,4 -176,0 00:06,7  Video levá strana úroveň 4. SVO před 
VBM, Fiat na hranici hlavní ulice 

5210 02:53,7 -131,0 00:05,4 131 Video levá strana úroveň 3. SVO před 
VBM, Fiat 1/2 nájezdu na hl. ulici 

5247 02:54,9 -87,0 00:04,2 128 Video levá strana úroveň 2. SVO před 
VBM, Fiat 3/4 najetí na hl. ulici 

5282 02:56,1 -44,0 00:03,0 133 

Video levá strana úroveň 1. SVO před 
VBM, Renault počátek PP vlevo a 
zpomalování, Fiat na dělicí čáře, má 
pravý blinkr 

5329 02:57,6 0,0 00:01,5 x Video levá strana Renault úroveň 
VBM 

5335 02:57,8 x 00:01,3 x Fiat počátek odbočení vlevo, má pravý 
blinkr 

5343 02:58,1 x 00:01,0 x Fiat LP kolo na dělící čáře 

5350 02:58,3 x 00:00,8 x Renault intenzivní brzdění a konec PP, 
Fiat LZ kolo na dělící čáře 

5355 02:58,5 x 00:00,6 x Renault vybočení vlevo 
5373 02:59,1 x 00:00,0 x Střet 

 
Obr. 8 až 11 – Analýza videozáznamu z palubní kamery vozidla Renault 
Fig. 8 to 11 – Video analysis of on-board camera from vehicle Renault 
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Obr. 12 a 13 – Analýza videozáznamu z palubní kamery vozidla Renault 

Fig. 12 and 13 – Video analysis of on-board camera from vehicle Renault 
Na základě provedené analýzy videozáznamu, analýzy nehodového děje, zhodnocení všech 
předaných podkladů a provedené prohlídky místa DN byla technickou příčinou předmětné DN 
rychlost vozidla Renault, které se pohybovalo v průběhu nehodového děje několikanásobně 
vyšší rychlostí (cca 130 km/h), než byla rychlost v místě DN stanovená (50 km/h). 

3 PŘÍPAD 2: BMW VS VOLKSWAGEN 

3.1 Dokumentace DN 
V tomto případě se vozidlo BMW pohybovalo po hlavní komunikaci a došlo ke střetu s 
vozidlem Volkswagen které se pohybovalo v opačném směru a jeho řidič chtěl odbočit vlevo 
na parkoviště. Následně došlo ke střetu přední části vozidla BMW s pravým bokem vozidla 
Volkswagen, viz obr. 14. Po střetu těchto vozidel došlo k roztočení vozidla Volkswagen a k 
následnému odhození vozidla směrem k parkovišti, kde vozidlo Volkswagen narazilo přední 
částí do přední části osobního motorového vozidla Volkswagen Golf, které bylo zaparkované 
na parkovišti. Vozidlo BMW pokračovalo po střetu v původním směru jízdy. 

 
Obr. 14 – Místo DN s vyznačenou trajektorií pohybů vozidel Volkswagen (červená šipka) a 

BMW (modrá šipka) 
Fig. 14 – Traffic accident scene, driving direction of vehicles Volkswagen (red arrow) and 

BMW (blue arrow) 
U vozidla BMW došlo při DN k celkovému poškození přední části karoserie, kdy hlavní 
deformační energie působila na pravou přední část vozidla, viz obr. 15 a 16. V důsledku posunu 
pravého předního kola došlo také k deformaci pravého „A“ sloupku a poškození uchycení 
pravých předních dveří. V interiéru vozidla došlo k aktivaci čelních airbagů. Pro stanovení 
hodnot EES vozidla BMW byla užita metoda výpočtu Crash 3 vycházející z veřejně dostupné 
databáze společnosti NHTSA.gov. Pro vozidlo BMW byla stanovena celková hodnota 
parametru EES v technicky přijatelném rozmezí cca 40 km/h až 46 km/h. 
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Obr. 15 a 16 – Poškození vozidla BMW 

Fig. 15 and 16 – Damage of vehicle BMW 
Na vozidle Volkswagen hlavní deformační energie působila na pravé zadní dveře, pravý „C“ 
sloupek, pravý zadní blatník a zavěšení pravého zadního kola včetně, viz obr. 17. V důsledku 
deformace dílů na pravém boku vozidla byla také částečně poškozena jeho zadní část. V 
interiéru vozidla došlo k aktivaci čelních airbagů a bočních airbagů na pravé straně. Na základě 
komparace lze usuzovat u vozidla Volkswagen rozsah poškození kvantifikovaný parametrem 
EES v rozmezí cca 26 až 32 km/h, 

 
Obr. 17 – Poškození vozidla Volkswagen 
Fig. 17 – Damage of vehicle Volkswagen 

3.2 Analýza střetu a postřetového pohybu 
Analýza předmětné nehody byla řešena pomocí výpočtu střetu s podporou simulačního 
programu pro analýzu nehod Virtual Crash ve verzi 2.2. Ke střetu vozidel BMW a Volkswagen 
došlo v odvozeném MS cca 3 m před VBM a cca 2,7 m vlevo od pravého okraje vozovky.  
Vozidlo BMW narazilo rychlostí cca 95 km/h pravou přední částí do pravé boční části vozidla 
Volkswagen jedoucího rychlostí cca 16 km/h, viz obr. 18, vozidlo BMW mohlo být při nárazu 
zpomaleno na cca 75 km/h a vozidlo Volkswagen bylo po nárazu urychleno na cca 20 km/h. 
Bezprostředně po nárazu bylo vozidlo Volkswagen uvedeno do prudké pravotočivé rotace. 
Následně po dokončené rotaci, se vozidlo Volkswagen pohybovalo po travnaté ploše směrem 
k zaparkovanému vozidlu Volkswagen Golf, do kterého narazilo velmi nízkou rychlostí. 
Vozidlo BMW pokračovalo po střetu po střední části vozovky hlavní komunikace, kde následně 
zastavilo. 
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Obr. 18 – Střet vozidel BMW a Volkswagen 

Fig. 18 – Collision of vehicles BMW and Volkswagen 

3.3 Předstřetový pohyb vozidel 
Součásti předaných podkladů, byl videozáznam z kamery umístěné v autobusu, který jel ve 
shodném směru jako vozidlo BMW, kterého před předmětným nehodovým dějem vozidlo 
BMW předjelo. Záznam byly ve formátu *.mp4, u kterého byla snímkovací frekvence 
23,67 fps, rozlišení videa bylo 1280 x 720. Analýza záznamu byla provedena s využitím 
softwaru VirtualDub a bylo možné stanovit také dynamické parametry účastníků DN zejména 
vozidla BMW. Na základě záznamu jeho změny polohy vůči známým polohám pomocných 
objektů – VDZ sloužící jako střední dělicí čára na hlavní komunikaci. Tyto objekty byly 
geodeticky zaměřeny. 

Tab. 2 – Analýza videozáznamu z palubní kamery autobusu 
Tab. 2 – Video analysis of on-board camera from bus 

Frame 
(snímek) 

videa 

Čas 
videa 

Vzdálenost 
přední části 

BMW od 
úrovně VBM 

Čas při 
ASN 

Průměrná 
rychlost 
vozidla 
BMW 

Popis situace 

679 00:28,3 -98,2 00:03,0 x 
PP roh BMW první okamžik začátek 1. VDZ 
V2b, (řidič vozidla Volkswagen se mohl 
rozhodovat / zahájit odbočování) 

685 00:28,5 -89,5 00:02,7 125 PZ roh BMW začátek 2. VDZ V2b 
691 00:28,8 -82 00:02,5 117 PZ roh BMW konec 3. VDZ V2b 
695 00:29,0 -76,4 00:02,3 118 Zadní část BMW začátek 5. VDZ V2b 

698 00:29,1 -73,2 00:02,2 114 Zadní část BMW konec 5. VDZ V2b, 
Volkswagen zřetelné odbočování vlevo 

704 00:29,3 -65,2 00:01,9 114 LZ roh BMW konec 7. VDZ V2b 

714 00:29,7 x 00:01,5 x BMW míjí vozidlo v protisměru, je již v 
pravém pruhu v oblasti 9. VDZ V2b 

719 00:30,0 x 00:01,3 x BMW počátek brzdění za koncem 9. VDZ 
V2b, Volkswagen PL roh oblast dělicí čáry 

750 00:31,2 -4,5 00:00,0 x střet BMW x Volkswagen v MS  
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Obr. 19 až 22 – Analýza videozáznamu z kamery autobusu (frame 679, 685, 704, 750) 

Fig. 19 to 22 – Video analysis of on-board camera from bus (frame 679, 685, 704, 750) 
Z dodaného kamerového záznamu z autobusu DPMB bylo zřejmé, že bezprostředně po DN, 
kdy vozidlo BMW zastavilo v zadokumentované konečné poloze, jeho řidič a spolujezdkyně 
opustili místo DN. 
Na základě provedené analýzy videozáznamu, analýzy nehodového děje, zhodnocení všech 
předaných podkladů a provedené prohlídky místa DN byla technickou příčinou předmětné DN 
vysoká rychlost vozidla BMW před střetem, které se pohybovalo v průběhu nehodového děje 
několikanásobně vyšší rychlostí (cca 120 km/h), než byla rychlost v místě DN stanovená 
(50 km/h).  

4 ZÁVĚR 
Tento článek měl poukázat na skutečnost o kolik můžou být překročeny rychlosti jízdy vozidel 
v běžném provozu v intravilánu, které nemohou ostatní účastnící předpokládat ani odhadnout 
při obvyklé fixaci objektů v provozu při vyhodnocování jízdních situací, které se tak mohou 
rychle stát situacemi kritickými. 
Také skutečnost, že v obou případech byly k dispozici použitelné video záznamy, přispěly 
k určení velmi vysokých vstupních rychlostí (120 až 130 km/h) vozidel na počátku nehodového 
děje. Autor příspěvku je přesvědčen, že bez předmětných videozáznamů, by běžnými postupy 
reverzní analýzy nehodového děje nedospěl k takto vysokým rychlostem vozidel před střetem. 
Od stanovených střetových rychlostí vozidel by zřejmě v obou případech navýšil předstřetovou 
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rychlost vozidel jedoucích po hlavní komunikaci (Renault a BMW) maximálně do 10 km/h v 
důsledku zpomalování bezprostředně před střetem v závislosti na možné reakci jejich řidičů.  
Boční střety vozidel patří z pohledu bezpečnosti k problematickým, jelikož při tomto typu střetu 
není řidič chráněn deformačními zónami, jak je tomu u čelních střetů, ale k ochraně slouží 
prakticky pouze dveře vozidla. S ohledem na stanovené vysoké střetové rychlosti vozidel 
Renault a BMW cca 93 resp. 95 km/h do bočních částí vozidel Fiat a Volkswagen, lze hovořit 
o „velkém štěstí“, že se tyto nehody obešly bez vážných následků na zdraví účastníků. 
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NEJISTOTA ZÁZNAMU ZMĚNY RYCHLOSTI V EDR 
UNCERTAINTY OF RECORDING THE SPEED CHANGE IN THE EDR 

Jakub Zębala18), Karol Kwieciński19) 

ABSTRAKT 
Článek představuje výsledky ověření změn rychlosti při střetu, zaznamenané pomocí EDR ve 
vozidle Citroen C1, které se účastnilo nárazové zkoušky. V okamžiku střetu byla rychlost 
vozidla Citroen 0 km/h a rychlost narážejícího Volva V70 byla 100 km/h. Data určená pro 
ověření pocházela ze zařízení UDS nainstalovaného uvnitř vozu Citroen. Bylo zjištěno, že 
hodnota zaznamenaná v EDR byla o 11 % nižší než referenční hodnota. Článek pojednává o 
důvodech tohoto rozdílu v zaznamenané změně rychlosti, který při vysokých zrychleních 
generovaných během kolize může být výsledkem vlivů, jako je poškození záznamníku a jeho 
montážního místa nebo oříznutí signálů zrychlení ze senzorů řídící jednotky airbagu. 

ABSTRACT: 
The article presents the result of validation of speed change recorded by EDR of a Citroen C1 
car, which was taken part in frontal collisions with Volvo V70 car at a speed of 100 km/h. The 
data for the verification of the speed change recorded by the recorder came from the UDS 
device installed inside the tested vehicle. It was found that the speed change recorded in the 
EDR was less than the reference value, and the uncertainty was about 11%. The article also 
presents an attempt to determine the cause of underestimating the registered speed change, 
which, with large changes in speed, may be the result of damage to the recorder, the place of 
its mounting or cutting the acceleration signal from the air bag module sensors. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
EDR, Event Data Recorder, nárazová zkouška, změna rychlosti. 

KEYWORDS: 
EDR, Event Data Recorder, crash test, speed change. 

1 ÚVOD 
Předpis NHTSA z roku 2006, vydaný ve sbírce federálních zákonů (hlava 49, kapitola VI, část 
563) stanovuje povinnost zaznamenávat pomocí EDR mj. změnu rychlosti Δ𝑣𝑣 při nárazu a její 
maximální hodnotu. Předpis také stanovuje formát záznamu, rozsah ±100 km/h a přesnost ±10 
%. Záznam má formu tabulky nebo kumulativního grafu v závislosti na čase. Chybu nebo 
odchylku měření EDR lze stanovit porovnáním záznamu EDR se záznamem z nezávislého, 
přesnějšího zařízení. V případě hodnoty Δ𝑣𝑣 je třeba měřit podélné zrychlení, jenž poslouží jako 
vstupní data pro výpočet změny rychlosti pomocí integrace. Odchylka hodnoty změny rychlosti 
zaznamená pomocí EDR byla předmětem mnoha studií a analýz. V roce 1999 Chidester a kol. 
[2] jako první uvedli rozsah ±10 % u vozidel GM, s ohledem na omezený rozsah měření 
použitých senzorů zrychlení. Další výzkumy ukázali, že v prvních verzích EDR nebylo možné, 

 
18) Zębala, Jakub, dr eng. – Institute of Forensic Research, Kraków, Poland, +48126185721, 
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vlivem nedostatečné velikosti paměti, zaznamenat celý průběh střetu, což vedlo ke snížení 
výsledné hodnoty Δv. V roce 2005 a kol. [3] prezentovali výsledky z 37 nárazových zkoušek, 
především vozidel GM, Toyota a Ford, provedených NHTSA, z nichž pouze 21 mohlo být, z 
výše uvedených důvodů, použito pro stanovení odchylky. Testy spočívaly v nárazu vozidla do 
pevné překážky, rychlostí 40÷65 km/h . Průměrná hodnota odchylky byla cca 6 km/h, přičemž 
její rozptyl se pohyboval od 0,2 % do 13 %. Téměř ve všech případech byla změna rychlosti 
zaznamenaná pomocí EDR nižší než skutečná. V roce 2008 Gabler a kol. [4] zveřejnili analýzu 
48 nárazových zkoušek, provedených NHTSA a IIHS, s nárazovými rychlostmi 40÷56 km/h, z 
nichž u pouze 32 zkoušek byl zaznamenán celý průběh nárazu. Průměrná odchylka činila 3,5 
% a její rozptyl se pohyboval od 0 % do přibližně 22 %. V roce 2013 Tsoi a kol. [5] na základě 
výsledků 41 testů, zahrnujících rovněž čelní náraz osobních automobilů na pevnou bariéru, určil 
průměrnou hodnotu změny rychlosti 61 km/h a její nejistotu 6,6 %. Ve většině případů byla 
hodnota Δv zaznamenaná pomocí EDR nižší než referenční hodnota. U nárazů s vyššími 
hodnotami Δv autoři poukazují na dva zdroje odchylky. Prvním z nich je poškození řídící 
jednotky airbagů nebo jejího uchycení (některé jednotky jsou namontovány ve středovém 
tunelu pod přístrojovou deskou a při nárazu s vysokou střetovou rychlostí, mohou být 
poškozeny přímým kontaktem s deformovanou karoserií). Druhou možností je oříznutí signálu 
ze snímače zrychlení samotné řídící jednotky airbagů. Autoři uvádějí takovou možnost pro 
hodnoty vyšší než 50 G, neboť snímače běžně používané v ŘJ airbagů mají právě takový rozsah 
měření. Toto tvrzení odpovídá předpisu NHTSA, jenž udává rozsah měření u snímačů zrychlení 
minimálně ±50 G. V roce 2018 Wilkinson a kol [6] představili výsledky zkoumání odchylky 
změny rychlost pomocí EDR na základě 1368 nárazových zkoušek vozidel i testů na platformě 
s rychlostmi pod 20 km/h, v konfiguraci střetů vozidlo-vozidlo nebo vozidlo-pevná překážka a 
dále 105 testů s rychlostmi 40÷70 km/h provedených NHTSA a Transport Canada. Všechny 
testy byly provedeny s vozidly vyrobenými v letech 1997–2017, jenž byla určena pro 
severoamerický trh. V závěrech článku autoři uvedli, že odchylka změny rychlosti 
zaznamenané pomocí EDR od referenční hodnoty změny rychlosti byla menší než 5 km/hm v 
případech, kdy změna rychlost nebyla vyšší než 55 km/h. Odchylka změny rychlosti 
zaznamenaná EDR může být vyšší než 10 % u rychlostí nižších než 20 km/h a také u rychlostí 
vyšších než 55 km/h. Oblast s nejnižší odchylkou změny rychlosti, 20÷55 km/h, odpovídá 
rychlostem, při kterých dochází k aktivaci airbagů. Nadto bylo zjištěno, že odchylka změny 
rychlosti nad 55 km/h se lišila nejen mezi různými výrobci vozidel, ale také mezi jednotlivými 
modely jednoho výrobce. Autoři tuto odchylku vysvětlují tak, že výrobci vozidel využívají více 
dodavatelů jednotlivých komponent (ŘJ airbagů), což ve výsledku může znamenat různou 
odchylku v záznamu z vozidel jednoho výrobce, v závislosti na konkrétním výrobci dané 
komponenty. V roce 2019 Ciępka a kol. [7] uvedli, že odchylka změny rychlosti při hodnotách 
cca 30 km/h, zaznamenaná pomocí 10EDR a 12 EDR, nepřesáhla 1 %. Předložený přehled 
literatury nezachycuje všechny publikace týkající se odchylky změny rychlosti zaznamenané 
pomocí EDR. Umožňuje však konstatovat, že průběh změny rychlosti je obvykle podhodnocen 
a odchylka změny rychlosti závisí na velikosti změny rychlosti. V rozsahu malých změn 
rychlostí, do 20 km/h, stejně tak u velkých změn rychlostí, nad 55 km/h může být rozdíl větší 
než 10 %. Tento článek představuje výsledky crash testu, na základě, kterého byla stanovena 
odchylka změny rychlosti zaznamenané pomocí EDR při změně větší než 55 km/h. Crash test 
byl proveden firmou crashtest-service.com GmbH (CTS) v rámci ověřování způsobilosti členů 
Pracovní skupiny pro rekonstrukci silničních nehod patřící do Evropské sítě forenzních ústavů 
ENFSI, jejímž je IES členem. 
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2 VOZIDLA POUŽITÁ PŘI NÁRAZOVÉ ZKOUŠCE 
Pro nárazovou zkoušku byla užita vozidla Citroen C1 a Volvo V70. Základní technické údaje 
těchto vozidel jsou uvedeny v tabulce 1 a na obrázcích 1 a 2 jsou zachycena před před srážkou.  
 

Tabulka. Technické údaje vozidel užitých pro nárazovou zkoušku. 
Tab. Technical data of cars used in the crash test. 

Výrobce Citroen Volvo 

Model C1 (I. generace) V70 (II. generace) 

Datum první registrace 08/2006 01/2001 

Hmotnost [kg] 884 1602 

Zdvihový objem motoru [cm3] 998 (Benzín) 2400 (Diesel) 

 

   
Obr. 1 – Vozidlo Citroen C1 před střetem. 

Fig. 1 – Citroen C1 before crash test. 

   
Obr. 2 – Vozidlo Volvo V70 před střetem. 

Fig. 2 – Volvo V70 before crash test. 
Vozidlo Citroen bylo z výroby vybaveno řídící jednotkou airbagů se záznamníkem dat ve verzi 
02 EDR (obr. 3). 
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Obr. 3 – ŘJ airbagů ve vozidle 

Citroen. 
Fig. 3 – Module ACM in Citroen. 

Obr. 4 – Umístění UDS ve vozidle Citroen. 
Fig. 4 – UDS location in Citroen. 

Na základě čísla 89170-0H050 bylo zjištěno, že stejná ŘJ je použita i ve vozidlech Peugeot 107 
a Toyota Aygo. Analýza dat uložených v záznamníku ukázala, že tato generace nezaznamenává 
data před kolizí, ale byla zaznamenána změna rychlosti v době střetu. Ve vozidle Citroen byl 
také namontován záznamník UDS (obr. 4), který měřil zrychlení při nárazu. Na základě 
zaznamenaného zrychlení byla vypočtena změna rychlosti vozidla, která byla brána jako 
referenční hodnota pro stanovení odchylky v záznamu z EDR. U druhého vozidla Volvo nebylo 
EDR součástí výbavy, ale bylo nainstalováno zařízení UDS, které měřilo a zaznamenávalo 
průběh podélného a příčného zrychlení (obr. 5). 
 

      
Obr. 5. – Umístění UDS ve vozidle Volvo. 

Fig. 5 – UDS location in Volvo. 

3 STŘET VOZIDEL 
Při nárazové zkoušce vozidlo Volvo jedoucí rychlostí 100 km/h narazilo do stojícího vozidla 
Citroen (obr. 6). 

 
Obr. 6 – Náraz vozidel Citroen i Volvo. 

Fig. 6 – Crash test. 
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V důsledku střetu obou vozidel došlo k poškození předních částí karoserie (obr. 7 a 8) a byly 
aktivovány airbagy řidiče a spolujezdce. 

   
Obr. 7 – Dokumentace poškození vozidla Citroen. 

Fig. 7 – Citroen after Crash. 

   
Obr. 8 – Dokumentace poškození vozidla Volvo. 

Fig. 8 – Volvo after Crash. 

4 DATA ZAZNAMENANÁ POMOCÍ EDR A UDS 
Po testu byla data, zaznamenaná pomocí EDR, z paměti vyčtena pomocí systému Bosch CDR. 
Tabulka a graf (obr. 9) zachycují hodnoty, z protokolu CDR, změny rychlosti v podélném 
směru, při srážce mezi časem 0–154 ms.  

   
Obr. 9 – Změny rychlosti vozidla Citroen v době střetu, zaznamenané  

pomocí EDR. 
Fig. 9. – Longitudinal crash pulse from EDR. 

Tento záznam ukazuje, že maximální změna rychlosti vozu Citroen při srážce byla 59 km/h. Na 
obrázku 10 je znázorněn časový průběh zrychlení v podélném směru během nárazu vozu 
Citroen zaznamenaný UDS, po odfiltrování 60 Hz CFC filtru specifikovaného v předpisu 
NHTSA [1].  
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Obr. 10 – Změna zrychlení a vypočítaná změna rychlosti vozu Citroen v podélném směru 

při srážce. 
Fig. 10 – The blue line shows the acceleration curve, and the red line shows the calculated 

speed change curve. 
Integrací zrychlení byl získán průběh změny rychlosti, maximální změna rychlosti vozidla 
Citroen činila 66 km/h (obr. 10).  
Na obr. 11 je zachyceno srovnání změny rychlosti zaznamenané pomocí EDR a vypočítané na 
základě dat zaznamenaných pomocí UDS. Ze srovnání vyplývá, že hodnoty změny rychlosti 
zaznamenané pomocí EDR jsou nižší než hodnoty vypočítané a jejich maximální rozdíl 
něpřesahuje 7 km/h. Odchylka změny rychlosti záznamenané pomocí EDR byla tedy cca 11 %. 

 

 
Obr. 11 – Porovnání změn rychlosti zaznamenaných EDR a vypočítaných z dat načtených z 

UDS. 
Fig. 11 – Comparison of EDR speed change and reference speed change. 

Z předchozí analýzy literatury vyplývá, že hlavními zdroji odchylek při zaznamenávání změn 
rychlostí v rozsahu větším než 55 km/h jsou mechanická poškození ŘJ airbagů a jejich upevnění 
a také ořezávání signálu ze snímačů zrychlení integrovaných v ŘJ airbagů. Po testu nebylo 
zjištěno poškození ŘJ airbagu ani místa jeho uchycení. 
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Obr. 12 – Prostor pod spojkovým a brzdovým pedálem vozidla Citroen po nárazu. 

Fig. 12 – Post crash photograph of the right front footwell of the Citroen. 
Zbývalo tedy zkontrolovat, zda ořezání signálu zrychlení, na jehož základě se změna rychlosti 
vypočítává, ovlivňuje rozdíl v záznamu změny rychlosti. Proto byla změna rychlosti vypočítána 
na základě podélného zrychlení s omezením na 50 g (obr. 13), které odpovídalo minimálním 
měřícímu rozsahu snímače zrychlení ŘJ airbagu stanovenému předpisem NHTSA [1].  
Při výpočtech byla použita metoda saturace publikovaná v literatuře, spočívající v nahrazení 
hodnot zrychlení vyšších než prahová hodnota, hodnotou prahovou [6].  

 

 
Obr. 13 – Změna zrychlení a vypočtená změna rychlosti vozu Citroen v podélném směru po 

omezení hodnot na 50g. 
Fig. 13 – The blue line shows the acceleration curve, and the red line shows the calculated 

speed change curve after clipping the reference accelerometer signal at 50g. 
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Obr. 14 – Porovnání změny rychlosti vypočítané ze zrychlení zaznamenaného UDS (po 

ořezání signálu nad hodnotami 50g) se změnou rychlosti zaznamenanou EDR. 
Fig. 14 – Comparison of EDR speed change, reference speed change and the speed change 

predicted after clipping the reference accelerometer signal at 50 g. 
Omezení signálu zrychlení na hodnotě odpovídající 50 g nezpůsobilo významné změny v 
hodnotě změny rychlosti. Rozdíl mezi vypočtenou hodnotou změny rychlosti a upravenou 
hodnotou změny rychlosti činil cca 2 km/h (obr. 14). Nelze tedy potvrdit, že za odchylku 
hodnoty změny rychlosti může ořezání signálu způsobené samotným snímačem zrychlení na 
úrovni 50 g. Při dalším zkoumání byla prahová hodnota pro ořez signálu snížena až na takovou 
hodnotu, aby vypočtená změna rychlosti odpovídala záznamu z EDR. Stejnou hodnotu změny 
rychlosti v obou případech (obr. 15), tedy 59 km/h, způsobilo ořezání signálu pomocí prahové 
hodnoty zrychlení 33 g (obr. 16).  
 

 
Obr. 15 – Porovnání změny rychlosti vypočtené na základě zrychlení zaznamenaného UDS 

(po oříznutí signálu zrychlení na 33g) se změnou rychlosti zaznamenanou EDR. 
Fig. 15 – Comparison of EDR speed change, reference speed change and the speed 

changes predicted after clipping the reference accelerometer signal at 33g. 
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Obr. 16. Změna zrychlení a vypočítaná změna rychlosti Citroenu v podélném směru po 

ořezání prahovou hodnotou zrychlení 33g. 
Fig. 16 – The blue line shows the acceleration curve and the green line shows the 

calculated speed change curve after clipping the reference accelerometer signal at 33g. 

5 SHRNUTÍ 
Ve zmíněném crash testu byla maximální změna rychlosti vozu Citroen cca 66 km/h a byla 
větší než hodnota zaznamenaná pomocí EDR, která činila 59 km/h. Vypočtený rozdíl, který 
činil 11 %, potvrzuje, že v případech, kdy velikost změny rychlosti překročí 55 km/h je změna 
rychlosti zaznamenaná EDR podhodnocena a rozdíl může být větší než 10 %. Odchylka v 
daném rozsahu změn rychlosti může být až 30 % (obr. 17). 

 

 
Obr. 17 – Graf procentuální odchylky v závislosti na změně rychlosti [6]. Červený šipka 

ukazuje výsledek testu. Šedá přerušovaná čára znázorňuje odchylku 10 %. 
Fig. 17 – Percent error in the ACM reported speed change plotted against the reference 

speed change [6]. Red arrow indicates the result from the test. The gray line represents a 
10% error. 

Při střetu nedošlo k přímému poškození ŘJ airbagu a nepotvrdilo se ani poškozené upevnění 
ŘJ airbagu ve vozidle. Ze zkoumání vyplynulo, že zdrojem odchylky v záznamu pořízeného 
EDR může být ořezání signálu ze snímače zrychlení. Při ořezání signálu nad hodnotami 50g, 
nebylo dosaženo žádné významné změny ve výsledných hodnotách. Až při ořezání signálu ze 
snímače zrychlení na úrovni 33g se referenční a zaznamenaná hodnota změny rychlosti 
přibližně rovnali. Ověření této prahové hodnoty zrychlení přesahuje znalosti autorů. Tento fakt, 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 159 

je způsoben nemožností určit konkrétní typ senzoru použitého v ŘJ airbagu stejně jako 
nemožnost analýzy algoritmu použitého pro výpočty změn rychlosti vozidla během kolize. 
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VYHODNOCENÍ VLIVU TURISTIKY, NA TRŽNÍ HODNOTU NEMOVITÝCH 

VĚCÍ V ČR, PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ S REZIDENČNÍ FUNKCÍ 
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF TOURISM, ON THE MARKET VALUE 

OF REAL ESTATE IN THE CZECH REPUBLIC, IN VALUATION OF REAL 
ESTATE WITH RESIDENTIAL FUNCTION 

David Brandejs1), Martina Vařechová2) 

ABSTRAKT: 
Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění jakékoliv nemovitosti, by mělo být 
přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více 
či méně jejich hodnotu ovlivňují, anebo mohou ovlivňovat, a to takovým způsobem, aby byl 
sebemenší vliv zakomponován ve výsledku ocenění. Jedním z těchto vlivů je i turismus, 
a to z hlediska množství turistů, kteří tuto lokalitu navštíví. Vliv turistiky na tržní hodnotu 
rekreačních objektů, nemovitostí určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl 
částečně zmapován. Ovšem vliv turistiky na tržní hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí, 
dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by 
tento vliv dokázaly zhodnotit. Následující text obsahuje vyhodnocení jednoho, dosud velmi málo 
prozkoumaného, nemateriálního faktoru, který může ovlivňovat cenu nemovitostí.  

ABSTRACT: 
In preparing an expert opinion, estimate or valuation of any real estate, account should be 
taken not only of the type of property and the purpose of the valuation, but also of all factors 
which more or less affect their value or may affect it, in such a way that the slightest influence 
is incorporated. as a result of the award. One of these influences is tourism, in terms of the 
number of tourists who visit this locality. The impact of tourism on the market value of 
recreational facilities, residential real estate and other commercial purposes has already been 
partially mapped. However, the impact of tourism on the market value of residential properties 
has not yet been mapped and there are currently no relevant valuation procedures that can 
assess this impact. The following text contains an evaluation of one, as yet very little explored, 
intangible factor that may affect the price of real estate. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Znalecký posudek, ocenění, tržní hodnota, vlivy, turistika, nemateriální faktory 

KEYWORDS: 
Expert opinion, valuation, market value, influences, tourism, intangible factors 

1 ÚVOD 
Na hodnotu každé oceňované nemovité věci působí různé cenotvorné faktory, které mají nebo 
mohou mít snižující i zvyšující vliv na konečnou cenu. 
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2) Vařechová Martina Ing.  – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno; tel.: 541148938, e-mail: 
martina.varechova@usi.vutbr.cz 
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Materiální faktory již byly částečně prozkoumány a jejich vlivy jsou určitým způsobem 
zakomponovány do oceňovacího procesu, např. při ocenění podle cenového předpisu. Ovšem 
nemateriální vlivy jsou vyčíslovány pouze individuálně, dle názoru a zkušeností znalce nebo 
odhadce, nejsou však celkově prozkoumány, a hlavně nijak kvantifikovány. Z pohledu 
zákazníka, tedy kupce či prodejce nemovitosti, jde o zásadní vlivy, podle nichž se rozhoduje 
o „cenové ochotě“ si za některé tyto vlastnosti nemovitosti a jejího bezprostředního okolí 
připlatit, a zda vůbec se o nemovitost zajímat. 
Jsou to vlivy, které často názory jednotlivců, na hodnotu nemovitostí, ovlivňují podvědomě. 
A možná o to důrazněji. Jedním z těchto vlivů je i turismus, z hlediska množství turistů, kteří 
tuto lokalitu navštíví. 
Vlivem migrace občanů do větších měst, za lepším finančním ohodnocením a vyšší nabídkou 
pracovních pozic, se některé obce v ČR vylidňují a naopak. Vlivem oprav, rekonstrukcí, vzniku 
nových památek, ale také např. cyklostezek, vinařských oblastí atd., v některých obcích, 
prosperují a „rostou“ rekreační a ubytovací zařízení, které profitují ze zvýšeného počtu 
návštěvníků, tedy turistiky. Vliv turistiky na tržní hodnotu rekreačních objektů, nemovitostí 
určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl částečně zmapován. 
Z tohoto důvodu současný realitní trh sleduje zejména stavby pro rekreační, ubytovací 
a komerční účely. U těchto nemovitostí tržní hodnota, vlivem zvýšeného zájmu o tyto nemovité 
věci a s nimi spojené služby, ve většině případů stoupá. 
Již ale nezohledňuje, jaký dopad na tržní hodnotu má tento vliv u nemovitostí pro ostatní účely. 
Zejména na rezidenční stavby, u kterých může tento vliv mít i zcela opačný efekt. 
Opačný efekt může být spojen např. s velkým počtem návštěvníků (turistů) v konkrétní oblasti, 
což vede k silnému dopravnímu přetížení, odpadkům, znečištění ovzduší i životního prostředí, 
prašnosti a hluku v okolních oblastech, to následně snižuje kvalitu života a tím může snižovat 
i hodnotu nemovitostí. 

2 SBĚR A ANALÝZA DAT 
Základním a nejdůležitějším podkladem pro vyhodnocení cíle výzkumu jsou cenové údaje 
realizovaných prodejů nemovitostí s rezidenční funkcí a statistické údaje z veřejné databáze 
Českého statistického úřadu o vývoji cestovního ruchu. 
V rámci výzkumného projektu bylo zkoumáno 5 katastrálních území na Jižní Moravě, které 
byli z hlediska turistiky vyhodnoceny jako nejnavštěvovanější, a to Lednice, Valtice, Mikulov, 
Znojmo, Vranov nad Dyjí a Moravský Krumlov. Město Brno nebylo, se svým specifickým 
trhem, rozlohou a počtem obyvatel, do výzkumu zahrnuto. 
Do výzkumu bylo, vzhledem ke své významnosti a turistické oblíbenosti, zahrnuto i katastrální 
území Moravský Krumlov. Ovšem Český statistický úřad odmítl naši žádost o poskytnutí 
a zveřejnění potřebných dat – časové řady vývoje turistiky za minulá období s odůvodněním: 
„V tomto případě se jedná o citlivé individuální údaje, které není možné poskytnout externím 
uživatelům, a to ani v rámci SafeCentra, ani výzkumu.“ Z tohoto důvodu muselo být katastrální 
území Moravský Krumlov z výzkumu vyřazeno. Přehled zkoumaných katastrálních území 
je zachycen v následující mapě. 
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Obr. 1 – Mapa zkoumaných katastrálních území [zdroj vlastní] 
Fig. 1 – Map of investigated cadastral areas [custom source] 

2.1 Analýza cenových údajů 
Předmětem zkoumání byly nemovitosti s rezidenční funkcí, konkrétně rodinné domy a objekty 
k bydlení. Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, byli získány databáze všech cenových 
údajů z katastrálních území, za všechna evidovaná období (2014 – po současnost), ze kterých 
byli následně analyzovány údaje o nemovitostech s rezidenční funkcí. Z těchto podkladů byl 
následně určen počet zkoumaných nemovitostí. Celkem bylo vyhledáno 437 cen. údajů, z toho 
25 ve Vranově nad Dyjí, 71 v Lednici, 224 v Mikulově, 105 ve Valticích a 12 ve Znojmě. 
Celkový počet zkoumaných nemovitostí ve všech katastrálních územích je zachycen v grafu. 

 
Graf. 1 – Počet cenových údajů [zdroj vlastní] 

Graph. 1 – Number of price data [custom source] 
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Následně byli vyžádány konkrétní cenové údaje z katastru nemovitostí, které byli zpracovány 
do databází a přiřazeny posuzovaným nemovitostem. Na základě cen. údajů, katastrální mapy 
a mapových portálů byla podle zastavěné plochy staveb, podlažnosti staveb a cenového údaje 
stanovena sjednaná cena za m2/rok, které byli v každém roce a každém katastrálním území 
vyhodnoceny průměrem. Tímto způsobem byla stanovena sjednaná cena za m2/rok zastavěné 
plochy RD, viz Tab. 1– Vývoj cen.  

Vývoj cen v Kč/m2 ZP 2014–2021 
Rok/k.ú. Vranov nad Dyjí Lednice Mikulov Valtice Znojmo 

2014 12 715 14 424 14 421 10 130 10 058 
2015 8 631 13 024 15 864 11 110 9 899 
2016 10 914 14 311 18 997 13 811 12 807 
2017 9 033 14 313 23 218 10 900 13 437 
2018 9 015 17 065 25 388 14 375 14 726 
2019 12 085 19 440 25 240 18 409 14 831 
2020 13 621 19 424 33 068 19 645 16 030 
2021 14 854 30 312 35 523 28 829 Nejsou data 

Tab. 1– Vývoj cen [zdroj vlastní] 
Tab. 1 – Development of prices [custom source] 

Databáze s cenovými údaji ke zkoumaným nemovitostem obsahovaly druh nemovitosti, 
katastrální území, čísla vkladů, data vkladů, adresy objektů včetně popisného čísla, parcelní 
čísla pozemků zastavěné plochy a nádvoří, parc. čísla pozemků v jednotném funkčním celku, 
konkrétní zastavěnou plochu staveb převzatou z katastrální mapy, výměru pozemků v zastavěné 
ploše a nádvoří, výměru pozemků v jednotném funkčním celku, výměru pozemků celkem 
a počet podlaží. Vývoj sjednaných cen (Kč/m2) v jednotlivých katastrálních územích zobrazuje 
graf 2. 

 
Graf. 2 – Vývoj cen [zdroj vlastní] 

Graph. 2 – Development of prices [custom source] 
Ze získaných dat a jejich analýzou bylo zjištěno, že za nejvyšší ceny v dané lokalitě 
a sledovaném období jsou obchodovány nemovitosti v k. ú. Mikulov, Lednice a Valtice, naopak 
nejnižší ceny byli zjištěny v lokalitě Znojmo a Vranov nad Dyjí. 
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2.2 Analýza cestovního ruchu 
Současně s databází cenových údajů byla sebrána a tvořena data o cestovním ruchu z veřejné 
databáze Českého statistického úřadu, a to konkrétně časové řady o vývoji turistiky 
ve zkoumaných lokalitách. Za nejvhodnější k dané problematice byla vyhodnocena a zvolena 
časová řada z oboru cestovního ruchu – hromadná ubytovací zařízení – hosté a přenocování 
v hromadných ubytovacích zařízeních – hosté celkem. Údaje o počtu turistů v lokalitě, 
viz. Tab. č.1. Analýza cestovního ruchu je zpracována pouze do roku 2020, včetně, poněvadž 
v době publikování tohoto příspěvku ještě nebyla zveřejněna data za rok 2021. 

Vývoj turistiky 2014–2021 
Rok/k.ú. Vranov nad Dyjí Lednice Mikulov Valtice Znojmo 

2014 15 314 42 064 83 575 26 538 39 076 
2015 14 858 52 550 79 409 28 745 43 873 
2016 14 450 55 297 94 180 22 865 44 706 
2017 14 451 55 299 108 236 25 761 54 993 
2018 15 969 57 875 117 409 31 148 57 434 
2019 17 135 56 931 124 314 31 416 57 911 
2020 11 608 34 499 65 697 20 841 33 956 
2021 Nejsou data Nejsou data Nejsou data Nejsou data Nejsou data 

Tab. 2 – Údaje o počtu turistů v lokalitě [zdroj vlastní] 
Tab. 2 – Data on the number of tourists in the locality [custom source] 

Rozdílnost vývoje počtu turistů v časové řadě a v daném katastrálním území je přehledně 
zachycen v následujícím grafu. 

 
Graf. 3 – Vývoj turistiky [zdroj vlastní] 

Graph. 3 – Tourism development [custom source] 
Z údajů o počtu turistů i vyhodnoceného grafu lze konstatovat, že nejnavštěvovanější lokality 
jsou Mikulov, Lednice a Znojmo, následují Valtice a Vranov nad Dyjí. Počet turistů i graf 
názorně koresponduje strmý pokles ve všech lokalitách, po roce 2019, následkem epidemie 
koronaviru. 
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3 POPIS ŘEŠENÍ 
K vyhodnocení vlivu nemateriálních faktorů je nutné použít některou z moderních statistických 
metod.  

3.1 Analýza závislosti [2] 
Pro analýzu závislostí jsou v metodice využity nástroje korelační a regresní analýzy: 

• Korelace označuje vzájemný vztah mezi dvěma proměnnými. Pokud se jedna z nich 
mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Sílu této závislosti vyjadřuje korelační 
koeficient.  

•  Regresní analýza je označení statistických metod, pomocí nichž lze odhadovat 
hodnoty závisle proměnné na základě znalosti jiných veličin (nezávisle 
proměnných). Je-li závislost prokázána, lze pomocí nezávisle proměnné odhadovat 
(predikovat) hodnoty závisle proměnné.  

Zatímco korelační analýza odpovídá na otázku „Jak silná je závislost mezi proměnnými?“, 
regresní analýza poskytuje odpověď na otázku „Jak vypadá závislost mezi proměnnými?“. 
Důležité však je, že statistická závislost nemusí znamenat příčinnost (kauzalitu, tj. vztah mezi 
příčinou a následkem).  
V různých kontextech se používá rozdílné názvosloví pro proměnné:  

• závisle proměnná (Y): regresand, predikant, cílová proměnná, vysvětlovaná proměnná 
• nezávisle proměnná (X): regresor, prediktor, predikční proměnná, kovariáta, 

vysvětlující proměnná (označení Y, X, resp. yi, xi pro jednotlivé hodnoty, bude 
používáno i v dalším textu)  

Je důležité si uvědomit, že hodnota korelačního koeficientu mezi proměnnými Y a X je stejná 
jako mezi proměnnými X a Y – z její velikosti tedy nelze rozlišit závisle a nezávisle proměnnou. 
Naopak u regrese Y na X nebo X na Y jsou výsledky rozdílné. Korelace by proto neměla být 
jediným nástrojem multifaktorové analýzy; měla by být spíš „přípravou“ na regresní analýzu. 
[2] 

3.1.1 Korelace 
Jak bylo uvedeno, míru korelace určuje korelační koeficient; jeho hodnoty jsou v intervalu od 
–1 (antikorelace, nepřímá závislost) do 1 (úplná korelace, přímá závislost). Korelační koeficient 
může být jednoduchý nebo dílčí (parciální). Používá se více druhů korelačních koeficientů, 
především v závislosti na typu analyzovaných dat (jejich přehled viz Obr. 2).  

 
Obr. 2 – Přehled druhů dat [2]Fig. 2 – Overview of data types [2] 
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Ordinální proměnná může být ordinální pořadová (vzniklá seřazením jednotek změřením 
spojité proměnné) nebo ordinální kategoriální (rozeznává jen několik ordinálně uspořádaných 
kategorií, do kterých se jednotky zařazují).  
K analýze závislosti mezi nominálními proměnnými se používají kontingenční tabulky (např. 
koeficient Cramerovo V). Nejčastěji se však používají kvantitativní proměnné a k nim příslušné 
korelační koeficienty.  
Spearmanův korelační koeficient (p) uvažuje pořadí hodnot jednotlivých proměnných a lze jej 
využít i u nelineárních vztahů. Další druh korelačního koeficientu, tzv. Kendallovo tau (τ) 
vyjadřuje pravděpodobnost, že seřazení dvou náhodně vybraných jednotek podle proměnné 
bude stejné jako podle proměnné Y. Nejčastěji se používá Pearsonův korelační koeficient (r), 
který měří sílu vztahu dvou spojitých proměnných. Lze jej však použít jen u lineárních vztahů 
a proměnných s normálním rozdělením.  
Obecně platí, že jednoduchý korelační koeficient se počítá mezi dvěma proměnnými: r (Y, X) 
označuje korelační koeficient mezi Y a X. Zároveň však platí, že korelace může být způsobena 
jinou (třetí) proměnnou, která koreluje s oběma studovanými proměnnými. Taková matoucí 
(rušivá) proměnná pak znesnadňuje interpretaci, protože nelze odlišit vliv matoucí a sledované 
proměnné. Lze uvést schéma pořadí, ve kterém by se měly nezajímavé korelace vylučovat; 
výsledkem je korelace, která může indikovat kauzální vztah. Za nejdůležitější se však označuje 
vyloučení zdánlivé asociace (působení jiné veličiny, tj. matoucí proměnné).  
Druhá mocnina korelačního koeficientu určuje tzv. koeficient determinace. Ten udává procento 
společné variability sledovaných proměnných, tedy kolik procent variability proměnné Y může 
být vysvětleno variabilitou proměnné X a naopak. 

3.1.2 Regresní analýza 

Klasický model lineární regrese Y na X je následující: yi = β0 + ∑ βixi + εi  
kde: 

β0 regresní konstanta 
βi regresní koeficienty 
εi rezidua 
 
Koeficient determinace R2 udává podíl vysvětlené variability na celkové variabilitě. 
Standardizovaný regresní koeficient  β udává jednotkový přírůstek Y, když se X změní o 
jednotku (a ostatní se nemění). [2] 
Podstatou řešení regresní analýzy je: [3] 
1) stanovení nejvhodnějšího tvaru regresního modelu (neboli regresní rovnice), 
2) stanovení konkrétních hodnot parametrů (konstanty a koeficientů), 
3) stanovení statistické významnosti modelu (tj. zda model podstatným způsobem přispěje ke 
zpřesnění odhadu závisle proměnné oproti výchozímu (nulovému) modelu), 
4) interpretace výsledků daných modelem. 
Regresní analýza je velmi rozšířenou technikou statistické analýzy dat. Její standardní variantu 
však lze aplikovat pouze pro spojité proměnné, které (resp. jejichž rezidua) mají normální 
rozdělení. V ostatních případech lze použít tzv. zobecněnou lineární regresi (zobecněný lineární 
model). 
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4 VYHODNOCENÍ VLIVU V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH 
Pro vyhodnocení vlivu turistiky byla využita analýza závislosti, tedy jednoduchá lineární 
regresní analýza a Pearsonův korelační koeficient (Pearson correlation coefficient). Vzhledem 
ke skutečnosti, že v době zpracování tohoto příspěvku ještě nebyla zveřejněna Českým 
statistickým úřadem data o vývoji cestovního ruchu za rok 2021, bylo provedeno vyhodnocení 
analyzovaných dat pouze za období 2014–2020. 
V každém katastrálním území byli analyzovány, v období 2014–2020, data cenových údajů 
z uskutečněných prodejů, tedy realizované prodejní ceny, které byly v každém roce, na základě 
podlažnosti a zastavěné plochy stavby, vyhodnoceny průměrem za m2 zastavěné plochy 
a následně otestovány společně s daty o vývoji turistiky v konkrétní lokalitě. 
Statisticky významná abnormalita poklesu počtu návštěvníků (turistů) v letech 2020–2021, 
způsobená covidovou pandemií, není z hlediska statistického posouzení do modelu vhodná 
a zcela by zkreslovala dosažené výsledky v regresní analýze. Z tohoto důvodu byla 
vyhodnocena celková data pouze v období 2014–2019, včetně. 

4.1 Mikulov 
Mikulov je město nacházející se v okrese Břeclav na hranících s Rakouskem, cca 50 Km jižním 
směrem od města Brna, a cca 20 Km západním směrem od okresního města Břeclav, 
v Jihomoravském kraji. Žije zde více než 7 500 obyvatel. Z hlediska turistiky je zde vyhledáván 
zejména zámek Mikulov, historické jádro centra města, Kozí Hrádek, přírodní rezervace Svatý 
kopeček a nedaleké Pavlovské vrchy. 

Výsledky k testování Mikulov 
Rok/Hodnoty 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hosté celkem 83 575 79 409 94 180 108 236 117 409 124 314 
Průměrná cena kč/m2 14 421 15 864 18 997 23 218 25 388 25 240 

Tab. 5 – Výsledky analýzy dat [zdroj vlastní] 
Tab. 5 – Data analysis results [custom source] 

 
Graf. 4 – Časové řady (bez Hosté celkem v roce 2020) [zdroj vlastní] 

Graph. 4 – Time series (excluding guests in total in 2020) [custom source] 
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4.1.1 Korelace  
  Hosté celkem Průměrná cena kč/m2 

Hosté celkem 1  
Průměrná cena kč/m2 0,9725824 1 

Obr. 3 – Parsonův korelační koeficient 
Fig. 3 – Pearson correlation coefficient 

Korelační koeficient 0,972582424 označuje velmi silnou pozitivní korelaci, hodnota 
korelačního koeficientu blížící se k +1 značí zcela přímou závislost (korelaci). Závislost 
průměrné ceny na počtu turistů je zachycen v následujícím grafu. 

 
Graf. 5 - Závislost průměrné ceny na počtu turistů – Mikulov [zdroj vlastní] 

Graph. 5 - The dependence of the average price on the number of tourists – Mikulov 
[custom source] 

R2 označuje míru vysvětlení vlivu turistiky na cenu nemovitostí =94,59% 

4.1.2 Regresní analýza – Průměrná cena vs. Hosté (2014–2019) 
Regresní statistika 

Násobné R 0,9725824 
Hodnota spolehlivosti R 0,9459166 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,9323957 
Chyba stř. hodnoty 1243,9511 
Pozorování 6 
ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 
Regrese 1 108256809,3 108256809 69,95981 0,00111728 
Rezidua 4 6189657,239 1547414,3   
Celkem 5 114446466,5       

 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% Dolní 99,0% Horní 99,0% 

Hranice -5155,3691 3111,529816 -1,6568599 0,172889 -13794,3609 3483,623 -19481,1 9170,409 

Hosté  0,2537523 0,030337909 8,364198 0,001117 0,16952074 0,337984 0,114074 0,393431 

Obr. 4– Regresní statistika [zdroj vlastní] 
Fig. 4 – Regression statistics [custom source] 
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4.1.3 Interpretace výsledků 
Korelační koeficient (Násobné R) = 0,972582424, označuje velmi silnou, pozitivní lineární 
závislost. Adjustovaný (očištěný) koeficient korelace (Nastavená hodnota spolehlivosti 
R) = 0,932395715, označuje taktéž velmi silnou, pozitivní lineární závislost. 
Koeficient determinace R2 (Hodnota spolehlivosti R) = 0,945916572 označuje, že vliv turistiky 
na cenu nemovitostí je vysvětlený mírou 94,59 %. 
Významnost F je nižší než hladina významnosti 0,05, lineární funkce je vhodná a celkový model 
je statisticky významný.   

Hodnota P je nižší než hodnota t Stat a zvolená hladina významnosti α=0,05, platí H1: 
Na hladině významnosti α = 5 % a hladině spolehlivosti 95 % se prokázalo, že turistika má 
v rámci stanovené hodnoty spolehlivosti     α    vliv na ceny nemovitostí. 
V katastrálním území Mikulov se prokázalo, že turistika má v rámci stanovené hodnoty 
spolehlivosti vliv na ceny nemovitostí. 

4.2 Lednice 
Lednice je obec v Jihomoravském kraji, v okrese Břeclav, nacházející se cca 40 km 
jihovýchodním směrem od města Brna, 11 km severozápadním směrem od okresního města 
Břeclav a cca 14 km východním směrem od města Mikulov. Žije zde více než 2 100 obyvatel. 
Z hlediska turistiky je zde nejvyhledávanějším místem státní zámek Lednice a přilehlý 
Lednicko-valtický areál, což je krajinný celek zapsaný do Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. 

Výsledky k testování Lednice 
Rok/Hodnoty 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hosté celkem 42 064 52 550 55 297 55 299 57 875 56 931 
Průměrná cena kč/m2 14 424 13 024 14 311 14 313 17 065 19 440 

Tab. 6 – Výsledky analýzy dat 
Tab. 6 – Data analysis results 

 
Graf. 6 – Časové řady (bez Hosté celkem v roce 2020) [zdroj vlastní] 

Graph. 6 – Time series (excluding guests in total in 2020) [custom source] 
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4.2.1 Korelace 
  Hosté celkem Průměrná cena kč/m2 

Hosté celkem 1  
Průměrná cena kč/m2 0,445644 1 

Obr. 5 – Parsonův korelační koeficient [zdroj vlastní] 
Fig. 5 – Pearson correlation coefficient [custom source] 

Korelační koeficient 0,445644 označuje středně silnou pozitivní korelaci. Závislost průměrné 
ceny na počtu turistů je zachycen v následujícím grafu. 

 
Graf. 7 – Závislost průměrné ceny na počtu turistů – Lednice [zdroj vlastní] 

Graph. 7 – The dependence of the average price on the number of tourists – Lednice 
[custom source] 

R2 označuje míru vysvětlení vlivu turistiky na cenu nemovitostí =19,86% 

4.2.2 Regresní analýza – Průměrná cena vs. Hosté (2014–2019) 
Regresní statistika 

Násobné R 0,445643982 
Hodnota spolehlivosti R 0,198598559 
Nastavená hodnota spolehlivosti R -0,001751802 
Chyba stř. hodnoty 2370,720399 
Pozorování 6 
ANOVA      

  Rozdíl SS MS F 
Významnost 

F 
Regrese 1 5571173 5571173 0,99125631 0,375786153 
Rezidua 4 22481261 5620315   
Celkem 5 28052434       

 

  Koeficienty 
Chyba stř. 
hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% 

Horní 
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95,0% 

Horní 
95,0% 
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Hosté  0,181617181 0,182416 0,995619 0,375786153 -0,32485202 0,688086 -0,32485 0,688086 

Obr. 6 – Regresní statistika [zdroj vlastní] 
Fig. 6 – Regression statistics [custom source] 
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4.2.3 Interpretace výsledků 
Korelační koeficient (Násobné R) = 0,445643982, označuje středně silnou, pozitivní lineární 
závislost. 
Adjustovaný (očištěný) koeficient korelace (Nastavená hodnota spolehlivosti 
R) = - 0,001751802, označuje velmi slabou, negativní lineární závislost. 
Koeficient determinace R2 (Hodnota spolehlivosti R) = 0,198598559 označuje, že vliv turistiky 
na cenu nemovitostí je vysvětlený mírou 19,85 %. 
Významnost F je vyšší než hladina významnosti 0,05, celkový model je statisticky nevýznamný.  
Hodnota P je nižší než hodnota t Stat, ale současně mnohem vyšší než zvolená hladina 
významnosti α=0,05, platí H0: Na hladině významnosti α = 5 % a hladině spolehlivosti 95 % 
se neprokázalo, že turistika má v rámci stanovené hodnoty spolehlivosti     α    vliv na ceny 
nemovitostí. V katastrálním území Lednice se neprokázal vliv počtu turistů na ceny 
nemovitostí. 

4.3 Valtice 
Malé vinařské město Valtice, v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, se nachází 13 km 
jihovýchodním směrem od města Mikulov, 10 km západním směrem od okresního města 
Břeclav a cca 55 km jižním směrem od města Brna. Žije zde více než 3 500 obyvatel. Z hlediska 
turistiky je v místě vyhledáván zejména Státní zámek Valtice, historické jádro města a taktéž 
nedaleký přilehlý Lednicko-valtický areál, krajinný celek zapsaný do Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 

Výsledky k testování Valtice 
Rok/Hodnoty 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hosté celkem 26 538 28 745 22 865 25 761 31 148 31 416 
Průměrná cena kč/m2 10 130 11 110 13 811 10 900 14 375 18 409 

Tab. 7 – Výsledky analýzy dat [zdroj vlastní] 
Tab. 7 – Data analysis results [custom source] 

 
Graf. 8 – Časové řady (bez Hosté celkem v roce 2020) [zdroj vlastní] 

Graph. 8 – Time series (excluding guests in total in 2020) [custom source] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hosté celkem 26 538 28 745 22 865 25 761 31 148 31 416
Průměrná cena kč/m2 10 130 11 110 13 811 10 900 14 375 18 409 19,645 28,829
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4.3.1 Korelace 
  Hosté celkem Průměrná cena kč/m2 

Hosté celkem 1  
Průměrná cena kč/m2 0,511293 1 
Obr. 7 – Parsonův korelační koeficient [zdroj vlastní] 

Fig. 7 – Pearson correlation coefficient [custom source] 
Korelační koeficient 0,511293 označuje středně silnou pozitivní korelaci. Závislost průměrné 
ceny na počtu turistů je zachycen v následujícím grafu. 

 
Graf. 9 – Závislost průměrné ceny na počtu turistů – Valtice [zdroj vlastní] 

Graph. 9 – The dependence of the average price on the number of tourists – Valtice 
[custom source] 

R2 označuje míru vysvětlení vlivu turistiky na cenu nemovitostí =26,14 %. 

4.3.2 Regresní analýza 
Regresní statistika 

Násobné R 0,511293 
Hodnota spolehlivosti R 0,26142 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,076775 
Chyba stř. hodnoty 2974,819 
Pozorování 6 
ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 
Regrese 1 12529194,67 12529194,67 1,415800292 0,299891964 
Rezidua 4 35398197,74 8849549,434   
Celkem 5 47927392,41       

 

  Koeficienty 
Chyba stř. 
hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% 

Horní 
95% 

Dolní 
95,0% 

Horní 
95,0% 

Hranice -88,2796 11168,99477 -0,007903989 0,994072085 -31098,3805 30921,82 -31098,4 30921,82 
Hosté 
celkem 0,476146 0,40016474 1,189874065 0,299891964 -0,63488979 1,587181 -0,63489 1,587181 

Obr. 8 – Regresní statistika [zdroj vlastní] 
Fig. 8 – Regression statistics [custom source] 
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4.3.3 Interpretace výsledků 
Korelační koeficient (Násobné R) = 0,511293, označuje středně silnou, pozitivní lineární 
závislost. 
Adjustovaný (očištěný) koeficient korelace (Nastavená hodnota spolehlivosti R) = 0,076775, 
označuje velmi slabou, pozitivní lineární závislost. 
Koeficient determinace R2 (Hodnota spolehlivosti R) = 0,26142 označuje, že vliv turistiky na 
cenu nemovitostí je vysvětlený mírou 26,14 %. 
Významnost F je vyšší než hladina významnosti 0,05, celkový model je statisticky nevýznamný. 
Hodnota P je nižší než hodnota t Stat, ale současně mnohem vyšší než zvolená hladina 
významnosti α = 0,05, platí H0: Na hladině významnosti α = 5 % a hladině spolehlivosti 95 % 
se neprokázalo, že turistika má v rámci stanovené hodnoty spolehlivosti     α    vliv na ceny 
nemovitostí. V katastrálním území Valtice se neprokázal vliv počtu turistů na ceny nemovitostí. 

5 ZÁVĚR 
Základním podkladem pro výzkum je sestavená databáze 437 cen. údajů o prodeji rodinných 
domů a časové řady o vývoji turistiky v daných lokalitách, v období 2014 až 2019. Statistické 
vyhodnocení sestavených databází je provedeno pomocí analýzy závislosti, tedy Pearsonovvým 
korelačním koeficientem a následně regresní analýzou. Z konečných výsledků je patrný 
významný vliv počtu turistů v katastrálním území Mikulov. Naopak v k.ú. Lednice a Valtice 
se tento vliv neprokázal. Ostatní katastrální území nebyla zatím vyhodnocena a jsou předmětem 
dalšího, hlubšího zkoumání. 
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ZELENÉ STŘECHY – UKÁZKY ŠPATNÉ PRAXE 
GREEN ROOFS – BAD PRACTICE EXAMPLES 

Ing. Pavel Dostal3) 

ABSTRAKT: 
Nefunkční vegetační souvrství zelené střechy může ovlivnit nejen kvalitu a vzhled vegetace, ale 
může mít také negativní dopad na samotnou budovu. Na názorných fotografiích článek popisuje 
nejčastější chyby v praxi navrhování, provádění a údržby zelených střech. 

ABSTRACT: 
A malfunctioning vegetation buildup of a green roof can affect not only the quality and 
appearance of vegetation but can also have a detrimental impact on the very building. Using 
illustrative pictures, the article describes the most frequent mistakes made in the practice of 
green roof design, installation and maintenance. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Zelené střechy, vegetační střechy, střešní zahrady, ukázky špatné praxe, chyby a selhání 

KEYWORDS: 
Green roofs, vegetative roofs, rooftop gardens, bad practice examples, mistakes and failures 

1 ÚVOD 
Jak to dopadne, když je zelená střecha špatně navržena, provedena nebo není dobře udržována? 
Chyba se dá udělat v každém kroku, někdy je méně závažná, jindy může být až fatální. Nejlépe 
se učíme z chyb, ale ty vlastní nás mohou vyjít draho. Tento článek popisuje některé chyby, 
kterých se dopustili jiní, tak aby se jich nemuseli dopustit čtenáři. 

2 CHYBY V NÁVRHU A PLÁNOVÁNÍ 
Návrh zelené střechy musí odrážet očekávání investora co se týče výsledného vzhledu, 
možností rostlin a také možnosti samotné konstrukce (Obrázek 1).  

 
3) Ing. Pavel Dostal – GreenVille service s.r.o., Jahodová 20, 620 00 Brno, +420 607 181 188, pavel@greenville.cz 
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Obr. 1: Úspěšná realizace bude taková, která vezme v potaz všechny tyto faktory. Opomene-
li člověk požadavky rostlin, na střeše nebude dlouhodobě udržitelná vegetace. Opomenou-li 
se očekávání investora, může se pak investor potýkat s nadměrnou údržbou nebo estetickým 

nesouladem. Kritické selhání zelené střechy i celé stavby může nastat, opomenou-li se 
možnosti stavební konstrukce. 

Fig. 1: A successful installation will be one which will take into consideration all of these 
factors. Neglecting the requirements of plants will result in unsustainable vegetation. 

Neglecting the expectations of the investor may result in excessive maintenance or esthetic 
disharmony. A critical failure of a green roof or even the whole construction may happen if 

the requirements of the building structure are neglected.  
Pokud je jedna z těchto složek špatně vyhodnocena, vede to už v prvopočátku k problémům. 
Na jedné přednášce o realizaci technicky složitější stavby se zelenými střechami přednášející 
ze stavební firmy popisoval nad vizualizací architekta, jak ozeleňovali vertikální i horizontální 
plochy na budově převislou vegetací, která se bude táhnout v gabionových koších po fasádě. 
Sešli se na stavbě v široké sestavě s architektem, izolatérem, zámečníkem a stavbyvedoucím, 
aby vyřešili množství technických detailů. Všechny detaily vymysleli, ale závěrem přednášející 
nad fotkou holých drátěných košů konstatoval, že rostlinám „se tam nechce“. Možná totiž na 
schůzce chyběl zahradník, který by býval mohl říct, že požadované rostliny z takového 
substrátu o velmi malé mocnosti neporostou. A možná býval mohl být zahradní architekt už u 
samotné vizualizace stavebního architekta, čímž by se předešlo závěrečnému zklamání už v 
prvopočátku.  
Chybou, která se vyskytuje relativně často u architektů a rovněž pramení z nepoznání 
problematiky, je uvažovat o zelené střeše jako o vyrovnávacím násypu, který schová spádování 
střechy a zaručí výslednou optickou rovinu střechy (Obrázek 2). Taková úvaha může fungovat 
u střechy zasypané kačírkem, ale ne u střechy zelené. Každá rostlina má své požadavky na 
tloušťku vegetační vrstvy a bude-li na jedné straně střechy 6 cm substrátu a na druhé 20 cm, 
výsledný vzhled nebude optická rovina, ale nestejnorodá vegetace a výskyt plevelů v jedné 
části, zatímco v jiné nebude růst téměř nic.  

Očekávání 
investora

Možnosti 
rostlin

Možnosti 
konstrukce
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Obr. 2: Použití substrátu pro vyrovnávání povrchu zelené střechy může ve výsledku vytvořit 

estetické nerovnosti vzniklé rozdílným vzrůstem vegetace.   
Fig. 2: Using substrate to level the surface of a green roof may eventually create esthetic 

disparities due to different growth of vegetation.   
 

3 ŠPATNÉ PROVEDENÍ HYDROIZOLACE JE ČASTÝM 
NEDOSTATKEM 

Jedním ze zažitých mýtů bývalo, že pokud má dům zelenou střechu, bude tam určitě zatékat. 
To se stávalo v dobách, kdy nebyly dostupné kvalitní hydroizolační materiály s aditivy proti 
prorůstání kořínků. V dnešní době je už zbytečné se obávat, že by rostliny způsobily zatékání a 
prorostly do konstrukce, protože základním předpokladem realizace zelené střechy je 
hydroizolace s atestem na odolnost proti prorůstání kořínků. Potíž ale bývá s kvalitou provedení 
hydroizolace. Perfektně provedená hydroizolace střechy je bohužel jen v menšině případů, 
v lepším případě jsou na hydroizolaci méně závažné problémy, v horším pak netěsnosti skrz 
naskrz (Obrázek 3, Obrázek 4). Zelená střecha položená na takovouto hydroizolaci nejenže 
neprodlouží životnost hydroizolace, která už je po dokončení rovna nule, ale výrazně ztíží 
hledání poruchy a zvýší náklady na její řešení. Aby se eliminovaly vady hydroizolace hned po 
jejím dokončení, měla by být provedena zkouška těsnosti, ideálně několika metodami a 
nezávislou firmou. I samotný realizátor před přejímkou střechy by se měl ještě ujistit, že je vše 
perfektně provedené a může hydroizolaci zakrýt. 
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Obr. 3: Špatně svařená hydroizolační fólie. 

Fig. 3: Waterproofing membrane poorly welded.  

 
Obr. 4: Voda musí být uzavřena nad hydroizolací tak, aby se nedostala dovnitř, ne pod 

hydroizolací tak, aby se nedostala ven.  
Fig. 4: Water must be locked out above the waterproofing so as not to get inside, not below 

the waterproofing so as not to get out.  
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Voda ze střechy musí spolehlivě odtékat. Pokud tomu tak není (Obrázek 5), hrozí přinejmenším 
estetické potíže s vegetací, v horším případě vysoké namáhání hydroizolace a lokální přetížení 
konstrukce.  

 
Obr. 5: Stojící voda na hydroizolaci je začátek potíží.  

Fig. 5: Ponding water on the waterproofing marks the beginning of trouble.  
 

4 CHYBY PŘI REALIZACI ZELENÉ STŘECHY 
Množství chyb je možné udělat i při samotné realizaci zelené střechy. Např. ještě v nedávné 
historii bylo běžné používat místo speciálních střešních substrátů směsi skrývky odtěžené na 
místě stavby (Obrázek 6). Bohužel ani v dnešní době se stále nedaří tuto praxi zcela vymýtit. 
Potíž u těchto materiálů tkví v tom, že nemají deklarované vlastnosti, které by zaručily, že 
budou dlouhodobě funkční i v tenké vrstvě na střeše, zejména pak vlastnosti týkající se 
propustnosti a hmotnosti ve vodou nasyceném stavu. Vrstva střešního substrátu o mocnosti 10 
cm bude vážit od 110 do 160 kg/m². Stejná vrstva zeminy může vážit až 220 kg/m², tedy dvakrát 
tolik. Je-li střecha dimenzována na střešní substrát, pak takový rozdíl překoná všechny rezervy 
ve statickém výpočtu a může vést k trvalé deformaci konstrukce nebo v nejhorším případě i 
jejímu zřícení.   
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Obr. 6: Ornice na střechu nepatří. Je nepropustná, příliš organická, zanáší drenážní cesty a 

může přetížit střechu. 
Fig. 6: Soil is not allowed on roofs. It is impermeable, too organic, sediments in drainage 

system and may overload the roof.  
Častou chybou je také používání stejné textilie ochranné jako filtrační. Pokud je filtrační textilie 
např. gramáže 300 g/m², jako je to obvyklé u textilie ochranné na extenzivních střechách, dojde 
k rychlejšímu ucpání textilie nečistotami, ztížení odtoku vody a také k horší dostupnosti vody 
v nopové fólii pro rostliny. Ve výsledku jsou pak rostliny nuceny fungovat mezi dvěma extrémy 
– extrémně suchým stavem, kdy se nedostanou za vodou do hydroakumulační vrstvy, a 
extrémně přemokřeným stavem, kdy voda odtéká ze substrátu jen velmi pomalu.  
Jednou z nejvíce rozšířených chyb je absence kačírkového obsypu podél atiky a dalších svislých 
konstrukcí a prostupů (Obrázek 7). V okolí atiky je nejsilnější působení větru, který postupně 
eroduje povrch substrátu za atikou, až se dostane na spodní vrstvy souvrství a na střešní plášť. 
Není to vůbec pomalý proces – během jedné až dvou sezón se může vítr dostat až na 
hydroizolaci, kterou obnaží a vystaví povětrnostním vlivům.  
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Obr. 7: Absence kačírkových pásů podél atiky je velkým rizikem z hlediska větrné eroze.  
Fig. 7: The absence of gravel strips along the parapet wall poses a major risk in terms of 

wind erosion. 
 

5 NEEXISTUJE BEZÚDRŽBOVÁ ZELENÁ STŘECHA 
Po realizaci zelené střechy proces nekončí, nastává období údržby. Každou střechu, zelenou i 
nezelenou, je třeba jednou ročně udržovat – minimálně zkontrolovat, jestli odtoková místa 
nejsou zanesená nečistotami nebo vizuální kontrola neobjeví jiný problém (Obrázek 8). Zelené 
střechy kromě toho vyžadují údržbu vegetace, aby byla dlouhodobě udržitelná, v závislosti na 
vysazených rostlinách. Údržba je tak potřeba minimálně jednou ročně na extenzivních 
střechách a pravidelně a často na střechách intenzivních (Obrázek 9).  
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Obr. 8: Kačírková střecha, která nebyla udržována tak dlouho, až se z ní stala střecha 

zelená.  
Fig. 8: Gravel roof which has not been maintained so long that it became a green roof.  

 
Obr. 9: Intenzivní zelená střecha ponechaná bez údržby.  
Fig. 9: Intensive green roof left without maintenance.  

 

6 ZÁVĚR 
V článku bylo shrnuto pouze několik nejčastějších chyb, které se mohou v souvislosti se 
zelenou střechou vyskytnout. Jedná se o poměrně komplexní problematiku, a i problémy bývají 
kombinací chyb v různých krocích. Nedostatky zelených střech dokonce nemusí vůbec souviset 
se zelenou střechou – může se jednat o opomenutí ve stavební konstrukci nebo vadu 
v hydroizolaci – zelená střecha je pouze zesílí.  
Kritické selhání může nastat, nebudou-li brány v potaz možnosti stavební konstrukce, bude-li 
konstrukce špatně navržena nebo zrealizována, nebo dojde-li k souhře s dalšími nepříznivými 
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faktory. V případu zřícené zelené střechy na univerzitě v Hong Kongu (Obrázek 10), při které 
byli naštěstí zraněni jen tři lidé, došlo k souběhu několika faktorů. Na začátku bylo už 
překročení dovoleného zatížení vrstvami střešního pláště. Dále se přidalo přetížení střechy 
těžkým vegetačním souvrstvím, které vedlo k vyrovnání už tak minimálního spádu střechy, což 
mělo za následek tvorbu louží a přesyceného souvrství (dodatečné zatížení). Spouštěčem se pak 
stala havárie vody, která podmáčela tepelnou izolaci ve stropě a celý strop se propadlInvalid 
source specified..  

 
Obr. 10: Zelená střecha na City University v Hong Kongu se propadla v důsledku 

kombinace chyb. Zdroj Invalid source specified.. 
Fig. 10: Green roof at the City University in Hong Kong collapsed as a result of a 

combination of mistakes. Source Invalid source specified.. 
K návrhu, realizaci i údržbě zelených střech je třeba přistupovat maximálně zodpovědně a 
spolupracovat napříč profesemi. Zahradník musí mít povědomí o stavební části, stavař o 
požadavcích zeleně. Spolupráce obou stran dovede odhalit potenciální problémy ještě předtím, 
než nastanou, a zelené střechy tak mohou fungovat spolehlivě dlouhá desetiletí, jak se od nich 
očekává. Pro správný návrh, provedení a údržbu existují Standardy, které jsou volně ke stažení 
na stránkách odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleněInvalid source 
specified.. 
 
 
 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 184 

7 LITERATURA 
There are no sources in the current document. 
 
 
  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 185 

OCEŇOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB S VAZBOU NA BIM 
VALUATION OF TRANSPORT STRUCTURES WITH A LINK TO BIM 

Jakub Fořt4), František Haburaj5, Karel Pospíšil6) 

ABSTRAKT: 
Článek se zabývá východisky zahajovaného výzkumu v oblasti možností automatizovaného 
oceňování staveb dopravní infrastruktury, zejména pozemních komunikací. Využívají se přitom 
nyní v České republice implementované nástroje BIM (Building Information Modeling) a SHV 
(Systém hospodaření s vozovkami). Oba tyto systémy jsou zdroji či iniciátory dat, která popisují 
neproměnné (vestavěné) i proměnné (svědčící o opotřebení) parametry staveb, ze kterých lze 
vyjít při určení výchozí i časové hodnoty staveb. Výzkum zahrnuje jak technické aspekty 
problému, tzn. identifikace parametrů, které ovlivňují hodnotu stavby, a způsoby jejich 
stanovení, tak aspekty teorie oceňování staveb. 

ABSTRACT: 
The article deals with the background of the initiated research in the field of possibilities of 
automated valuation of transport infrastructure structures, especially roads. It uses the BIM 
(Building Information Modeling) and PMS (Pavement Management System) tools currently 
being implemented in the Czech Republic. Both of these systems are sources or initiators of 
data that describe both non-variable (built-in) and variable (indicative of wear and tear) 
parameters of structures, which can be used to determine the initial and time value of 
structures. The research includes both the technical aspects of the problem, i.e., identification 
of the parameters affecting the value of a structure and the methods of determining them, and 
aspects of the theory of structure (building) valuation. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Oceňování, BIM, SHV, dopravní stavby, hospodaření s majetkem, degradace 

KEYWORDS: 
Valuation, BIM, PMS, transportation structures, asset management, degradation  

1 ÚVOD 
Zavedení systémů Building Information Modeling či Management (BIM) v České republice je 
významným příspěvkem k digitalizaci stavebnictví a procesů s ním souvisejících jakožto 
součást komplexní snahy o digitalizaci procesů ve státě i Evropě. Jde fakticky o jednu 
z komponent aktivity Průmysl 4.0 ve stavebnictví. 
Základem BIM je tzv. informační model stavby, kterým se rozumí třídimenzionální zobrazení 
stavby, včetně jejich jednotlivých komponent. Ke stavbě i ke komponentám jsou přiřazeny také 
negrafické informace, např. číslo stavby, katalogové číslo každé komponenty, informace o 

 
4) Fořt Jakub, Ing. – DSP a.s., Kostěnice 111, 53002 Pardubice, +420 777 747 723, jakub.fort@dsp-as.cz 
5 Haburaj František, Ing., Ph.D. – DSP a.s., Kostěnice 111, 53002 Pardubice, frantisek.haburaj@dsp-as.cz 
6) Pospíšil, Karel, prof., Ing., Ph.D., LL.M. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 
Medlánky, 61200 Brno, +420 541 148 933, pospisil@vut.cz 
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hmotnosti, barvě, délce životnosti, periodicitě revizí či prohlídek apod. Jedná se tak fakticky o 
digitální kopii (dvojče) reálné či připravované stavby.  
Informační model stavby by neměl být jen statickou, neměnnou, záležitostí zachycující stav 
v době zhotovení projektu či stavby samotné. Proto by měl být model v průběhu životnosti 
stavby periodicky doplňován o informace o stavu stavby a jejích jednotlivých komponent 
(úrovni degradace) v definovaných kvalitativních stupních. Tento přístup umožňuje pracovat 
s aktuálním stavem stavby tím zajistit její optimální správu (management) i údržbu.    
Přístup BIM, tedy informačního modelování či managementu staveb, není ničím zcela novým. 
Za předchůdce dnešního BIM lze, alespoň z některých úhlů pohledu, považovat systémy typu 
PDMS7 a PDS8, které již dlouho před příchodem „labelu“ BIM po desetiletí fungovaly a 
zajišťovaly v určitém segmentu, zejména průmyslové investiční výstavby obdobné funkce, 
které předpokládáme, že bude zajišťovat v brzké budoucnosti BIM. Tyto systémy byly (a jsou) 
vyvíjeny s cílem usnadnit navrhování a správu velkých průmyslových celků, vč. rafinerií. Oba 
tyto systémy prakticky hned od svého vzniku pracovaly se strukturovanými databázemi, včetně 
standardizovaných katalogů prvků, které se vkládají do tvořeného modelu. Tyto prvky mají 
definovanou strukturu databázových informací (atributů), které je jasně popisují a jsou k 
dispozici pro automatizovaný výkaz výměr, rozpočtování i pro správu a údržbu celého díla. 
V České republice po otevření možností nakupovat tyto systémy, jejichž pořízení bylo před 
rokem 1989 ztíženo americkými embargy, začaly již v raných 90. letech vznikat projekty 
rafinerií zpracovávané kompletně v těchto systémech. Jednalo se již tehdy o 3D projekty s 
vysokou informační hodnotou srovnatelnou s dnešním BIM. 
V roce 2014 Evropská unie uznala užitečnost BIM pro veřejný sektor. Směrnice 2014/24/EU, 
o zadávání veřejných zakázek umožnila zadavatelům v celé Evropě, aby mohli při zadávání 
veřejných zakázek požadovat použití BIM. Toto je umožněno i v ČR od 1. 10. 2016 zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Povinnost zavedení BIM v ČR byla původně určena usneseními vlády č. 958/2016 a 682/2017. 
Tam je mj. stanoveno, že veškeré nadlimitní stavby od ledna roku 2022 budou muset být 
vytvořeny v systému BIM. Na počátku roku 2021 vláda přijala usnesení č. 41/2021 o změně 
jejího výše citovaného usnesení č. 682/2017. V tomto svém novém usnesení vláda bere na 
vědomí dosavadní postup a konkretizuje harmonogram zavádění BIM v České republice.  
V položce 23 harmonogramu je nově stanoven termín pro uložení povinnosti použití BIM pro 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů, včetně 
zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení 
pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb s postupnou 
účinností od 1. 7. 2023. Tato formulace („s postupnou účinností“ a „s přihlédnutím ke 
specifikům“) celý proces relativizuje a dává jednotlivým resortům faktickou možnost zavedení 
BIM ještě oddálit.  
V roce 2020 byl přijat zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony. Účinnost 

 
7 PDMS – Plant Design Management System: ve druhé polovině 60. let 20. století projekt podporovaný britskou 
vládou (paralela dnešní podpory BIM u nás), později produkt fy CADCentrum (později přejmenována na 
AVEVA), pro navrhování a správu velkých průmyslových podniků, vč. rafinerií 
8 PDS – Plant Design System: od počátku 80. let 20. století systém vyvíjený fou Intergraph (nejdříve ve spolupráci 
s Zydex Engineering, Inc.) s obdobným určením jako PDMS   
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tohoto zákona je od 1. 7. 2023. Tímto zákonem se kodifikuje digitální technická mapa (změnou 
zákona o zeměměřictví) a zavádí digitalizace ve stavebnictví (změnou stavebního zákona). 
Digitalizace stavebnictví patřila mezi priority minulé i současné vlády (alespoň podle jejích 
vládních prohlášení). Postup zavádění BIM ve vybraných evropských zemích ukazuje Tab. 1. 

Tab. 1 – Zavádění BIM v Evropě [1] 
Tab. 1 – Implementation BIM in Europe [1] 

Země Zpracování pravidel od roku Zaměření 

Norsko 2007 pozemní stavby i infrastruktura 

Finsko 
2001 pozemní stavby 

2015 infrastruktura 

Dánsko 2007 pozemní stavby i infrastruktura 

Holandsko 2010  

Spojené království 2011 – 2016 pozemní stavby i infrastruktura 

Francie 2015 pozemní stavby i infrastruktura 

Spolková republika Německo 2015 převážně infrastruktura 

Španělsko 2016 pozemní stavby i infrastruktura 

2 CÍLE VÝZKUMU 
Infrastrukturní majetek je snad vedle lesů jedním z největších majetků, který vlastní veřejný 
sektor. O jeho hodnotě však je jen velmi mlhavá představa, neboť jeho ocenění běžnými 
účetními metodami za použití účetních odpisů je velmi problematické, i když podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, by právě účetnictví mělo dávat věrný obraz o majetku. V praxi tak 
dochází k faktickému zkreslení vypovídací schopnosti účetnictví správcovských firem v jeho 
části, která se týká hodnoty vlastněného či spravovaného majetku. Je to zejména proto, že chybí 
robustní a dostatečně automatizovaná, tedy časově nenáročná, metoda periodického oceňování 
jednotlivých staveb a tím spravované infrastrukturní sítě jako celku. 
V kontextu předchozího odstavce je cílem výzkumu odpovědět na výzkumnou otázku, zda lze 
dále navrženými metodami a s využitím BIM automatizovaně zjišťovat s přiměřenou přesností 
hodnotu stavby pozemních komunikací, případně i objektů, které s ní souvisejí. Hodnotou se 
rozumí hodnota výchozí i časová. Způsob stanovení obou cen by se pak mohl stát součástí 
účetních metod organizace spravující infrastrukturní majetek. 
Do hodnoty stavby pro účely tohoto článku nezahrnujeme hodnotu pozemku či hodnotu 
„nemateriální“ či „netechnickou“ vyplývající z užitečnosti, potřebnosti či atraktivity stavby, 
neboť se má za to, že ty se neřídí proměnnými či neproměnnými parametry staveb, které jsou 
či budou spravovány systémy BIM.  

3 METODY 
V úvodní části tohoto článku je uvedeno, že součástí informačního modelu stavby jsou údaje o 
tom, jaké má stavba prostorové parametry (3D model) a z čeho konkrétně se skládá (negrafické 
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informace o stavbě a každé její komponentě). V terminologii pozemních komunikací jde o tzv. 
neproměnné parametry.  
Dále je uvedeno, že k tomu, aby bylo možno stavbu optimálně spravovat a udržovat, je 
výhodné, aby součástí informačního modelu byly periodicky doplňované informace o stavu 
stavby a jejích jednotlivých komponent. V terminologii pozemních komunikací jde o tzv. 
proměnné parametry. 
Proměnné parametry vozovek pozemních komunikací se sledují v rámci tzv. Systému 
hospodaření s vozovkami (SHV), který je na úrovni ŘSD ČR v současné době implementován 
[2].  

3.1 Výchozí hodnota 
Indikativní výchozí hodnota (reprodukční pořizovací hodnota) nové vozovky či jakéhokoli 
objektu na dopravní infrastruktuře se stanovuje zpravidla oceněním výkazu výměr, který je 
zpracován ve struktuře Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP).  
Výchozí hodnota stavby v určitém roce, tzn. cena, za kterou by bylo možno postavit danou 
vozovku či jiný objekt v aktuálním či daném roce, je pak určitelná prolinkováním výkazu výměr 
s relevantním ceníkem. Takto lze postupovat v zásadě již nyní a není přitom nutno mít 
implementovaný systém BIM. Při vědomí toho, že ceníky stavebních prací se mění zpravidla 
dvakrát ročně, je pro stavby, kde existují použitelné výkazy výměr (novější stavby) generovat 
dvakrát ročně jejich aktuální výchozí cenu. 
Z teorie oceňování víme, že výchozí hodnotou může být i hodnota nahrazení. Tou se v tomto 
textu nezabýváme, neboť nesouvisí s výzkumnou otázkou. Hodnota nahrazení je však ve své 
podstatě velmi využívána právě v SHV, a to jak na síťové úrovni k odhadu nákladů na opravu, 
tak na úrovni projektové, kde se stanovuje na základě ocenění projektu opravy. Zatímco odhad 
na síťové úrovni SHV probíhá víceméně automatizovaně, na projektové úrovni se oceňuje ad 
hoc zhotovený projekt, tzn., nejde o plně automatizovaný proces. 
Lze předpokládat, že počítačové systémy pro přípravu projektů dopravních staveb jako 
informačních modelů budou generovat výkazy výměr ve struktuře OTSKP. Postupným a 
časově zjevně zatím neomezeným procesem se zřejmě stane, že konkrétní správce sítě 
pozemních komunikací bude mít „někdy“ zahrnuty v informačním modelu všechny „své“ 
stavby. Pak výše uvedeným postupem bude moci zjistit výchozí hodnotu spravované sítě, a to 
také dvakrát ročně. 

3.2 Technický stav 
Výchozí hodnota tak, jak je popsána v předchozí podkapitole, je pravidelně aktualizovatelná na 
cenovou úroveň zvoleného roku (pololetí) nikoli indexováním či nějakým jiným 
generalizovaným přístupem, nýbrž novým výpočtem od samého počátku. Jde tedy o víceméně 
přesný odhad ceny tak, jak by se počítal pro novou stavbu. Výchozí aktuální cena, za kterou 
bychom pravděpodobně pořídili danou stavbu či celou síť v daném okamžiku, však 
nezohledňuje opotřebení, jež stavba vykazuje k danému okamžiku. Není tedy indikátorem 
aktuální hodnoty stavby či spravované sítě.  
Podle teorie oceňování, např. [3], charakteristika technický stav vyjadřuje (zpravidla v 
procentech) zbytkovou kvalitu stavby v porovnání s novou stavbou. Jinak řečeno, technický 
stav vyjadřuje míru toho, co zbylo z kvality stavby za určitou dobu provozování. Reciproce 
k tomu, opotřebení či amortizace uvádí, kolik z původní kvality bylo provozem ztraceno za 
předpokladu, že kvalita nové stavby byla 100 %. Zřejmě platí vztah (1): 
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ts + a = 100 % ,         (1) 
kde 
ts  je technický stav (zbytková kvalita) v %, 
a amortizace (opotřebení) v %. 
S obecným pojmem „technický stav“ souvisejí u vozovek pojmy uvedené v TP 170 [4] 
spolehlivost, únosnost a provozní způsobilost. Spolehlivost vozovky je schopnost vozovky plnit 
požadované provozní funkce v požadovaném časovém úseku. Základní charakteristikou 
spolehlivosti vozovky je její provozní způsobilost a únosnost. 
Provozní způsobilost je vlastnost povrchu vozovky, která je vyjádřena okamžitými měřenými 
hodnotami protismykových vlastností, podélné a příčné nerovnosti a dopravního hluku (při 
odvalování pneumatik) nebo druhem, lokalizací a plochou poruch vozovky.  
Únosnost je schopnost vozovky přenášet zatížení a je charakteristikou celého souvrství vozovky 
i jejího podloží. Při navrhování se vyjadřuje zatížením (nápravy nebo sestavy kol) a počtem 
opakování těchto zatížení [4]. 
V kontextu definice pojmu technický stav označujícím charakteristiku závislou na čase lze pro 
účely oceňování vozovek pozemních komunikací použít veličinu spolehlivost či přesněji 
okamžitá spolehlivost v určitém čase. Z praktického pohledu využitelnosti pro oceňování je 
veličina okamžitá spolehlivost poměrně obtížně určitelná, neboť je funkcí mnoha proměnných 
parametrů, které charakterizují spolehlivost vozovky, tj. krom únosnosti také např. poruchy 
vozovky (výtluky, poklesy, hrboly…), protismykové vlastnosti, podélné a příčné nerovnosti 
apod. V případě dalších objektů je provozní spolehlivost závislá na provozní způsobilosti celé 
řady komponent, např. u mostů stavu hlavní nosné konstrukce, izolací, mostních závěrů, 
ložisek, odvodňovacího systému, zábradlí, svodidel atd. Každá z těchto komponent může mít, 
stejně jako konstrukční vrstvy vozovek, celou řadu typů poruch, a to v různém stádiu 
závažnosti.  
U vozovek, mostů, případně i dalších typů objektů se předpokládá, že budou k dispozici data 
z prohlídek, které poruchy či parametry provozní způsobilosti pro každou z komponent 
zaznamenají a ohodnotí klasifikačním stupněm. Technický stav vozovky či jiného objektu bude 
tedy charakterizován technickým stavem každé komponenty, ze které se skládá. 
Pro výpočet bychom asi chtěli, aby míra spolehlivosti (v kontextu tohoto článku technický stav) 
byla vyjádřena jedním číslem. Přitom každý z proměnných parametrů degraduje rozdílně, má 
jinak definované mezní stavy a je ovlivňován jinými vlivy. O vyjádření stavu vozovky jedním 
souhrnným parametrem se pokusil například projekt COST 354 [5]. 
Vývoj technického stavu lze zachytit pro provozní způsobilost vozovek klesající funkcí, nazývá 
se degradační funkce, se silně nelineárním průběhem. Obr. 1 ukazuje příklad funkce 
charakterizující technický stav (provozní způsobilost) vozovky bez pravidelné údržby a 
vozovku, kde je prováděna pravidelná údržba.  
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 Obr. 1 – Degradační funkce provozní způsobilosti vozovky [6] 
Fig. 1 – Degradation function of pavement serviceability [6] 

Z grafu na obr. 1 je patrné, jak zásadně lze správným načasováním údržby prodloužit životnost 
vozovky při zachování její vysoké provozní spolehlivosti. V případě pravidelné údržby za 
přispění nízkonákladových opatření je stav udržované vozovky po 15 letech na úrovni 80 % 
nového stavu, kdežto neudržované na 10 % a je zde indikována nákladná rekonstrukce. Pojem 
„životnost“ pro vozovky a další objekty dopravních staveb má specifické vyjádření, které je 
diskutováno v [6]. 

3.3 Časová hodnota 
Hodnota v daném čase, časová hodnota nebo též nákladová hodnota je hodnota výchozí 
redukovaná technickým stavem, zřejmě platí, že: 

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐻𝐻0. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
100

          (2) 

kde: 
Ht  je  hodnota v čase t, 
H0 hodnota výchozí,  
tst technický stav v čase t v procentech. 

3.4 Sledování stavu vozovek 
Jak je uvedeno výše, v rámci zajištění fungování SHV správci komunikací sbírají data o 
proměnných parametrech vozovek. Pro: 

• Provozní způsobilost:  
o podélná nerovnost povrchu vozovky (mezinárodní index nerovnosti IRI, míra 

nerovnosti povrchu C),  
o příčná nerovnost (hloubka vyjetých kolejí R),  
o protismykové vlastnosti povrchu vozovky (součinitel tření fp nebo fb, střední 

hloubka profilu povrchu vozovky MPD, součinitel tření povrchu vozovky 
zjištěný kyvadlem PTV, střední hloubka textury povrchu vozovky odměrnou 
metodou MTD) [7], 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 191 

o poruchy: provádí se záznamem poruch do formuláře nebo sekvenčním 
snímkováním (technologie mobilního mapování) s následným vyhodnocením 
druhu a rozsahu poruch včetně jejich přesné lokalizace na silniční síti [7]. 

• Únosnost:  
o zjištění únosnosti vozovek se provádí rázovým zařízením FWD/HWD, viz obr. 

2, měřením průhybů pod zatížením simulujícím přejezd nákladního vozidla,  
o cílem je zjistit únosnost konstrukčních vrstev vozovky a jejího podloží, 
o na základě změřených průhybů a zjištění průhybových křivek jsou vypočítány 

rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a podloží. 

 
Obr. 2 – Rázové zařízení FWD [8] 

Fig. 2 – Falling Weight Deflectometer [8] 

4 DISKUSE 
Z popisu metod je zřejmé, že výchozí hodnota staveb pozemních komunikací je zjistitelná a 
opětovně opakovatelně spočitatelná použitím výkazu výměr ve struktuře OTSKP. Systémy 
BIM, aby byly plně použitelné v českém prostředí, budou muset postupně umět generovat 
strukturované výkazy výměr tak, aby byly použitelné pro nabídková řízení. Sestavené výkazy 
výměr lze obvyklým způsobem opakovaně znovu oceňovat použitím vydávaných ceníků, 
expertních cen SFDI, realizovaných cen v rámci daného správce či regionu apod. 
Závažnějším tématem je stanovení časové ceny. V případě vozovek pozemních komunikací či 
objektů na nich si nevystačíme s odhadem stavu, ve kterém se nacházejí, porovnáním doby 
životnosti a doby použití, nýbrž je třeba zhodnotit skutečný stav na základě hodnot proměnných 
parametrů. Těch je ale celá řada a není jasné, zda ty, které jsou aktuálně podle příslušných 
předpisů sbírány, jsou dostačující k tomu, aby skutečný stav pro určení časové hodnoty 
komplexně popsaly. 
Předmětem výzkumu tedy v kontextu výše uvedeného bude: 

• identifikace parametrů ovlivňujících hodnotu stavby či každé její komponenty, 
• analýza metod ke zjištění technického stavu pro každý identifikovaný parametr 

ovlivňující hodnotu stavby či každé její komponenty, 
• verifikace či úprava klasifikačních stupňů nebo hodnoticích škál jednotlivých 

parametrů, 
• stanovení metodologie pro určení časové hodnoty stavby. 
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Výše navržený výzkum vyžaduje poměrně rozsáhlé úsilí, které zahrnuje jak ryze technické 
aspekty (metody diagnostiky), tak aspekty související s teorií oceňování. V prvním cyklu 
navrženého výzkumu proto bude studována z důvodu rozsáhlosti tématu toliko problematika 
vozovek, další typy objektů budou následovat po verifikaci a pilotním odzkoušení v praxi 
v dalších fázích.  

5 ZÁVĚR 
BIM (Building Information Modelling nebo též Management) je jedním ze základních kamenů 
digitalizace ve stavebnictví. Jedná se o proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během 
celého jejího životního cyklu. Zavedení metody BIM urychlí a zkvalitní postup přípravy, 
provádění a provozování staveb.  
SHV (Systém hospodaření s vozovkami) jako systém sloužící k optimálnímu využití finančních 
prostředků poskytovaných na údržbu a opravu silniční sítě vyžaduje ke své činnosti periodicky 
sbíraná data o stavu spravované infrastruktury, tzv. proměnné parametry dopravní 
infrastruktury. 
Simultánní zavádění obou systémů, BIM a SHV, u správců dopravní infrastruktury může vedle 
primárního poslání obou systémů umožnit také sledování hodnoty spravované sítě jako 
podkladu pro řádné vedení účetnictví i jako měřítko pro sledování efektivity práce daného 
správce. Ten by měl totiž zajistit, aby jím organizovaná údržba i opravy nevedly k nadměrné 
ztrátě hodnoty jím spravované sítě. Výzkum popsaný v tomto článku by měl napomoci ke 
stanovení metod oceňování infrastrukturního majetku.   
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METODIKY OCEŇOVÁNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU – 
TORNÁDEM 

METHODOLOGIES FOR VALUATION OF BUILDES DAMAGED BY THE 
NATURAL DISASTER – TORNADO 

Pavel Klika9), David Brandejs10), Vítězslava Hlavinková11), Monika Doležalová12), 
Martina Vařechová 13)  

ABSTRAKT: 
V souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla v červnu minulého roku Břeclavsko a 
Hodonínsko, bylo poškozeno nebo zcela zničeno více než tisíc domů, budov, hal a dalších 
staveb. Nemovité věci byli ve vlastnictví jak fyzických a právnických osob, stejně tak i ve 
vlastnictví měst, obcí a státních institucí. S finanční pomocí přišlo několik státních a nestátních, 
ziskových i neziskových organizací. Pro stanovení výše podpory, dotace či úvěru, bylo 
požadováno doložení odhadovaných nákladů na náhradu škod, Odhadované náklady byly 
stanovovány na základě několika metod, s ohledem na druh a typ nemovitosti, vlastnictví, a dle 
rozsahu poškození. Metody, které byly použité pro stanovení odhadovaných nákladů na 
náhradu škod, jsou popsány v následujícím textu. 

ABSTRACT: 
In connection with the natural disaster that hit the Břeclav and Hodonín regions in June last 
year, more than a thousand houses, buildings, halls and other structures were damaged or 
completely destroyed. Real estate was owned by both natural and legal persons, as well as by 
cities, municipalities and state institutions. Several state and non-state, for-profit and non-
profit organizations came with financial help. To determine the amount of support, subsidy or 
loan, it was required to document the estimated costs of compensation. The estimated costs 
were determined on the basis of several methods, taking into account the type and type of real 
estate, ownership, and the extent of damage. The methods used to determine the estimated costs 
of compensation are described below. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Živelní pohroma, tornádo, stavba, dotace, úvěr, metoda, ocenění, škoda 

KEYWORDS: 
Natural disaster, tornado, building, subsidy, credit, method, valuation, damage 
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1 ÚVOD 
Již je to téměř sedm měsíců, co k Hodonínsku a Břeclavsku dorazila velká bouře s kroupami, 
která se následně změnila v obří tornádo. Toto tornádo, v pásu širokém téměř půl kilometru a 
dlouhém asi 26 kilometrů, o rychlosti přes 300 km za hodinu, poznamenalo osudy mnoha lidí, 
rodin a obcí v regionu. Způsobilo obrovské materiální škody a zničilo vše, co mu stálo v cestě. 
Bohužel při něm byli zmařeny i lidské životy. Zcela zničilo nebo poškodilo stovky budov, domů 
a jiných staveb, vyvracelo a lámalo stromy, ploty, bralo střechy, krovy i celé domy, trakční 
vedení, automobily, a dokonce i autobus. Nejvíce postiženými obcemi byli Moravská Nová 
Ves, Hrušky, Mikulčice, Mikulčice-místní část Těšice, Lužice, Pánov, Bažantnice a hodonínská 
zahrádkářská oblast Kapřiska. 

 
Obr. 1  - RD Pánov – stav před tornádem 

Fig. 1 – Building in Pánov – State before tornado 
 

 
Obr. 2 – RD Pánov – stav po tornádu 

Fig. 2 -Building in Pánov – State after tornado 
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Ucelené statistické údaje ještě nejsou k dispozici zcela kompletní, ale poničilo asi 1200 domů, 
z nichž kolem 200 statici určili k demolici a vyžádalo si šest lidských životů a mnoho 
zraněných.  
S pomocí okamžitě přispěchal krizový štáb místních samospráv a Jihomoravského kraje, Státní 
fond podpory investic (zkráceně SFPI), v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
několik dalších neziskových a humanitárních organizací, které formou různých dotací a úvěrů 
nabídli pomoc zasaženým oblastem. Tyto dotace a úvěry byli primárně určeny, mimo jiné, na 
obnovu poškozených nebo zcela zničených staveb. Pro stanovení výše podpory, dotace či 
úvěru, bylo požadováno doložení odhadovaných nákladů na náhradu škod na budovy 
poškozené živelní pohromou. 
 

2 METODIKA OCENĚNÍ PRO PROGRAM ŽIVEL 
Na vzniklou situaci, která vyžadovala okamžitou finanční i materiální pomoc, zareagovala 
velmi rychle vláda ČR svým nařízením, které vyhlásila a vstoupilo v platnost dne 29.6.2021. 

 
Obr. 3 - Stavba v Pánově 

Fig. 3 - Building in Pánov 

2.1 Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. 
Dne 30.06.2021 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. Nařízení vlády o použití 
peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí 
postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, které upravuje podmínky použití peněžních 
prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „SFPI“) formou dotace a úvěru, 
poskytovaných právnickým a fyzickým osobám, na obnovu obydlí postiženého živelní 
pohromou dne 24. června 2021. [1] Na základě tohoto nařízení vydal následně SFPI výzvu 
„Živel“ k podávání žádostí. 
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Obr. 4 - Budova v Lužicích 
Fig. 4 - Building in Lužice 

2.2 Výzva Živel č. 1/257/2021[2] 
Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“) vyhlásil dne 1. července 2021 výzvu k podávání 
žádostí o podporu z programu Živel (dále jen „Výzva“ a „Žádost“) dle nařízení vlády č. 
257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace 
a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 (dále jen 
„Nařízení”).  
Ve výzvě byly specifikovány, mimo jiné, následující definice a konkrétní podmínky: 
Za obydlí se považuje: 

1. byt v rodinném domě, 
2. byt v bytovém domě, 
3. objekt k rekreaci v případě, že v něm měl vlastník nebo nájemce hlášen k 24. 6. 2021 

trvalý pobyt, 
4. rozestavěná stavba obydlí, 
Oprávněný žadatel  

a) vlastník nebo spoluvlastník obydlí, a zároveň 
• využíval obydlí k bydlení, nebo 
• poskytoval obydlí nebo jeho část k bydlení jiné osobě na základě nájemní smlouvy, 

nebo poskytoval obydlí nebo jeho část k bydlení manžela, registrovaného partnera 
nebo osoby, která je vůči žadateli příbuzná v přímé linii. 

b) společenství vlastníků jednotek, pokud v domě vzniklo. 
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Předmět podpory 
Podporu formou dotace a úvěru lze využít na: 

1. oprava obydlí nebo jeho části poškozené v souvislosti s živelní pohromou, za účelem 
uvedení 

2. obydlí do provozuschopného stavu, popřípadě s tím související částečná demolice, 
3. výstavba nového obydlí, včetně případné demolice obydlí, 
4. pořízení nového obydlí koupí nebo nabytím v dražbě. 

 

Obr. 5 - RD Mikulčice - stav před tornádem 
Fig. 5 - Building in Mikulčice - state before tornado 

 

 

Obr. 6 - RD Mikulčice – stav po tornádu 
Fig. 6 - Building in Mikulčice – state after tornado 
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Výše podpory 
Maximální podpora se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, 
70 % výší vyplaceného pojistného plnění a výší jiné podpory státu. 
Celkové náklady na: 

• opravu se doloží odhadem nákladů na náhradu škod na obydlí, 
• novou výstavbu se doloží položkovým rozpočtem k projektové dokumentaci, včetně 

případných nákladů na demolici, 
• pořízení se doloží výší tržní ceny pořizované nemovitosti a případných nákladů na 

demolici. 

 
Dotaci lze poskytnout do výše 2 000 000 Kč na opravu obydlí nebo nové obydlí. V případě 
bytového domu lze poskytnout dotaci na každý byt v bytovém domě do výše 2 000 000 Kč. 
V případě, že způsobilé náklady překročí limit pro poskytnutí dotace lze poskytnout úvěr 
nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč. V případě bytového domu lze 
poskytnout úvěr na každý byt v bytovém domě nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši  
3 000 000 Kč. 
Úroková sazba úvěru je fixní po dobu splácení úvěru a činí 1 % p. a. 
Sjednaná doba splatnosti úvěru nesmí překročit 25 let. 
Fond umožní na žádost příjemce odložení zahájení splácení jistiny a přerušení splácení jistiny 
za podmínek stanovených v NV. 
 
Náležitosti žádosti o dotaci  
Podepsaný formulář Žádost o dotaci  

a) v případě opravy:  
(i) fotodokumentaci obydlí poškozeného živelní pohromou, 
(ii) doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na obydlí, 
(iii)nájemní smlouvu/smlouvy, pokud žadatel obydlí v době vzniku živelní pohromy 

pronajímal, 
b) v případě nové výstavby: 

(i) doklad o tom, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní 
pohromy, případně doklad o změně užívání všech bytů obydlí z důvodu jejich 
neobyvatelnosti. 

c) V případě pořízení:  
(i) doklad o tom, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní 

pohromy, případně doklad o změně užívání všech bytů obydlí z důvodu jejich 
neobyvatelnosti. 

(ii) nájemní smlouvu/smlouvy, pokud obydlí v době vzniku živelní pohromy pronajímal. 
d) v případě opravy nebo výstavby rozestavěného obydlí do stavu před poškozením živelní 

pohromou 
(i) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, 

oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, 
ohlášení stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem, souhlas s 
provedením ohlášené stavby, 

(ii) projektovou dokumentaci rozestavěné stavby obydlí,  
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(iii)stavební deník se záznamem průběhu prací, 
(iv) fotodokumentaci rozestavěné stavby před poškozením, pokud je k dispozici, 
(v) fotodokumentaci poškození rozestavěné stavby, 
(vi) doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na rozestavěné stavbě, 

(vii) v případě nové výstavby doklad o tom, že rozestavěná stavba zanikla.  
 

 

Obr. 7 - RD Lužice 
Fig. 7 - Building in Lužice 

Náležitosti dokládané před čerpáním  
Podepsanou žádost o čerpání  

a) v případě opravy  
(i) předpokládaný rozpočet, 
b) v případě nové výstavby:  
(i) projektovou dokumentaci výstavby nového obydlí, 
(ii) položkový rozpočet výstavby, 
(iii)pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, 

oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, ohlášení 
stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem, souhlas s provedením 
ohlášené stavby, 

(iv) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu 
neprovádí sám žadatel, 

(v) souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro 
výstavbu, pokud má výstavba proběhnout v záplavovém území, 

(vi) stavebně-montážního pojištění v případě pořízení, v případě že neprovádí sám žadatel, 
e) v případě pořízení: 
(i) kupní smlouvu, případně jiný doklad prokazující cenu pořizované nemovitosti, 
(ii) souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s omezujícími podmínkami pro výstavbu, 

pokud se stavba nachází v záplavovém území. [2] 
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Mimo výše uvedené ještě výzva obsahuje a specifikuje podmínky po dobu udržitelnosti, čerpání 
podpory, veřejnou podporu, způsobilé náklady a přechodná ustanovení. 

 
Obr. 8 – Budova v Mikulčicích 
Fig. 8 - Building in Mikulčice 

2.3 Metodika pro ocenění 
V souvislosti s vypsanými podmínkami v programu Živel č. 1/257/2021, museli žadatelé o 
dotaci, společně se žádostí o podporu, přikládat doklad (odborný posudek) o odhadu nákladů 
na náhradu škod na obydlí. Konkrétní metodika pro program Živel, která byla odsouhlasena 
SFPI, byla vytvořena AZO, POSN Morava. Tuto metodiku navrhla znalecká kancelář 
Nemovitost s.r.o. v Brně dne 11.07.2021. Metodika byla vytvořena pouze pro účely výzvy č. 
1/257/2021 z programu Živel. Odhad nákladů (ocenění) mohli, dle podmínek SFPI, zpracovat 
pouze znalci, jmenovaní pro obor Ekonomika – oceňování nemovitostí, autorizovaní inženýři 
pro Pozemní stavby nebo certifikovaní odhadci majetku. 
Zpracovatel musel zajistit místní šetření poškozené nemovitosti. Na místě provedl zaměření 
stavby, pořídil fotodokumentaci, seznámil se s velikostí stavby, dispozičním řešením, standardy 
vybavení stavby a konstrukcí. Na základě získaných poznatků, vlastním posouzením, stanovil 
rozsah poškození konstrukcí. Následně sepsal protokol o místním šetření. 
Některé stavby nebylo možné konkrétně zaměřit, vzhledem k chybějícím částem konstrukcí, 
celých konstrukcí nebo i celým stavbám. V tomto případě byla použita výkresová 
dokumentace. Pokud i tato dokumentace nebyla k dispozici, byl stanoven obestavěný prostor 
na základě oborného odhadu zpracovatele. 
Ocenění se týkalo pouze objektů bydlení, pro které byla podpora vypsána, tj. pouze samotných 
staveb rodinných domů. Samostatně stojící garáže, vedlejší stavby ani venkovní úpravy a další 
příslušenství nebyli v ocenění zahrnuty ani zohledněny. 

2.3.1 Popis postupu řešení 
Metodika byla vypracována na základě nákladového ocenění, za využití cenových podílů 
konstrukcí a standardů vybavení, která vychází z tzv. reprodukční pořizovací ceny. 
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Ocenění bylo velmi zjednodušeno. V podstatě se jedná o cenové podíly jednotlivých typů 
staveb, které se vynásobí obestavěným prostorem stavby a podle typu stavby, její jednotkovou 
základní cenou, která je dále upravena. 
Podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, byla stanovena základní jednotková 
cena, která byla následně upravena tímto způsobem: 

ZCU = ZC × K4 × Ki x Kr  [3] 

• přičemž tak tato metodika neuvažuje koeficient K5. 
• ZCU je upravená základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinného domu 

určeného podle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky. 
• ZC je základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru, stanovená dle přílohy č. 11 

oceňovací vyhlášky. 
• K4 je koeficient vybavení stavby stanovený v souladu s přílohou č. 11 (popisy standardů 

provedení rodinných domů) a přílohou č. 21 (cenové podíly jednotlivých konstrukcí a 
vybavení) oceňovací vyhlášky, přičemž se nezohlední opotřebení staveb a jejich 
konstrukcí. 

• Koeficient K4 se dále upraví pro jednotlivé konstrukce mírou jejich poškození. Ta se 
může pohybovat od 0 % pro konstrukce živelní pohromou nedotčené až 100 % pro 
konstrukce zcela zničené. Stanovení míry poškození konstrukcí je na odborném 
posouzení zpracovatele. 

• Pokud součástí nákladů na obnovu obydlí budou i náklady na odstranění konstrukcí, lze 
tyto zohlednit přidáním konstrukce neuvedené, přičemž doporučujeme stanovit cenu 
bouracích prací v rozmezí 600 až 800 Kč/m3. 

• Koeficient Ki je koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 oceňovací vyhlášky. 
• Koeficient Kr je stanovená úprava na růst cen stavebních materiálů a stavebních prací 

za poslední měsíce, pouze pro účely této metodiky, přičemž tento nárůst je zohledněn 
navýšením základní ceny o 20 %, což odpovídá přibližnému statistickému rozdílu 
z vyhlášky vycházejících cen realizace staveb a skutečně vynakládaných nákladů 
v současné cenové úrovni, přičemž tento nárůst posledních měsíců se jeví jako trvalý 
narůstající trend. 

• Pro rodinné domy s šikmou střechou je dále základní cena upravena koeficientem 
využití podkroví dle tabulky č. 2, přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky. [3] 

Mimo výše uvedenou metodiku, kterou vytvořila AZO, POSN Morava a navrhla znalecká 
kancelář Nemovitost s.r.o., bylo možné pro přesné určení nákladů, v úrovni obvyklých 
realizačních cen, vypracovat položkový rozpočet na základě výkazu výměr.  
Obvyklé realizační ceny jsou ceny, za jakou byly realizovány obdobné stavební práce v daném 
regionu stavebními firmami v době provedení – za tuto cenu lze považovat cenovou úroveň dle 
ceníků směrných cen stavebních prací firmy RTS Brno nebo ÚRS Praha), v cenové úrovni 
2021/I. [3] 
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Obr. 9 - RD v Těšicích 

Fig. 9 - Building in Těšice 
 

3 METODIKA PRO OCEŇOVÁNÍ STAVEB VE VLASTNICTVÍ MĚST 
A OBCÍ 

Živelná pohroma z konce června letošního roku postihla nejen rodinné domy, ale zpustošila i 
obecní majetek. Vyčíslením nákladů na obnovu majetku ve vlastnictví obcí byl pověřen Ústav 
soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Výjimečnost zakázky spočívala 
především v různorodosti, rozsahu posouzení a velmi krátké lhůtě na zpracování dané termínem 
jednání vlády. 
Výchozí seznam poskytnutý zadavatelem obsahoval 99 položek umístěných v následujících 
obcích a městech: Valtice, Hodonín, Břeclav, Hrušky, Mikulčice, Lužice a Moravská Nová 
Ves. V průběhu místních šetření došlo k doplnění o dalších 10 položek ve městě Břeclav. 
Předmětem zadání nebyly liniové stavby, tzn. ani komunikace, chodníky a inženýrské sítě. 

3.1 Typy škod na obecním majetku 
Projev vlastních škod na nemovitých objektech je navzájem odlišný. V oblasti s krupobitím 
docházelo nejčastěji k poškození střech s tvrdou krytinou, poškození povrchů plechových 
střech, poškození skleněných výplní oken a dveří na návětrných stranách. Škody, ke kterým 
došlo po tornádu, jsou obecně rozsáhlejší a fatálnější a měly v některých případech za důsledek 
kompletní likvidaci stavby. Nejčastěji docházelo ke zničení krytiny s alespoň částečným 
poškozením konstrukce krovu, rozbití okenních výplní včetně poškození rámů oken, zničení 
klempířských konstrukcí a výrazné poničení či částečné stržení fasád domů a také časté 
poškození venkovních úprav jako plotů, povrchů hřišť, inženýrských sítí a infrastruktury. V 
oblasti poškozené tornádem došlo k významné likvidaci jednotlivých stromů i celých 
zalesněných ploch. 
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3.2 Přístup ocenění a obecná metodika 
Zadáním, jak bylo v předchozím odstavci uvedeno, bylo stanovení nákladů na obnovu obecního 
majetku. Je tedy zřejmé, že se jedná o materiály a stavební práce, které je nutné vykonat, aby 
byl majetek obnoven do „původního“ stavu. Pro vyřešení úkolu byl na celé řešení aplikován 
jeden oceňovací přístup, a to nákladový přístup. 
Podle konkrétní situace pak byly aplikovány různé metody zejména v závislosti na rozsahu 
poškození a množství podkladů. 
Pokud nastala totální škoda následovaná demolicí, byla nejčastěji použita metoda 
reprodukčních nákladů, zpravidla se u celých budov využilo cenových ukazatelů pro výstavbu 
budov a k tomu byly připočteny náklady na demolici. 
Ve většině případů, kdy došlo k poškození některých konstrukcí a bylo možné stanovit výměry 
poškozených konstrukcí (je nutné upozornit, že rozsah škod vzhledem k časové tísni a časté 
nepřístupnosti poškozených konstrukcí, nikdy nebyl přesně vyhodnocen a některé výměry byly 
odvozovány od velikosti stavby) byly primárně pro výpočet použity propočty sestavené 
s využitím agregovaných položek. 
Při poškození větší části stavby byly náklady na obnovu odvozeny na základě výpočtu stupně 
dokončení stavby. 
Pro speciální konstrukce a vybavení byla zjištěna orientačně pořizovací cena a srovnána s 
aktuální nabídkou, případně přeindexována od data pořízení k datu ocenění (použito spíše 
výjimečně u uměleckých děl). 
Pro odhad ceny některých venkovních úprav a porostů byla využita i část cenového předpisu 
(zákon č. 151/1997 Sb. v platném znění s prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb. v platném 
znění). 

 
Obr. 10 – Radnice v Moravské Nové Vsi 

Fig. 10 - Building in Moravská Nová Ves 

3.3 Nejčastější typy škod 
Jak již bylo uvedeno, rozsah škod na obecním majetku byl od drobných poškození fasád a krytin 
až po totální škodu, tedy zřícení stavby nebo poškození takové, že byla nutná demolice celé 
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stavby. Totální škoda však byla vzhledem k počtu výskytů spíše minimální. Nejčastějším 
poškozením bylo poškození krytiny, a to od poškození jednotlivých tašek až po devastaci celé 
krytiny. Dalším častým poškozením pak bylo poškození výplní otvorů a fasád, zejména pak 
zateplovacích systémů, od létajících trosek staveb či porostů. Většími škodami pak bylo 
poškození krovů a v případě, že byla vybudována podkroví ze sádrokartonových konstrukcí, 
tak při otevření střechy větrem zpravidla došlo k totální devastaci těchto lehkých konstrukcí. 
Jednou z velmi nepříjemných zkušeností z oblastí zasažených tornádem byla totální devastace 
zeleně a oplocení v celých velkých oblastech. Krajina obce se v těchto místech natolik 
proměnila, že známé lokality poznávali pouze místní. 

 
Obr. 11 – Pohled ze střechy školky v Moravské Nové Vsi 

Fig. 11 - View from the roof of the kindergarten in Moravská Nová Ves 

3.4 Odhad výše škod 
Je třeba zdůraznit, že odhad výše škod nebyl zcela přesným číslem a jednalo se často o částečně 
orientační náklady. Ústav vytvořil pro ocenění zjednodušenou metodiku a pro jednotlivé často 
se vyskytující škody sestavil agregované položky. Úkolem bylo provádět ocenění nákladů na 
obnovu více jak 100 staveb. Aby byly pokryty i některé nezapočtené náklady, ve výsledných 
cenách bylo použito navýšení až o 20 % a také bylo provedeno navýšení vzhledem k aktuálnímu 
výraznému růstu cen materiálů až 30 % (velikost navýšení byla určována v závislosti na druhu 
a rozsahu poškození). Výše nákladů tak za všechny budovy ve vlastnictví obcí byla stanovena 
na 447 mil. Kč. Je však třeba doplnit, že ústav na výpočet včetně místního šetření a zaměření 
měl pouze 8 dní. 
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Obr. 12 – Ukázka listu škod – výstup ocenění 

Fig. 12 – Sample damage sheet – valuation output 

4 ZÁVĚR 
O oteplování země již asi většina lidstva nepochybuje. Můžeme se dohadovat o příčinách a 
jakou měrou k tomuto jevu přispěl člověk. Je však zřejmé, že oteplování začíná být čím dál 
častější příčinou přírodních „katastrof“ a tornádo na Jižní Moravě je jistě jednou z ukázek, co 
příroda dokáže. Pravděpodobně musíme počítat již i s výskytem takovýchto přírodních úkazů 
i v naší domovině. Možná budeme muset připravit naše domy ne jenom na úsporu energie ale 
také na nové přírodní hrozby. U poškození hodnocených domů se jednoznačně projevilo, že 
pokud byl dům kvalitně proveden, byl udržován a jednalo se o těžší konstrukce, z velké části 
silnému větru odolal a došlo k poškození pouze krytiny či fasád. Z katastrofy na Jižní Moravě 
si lze dovodit, že „za své“ vzaly zejména staré neudržované konstrukce, nové ale špatně 
provedené konstrukce a bohu žel i některé mezilidské vztahy. 
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VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
DEVELOPMENT OF THE LEGAL REGULATION OF THE BUILDING ACT 

Alena Kliková14) 

ABSTRAKT: 
Příspěvek se věnuje vývoji právní úpravy stavebního zákona a otázkám spojeným s legislativním 
vývojem právní úpravy veřejného stavebního práva. Vzhledem k tomu, že stavební zákon v 
posledních letech neustále prochází změnami, které mají vést ke zrychlení a zjednodušení 
jednotlivých procesů vedoucích k povolování staveb, stojí za úvahu, zda tyto změny ke kýženému 
cíli vedly. V roce 2021 byl schválen nový stavební zákon, který by měl mimo jiné reorganizovat 
veřejnou stavební správu. Nový stavební zákon se snaží reagovat na požadavky praxe a snaží 
se dosáhnout zjednodušení všech procesů v rámci povolování staveb. 

ABSTRACT: 
The paper focuses on the development of the legal regulation of the Construction Act and issues 
related to the legislative development of the legal regulation of public construction law. Given 
that the Construction Act has been undergoing constant changes in recent years, which are 
intended to speed up and simplify the individual processes leading to building permits, it is 
worth considering whether these changes have led to the desired goal. In 2021, a new 
Construction Act was approved which should, among other things, reorganise the public 
construction administration. The new Construction Act seeks to respond to the requirements of 
practice and seeks to achieve simplification of all processes in the context of building permits. 

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 je oblast práva, kterou můžeme označit za velmi praktickou a 

odbornou, která je legislativně zakotvována již mnoho let. Pravidla pro výstavbu byla na území 

českých zemí kodifikována již v době středověku, a to nejenom jako pravidla pro výstavbu, ale 

i technické podmínky výstavby a kontroly splnění těchto podmínek ze strany vrchnosti. Již 

v době středověku bylo povinností stavebníka získat před stavbou většiny staveb povolení. 

V posledních letech je velmi aktuálním tématem otázka rekodifikace veřejného stavebního 

práva a schválení nového stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku 

zasahující do práv mnoha občanů, ať už jako stavebníků nebo jako sousedů dotčených stavbou, 

 

14) Kliková, Alena, JUDr., Ph.D.  – Právnická fakulta Masarykovy univerzity, alena.klikova@law.muni.cz 
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považujeme za vhodné se zamyslet nad vývojem právní úpravy stavebního zákona na území 

českých zemí, a to od počátků kodifikace do dnešní doby.      

2 HISTORIE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA 

2.1 Stavební zákony ve středověku 
Existence veřejného zájmu na zachování urbanistických hodnot území, dále na zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví a životů ve vztahu k výstavbě a k užívání staveb lze vysledovat 

již v dávné historii. Ve vztahu k českým zemím byl historický vývoj veřejného stavebního 

práva zpracován M. Ebelem, který uceleně, byť stručně, popisuje jednotlivé vývojové fáze 

zakotvování pravidel výstavby. Pravidla pro výstavbu byla na území zemí českých 

kodifikována již v době středověku, a to od 13. století, kdy se jevilo jako nezbytné je zakotvit. 

Jak uvádí J. Pošvář15 společenskou úpravu výstavby si vynutil hospodářský rozmach a s tím 

související rozvíjející se stavební činnost v městském teritoriu. Regulace hustého osídlení, 

koncentrování určitých druhů řemesel v téže ulici, vytváření širších nezastavěných ploch 

určených jako tržiště, a jiná pravidla se stávají podkladem stavebně právních zvyklostí, které 

tvoří první formu stavebního práva. Již tehdy existovalo úřední povolování staveb. Později byla 

pravidla výstavby upravována v tzv. požárních řádech, které si vytvářela jednotlivá města. 

Požární řády většinou zakotvovaly technické podmínky výstavby a kontroly splnění těchto 

podmínek ze strany vrchnosti. Průběžně jsou stavební předpisy z požárních řádů vyjímány a 

pro jednotlivá města jsou vydávány stavební řády. Nejstarším uváděným stavebním řádem je 

Jihlavský městský stavební řád z roku 1270, který obsahoval myšlenku, „že mají být bořeny 

domy, jež jsou k neprospěchu a škodě města, a že nové domy mají být stavěny jen se souhlasem 

městské správy, tedy podle celkových potřeb a zájmů města“.16  Obecné dosud nekodifikované 

zvyky byly sepsány kolem roku 1353 brněnským písařem Janem, přičemž jeho právní kniha se 

v pasážích dotýkajících se stavebního práva stala archetypem pro další vývoj. Ustanovení 

platná již ve 14. století byla později jen zpřesňována a dopracovávána. Dále za zásadní svým 

významem můžeme považovat knihu sepsanou Pavlem Kristiánem Klatovským z Koldína z 

roku 1579, která s úpravami platila až do přelomu 18. a 19. století.17  

 
15 POŠVÁŘ, J.: K dějinám městského stavebního práva v Čechách a na Moravě do počátku 19. století. In: Právně 
historické studie II. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha. 1956. s. 177.  
16 KUBÍČKOVÁ, G.: Vývoj stavebního práva. Diplomová práce. PrF MU Brno. 2016. s. 10. 
17 EBEL., M., HEGENBART., M.: Stručný přehled vývoje stavebního práva. In: Stavební právo Bulletin. 4/2015. 
Česká společnost pro stavební právo. s. 15. 
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2.2 Stavební zákony v 19. století 
V roce 1815 byl vydán stavební řád pro Prahu, v roce 1816 byl tento řád rozšířen i pro 

Pražská předměstí. V roce 1833 byl vydán stavební řád s platností pro všechna města na území 

Čech s výjimkou Prahy, který stanovil povinnost před započetím výstavby požádat o povolení 

a žádost doložit plánem stavby. Tento stavební řád byl v roce 1845 a v roce 1864 aktualizován 

a v roce 1889 nahrazen novými stavebními řády.18 Tím začíná tzv. novodobá historie veřejného 

stavebního práva.  

Stavební řády byly vydávány zvlášť pro města a pro venkov. Dle K. Laštovky to bylo 

odůvodněno v rozdílech ve významu obcí.  

V průběhu této vývojové etapy platilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celkem pět 

stavebních řádů. Zvlášť byly upraveny podmínky pro realizaci staveb na území Čech a zvlášť 

pro území Moravy a Slezska. Pro území Čech byl vydán zákon z roku 1886 č. 40 z.z., platný 

pro Prahu, Plzeň a České Budějovice. Účinnost pro Plzeň byla rozšířena zákonem č. 16/1887 

z.z., pro České Budějovice zákonem č. 71/1887 z.z. Tento stavební řád byl několikrát 

novelizován, např. zákonem č. 211/1919 Sb., o stavebních úlevách pro Prahu, který byl 

zákonem č. 280/1919 Sb. rozšířen i na Plzeň a České Budějovice. Pouze území města Prahy se 

týkal např. zákon č. 116/1920 Sb., jímž byl zřízen pro Prahu tzv. stavební sbor, který rozhodoval 

o odvoláních ve věcech stavebních a zákon č. 88/1920 Sb., jímž byla zřízena pro Prahu státní 

regulační komise. Pro všechny ostatní obce v Čechách platil zákon z roku 1889 č. 5 z.z., tzv. 

český stavební řád pro venkov. Pro část území Moravy byl vydán v roce 1894 stavební řád č. 

63 z.z. Tento předpis platil pro území města Brna a Olomouce, Jihlavy a Znojma a jejich obce 

předměstské, o které předměstské obce se jedná, stanovilo místodržitelské nařízení č. 64/1903 

z.z. a 51/1910.  Pro ostatní obce platil stavební řád z roku 1894 č. 64 z.z.  Pro celé Slezsko platil 

stavební řád z roku 1883 č. 26 z.z. 

Za zajímavou právní úpravu je možné považovat právní úpravu platící tehdy pro 

Slovensko a Podkarpatskou Rus, která na základě § 11 zdrav. zákona 11. XIV/1876 ustanovuje: 

"Při stavbě obytných budov buď hleděno k zdravotním ohledům. Zdravotní předpisy o 

novostavbách má stanoviti statutem municipium hledíc k místním poměrům a zdravotním 

ohledům po slyšení zdravotní komise župní. V městech má býti obývání nově postavených nebo 

 
18 Podrobněji EBEL, M.: Dějiny českého stavebního práva. 1. vydání. Praha. ABF- nakladatelství ARCH. ABF. 
2006.  
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přistavených místností povoleno jen po uspokojivém zdravotně policejním ohledání. Při 

zdravotně škodlivých obytných místnostech může úřad naříditi okamžité vyklizení. Obytné 

místnosti, budovy a jejich součástky podzemní, které tu byly již před účinností 11. XIV/1876 a 

z ohledu zdravotních jsou závadné, mají býti vlastníkem do roka po úřední připomínce 

zdravotně přetvořeny a nebylo-li to možno, nesmí jich býti užíváno, a když by i přes to byly 

zdraví škodlivy, v cestě expropriační odstraněny“.19 Z těchto ustanovení je patrno, že již v 19. 

století byla z moci úřední hlídána zdravotní nezávadnost a bezpečnost staveb a jejich užívání. 

Nejedná se tedy o novinku moderní doby, ale o dlouhodobý zájem státu.  

2.3 Stavební zákony ve 20. století 
Jak již bylo uvedeno výše uvedené předpisy z konce 19. století s menšími změnami za 

doby protektorátu platily až do konce 40.tých let 20. století. 

V době německé okupace v roce 1942 byla provedena změna stavebních předpisů, a to 

vládním nařízením č. 109/1942 Sb., o změně stavebních řádů. Tato změna upravila některé dílčí 

otázky stavebnictví, např. omezení věcné příslušnosti obcí ve stavebních věcech.  

Další vývojová etapa právní úpravy stavebního práva trvala 9 let, od roku 1949 do roku 

1958, a byla výrazně ovlivněna tehdejším státním zřízením. Vydáním nových předpisů 

stavebního práva (zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí a vyhláška 

ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l., o podrobnějších předpisech pro pozemní 

stavby) došlo k vyčlenění technických požadavků na stavby ze zákona a k jejich zakotvení v 

prováděcí vyhlášce a dále došlo k podrobnějšímu vymezení stavebního řízení ve vyhlášce. Ve 

druhé polovině 50. let novelizacemi došlo formálně k rozdělení zákonné úpravy územního 

plánování a stavebního řádu 

Tento zákon byl v roce 1958 nahrazen dvěma právními předpisy, zákonem č. 84/1958 

Sb., o územním plánování a zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu. Došlo k oddělení právní 

úpravy územního plánování a stavebního řádu. Hlavním důvodem pro vydání stavebního řádu 

byl stejně jako u územního plánování požadavek na komplexní řešení výstavby. Jako hlavní 

změny oproti předchozí právní úpravě bylo nahrazení stavebního povolení rozhodnutím o 

přípustnosti stavby a v návaznosti na předpisy o dokumentaci staveb přijatými mezi lety 1950 

 
19 LAŠTOVKA, K.: Československé správní právo. Část zvláštní. 1. díl. Melantrich a.s. Praha. 1936. s. 101. 
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a 1960 se začaly rozlišovat podmínky stavebního řízení pro stavby občanů a organizací.20 Ke 

sloučení právní úpravy územního plánování a stavebního řádu pak došlo již známým zákonem 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Jako hlavní politické důvody pro vydání 

tohoto stavebního zákona bývají uváděny narůstající zájem společnosti na zlepšení podmínek 

pro péči o životní prostředí, posílení pravomoci národních výborů a již výše uvedené spojení 

platných právních předpisů z druhé poloviny padesátých let. Tento zákon byl v novodobé 

historii nejdéle účinným stavebním zákonem a s určitými změnami platil až do roku 2007, kdy 

byl nahrazen novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

3 STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006  
O stavebním zákoně, který by nahradil zákon č. 50/1976 Sb. se začalo uvažovat již v roce 

1990, kdy v návaznosti na změnu společenských podmínek, změnu chápání lidských práv, 

ochrany životního prostředí apod. byla vytvořena pracovní komise Legislativní rady vlády 

ČSFR, která měla navrhnout postup změny stavebního zákona. Bylo doporučeno postupovat ve 

dvou etapách: v první etapě zpracovat novelu zákona, která bude reagovat na nastalé změny a 

tendence v právním řádu a připraví přechod na budoucí stavební zákona. Teprve ve druhé etapě 

zpracovat úplně nový stavební zákon.21    

 K vydání nového stavebního zákona došlo až v roce 2006. Nezbytnost vydání 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. bylo v důvodové zprávě vysvětleno „nedostatky zjištěnými 

v rámci provedené analýzy platné právní úpravy stavebního zákona, které jsou natolik 

principiální, že je lze odstranit jen koncepčně novou úpravou, která odpovídá novým vnitřním 

i vnějším ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám. Nezbytnost nové právní úpravy 

byla vyvolána i v souvislosti se začleňováním České republiky do struktur Evropské unie a do 

společného trhu.“ Dalšími důvody schválení nového stavebního zákona byla reforma veřejné 

správy a schválení nového správního řádu, který zakotvuje obecné procesní postupy. 

 Jak bylo již mnohokrát uváděno, tento stavební zákon měl urychlit povolovací procesy 

a měl urychlit výstavbu. Bohužel složitost tohoto zákona vedla spíše k opačnému efektu. 

V průběhu účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován, a to několikrát zásadně.  

 
20 KUBÍČKOVÁ, G.: Vývoj stavebního práva. Diplomová práce. PrF MU Brno. 2016. s. 60. 
21 HEGENBART, M., LANČ, J., SAKAŘ, B.: Stavební zákon a předpisy související, komentář. Edice 
komentované zákony. SEVT, a.s. a nakladatelství FRANCES, a.s. Praha. 1992. s. 10. 
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4 STAVEBNÍ ZÁKON 283/2021 
V roce 2019 byl zveřejněn věcný záměr stavebního zákona, který představil nová 

základní pravidla veřejného stavebního práva, včetně návrhu na reformu veřejné správy 

v oblasti stavební. Paragrafované změní bylo zpracováno koncem roku 2019. Legislativní 

proces schvalování nového předpisu byl završen dne 13. července 2021, kdy byl ve Sbírce 

zákonů zveřejněn nový schválený stavební zákon pod číslem 283/2021 Sb. 

Účinnost nového stavebního zákona nastupuje postupně, komplexně by měl zákon nabýt 

účinnosti ke dni 1. 7. 2023. V posledních dnech22 se však diskutuje možnost odložení účinnosti 

a příprava novelizace tohoto zákona.  

Za jednu z hlavních změn nového stavebního zákona je označována reforma stavební 

veřejné správy spočívající v integraci vybraných dotčených orgánů do stavebních úřadů a 

změně struktury stavebních úřadů. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad (§ 32), 

specializovaný a odvolací stavební úřad (§ 33), jako prvostupňový orgán by měl rozhodovat 

krajský stavební úřad (§ 34) a jiné stavební úřady (§35).   

Další změnou by mělo být zrychlení povolování staveb, což spočívá v tzv. 

jednostupňovém povolení, tj. stavba již nebude vyžadovat povolení s umístěním a povolení 

realizace, ale pouze jedno povolení stavebního záměru. V některých zákonem stanovených 

případech bude možné získat toto povolení i v rámci zrychleného řízení (§ 211 a následující). 

Další změna se týká tzv. digitalizace procesů a digitalizace veřejného stavebního práva. 

Digitalizace dle současného znění stavebního zákona č. 283/2021 Sb. spočívá ve vytvoření 

Portálu stavebníka, Národního geoportálu územního plánování a možnosti podávat žádosti 

elektronicky.    

5 ZÁVĚR 
Jak je z výše uvedeného stručného historického exkurzu zřejmé, české veřejné stavební 

právo podléhá právní regulaci již mnoho staletí. Uplatňuje se zde zájem státu na regulaci 

výstavby. Nejstarší právní úprava výstavby se týkala hlavně technických požadavků na stavby, 

průběžně byla zakotvována i povinnost získat na určitý typ staveb povolení k jejich umístění či 

realizaci. V průběhu let se jednotlivé požadavky na stavby měnily, a to většinou s odkazem na 

snahu o zjednodušení výstavby, což je velmi patrné hlavně v posledních letech. Hlavním cílem 

 
22 ke dni 20. 1. 2022 
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regulace výstavby je mimo jiné snaha o zajištění i budoucí využitelnosti území, udržitelný 

rozvoj území a zajištění i určitého „komfortu“ stávajících staveb a jejich uživatelů. Nelze tak 

umožnit chaotickou živelnou výstavbu v území a ani užívání staveb v rozporu s tím k čemu 

jsou stavebně a technicky určeny.  

Cílem všech posledních legislativních prací vždy mělo být další zjednodušení a zrychlení 

jednotlivých procesů povolování stavebních záměrů, čehož ne vždy bylo dosaženo.  

 Závěrem si dovolím položit otázku, zda poslední legislativní počin povede 

k očekávanému cíli a zda dojde ke zjednodušení a zrychlení procesů povolování staveb?  
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10 LET (R)EVOLUCE ZELENÝCH KOMERČNÍCH BUDOV V ČR 
10 YEARS OF (R)EVOLUTION OF GREEN COMMERCIAL REAL ESTATE IN 

CZECH REPUBLIC 
Pavel Krchňák23) 

ABSTRAKT: 
Na konci roku 2021 je v ČR více než 500 komerčních nemovitostí, které drží aktivní zelenou 
certifikaci. Kumulativně se jedná o více než 5 000 000 m2 pronajímatelné plochy, což je již 
signifikantní fenomén, který etabloval celou agendu udržitelnosti i do oblasti moderních 
komerčních nemovitostí. Příspěvek blíže představuje vývoj zelených certifikací v českém 
prostředí v jednotlivých fázích za poslední více než dekádu, a otevírá debatu ohledně motivů 
jednotlivých aktérů a dalšího směřování tohoto fenoménu s možnými budoucími dopady na 
stanovování hodnoty nemovitosti s ohledem na enviromentálně-energetický profil. 

ABSTRACT: 
At the end of 2021, there are more than 500 commercial properties in the Czech Republic that 
hold active green certification. Cumulatively, this is more than 5,000,000 m2 of leasable area, 
which is already a significant phenomenon, which has established the entire sustainability 
agenda in the field of modern commercial real estate. The paper presents the development of 
green certifications in the Czech environment in various phases over the last decade, and the 
debate about the motives of individual actors and further measurement of this phenomenon with 
possible future impacts on real estate valuation with respect to environmental and energy 
profile. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
zelené budovy, komerční nemovitosti, certifikace, udržitelnost, oceňování, LEED, BREEAM, 
Česká republika, Praha, Brno 
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green buildings, commercial real estate, certification sustainability valuation, LEED, 
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1 ÚVOD 
Tento text si klade za cíl poskytnout krátký přehled vývoje fenoménu zelených budov 
s akcentem na komerční budovy v ČR. Sílící trend fenoménu zelené agendy (například politická 
iniciativa European Green Deal) se nemovitostního trhu a následně oceňování dotýká stále více. 
Mnoho investorských, finančních a bankovních skupin do svých rozhodovacích procesů již 
aktivně začleňuje enviromentální, sociální a corporate governance kritéria (ESG – udržitelné 
finance). Příspěvek chce poskytnou základní vhled do vývoje zelených certifikací komerčních 
nemovitostí od roku 2010 a upozornit na možné budoucí potenciální dopady pro znalectví a 
odhadcovství v ČR.   

 
23) Krchňák Pavel, Mgr., MRICS, Oberbank AG, náměstí I. P. Pavlova 5, Praha 120 00 + 420 725 935 164, 
pavel.krchnak@oberbank.cz 
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2 TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ A TEORETICKÉ 
ROZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY ZELENÝCH BUDOV  

Ačkoli je zelená agenda reprezentovaná například iniciativou Green Deal primárně politickým 
projektem, má ryze praktické a byznysové dopady. Stavebně-realizační, finančně-investorské 
či právně-konzultantské sektory, jsou hlavní soukromá odvětví, které svým chováním a reakcí 
na novou zelenou agendu budou přímo, či nepřímo ovlivňovat i budoucí oceňování nemovitostí. 
Samostatnou kapitolou jsou národní legislativní rámce, které v různé míře implementace 
následují legislativní trend z evropské úrovně. [1]  
Některé praktické dopady „zelenění“ komerčních budov jsou evidentní již v našem 
nemovitostním trhu. Globálně je rozvoj zelených certifikačních systémů velmi živelný a 
v současné době celosvětově existuje několik stovek možností, jakým způsobem komerční 
nemovitost analyzovat z pohledu udržitelnost a šetrnosti k životnímu prostředí.  
Nicméně uvažování, ustálené v kontinentální Evropě, ohledně moderních zelených budov má 
v zásadě tři úrovně zkoumání:  

• Stavební   
• Technologickou   
• Ekonomickou 

V přeneseném významu jsou tyto nemovitostní charakteristiky zkoumány a jsou rovněž 
předmětem analýzy i v případě procesu oceňování nemovitostí. Stavební charakteristiky jsou 
v oceňování zkoumány s akcentem na kvalitu materiálů, jejich životnost a opotřebení. [2] 
Technologické aspekty souvisí s úrovní vybavenosti budov určující jejich kvalitativní standard 
v porovnání s konkurenčními projekty na nemovitostním trhu. Ekonomická charakteristika 
komerčních budov je primárním hodnototvorným faktorem, jelikož indikuje převodní vztah 
mezi užitkem konkrétní komerční budovy a výslednou hodnotou, či investorským profilem 
(např. výnosnost, udržitelnost cashflow atp.)  
Výše uvedená trojice oblastí je komplexně posuzována v rámci certifikačních systémů, jejichž 
aspekty již byly v českém akademickém a profesním prostředí několikrát popisovány. [3] 
V posledních letech se u posuzování udržitelnosti komerčních budov stále více prosazuje i 
oblast sociální, která reflektuje pozitivní působení komerční nemovitosti přímo na osoby, které 
v budově tráví svůj pracovní čas (např. certifikační schéma WELL). Nicméně tři výše uvedené 
úrovně uvažování zůstávají primární.  
V rámci jednoduchého přehledu jsou v prostoru střední Evropy dominantní poměrně dobře 
známé a globálně etablované certifikační systémy LEED24 (USA), BREEAM25 (Velká 
Británie) [4], a pak více lokální DGNB (Německo) a SBToolCZ (ČR).  
  

 
24 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 
25 Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM). 
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S ohledem na skutečnost, že certifikační systémy LEED a BREEAM k dnešnímu dni jsou 
implementovány na více než 96 % procentech všech zeleně certifikovaných budov [5], analýza 
vývoje certifikovaných komerčních budov bude primárně zaměřena tímto směrem. I v rámci 
těchto dvou dominantních schémat, je však nutno rozlišovat charakter zelené certifikace. 
Certifikáty poskytují výstupní hodnotící škálu dle dosažených bodů, kdy pro úspěch v systému 
LEED je nutné dosáhnout alespoň 40 bodů z hodnotící škály [6], a pro systém BREEAM je 
nutné získat minimálně 30 % z celkového skóre. [7]   
Mnohem důležitější rozdělení je na certifikační schémata z pohledu životního cyklu komerční 
budovy. Přestože je možnost certifikovat komerční objekt v mnoha fázích životního cyklu 
budovy, v ČR se vyprofilovaly především dvě kategorie:  

• pro zcela nové komerční projekty; 
o LEED BC+C: Building Design and Construction 
o BREEAM New Construction  

 
• pro již existující komerční projekty; 

o LEED O+M: Operation and Maintanance 
o BREEAM In-Use     

S ohledem na vývoj enviromentální certifikace komerčních nemovitostí v ČR lze předpokládat, 
dynamičtější rozšíření modulu pro již existující projekty, nicméně platnost tohoto typu 
certifikátu je většinou časově omezena a nutno jej obnovovat (zpravidla na roční bázi).  

3 PRAKTICKÉ ETABLOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ U 
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČESKÉM PROSTŘEDÍ OD 
ROKU 2010  

 
Fenomén zelených certifikací komerčních budov v českém prostoru je patrný již více než 
dekádu. Prvním enviromentálním certifikátem v ČR se prezentovala od roku 2008 budova 
Nordica v Ostravě. Tento certifikát s názvem GreenBuilding byl dobrovolný program Evropské 
komise a hodnocení se zaměřilo primárně na fakt, že konkrétní komerční budova dokáže 
aktivními kroky uspořit 25 % z celkové spotřeby energie oproti lokálním normám. 
Skutečným průkopníkem v tomto fenoménu byla až stavba Ústředí bankovní skupiny ČSOB 
(viz foto níže), adresa Radlická 333/150 (architekt Josef Pleskot), kdy v roce 2010 získala 
certifikaci LEED Gold. Realizátorem se stala švédská stavební skupina Skanska, která se 
dlouhodobě profiluje, jako tvůrce udržitelných komerčních projektů, které téměř bez výjimky 
jsou zakončeny některým druhem zelené certifikace.     
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Obr. 1 – Ústředí ČSOB, Praha   

Fig. 1 – ČSOB HQ, Prague 
 
Tímto byla odstartována, první fáze adoptování trendu zelených certifikací, která se v prvních 
letech výrazně rozvíjela pouze na pražském kancelářském trhu. V letech 2010–2014 bylo 
celkem certifikováno 21 kancelářských projektů (LEED+BREEAM) s plochou 514 000 m2. 
Podíl zeleně certifikovaných kanceláří na celkové nabídce dosáhl 17% podíl. V první fázi 
etablování se v drtivé většině jednalo o zcela nové kancelářské projekty, které se tím z hlediska 
tržní pozice, kvality vnitřních prostor či výše požadovaného nájemného a strukturou nájemníků 
vytvořily jádro zelených budov v ČR. Zájem o certifikace regionálních projektů byl spíše 
v rovině informativní, s jedinou výjimkou, a to úspěšnou certifikaci ostravského kancelářského 
projektu IQ Tower (Tieto Tower), která v roce 2014 získala certifikát BREEAM Excelent (76 
%).     
V druhé fázi speciálně v letech 2015–2017 došlo k dynamickému rozvoji certifikací v několika 
dalších směrech. Nejen že pokračoval silný trend certifikací nových projektů kancelářských 
prostor, ale mnohem frekventovaněji se začal rovněž prosazovat trend certifikací již stávajících 
kancelářských prostor.  
Majitelé starších kancelářský projektů, které byly budovány po roce 2000 enviromentální 
aspekty svých kanceláří příliš aktivně neřešili. Nicméně po roce 2014 museli začít reagovat na 
novou konkurenci kanceláří vyšší kvality. Začalo se projevovat, že především větší zahraniční 
poradenské společnosti opouštěly starší kancelářské budovy a aktivně vyhledávaly prostory, 
které mohly poskytnout úsporu ve spotřebě energií, enviromentální certifikaci, moderní 
kanceláře a étos udržitelnosti. Typickým příkladem začátku tohoto trendu byla relokace 
společnosti PricewaterhouseCoopers z historického centra Prahy v ulici Kateřinská, kdy se 
přestěhovala (celkem 17 000 m2) do nového projektu City Green Court (LEED Platinum 
certifikát) na Praze 4. Nájemník otevřeně deklaroval, že jedním z hlavních důvodů byl 
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enviromentální profil nových kanceláří, který podpoří udržitelnou image společnosti. [9] Na 
konci roku 2017 podíl zelených kanceláří, z hlediska celkové plochy již dosahoval 29% podíl.  
Na níže uvedeném grafu je evidentní intenzivní zájem o certifikaci kancelářských budov, které 
byly dokončeny mezi léty 2011–2020. Hygienická situace z roku 2020, která stále probíhá se 
odrazila i na sníženém tempu výstavby nových kancelářských prostor a zprostředkovaně i na 
objemu dokončených certifikací v roce 2021.   
 

 
Obr. 2 – Pražský kancelářský trh – aktivně certifikované projekty dle m2 a dle stáří projektu 

[8]     
Fig. 2 – Prague office market – active green certificationbased on sq m and age of the 

project 
 
Etablování zelených certifikací pro komerční nemovitosti v létech 2014–2017 začalo pronikat 
i do dalších realitních sektorů, jako je například retail – respektive nákupní centra. Již v roce 
2016 získalo nákupní centrum Harfa (Praha 8, více než 40 000 m2) certifikaci LEED Gold, a 
v roce 2017 dosáhlo nákupní centrum Westfield Chodov (Praha 4, více než 100 000 m2) 
nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding (86 %, In-Use).  
První komerční budovou v certifikovanou v Brně se v roce 2017 stala budova E 
administrativního komplexu Campus (LEED Gold). I v oblasti průmyslových ploch se největší 
developeři začínají aktivně zajímat o možnost zelených certifikací. V roce 2014 společnost 
Prologis dokončila certifikaci jedné z budov (21 000 m2) v rámci Prologis Parku D1 (BREEAM 
Very Good, In-Use).  
Pokud dosavadní vývoj můžeme charakterizovat jako postoupnou evoluci a pozvolné 
etablování fenoménu, tak v posledních několika letech (speciálně rok 2020) trh komerčních 
nemovitostí již znamenal spíše revoluční skok.  
Významný evropský developer CTP Invest, která se specializuje na výstavbu průmyslových 
areálů a kancelářských budov, přibližně od roku 2017 aktivně usiloval o certifikace svých 
kancelářských projektů v Brně – Spielberk Tower B (BREEAM Oustanding, 86 %) či nově 
budovaný komplex Vlněna (BREEAM Excelent).  
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V roce 2020 se ale tento středoevropský developer rozhodl ke kompletní certifikaci svého 
portfolia – tedy 292 jednotlivých budov v šesti zemích. Jen v rámci průmyslových parků v ČR 
se jednalo o 191 nemovitostí s plochou přibližně 2,7 milionu m2. Odhaduje se, že tímto krokem 
je ke konci roku 2021 více než 30 % všech moderních průmyslových ploch zeleně 
certifikovaných (společně s ostatními developery). Došlo také k bezprecedentní regionální 
expanzi, která kopíruje hlavní dálniční síť v ČR spolu s krajskými městy, jak níže ukazuje 
mapový podklad.   
 

 
Obr. 3 – Geografická distribuce certifikovaných projektů BREEAM [10]     

Fig. 3 – Geographic distribution of BREEAM certified project 
 
Na konci roku 2021 je v ČR více než 500 komerčních nemovitostí, které drží aktivní zelenou 
certifikaci. Kumulativně se jedná o více než 5 000 000 m2 pronajímatelné plochy, což je již 
signifikantní fenomén, který etabloval celou agendu udržitelnosti i do oblasti moderních 
komerčních nemovitostí. Primárně se jedná o kancelářské, průmyslové a prodejní plochy (cirka 
25 objektů). Nicméně dle informací České Rady pro Šetrné Budovy i další segmenty jako 
například hotelový či přímo rezidenční sektor jsou perspektivním odvětvím pro enviromentální 
certifikace v budoucnu.  
Rovněž se potvrzuje, že certifikační schéma pro již stávající budovy je stále preferovanější 
volbou ze strany majitelů a investorů [11] Následující tabulka rozděluje aktuálně certifikované 
nemovitosti do jednotlivých krajů.      
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Tab. 1 – Geografická distribuce environmentálně certifikovaných komerčních budov v ČR 

2021 [12]     
Tab. 1 – Geographic distribution of the projects with environmental certification in the 

Czech Republic  
 

Kraj BREEAM LEED SBToolCZ DGNB Počet obcí Celkem 
Hlavní město Praha 91 89 3 1 1 184 
Jihočeský 3 1 0 0 3 4 
Jihomoravský 97 7 0 1 6 105 
Karlovarský 7 1 0 0 3 8 
Královehradecký 4 1 0 0 2 5 
Liberecký 5 2 0 0 4 7 
Moravskoslezský 39 3 0 0 5 42 
Olomoucký 13 2 0 0 5 15 
Pardubický 3 1 0 0 1 4 
Plzeňský 28 0 0 0 7 28 
Středočeský 48 9 14 0 21 71 
Ústecký 13 1 0 0 6 14 
Vysočina 15 0 0 0 3 15 
Zlínský 0 2 0 0 1 2 
Celkem 366 119 17 2 68 504 

 
Po dekádě živelného vývoje lze pražský trh moderních kanceláří prostor již nahlížet jako na 
„zelený“. Paradoxně v období zpomalení stavební aktivity a snížení počtu nových projektů 
(z důvodu hygienické situace okolo viru Covid 19), podíl aktivně certifikovaných moderních 
kancelářských prostor přesáhl nejen důležitou hranici 2 000 000 m2, ale i v celkovém pohledu 
výrazně přesáhl nadpoloviční podíl (60 %). Mezi léty 2017 až 2021 se podíl na celkových 
plochá prakticky zdvojnásobil.  
Jako nejvíce „zelené“ oblasti se tradičně řadí Praha 4 – se třemi kancelářskými huby: Pankrác, 
Budějovická, a BB Centrum. Následuje souhrnně Praha 5, avšak v posledních letech se 
dotahuje Praha 8 v oblasti Karlína. Jak v oblasti Smíchova (Praha 5), kde se buduje kompletně 
nový administrativní distrikt, tak i v případě rozvoje Rohanského nábřeží (Praha 8), lze 
očekávat plně certifikované kancelářské projekty, které rozšíří nabídku zelených 
administrativních prostor v Praze.    
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Obr. 4 – Podíl zeleně certifikovaných pražských kancelářských prostor na celkové nabídce 

dle m2 [8]     
Fig. 4 – Share of green certified offices on the total office stock in Prague based on sq m  

 
Enviromentální certifikace LEED či BREEAM je v současné době již ne novým trendem, ale 
spíše novým standardem, který všechny relevantní developerské skupiny a investoři reflektují 
a zapracovávají do svých úvah. Tento trend, který udává pražská metropole se v limitovanější 
formě přelévá i do regionálních center. V rámci brněnského trhu moderních kanceláří, výše 
popisovaný krok skupiny CTP Invest výrazně zvýšil podíl certifikovaných kancelářských 
prostor z předchozích 11 % na téměř 30% podíl.  
 

 
Obr. 5 – Podíl zeleně certifikovaných brněnských kancelářských prostor na celkové nabídce 

dle m2 [13]     
Fig. 5 – Share of green certified offices on the total office stock in Brno based on sq m  
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Brněnský kancelářský trh, tak nastoupil trend, kdy se zeleně certifikované budovy snaží 
nastavovat nový standard a zatraktivnit konkurenční soupeření. Zároveň se jedná již o podstatný 
tržní podíl a společnosti ze strany nájemníků již mohou dostatečně vybírat z projektů, které se 
prezentují udržitelným způsobem.  

4 CERTIFIKOVANÉ KOMERČNÍ BUDOVY A DOPADY NA 
REALITNÍ TRH A OCEŇOVÁNÍ  

Ačkoli se může zdát, že trend zelených certifikací moderních komerčních nemovitostí nemá a 
nebude mít žádný či přímý dopad na běžnou oceňování, není tomu tak. Již dynamika 
certifikačního procesu ukázala, že situace nahlížení na komerční budovy se mění poměrně 
rychle, v rámci několika let. Iniciativy směrem k zohledňování, vyhodnocování a zkoumání 
enviromentálně-energetického profilu každé nemovitosti jsou již na horizontu, a v procesu 
oceňování i menších, a dokonce rezidenčních nemovitostí evaluace udržitelnosti nemovitosti 
bude hrát své místo.  
Na základě praktických zkušeností a vývoje, který se snaží akademický svět ověřovat lze 
identifikovat již teď, že zeleně certifikované komerční nemovitosti vykazují ve srovnání 
s necertifikovanými komerčními nemovitostmi tyto vzájemně působící charakteristiky:  
        

 
Obr. 6 – Schematicky naznačené charakteristiky zeleně certifikovaných budov  

Fig. 6 – Schematically indicated characteristics of green certified buildings  
 
Předpoklad, že zeleně certifikované budovy jsou v současné době atraktivnější pro nájemce je 
poměrně známý fakt, který je aktivně a hojně používán v marketingu komerčních projektů. 
Rostoucí počet komerčních nemovitostí, které usilují o zelenou certifikaci to jen potvrzuje. 
Enviromentální otázky jsou řešeny na úrovni vlády či společnosti. I firmy a komerční instituce 
rovněž stále častěji řeší otázky udržitelnosti (například interní politikou, či podporou své 
značky). Takto profilovaní nájemci hledají logicky nájemní prostory, které budou v souladu 
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s jejich enviromentálními postoji a případně podpoří jejich značku či public relations. 
Lapidárně řečeno „být v současnosti zelený je rovněž dobré pro obchod“. Některé zahraniční 
mateřské společnosti dokonce preferují, když jejich pracovní prostory jsou situované v budově, 
která otázku udržitelnosti nějak zohledňuje a nepreferují jinou alternativu.  
Prestižnější pozice na nájemním trhu, a atraktivita pro nájemce vytváří situaci, kdy je snazší 
udržet komerční prostor maximálně obsazený a eliminovat míru neobsazenosti. Zeleně 
certifikované komerční nemovitosti mají ambici být v nejvyšší skupině A, a benefitovat 
z trendu, že nájemník chce zvyšovat vnitřní standard svého prostoru. V současné době je 
výhodné se profilovat zelenou certifikací, což přináší pozitivní sentiment.  Je zde ale předpoklad 
že, zanedlouho se tržní vnímání posune k tomu, že absence zelené certifikace bude vnímána 
jako podstatná tržní nevýhoda a bude ba naopak hrozit v těchto projektech vyšší míra 
neobsazenosti, kdy nájemci budou migrovat do „zelených“ prostor.         
To, že komerční nemovitosti, které dosáhly na zelenou certifikaci nabízejí své prostory za vyšší 
nájem je obecně známý fakt, který byl jak v zahraničí [14], tak na tuzemské akademické půdě 
úspěšně zkoumán [3]. Hlavním důvodem vyššího požadovaného nájmu je primárně předpoklad 
nižších nákladů spojených s nájemním vztahem, primárně za energie. To je v posledních letech 
(a speciálně s nárůstem cen v roce 2021) stále naléhavější agenda a otázka energetické 
úspornosti budovy získává v rozhodování o nájemním vztahu na důležitosti. Nájemník tedy 
uvažuje především o celkových nákladech (nájem + náklady za energie).   
Pokud je zeleně certifikovaná budova na jedné straně schopna přilákat dostatečný počet 
nájemců, držet vysokou míru obsazenosti, generovat vyšší nájem, za situace snížených nákladů 
– jedná se o veskrze pozitivní konstelaci, s kladným vlivem na celkové výnosy. Ty jsou 
zpravidla odhadcem zpracovávány ve formě čisté ročního příjmu (nebo NOI – net operative 
income) a kapitalizační technikou převedeny na hodnotu. Platí zde zpravidla úměra, čím vyšší 
čistý příjem z komerční nemovitosti, tím vyšší hodnota. [15] 
Finanční skupiny, a především bankovní domy jsou v posledních letech aktivně povzbuzovány, 
aby otázku udržitelnosti zohlednily ve svém portfoliu financovaných projektů. Jedná se o již 
zmíněnou agendu udržitelného financování – ESG. Toto se v budoucnu bude týkat i otázky 
odhadů hodnot. Je zde předpoklad, že zeleně certifikované budovy jsou kvalitnější a solidnější 
zástavou, a proto ve skóringovém procesu bude hrát roli nejen enviromentální profil klienta, 
ale udržitelnost a energetická náročnost konkrétní budovy. V rámci této iniciativy byly již v ČR 
na úrovni bank uskutečněny první kroky ke koordinované implementaci, této agendy do 
procesu finančního posuzování. [16] 
Zde se již nebavíme pouze o komerčních nemovitostech a standardních certifikacích výše 
uvedených, ale je možné očekávat, že například Průkazy energetické náročnosti budov – PENB, 
budou výrazněji vstupovat do uvažování v odhadcovském procesu. Je například možné, že 
výsledky na škále PENB budou sloužit k pozitivní či negativní úpravě hodnot konkrétní 
nemovitosti (například prostřednictvím koeficientů).  
Pokud má zeleně certifikovaná komerční nemovitost možnost se lépe dostat k výhodnějšímu 
financování, tak tím ještě zvýrazní svojí konkurenční výhodu oproti ostatním projektům. 
Výsledkem je ještě výhodnější investorský profil, který činí z takto připravené nemovitosti 
atraktivní produkt na investorském trhu k výhodnému prodeji. Což opětovně povzbuzuje 
developery či vlastníky ke zvolení zelené certifikace v budoucím projektu. 
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5 ZÁVĚR 
Certifikace komerčních nemovitostí v systémech LEED a BREEAM se v poslední dekádě staly 
důležitým fenoménem na českém realitním trhu. Podíl certifikovaných ploch především 
v případě kancelářských, skladových a obchodních ploch již dosahuje signifikantní síly (30-60 
%). Tento certifikační trend jde v ruku v ruce s politickými iniciativami, které podporují témata 
udržitelnosti a tyto inciativy již výrazně promlouvají i do financování realitních projektů. Je 
zde předpoklad, že enviromentálně-energetická charakteristika nemovitosti, demonstrovaná 
existencí (či neexistencí) zelené certifikace, či výsledková škála PENB bude muset být ve 
valuačním procesu reflektována a hodnocena. Ukazuje se, že finanční trhy společně s bankami, 
investory a developery již s tímto vývojem počítají a tyto skupiny se stanou ještě aktivnějšími 
hráči v celém procesu další transformace realitního trhu směrem k větší udržitelnosti.      
Problematika zelených certifikací komerčních budov je poměrně populárním tématem pro 
mnoho studentů, akademiků a profesionálů. Přestože tato problematika disponuje poměrně 
zajímavým výzkumným potenciálem, většina dostupných prací je spíše deskriptivního 
charakteru, který je limitován schopností získat faktická data o fungování certifikovaných 
budov. Příspěvek chtěl představit spíše trendovou linii vývoje tohoto fenoménu a otevřít 
odbornou debatu o motivech jednotlivých aktérů a možných budoucích dopadech na realitní trh 
a podobu oceňování, respektive znalectví.    
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PŘÍRODNÍ ZAHRADY A HODNOCENÍ JEJICH PŘÍNOSŮ 
NATURAL GARDENS AND EVALUATION OF THEIR BENEFITS 
Eva Mačurová26), Vlastimil Vala27), Augustin Sadílek28), Filip Hakl29) 

ABSTRAKT: 
O problematice zahrad a zahradničení bylo napsáno nepřeberné množství literatury. V tomto 
příspěvku bychom chtěli představit zahrady přírodní a jejich užitky jak pro majitele, tak pro 
celou společnost. Jedná se o užitky pro životní prostředí, ze kterých společnost profituje. Jsou 
poskytovány zdarma a máme tendenci je přehlížet. Odborná literatura tyto užitky označuje 
termínem ekosystémové služby. Zamýšlíme se také nad tím, jaké existují možnosti, aby užitky 
přírodních zahrad mohly být ohodnoceny i finančně, což by podpořilo jejich další rozvoj. 
Inspirovala nás k tomu nová kniha autorů V. Cílka, V. Mačury a kol., která se jmenuje Stromy 
mě znají jménem [1]. 

ABSTRACT: 
A significant amount of literature has been written on the issue of gardens and gardening. In 
this article, we would like to introduce natural gardens and their benefits for both the owner 
and the society. They are provided for free and therefore, we tend to overlook them. The 
literature refers to these benefits as ecosystem services. We are also thinking about possibilities 
so that the benefits of natural gardens can be valued financially, which would support their 
further development. We were inspired by a new book by V. Cílek, V. Mačura et al., called 
Trees Know Me by Name [1]. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Zahrada, pozemek evidovaný v druhu zahrada, okrasná zahrada, přírodní zahrada, park, 
zemědělský pozemek, jednotný funkční celek, biodiverzita, ekosystém, ekosystémová služba.  

KEYWORDS: 
Garden, land registered as a garden, ornamental garden, natural garden, park, agricultural 
land, unified functional whole, biodiversity, ecosystem, ecosystem services. 

1 ÚVOD 
Zahrada je lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací. České pojmenování je 
odvozeno od místa, které je ohrazené, a podobně i anglická slova yard či garden mají kořen ve 
starém základu „geard“, který označuje ohradu. S rozvojem společnosti stoupala touha odlišit 
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zahradu od přírody. Vymanit ji z její přirozenosti a přetvořit ji podle představ člověka. Podle 
doby vzniku dělíme zahrady na historické a moderní. 

2 HISTORIE ZAHRAD VŠEOBECNĚ 
V minulosti zahrady odpovídaly dobovému stavebnímu stylu. Ve starověkém Řecku a Římě 
byly výsadou těch nejbohatších. Monumentálními a honosnými zahradami prováděli své hosty 
hradní páni a cílem jejich tvorby byl důkaz moci a bohatství jejich majitele. Pro raný středověk 
je typický rozvoj klášterních zahrad, které sloužily většinou k zajištění potravy a léčivých bylin 
obyvatel kláštera, ale také k meditaci. Byli to především benediktínští mniši, kteří byliny začali 
pěstovat v zahradách svých klášterů a později se jejich léčebné umění šířilo dále. Klášterní 
zahrady byly hodně malé, členěné do několika funkčních celků. Nejzdobnější částí s okrasnými 
rostlinami byl většinou "rajský dvůr", zpravidla uprostřed klášterů, přiléhající ke kostelu 
a vymezený ze čtyř stran křížovou chodbou. Zahrada byla rozdělena křížem na čtyři čtvercové 
plochy a její střed tvořila téměř vždy studna nebo kašna. V té době se začínají v klášterních 
zahradách objevovat také ovocná zákoutí. 
V období renesance došlo k částečnému návratu k starověkému Řecku a Římu, místo 
uzavřených hradů začínají vznikat zámky, u kterých je dostatek prostoru pro budování 
rozsáhlých vzdušných zahrad. Zahrada se stává prostorem pro reprezentaci, místem pro 
přijímání hostů i prostředím pro odpočinek a zábavu. V nich se uplatňuje pravidelné 
geometrické členění na travnaté plochy a záhony ze stříhaných struktur rostlin do čtverců 
a obdélníků. Křížení cest je zvýrazněno drobnými stavbami, sochami nebo tvarovanými 
dřevinami. Navazující baroko se vyznačuje bohatě ornamentálními zahradami u zámků, které 
demonstrují bohatství a moc. Pro následující rokokové zahrady je příznačné ještě více 
ornamentů a hojné využití stříhaného buxusu. Ve výtvarném pojetí se prohlubuje aspekt 
osovosti, známé již v renesanci, ve vztahu zahrady k okolní krajině. Hlavní osa parkové 
výsadby tak plynule pokračuje do dálky a na přiléhající krajinu. Souběžně tak dochází 
k hlubšímu chápání celkové kompozice úpravy k vyššímu celku – krajině. Hlavní osa obvykle 
prochází zámeckou budovou a je zvýrazněna do dálky vyváženým rozložením hmoty zeleně po 
jejích stranách. Vznikají tak zajímavé průhledy do krajiny, na vodní plochy či architektonické 
doplňky. Vodní plochy bývají často doplněny o útvary „rozeznívajícími“ vodu. Tím je umocněn 
estetický dojem a propojení zahradní tvorby s okolní krajinou. Výrazně se to odrazilo i v našich 
zemích, vzniká řada parků a zahrad, které se pro nás staly jistým vzorem pro estetiku a měly 
významný vliv pro formování obecného vkusu nejširších vrstev obyvatel. Období romantismu 
představuje po předchozích přezdobených stylech návrat k přírodě.  
Na venkově v posledních staletích hojně vznikaly venkovské, selské zahrady. Nejedna selka si 
tak přinesla domů odnože nejrůznějších bylin z farské zahrady a začala je pěstovat na své 
zahrádce. Selské zahrady se tak postaraly o přežití mnoha rostlin až do současnosti. Sloužily 
k produkci potravin a bylin pro potřeby obyvatel venkova. Často měly část užitkovou – 
zeleninovou, bylinkovou, květinovou a ovocný sad. Pro selskou zahradu je charakteristické také 
růžové loubí, pokud možno s lavičkou uvnitř. Selka se chtěla po vykonané práci se svou 
zahradou také pokochat. Tím je selská zahrada průkopníkem myšlenky, že pobyt v zahradě 
může mít blahodárný a léčebný efekt. S rozvojem měst docházelo ke vzniku zahrad i u měšťanů, 
aby se mohli obklopovat květinami a dalšími rostlinami. V českých zemích až do druhé světové 
války docházelo k určitému kopírování zahradních stylů z okolní Evropy. K tvorbě 
krajinářských parků se jako ideální jevila šlechtická sídla (např. Lednice – Lichtenštejnové). 
Vznikaly kolem nich parky s rozsáhlými sbírkami domácích i cizokrajných dřevin, ale 
i rozsáhlé trvalkové partie. Významnou osobností tohoto období se stal hrabě Arnošt Silva 
Tarouca (1860–1936). Podílel se na vzniku Průhonického parku, v krajinářské podobě, jak ho 
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známe dnes. Po druhé světové válce došlo v důsledku politické situace k útlumu okrasného 
zahradničení, kladen byl důraz na prostou účelnost výsadeb bez dalších požadavků na údržbu.  
V období socialismu se masově rozšířilo zahrádkaření na chatách, chalupách či 
v zahrádkářských koloniích. Jeho účelem bylo hlavně zajištění čerstvé zeleniny a ovoce, které 
bylo na trhu málo, ale pro obyvatele měst to byl i dostupný způsob trávení volného času 
a rekreace.  Na českých zahradách jsme byli po dlouhá léta svědky toho, že lidé zakládali 
záhony monokultur. Ze záhonů poctivě po celou vegetační sezónu vytrhávali plevel, aby získali 
co největší úrodu. Postupně se také naučili používat pro boj s plevely, ale i s chorobami a škůdci 
v zahradě, nejrůznější chemické pomocníky. Lidé si dlouho mysleli, že co je dobré pro 
zemědělství, nemůže zahradu poškodit. Módním protipólem těchto užitkových zahrad byly 
zahrady okrasného charakteru s pečlivě posekaným trávníkem a s živým plotem z řady tújí. 
Velmi populárním bylo i skalničkaření, které s sebou nese dlouholetou a významnou tradici.  
V posledních letech se většina odborníků shoduje na názoru, že dochází k výraznému urychlení 
úbytku jednotlivých druhů života v naší příliš intenzivně využívané krajině. Během posledních 
padesáti let 20. století změny biodiverzity vyvolané lidskou činností proběhly rychleji než 
kdykoliv předtím v dějinách lidstva. Také mnoho zahrad, které jsou pečlivě uklizené, nenabízí 
mnoho prostoru pro život a reprodukci typických zahradních živočichů. Mezi taková místa patří 
například i anglický trávník, který také není stanovištěm pro velkou biologickou rozmanitost. 
Současná moderní zahradní tvorba podléhá potřebám člověka – uživatele. V dnešní době 
vnímají lidé zahrady jako místo, kde si mohou sednout a odpočinout po náročném pracovním 
dni a potěšit se krásou a vůní květin, protáhnout si po celodenním sezení tělo na čerstvém 
vzduchu a načerpat novou energii.  O pěstování zeleniny na zahradě ztrácejí zájem, protože si 
ji mohou levně koupit v supermarketu. Pokud si však vlastní zeleninu a ovoce přece jenom ještě 
pěstují, jsme mnohdy svědky přímo válečného tažení proti chorobám a škůdcům. Lidé, aby 
zahradu udrželi čistou, používají celý arzenál nejrůznějších postřiků a hnojiv. Moderní 
zahradou je ale i pozemek, upravený extravagantním způsobem, včetně zcela tendenčních 
úprav. Stává se další otevřenou místností domu nebo kancelářského komplexu pro trávení 
volného času. Je jednoduchá až nezajímavá a doplňuje stavbu. 

3 ZAHRADY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ 
S potřebou ocenit zahradu se zcela jistě setká každý oceňovatel. Zahrady mohou být 
nejrůznějšího typu a od toho se odvíjí i jejich cena. Z pohledu § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, se pozemky člení podle druhů 
na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, 
vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zemědělskými pozemky. Obdobně hovoří i 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, v § 2, kde je 
uvedeno, že zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná 
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, a půda, která byla a má 
být i nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Zákon č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku, v platném znění, v § 9 člení pozemky pro účely oceňování, a druh 
pozemku zahrada řadí mezi pozemky zemědělské. Pozemek druhu zahrada může náležet i do 
kategorie pozemků zemědělské půdy určené pro zajišťování speciální zemědělské výroby 
(zahradnictví). 
Nejčastěji bývá zahrada pozemkem, na kterém se pěstuje celá paleta zahradních plodin, včetně 
zeleniny a květin, a bývá osázena nejrůznějšími ovocnými a okrasnými stromy a keři. Výsadba 
bývá často kombinována s drobnými zahradními stavbami a doplňky. Zahrada zpravidla tvoří 
jednotný funkční celek s obytnou budovou a hospodářskými budovami, ale může být rovněž 
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samostatná. Větší zahrady kolem významných budov, kterými jsou např. zámky nebo zahrady 
uprostřed měst, se nazývají parky.  
Okrasná zahrada je rozšířený název pro označení typu zahrady, která neslouží hlavním účelem 
k pěstování ovoce a zeleniny, ale k rekreaci nebo reprezentaci. Jako okrasná zahrada tak může 
být označena i předzahrádka. 
V katastru nemovitostí jsou pozemky zahrad evidovány v druhu zahrada, ale není to pravidlem 
vždy. Pozemek, který je využívaný jako zahrada či park, je často evidován také v druhu ostatní 
plocha, způsob využití zeleň nebo jiná plocha, ale výjimkou nejsou ani jiné způsoby evidence. 
Zahradu může vytvářet jeden pozemek nebo soubor pozemků. 
Ceny pozemků všeobecně, a to platí i o zahradách, se odvíjejí od mnoha faktorů. Zohledňuje se 
vždy poloha, celková atraktivita a charakter zahrady, a také trvalé porosty. Nejdůležitější je 
však typ zahrady a účel jejího využití. Podstatné je také to, zda je pozemek, užívaný jako 
zahrada, v jednotném funkčním celku se stavbou, nebo zda jde o samostatnou zahradou. Při 
stanovení ceny zahrady vycházíme ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném 
znění, který vymezuje základní rámec pro oceňování. Samotné ocenění je možné vést závazným 
postupem podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném 
znění, označované jako oceňovací vyhláška. Výsledkem je cena zjištěná (někdy nazývaná jako 
cena administrativní nebo cena úřední). K ceně pozemku se přičte cena trvalých porostů, které 
jsou podle české legislativy součástí pozemků. V případě nejrůznějších okrasných a ovocných 
porostů je jejich cena součtem cen všech porostů na pozemku se vyskytujících, přičemž cena 
každého kusu závisí na jeho druhu a stáří. V případě nejrůznějších vad a nedostatků lze cenu 
snížit. Vždy se musí rozlišovat, o jaký druh a rozsah trvalých porostů jde. Určitě není problém 
ocenit zahrady s běžnou okrasnou a užitkovou zelení. Potíže nejsou ani s oceněním sadů či vinic 
s intenzivní výsadbou. S tím si poradí každý běžný znalec. Problémem však jsou zahrady nebo 
parky, kde se nachází okrasná zeleň s botanickým či endemickým významem. Pro ocenění 
takových porostů je třeba vyhledat fundované specialisty s dendrologickými znalostmi [4]. 
Trvalé porosty často plní i řadu jiných, velmi důležitých funkcí. Ať je to funkce významného 
zlepšovatele životního prostředí v dané lokalitě, funkce nenahraditelných architektonických 
doplňků, symbolizujících symbiózu člověka s přírodou, či jsou pouze objektem zvláštní obliby, 
„hobby“ svého majitele. Tyto další funkce ovšem zatím ocenit neumíme. Oceňovatel by měl 
objektivním způsobem zohlednit pouze komplexní význam zeleně pro oceňovanou nemovitost. 
To znamená, zda přispívá k její vyšší kvalitě, zda se projevuje neutrálně nebo naopak hodnotu 
snižuje. Negativní vliv zeleně na cenu bývá u trvalých porostů přestárlých, dlouhodobě 
zanedbaných, často vzniklých spontánně náletem semen, které vyžadují nepřiměřené náklady 
na údržbu nebo odstranění. Ocenění nemovitostí s trvalými porosty lze vést také na tržních 
principech, ze kterých vychází cena obvyklá (případně tržní hodnota, pokud obvyklou cenu 
nelze určit). 

4 VÝVOJ PLOCH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ POZEMKŮ V ČR 
V posledních desetiletích si nemůžeme nevšimnout také dalšího fenoménu současné doby. 
Mnoho zemědělské půdy ustupuje rozsáhlé výstavbě nejrůznějšího charakteru, čímž se 
negativně mění mikroklima daného místa. Výstavbě ustupuje také řada užitkových zahrad, 
anebo se mění na okrasné či jenom na prázdné travnaté plochy, které bývají často intenzivně 
chemicky ošetřovány. Vývoj ploch jednotlivých druhů pozemků od roku 1966 do současnosti 
dokumentuje tab. č. 1, kterou čerpáme z každoročně vydávané publikace Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru 
nemovitostí České republiky“ pro rok 2021 [6]. 
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Tab. 1 – Vývoj jednotlivých druhů zemědělských pozemků a lesních pozemků od roku 1966 
(v hektarech) 

Tab. 1 – Development of individual types of agricultural and forest land since 1966 (in 
hectares) 

 

 
 
Pokles zemědělské půdy od 1. 4. 1966 do 31. 12. 2020 činí 313 929 ha. Je patrné, že úbytek 
zemědělské půdy v ČR má dlouhodobě klesající trend. Ještě výraznější je v tomto období pokles 
orné půdy, který činí 419 857 ha. Výměra zahrad ve sledovaném období mírně stoupla a to o 25 
096 ha. Jak jsme již uvedli, často se jedná spíše o nepříliš využité travnaté plochy, které vznikají 
v souvislosti s novou zástavbou na poli či tzv. zelené louce, a pouze doplňují výstavbu. Ubývá 
plocha ovocných sadů. Naopak mírně přibývají plochy trvalých travních porostů a plochy 
lesních pozemků, což může souviset s nastavenou dotační politikou. 
Uvedená data znázorňuje také obrázek č. 1 -Vývoj jednotlivých druhů zemědělských pozemků 
a lesních pozemků od roku 1966 (v hektarech) [6]: 

louka pastvina

1.4.1966 3 351 570 9 427 7 984 146 960 48 092 658 306 291 794 4 514 133 2 599 628
1.4.1971 3 320 179 8 991 9 725 147 354 54 101 640 770 288 643 4 469 763 2 608 445
1.1.1976 3 316 341 10 162 12 409 148 785 54 428 615 281 286 106 4 443 512 2 612 461
1.1.1981 3 293 392 10 612 15 008 150 969 53 539 577 572 273 230 4 374 322 2 623 807
1.1.1986 3 268 974 11 213 16 226 155 284 52 663 566 736 256 351 4 327 447 2 626 059
1.1.1991 3 219 030 11 315 15 821 157 747 51 079 576 506 255 989 4 287 487 2 629 483
1.1.1996 3 142 642 11 427 15 633 158 697 50 091 629 691 271 642 4 279 823 2 630 129

31.12.2000 3 082 383 11 232 15 574 160 609 49 008 4 279 876 2 637 289
31.12.2005 3 047 249 10 967 18 670 161 811 46 994 4 259 480 2 647 416
31.12.2010 3 008 090 10 552 19 434 163 010 46 556 4 233 501 2 657 376
31.12.2015 2 971 957 10 149 19 811 163 785 45 613 4 211 935 2 668 392
31.12.2016 2 965 606 10 127 19 835 164 024 45 390 4 208 374 2 669 850
31.12.2017 2 958 603 10 066 20 008 164 815 45 245 4 205 288 2 671 659
31.12.2018 2 951 395 9 899 20 001 166 350 44 986 4 203 726 2 673 392
31.12.2019 2 940 927 9 827 20 141 169 286 44 376 4 202 112 2 675 670
31.12.2020 2 931 713 9 548 20 179 172 056 44 022 4 200 204 2 677 329

1 006 552
1 011 095
1 017 555
1 022 686

961 070
973 789
985 859

1 000 620
1 003 393

Stav ke dni
trvalý travní porost

Druh pozemku

orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad zemědělská půda lesní pozemek
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Obr. 1 – Vývoj jednotlivých druhů zemědělských pozemků a lesních pozemků od roku 1966 

(v hektarech) [6] 
Fig. 1 – Development of individual types of agricultural and forest land since 1966 (in 

hectares) [6] 
 
Rozčlenění zemědělských pozemků k 31.12.2020 [6] znázorňuje obrázek č. 2. 

 
Obr. 2 – Rozčlenění zemědělských pozemků k 31.12.2020 [6] 

Fig. 2 – Breakdown of agricultural land 31.12.2020 [6] 

5 ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁKON 
V nedávné době jsme zaznamenali jednu pozitivní zprávu v oblasti zahrádkaření. Dne 
9. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 92 publikován zákon č. 221/2021 Sb., o podpoře 
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zahrádkářské činnosti. Tento dlouho očekávaný tzv. zahrádkářský zákon je účinný od 
1. 12. 2021. Upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob 
přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních 
samosprávných celků při její podpoře. Jedná se o činnost, která je zaměřená na pěstování ovoce, 
zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úprava. 
Zahrádkářská činnost se podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu, přispívá 
k zadržování vody, zmírnění dopadu klimatických změn a podporuje druhovou rozmanitost v 
krajině. Má výchovný a estetický aspekt pro utváření vztahu k přírodě mladé generace. Podílí 
se na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajinného rázu. Dále zákon stanoví 
způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu 
pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní 
pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti. 
Zahrádkáři neměli doposud žádné jistoty ani právní ukotvení jejich činnosti, proto je pro ně 
schválení zákona významným přínosem. Jak jsme již zmínili v kapitole č. 2., fenomén 
zahrádkaření se u nás rozšířil za socialismu. Byl to propagovaný způsob aktivního trávení 
volného času, spojený s možností samozásobení často nedostatkovou zeleninou a ovocem. 
Největší boom byl v 70. až 80. letech minulého století, kdy vedení Českého zahrádkářského 
svazu využilo vládní usnesení z roku 1975, které dalo za úkol obcím a městům, včlenit do 
územních plánů plochy pro zahrádkářské kolonie. Po roce 1989 zájem o ně začal postupně 
upadat, což souviselo s celkovou změnou vlastnických vztahů. Vedlo to k tomu, že v mnoha 
místech docházelo k rušení kolonií. Navíc se změnou životního stylu řada lidí ztrácela zájem o 
tento způsob trávení volného času. S příchodem pandemie se situace opět změnila. Zájem o 
zahrádkaření znovu vzrostl, protože lidé pochopili, že zahrádky jsou jakousi oázou bezpečí. V 
době nadcházející ekonomické krize není znovu bez významu ani jejich samozásobitelská 
funkce. Zahrádkářské osady jsou součástí systému městské zeleně, pomáhají ve městě 
zadržovat vodu a ochlazovat okolí v parných letních dnech. 

6 PŘÍRODNÍ ZAHRADA A JEJÍ PRINCIPY 
Myšlenka přírodní zahrady jako stylu vznikla z duševní lidské potřeby vyrovnat se se ztrátou 
původní krajiny a devastací původní přírody a druhů. Pojem přírodní zahrada (Wild garden) 
poprvé vymezuje anglický zahradní architekt William Robinson vydáním knihy The Wild 
garden v prvním vydání v roce 1870. Vymezil slovo „wild“ a objasnil, že nemá mnoho 
společného se slovem „wilderness“, což je v překladu (pustina, planina, divočina, nespoutaná 
krajina), ale spíše se slovem „wildess“ (v překladu divoký). V knize V. Cílka a V. Mačury 
„Stromy mě znají jménem“ [1] jsou přírodní zahrady charakterizovány takto: „Přírodní 
zahrady jsou zahrady, kde pěstujeme převážně místní stromy a keře, květiny či užitečné léčivé 
rostliny, aniž bychom používali hnojiva, pesticidy a další cizí látky. Přírodní zahrady 
představují ten nejjednodušší, nejlacinější a obvykle na údržbu nejméně náročný druh 
pozemku“. Pojem vyjadřuje návrat k přírodě a imitaci přírodních společenstev v zahradě, se 
zachováním estetické hodnoty zahrady. Na zahradě vládne mnohokrát větší rozmanitost než v 
okolní přírodě. Stává se tak domovem tisíců zvířat, které tam nalézají podmínky ke svému 
životu. V zeleninové zahradě, v sadu, na květinových záhonech, na dně tůňky nebo rybníčka či 
v korunách stromů nacházíme neuvěřitelnou rozmanitost života. Pod každou hromádkou listí 
někdo bydlí. Je to neustále se měnící dílo, jehož tvůrce se musí přizpůsobit rozmarům počasí a 
přírodním rytmům. Výsledkem je křehká rovnováha mezi ideálem a přírodními zákonitostmi. 
Přírodní zahrada připomíná krajinu 19. století, jaká tady byla před objevem zemědělské chemie. 
Není to kus přírody ponechaný sám sobě, to by pozemek zarostl pcháči a kopřivami, ale pečlivě 
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obhospodařovaný kus země, který aby mohl působit přirozeně, potřebuje ve skutečnosti 
promyšlený design. 
Ideu „Přírodních zahrad“ uvedl do života zemský hejtman Mgr. Wolfgang Sobotka. Přírodní 
zahrady jsou iniciativou spolkové země Dolní Rakousko ve spolupráci s organizací „Natur im 
Garten“ a četnými partnery. Do České republiky se projekt dostal již v roce 2001 a neustále se 
zde rozšiřuje. Jeho hlavním nositelem u nás je spolek Přírodní zahrada z.s., se sídlem 
v Jindřichově Hradci, který spolupracuje s dalšími partnery z různých regionů republiky. 
Přírodní zahrada musí splňovat tři zásadní kritéria: nepoužívat pesticidy, nepožívat syntetická 
hnojiva a nepoužívat rašelinu k úpravě půdy. Jsou-li tato kritéria splněna, může být majitelům 
zahrady na základě jejich zájmu propůjčena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“ [5]. 
Zahrada vybudovaná v přírodním stylu by měla do značné míry fungovat jako samostatný 
ekosystém s minimálními zásahy zvenčí. Matička příroda při tom jde člověku na ruku – avšak 
docela bez práce to nejde ani v přírodní zahradě. Není pokaždé jednoduché přizpůsobit vlastní 
požadavky řádu přírody a její síle. Například bychom neměli vytvářet barevné kompozice 
záhonů na základě výběru našich oblíbených barev. Takové kompozice příroda nevytváří. Na 
barvě květu primárně nezáleží. Stejně důležitý je tvar květu, výška rostliny, tvar listu, doba 
kvetení a vzhled rostlin po odkvětu. Z toho vyplývá, že zahrada může být atraktivní po celý 
rok, i když zrovna nekvete. Zaměření na další aspekty, než pouze na barevnost je předpokladem 
pro atraktivnost a efektivitu zahrady po celý rok. Může vzniknout s jasným architektonickým 
záměrem, může se v ni ovšem proměnit jakákoliv již založená zahrada, jejíž majitel se rozhodl 
pro změnu. Zásadní roli při vytváření přírodní zahrady a při volbě rostlin však hrají především 
ekologické principy. I zahrada totiž má své jasné zásady a pravidla. Rozhodně nelze považovat 
za přírodní zahradu džungli plnou plevele, kde původní rostliny rostou jedna přes druhou tak, 
jak se která právě prosadí. Měla by tady existovat souhra mezi podmínkami stanoviště a volbou 
vysazených rostlin. Právě proto, že tu platí zákon silnějšího, je třeba zakládat přírodní zahradu 
s rozmyslem. Nemůžeme například vysadit něco příliš bujného vedle rostliny, kterou takový 
rozpínavý soused udusí, nelze si ani pořídit invazivní exotický druh, který by ohrozil domácí 
flóru. Důraz je kladen především na uplatnění domácích rostlin nebo introdukovaných rostlin, 
vyskytujících se v podobných přírodních podmínkách. Rostliny v přírodní zahradě by měly být 
schopné tolerovat nepříznivé období (i když ne přetrvávající). Pod pojmem přírodní zahrada si 
lze představit společenstva, která se svým vzhledem a složením co nejvíce podobají 
společenstvům přírodním, ale jsou vytvořená člověkem. Je to prostor, kde se jednotlivá 
společenstva uplatňují a tvoří zde celek. 
A kde se dají zásady přírodních zahrad uplatnit? Téměř všude, počínaje soukromými 
zahradami, přes zahrady mateřských školek, základních škol, domovů důchodců, firemní 
zahrady, až po zahrady nemocnic, léčebných zařízení a nejrůznějších institucí. Prvky přírodních 
zahrad lze dobře využít i ve veřejných parcích a zahradách, na venkovských návsích, 
v městských vnitroblocích, v zahrádkářských koloniích, v rekreačních zařízeních, 
v zoologických zahradách, na balkonech i střechách. Každý z principů může mít svůj 
individuální styl i velikost. Malé zahrady mohou být někdy dokonce pestřejší a nápaditější než 
velké. Na nevyužitých zbytkových a na údržbu náročných místech se často místo trávníku 
používají osvědčené extenzivní trvalkové směsi, které vnášejí do města atraktivitu po celý rok, 
a to nejen pestrými květy. Přírodní zahrada se v současné době zvláště díky prudkým 
klimatickým změnám a výkyvům světovým trendem.  
Proměny a tvorba zahrad jsou v poslední době častými tématy různých televizních pořadů a tím 
se tato problematika dostává do popředí zájmu veřejnosti. V České televizi byl velmi sledovaný 
cyklus „Ferdinandovy zahrady“ o moderní současné zahradní architektuře. Jeho tváří byl 
známý krajinný a zahradní designér Ferdinand Leffler, jehož projekty lze nalézt po celém světě. 
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Oblíbený je i pořad televize Seznam „Mistři zahrad“ s moderátorkou a zahradní architektkou 
Danou Marklíkovou. Známý je i cyklus televize BBC „Zahradní proměny“ (Garden Rescue) se 
zahradní architektkou a expertkou Charlie Dimmock a jejím týmem. Společným tématem 
těchto pořadů jsou návrhy a tvorba zahrad „na míru“, aby v nich bylo po celý rok na co koukat, 
a co obdivovat, a přitom jejich údržba nezabrala moc práce.  Na přání majitelů jsou do projektů 
zahrad zapracovány nejrůznější řešení a přístupy či jejich kombinace. V poslední době se 
i v těchto zahradách čím dál častěji uplatňují prvky přírodních zahrad. Dává se hodně trav, 
bylinek, keřů, omezují se jehličnany, objevují se ovocná zákoutí, zahrady jsou vzdušné, vrací 
se do nich hmyz a ptáci. To je pozitivní trend. Zájem o přírodní zahrady či alespoň o jejich 
prvky, stoupá, a lze ho předpokládat i do budoucna. Kdo se tímto tématem zabývá, musí se 
zamyslit nad tím, že při ocenění přírodních zahrad by měla být v ceně zohledněna i jejich 
přidaná hodnota – přínos pro životní prostředí. 

7 PŘÍKLADY PŘÍRODNÍCH ZAHRAD 
Obr. č. 3; Přírodní park Lom sv. Anna, Tábor. Socha Duběnka u vstupu a pohled na 4 biotopy 
(pralesní, vodní, skalní a stepní), které vznikly na malém území cca 4 500 m2. Přírodní park se 
nachází v okrajové části města Tábora. Jeho přínosem je zejména zadržování vody a zvlhčování 
ovzduší, relaxační funkce. Je využíván místními školami pro studium přírodních procesů (foto 
E. Mačurová). 

Obr. 3 – Lom sv. Anna 
Fig. 3 – Quarry St. Anna 
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Obr. č. 4; Zahrada u malíře, Myslovice u Klatov; Soukromá venkovská zahrada u rodinného 
domu, nacházející se v místech bývalého panského dvora. Roste zde množství tradičních i méně 
obvyklých trvalek, bylin, stromů a keřů, v zahradě se nachází také několik kamenných suchých 
zídek, skalek a dřevěných soch (foto V. Dvořáková). 

Obr. 4 – Zahrada u malíře 
Fig. 4 – Painter’s garden 

 
Obr. č. 5; Přírodní zahrada Zelená louka je rodinná zahrada v městské zástavbě. Jsou zde 
vybudované vyvýšené záhony a je použito mulčování. Zahrada je osázena jedlými keři, 
ovocnými stromy a léčivými bylinami.  Je zde vhodně využitá dešťová voda [7]. 
 

Obr. 5 – Rodinná zahrada „Zelená louka“ 
Fig. 5 – Family garden „Green meadow“ 
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Obr. č. 6; Soukromá zahrada v Krušných horách. Jižní část je květinová a keřová. Navazuje 
zeleninový, jahodový a bramborový záhon. Zahrada plynule přechází do řad keřů s bobulovým 
ovocem a ovocného sadu, vše s travním podrostem přirozeného složení, převážně ručně 
koseným [7]. 

Obr. 6 – Soukromá zahrada v Krušných horách 
Fig. 6 – Private garden in Ore mountains 

 

8 HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PŘÍRODNÍCH ZAHRAD 
Přírodní zahrady můžeme označit jako malé ekosystémy, přinášející řadu užitků nejen svým 
majitelům, ale přispívající také ke zvýšení kvality života nás všech. Ekonomické užitky 
přírodních zahrad (např. vypěstované ovoce, zelenina, byliny, med) jsou peněžně oceňovány, 
ekologické nikoliv. Tyto přínosy jednotlivých ekosystémů jsou odborně označovány jako 
ekosystémové služby. V souvislosti s klimatickou změnou, změnami ve využití území 
a požadavky obyvatel, narůstá potřeba zajistit dostupnost ekosystémových služeb přímo 
v místech nejvyšší míry jejich spotřeby – ve městech. Pokud bychom chtěli uvést příklady 
o jaké služby se jedná, patří sem především regulace mikroklimatu v centrech měst, zadržování 
vody v městské krajině a zmírňování sucha a záplav, čištění ovzduší a snižování prašnosti, 
snižování hlučnosti, poskytování estetických požitků a vytváření prostoru pro relaxaci 
a rekreaci [2]. Provázanost těchto služeb má bezpochyby příznivý vliv na životní úroveň, 
výkonnost a zdraví obyvatel. Nezanedbatelným vedlejším přínosem je to, že ceny nemovitostí 
v těchto „zelených lokalitách“ jsou vyšší.  
Pokud bychom chtěli tyto ekosystémy nějakým způsobem popsat a hodnotit, musíme se 
zamyslet nad jejich druhovou pestrostí, složením a uspořádáním v krajině. Odborníci vycházejí 
z předpokladu, že vysoce organizovaný ekosystém s velkou diverzitou druhů přizpůsobených 
danému stanovišti je zárukou kvalitního plnění ekosystémových funkcí. Většina odborníků si 
je však vědoma obtížnosti při zadávání obecných kritérií pro hodnocení ekologické kvality na 
ekosystémové úrovni či úrovni společenstva. Metodologických postupů, kterými lze 
ekosystémové služby hodnotit, existuje několik. Volba postupů a rozdíly ve způsobu hodnocení 
závisí především na objemu a kvalitě dostupných dat.  Indikátory ekologické kvality se výrazně 
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liší v závislosti na konkrétním typu ekosystému. Metodologické postupy lze rozdělit do dvou 
základních skupin. Doposud převažující skupinou jsou metody preferenční, vycházející 
z různých způsobů přímého či nepřímého zjišťování preferencí jednotlivců. Druhou skupinou 
jsou metody expertní, vycházející z týmových interdisciplinárních znalostí o ekosystémech, 
jejich funkcích a službách a tyto poznatky převádějí do příslušných škál hodnocení, včetně 
hodnocení peněžních [3]. 

9 ZÁVĚR 
Obě skupiny metodologických postupů hodnocení ekosystémových služeb se v odborném světě 
stále vyvíjejí, mají své výhody a nevýhody, zastánce a odpůrce. Výsledkem by mělo být peněžní 
vyjádření služeb ekosystémů, převod na finanční částky, vycházející převážně z nákladových 
metod. Pokud to zjednodušíme, systém oceňování by měl finančně zohlednit, zda zahrada 
funguje na principech přírodních zahrad a jaké služby poskytuje veřejnosti. Na otázku, podle 
jakého zákona by to mělo být, odkdy by měl platit a kolik peněz by se mělo za poskytované 
služby přisoudit, nedokážeme odpovědět a není to ani naším cílem. Tím je hlavně poukázat na 
existenci přírodních zahrad a jejich nezanedbatelných funkcí a přínosů, které budou muset být 
v zájmu společnosti podporovány a ekonomicky zohledňovány. Vždyť i Green Deal říká, že 
i malý příspěvek pro planetu může být rozhodující. Potřeba ocenění funkcí a služeb ekosystémů 
je stále naléhavější a situace, že ekonomické funkce přírody jsou peněžně oceňovány, avšak 
ekologické nikoliv, není udržitelná. 
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POSTAVENÍ ZNALCE PŘI POSUZOVÁNÍ PRO OBECNÉ SOUDY, PRO 
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A PŘI MEDIACI - 

ZKUŠENOSTI Z PRAXE. 
THE  POSITION  OF THE EXPERT  IN  ASSESSMENT  FOR  GENERAL  COURTS,  

ARBITRATION  AND  MEDIATION – 
PRACTICE EXPERIENCE. 

Richard  Motyčka 

ABSTRAKT: 
Příspěvek se zabývá srovnáním činnosti znalce v důkazním řízení pro obecné soudy (v procesu 
víceinstančním), dále srovnáním činnosti znalce při rozhodčím řízení a srovnáním činnosti 
znalce – mediátora (v pozici obecně uznávaného nezávislého odborníka), který se stává 
aktivním účastníkem v procesu nalézání smírného řešení sporných otázek (organizátorem 
kompromisních řešení).  
Příspěvek se zabývá výhodami a nevýhodami jednotlivých forem se základní analýzou 
perspektiv a rizik.  
V praktické části jsou uvedeny některé zobecněné modelové případy (ve vztahu k znaleckým 
principům, systémům, mechanismům a postupům) při posuzování s porovnáním společných 
znaků a odlišností … s cílem přispívat k co největší rychlosti, efektivnosti a co 
nejméněnákladovosti při řešení sporů.   

ABSTRACT: 
The report deals with comparison of an expert's activity in a probative trial for general courts 
(in the multiple stages of appeal), expert's activity in arbitration proceedings and expert's 
activity in the role of a mediator (in the position of the generally acknowledged independent 
expert), who becomes an active participant in the process of finding a peaceful settlement of 
controversial issues (organizator of composition solutions)  
Moreover, the report describes the advantages and disadvantages of individual forms with 
basic analysis of the perspectives and risks.    
In the practical part can be found some of the generalized model cases (in the relationship with 
expert principles, systems, mechanisms and procedures) in assessing with comparison of 
common characters and diversities. The aim of the report is to contribute to the maximum rate, 
effectiveness and minimum cost when solving a dispute.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 
 posuzovací standardy, objektivní nález, nestrannost, odbornost, rychlost, připuštění 
znaleckého posudku jako důkazu, posuzování s doložkou podle § 127a o.s.ř, koncentrace řízení, 
ekonomika vedení soudního sporu,  efektivnost Justice. 

KEYWORDS: 
 assessing standards, objective finding, objectiveness,  expertise, rate, Admission of expert 
opinion as evidence, assessment with a clause under Section 127a o.s.r, concentration of 
proceedings, litigation economy, efficiency of Justice. 

1 ÚVOD 
Vztahy mezi zástupci Justice a znaleckou obcí jsou dlouhodobě neuspokojivé. Stav se neustále 
zhoršuje i přesto, že snahou zákonodárce (přijetím nového zákona o znalcích, znaleckých 
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kancelářích a znaleckých ústavech - ZZKÚ) nepochybně bylo neuspokojivé vztahy výrazně 
zlepšit. V období od vydání zákona došlo v mnoha oblastech znalecké činnosti k výraznému 
zhoršení podmínek pro výkon znalecké činnosti. V důsledku neuspokojivých vztahů a 
zhoršujícího se stavu klesá počet aktivních znalců, znaleckých kanceláří i znaleckých ústavů. 
Cílem tohoto příspěvku je popsat příčiny tohoto stavu a hledat řešení jak vztahy zlepšit na 
všestranně přijatelnou úroveň.  

2 OBLASTI PŮSOBNOSTI  
Příspěvek navazuje na vlastní  prezentaci tohoto tématu z roku 2011. Má za cíl  zaměřit se na 
diskusi o postavení znalce při zpracovávání  posudků zejména v civilním řízení, neboť 
problematika trestního řízení či řízení rozhodčího a řízení před Orgány veřejné moci není 
zdaleka tak problematická jako u nejvíce rozšířeného řízení civilního. Praxe nám potvrzuje, že 
ve zpracování znaleckých posudků jsou větší rozdíly v postavení znalce než by se dalo 
očekávat. Někdy jsou dopady na činnost znalce až drakonické, pokud výsledkem jeho činnosti 
je žaloba na znalce zpravidla podaná účastníkem soudního řízení, který prohrál spor a zkouší 
se následně finančně zahojit na znalci.    
Povinnost znalce pracovat především pro „Orgány veřejné moci“ (OVM) je dána zákonem č. 
254/2019 Sb.  „Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech“ (ZZKÚ).  
Zpracovávání posudků pro OVM je poměrně široký pojem a je třeba jej podrobněji 
specifikovat.  

• Primárně  - pro soudy všech stupňů  (včetně notářů – soudních komisařů)   
• Sekundárně - pro vyšetřovatele, státní orgány, orgány samosprávy, dále pro rozhodce, 

exekutory, likvidátory, správce konkurzní podstaty či dražebníky. 
• Terciálně - pro organizace a občany. 

Praxe nám ukazuje, že ve zpracování znaleckých posudků jsou větší rozdíly v postavení znalce 
než by bylo žádoucí.  

2.1 Členění na sféry primární, sekundární a terciální  
Původní členění na primární, sekundární a terciální sféru (uvedené v předcházejícím referátu) 
již není dostačující. Zejména podrobnost zpracování posudků, pokládání otázek a podotázek 
znalci: Jejich formulaci a precizování by měly soudy konzultovat se znalci v rámci přípravného 
řízení před usnesením o jmenování znalce. Zde vztah mezi Justicí a znalcem určuje prakticky 
výhradně konkrétní soudce (případně senát) a zde bývá nejčastějším kamenem úrazu při 
podávání posudku znalcem konkrétní soudce,  neboť se řídí občanským soudním řádem, ale 
často jeho výkladem, který je pro znalce mnohdy nepochopitelný (rozuměj s různými dopady 
do znalecké praxe). Určitým důkazem pro znalce při znalecké práci v této sféře je i zřejmá 
odlišnost mezi soudním řízením civilním a trestním (viz. aplikace Trestního řádu  dle zák. č. 
141/1991 Sb. [14]). Proto se v tomto referátu budu zabývat především touto primární sférou.   
V sekundární sféře (kam lze většinou zařadit zadání rozhodčích soudů včetně některých 
rozhodců ad hoc, vyšetřovatelů policie, či státních zástupců, zpravidla také zadání soudu v 
trestních věcech, likvidátorů a správců konkurzní podstaty až po další orgány veřejné moci 
(OVM) je situace poněkud lepší - nikoliv však bezproblémová. Samostatnou kapitolou jsou pak 
Finanční úřady (FÚ) jejich solitérní postavení je pak na samostatnou kapitolu výrazně 
přesahující rámec tohoto referátu.  Zde vztah mezi OVM který znalce ustanovuje je již 
vyváženější, neboť OVM zpravidla postupuje podle  "Správního řádu" zák. č. 500/2004 Sb. 
(Spř) [11], který není tolik propleten pojmy jako je "Zásada koncentrace řízení", "posouzení 
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skutečností", "vyžádání odborného vyjádření u Orgánu veřejné moci", "přezkoumání 
znaleckého posudku (ZP) jiným znalcem" a zejména pak při aplikaci § 127a o.s.ř. 
V terciální sféře je stav i postavení znalce setrvalý. Vztah mezi zadavatelem (právnickými a 
fyzickými osobami) a znalcem je vyvážený, neboť se řídí zpravidla Občanským zákoníkem na 
základě objednávky či standardní smlouvy o dílo dle NOZ [13].  
Hlavní problémy při podávání posudků znalci lze datovat od novely o.s.ř. č. 2018/2011 Sb. kde 
kromě doplnění § 127 např. o vyžádání soudu odborného vyjádření u orgánu veřejné moci, 
možnosti přezkoumání znalcem podaného posudku jiným znalcem, a zejména vložením § 127a, 
kde je upravena možnost podání znaleckého posudku přímo účastníkem řízení (se zákonem 
požadovanými náležitostmi a doložkou znalce o tom, že si je vědom následků vědomě 
nepravdivého znaleckého posudku). Zde je explicitně uvedeno, že soud postupuje při provádění 
tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Zde je rovněž 
konkrétně uvedeno, že soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký 
posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými 
pro vypracování znaleckého posudku. Účinnost této novely se datuje od 1.9. 2011. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 3928/2013, ze dne 22. 1. 2014 lze 
zaznamenat změnu důkazní síly znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení podle § 
127a o.s.ř. Účelem novelizace ustanovení § 127 o.s.ř. a začlenění ustanovení § 127a o.s.ř. bylo 
nepochybně urychlit řízení a umožnit účastníkům předložit znalecký posudek, na nějž se hledí 
- obsahuje-li všechny zákonem požadované náležitosti a doložku znalce o tom, že si je vědom 
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku - jako na posudek vyžádaný soudem. Tím 
se změnila důkazní hodnota znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení na důkaz 
znaleckým posudkem, který (dříve byl pouze listinným materiálem) má důkazní sílu 
znaleckého posudku. Postup podle ustanovení § 127a o. s. ř. neporušuje ani zásadu rovnosti 
stran, neboť druhému účastníku (případně ostatním účastníkům) zůstávají zachovány stejné 
možnosti námitek jako proti soudem ustanovenému znalci (např. námitka podjatosti, 
nesprávnost, nejasnost, neúplnost). Protože ustanovení § 127a o.s.ř. hovoří o znaleckých 
posudcích obecně, není důvodu, aby se uvedené ustanovení nevztahovalo i na znalecké posudky 
revizní. Splňuje-li znalecký posudek předložený účastníkem řízení předpoklady stanovené v § 
127a o.s.ř., pohlíží se na něj jako na znalecký posudek vyžádaný soudem i v případě, že jde o 
znalecký posudek revizní. 

Závažným problémem však je přístup některých účastníků řízení a potažmo i samotných znalců, 
kteří často při podání takového posudku nesplní zákonem stanovené podmínky. Pokud znalec 
(popřípadě advokát zadávající znalecký posudek) neinformuje soud o záměru vypracovat další 
posudek ve věci a zejména pokud si znalec nevyžádá informace od soudu (minimálně 
nahlédnutím do spisu), tak může nastat situace, že takový posudek nevychází z úplných 
podkladů, může odpovídat na jiné otázky, nevypořádá se se všemi skutečnostmi či okolnostmi 
případu a pak takový znalecký posudek nemůže obstát jako důkaz. 

3 POSTAVENÍ ZNALCE PŘI POSUZOVÁNÍ V CIVILNÍM ŘÍZENÍ  
Daná problematika (zejména po novele o.s.ř. č. 2018/2011 Sb.) vyžaduje naplnění zákona (viz 
zejména § 127a o.s.ř.) účastníkem řízení, znalcem ale i samotným soudem.  
Už samotné označení "Účastník řízení" napovídá o tom, že zadávat u znalce posudek ve věci s 
požadavkem na doložku dle § 127a o.s.ř. je možné až v okamžiku, kdy je zahájeno soudní 
řízení, t.j. je přiřazená Sp zn. v konkrétním řízení u místně příslušného soudu. Do té doby nelze 
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objektivně vypracovat ZP s uvedenými náležitostmi jinak než, že znalec (ve spolupráci s 
advokáty účastníků sporu) převezme iniciativu a zahájí přípravné činnosti směřující k 
výslednému posudku (s doložkou dle § 127a o.s.ř.) například nejprve formou mediačního 
řízení. V této fázi mediace je však zásadně již potřeba, aby znalec postupoval tak jako by "byl 
soudem ustanoven". Tzn. vyzval všechny známé účastníky sporu k zajištění podkladů a 
součinnosti při místním šetření. Často se v praxi stává, že znalec přistoupí k posouzení na 
základě podkladů poskytnutých pouze jedním z účastníků (zpravidla ještě před vznikem 
soudního sporu), bez účasti (resp. bez vědomí druhého či ostatních) účastníků vznikajícího či 
připravovaného sporu. Pak takový posudek nemůže mít náležitosti dle § 127a o.s.ř. neboť, 
protistrana nemá možnost dokládat podklady, formulovat znalecké otázky, sledovat práci 
znalce při místním šetření, obhajovat se při konfrontaci svého díla se skutečnostmi potřebnými 
pro vlastní posouzení. Tato forma posouzení je však velmi často požadována účastníkem 
(přípravného) řízení a často je činěn na znalce tlak na vyhotovení posudku již s uvedenou 
doložkou. V soudní praxi se pak ukazuje, že takové posudky jsou zpravidla odsouzeny k 
přezkoumání pro jejich nedostatečnost nálezu, neobjektivitu případně neodbornost.  
V případě teprve připravovaných sporů je nezbytné využít dnes již standardně používaného 
nástroje soudů a to je "mediační řízení". V současné době je zavedeným pravidlem, že soud se 
při každém dalším nařízeném jednání zeptá účastníků, zda v mezidobí nedospěli (nebo alespoň 
nesměřují) k nějakému smírnému řešení, mimosoudnímu vypořádání nebo alespoň k soudnímu 
smíru. Nic nebrání znalci, aby se ujal iniciativy hned v přípravě posouzení a přitom postupoval 
(lidově řečeno) tak jako by byl již ustanoven soudem. V praxi to znamená oslovit všechny 
účastníky transparentně, s jednotnými požadavky na poskytnutí podkladů, stejnými 
podmínkami pro účast na místním šetření a stejnými požadavky na jejich součinnost při 
vlastním posouzení. Zcela nesprávným postupem znalce je naopak podporovat účelové 
(mnohdy až před protistranou utajované) místní šetření spojené s převzetím podkladů pouze od 
jedné účastnické strany a zejména pak s položením otázek, které již od okamžiku jejich zadání 
znalci působí účelově. Pak znalec jen velmi těžko může vyhodnotit, zda mu byly poskytnuty 
úplné podklady, veškeré informace potřebné pro posouzení a pak takový posudek těžko může 
dosáhnout obecně požadované objektivity. S tím souvisí v posledních letech se rozmáhající 
inflace počtu posudků podaných více znalci k jednomu vedenému či připravovanému sporu. 

3.1  Posuzování pro obecné soudy  
Při intenzivním výkladu § 127 o.s.ř. po jeho novele č. 218/2011 Sb. si má soud při rozhodnutí 
závisejícím na odborných znalostech vyžádat nejprve vyjádření od OVM. Teprve pokud to 
vyžaduje složitost posuzované otázky, takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o 
správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Není mi znám jediný případ, 
kdy by soud takto postupoval. Rovněž mi není známo, že by účastníci řízení sporu (zejména v 
jeho přípravné fázi) podporovali ustanovení např. každý svého znalce (či experta), kteří by 
podali společný posudek. Tento mechanismus se používá alespoň v některých případech v 
rámci rozhodčího řízení (viz RS při HK ČR a AK ČR) ale to jen tehdy, pokud si to účastníci 
vzniklého sporu předem sjednají v Rozhodčí doložce předem uvedené ve smlouvě o dílo. 
Zahájením sporu u Rozhodčího soudu je vždy fáze „mediačního řízení“ Praxe soudů v oblasti 
mediace je zatím spíše formální. Podle mého názoru (zejména u posudků v oboru stavebnictví) 
je to však nezbytný předpoklad pro zrychlení a zefektivnění činnosti Justice. Zde znalci v 
součinnosti s advokáty účastníků sporu mohou velmi přispět k vlastní mediaci a tím i k 
rychlejšímu řešení sporu. Pochopitelně jen za předpokladu, že účastníci sporu (včetně jejich 
advokátů) dodržují zásady korektního jednání. Přitom v medicíně se jedná o zcela běžný 
instrument v podobě "konciliárního vyšetření pacienta", kdy několik lékařů se sejde nad 
pacientem s jasným cílem a to je jeho uzdravení.  
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Jediným případem v mé více než 35-ti leté praxi (nepočítám případy ze Státní Arbitráže, od 
které by se Justice ještě dnes mohla učit) byla rozhodčí doložka mezi developerem H,a.s. a MK  
ČR, při rekonstrukci národní kulturní památky, kde bylo v rámci rozhodčí doložky stanoveno, 
že za obě strany budou průběh realizace sledovat (de facto ve funkci technických dozorů dva 
znalci - každý nominovaný za jednu stranu) tak, aby mohli kdykoliv bude potřeba 
dokumentovat rozpracovanost díla vyjádřenou ve finančních ukazatelích podle odsouhlaseného 
rozpočtu včetně vyjádření míry zhodnocení v tržním režimu. Několik roků před zadáním 
znaleckého posudku absolvoval znalec výběrové řízení na autorizovanou osobu a znalce v 
oboru Pozemní stavby - neúspěšně, aby pak následně po několika letech při vzniku skutečného 
sporu se zjistilo, že v původním výběrovém řízení uspěl TDI, který nakonec nebyl ani 
autorizován ani znalcem v oboru. Specialitou této doložky bylo ustanovení, že pokud se 
autorizované osoby a znalci na výsledku neshodnou, určí oba společně jednu autoritu, která 
provede posouzení obou posudků a tím rozhodne o výsledku. Rozdíl v hodnotách vyčíslených 
znalci byl více než 90 mio Kč. Ve výsledku se pak stalo, že uvedená autorita neunesla tíhu své 
odpovědnosti a stanovila výsledek prostým průměrem výsledných hodnot dosažených v obou 
posudcích. Tím z mého pohledu předem navržený třetí znalec (Znalecký ústav) poškodil 
developera ve výši více než 45 mio. Kč. Celá tato velmi korektně nastavená rozhodčí doložka 
tak nakonec stejně ztroskotala na subjektivním faktoru.  

Shora uvedená vyšší forma posuzování není většinou soudy podporována. Naopak soudy často 
odmítají posudek znalce, který se pokouší předcházející posudky (zpravidla zadané více či 
méně účelově) ve vlastním posouzení sjednotit tzn. doplnit použité podklady (včetně jejich 
inventarizace a negativního vymezení chybějících částí), porovnat dosažené nálezy, popsat 
použité postupy či znalecké standardy, vypořádat použitou argumentaci a vyhodnotit 
rozdílnosti závěrů posudků. Tím si soudy (zejména prvoinstanční) ještě více zkomplikují 
vlastní rozhodování ve věci.  Zda je to dáno nezkušeností soudce, nadřazením procedurálních 
souvislostí nad meritem věci, či dokonce účelovostí jednání soudce nelze určit bez hluboké 
analýzy každého daného případu.  

Další podivnou praktikou soudů je zadávání bagatelních sporů (viz např. ocenění nemovité věci 
- bytové jednotky v Praze pro vypořádání SJM) rovnou znaleckému ústavu. To je v rozporu s 
odst. 4 § 127 o.s.ř. a pak logicky chybí znaleckým ústavům kapacita pro podávání posudků ve 
výjimečných,  zvlášť  obtížných případech. 
 
Dalším kontraproduktivním problémem je požadavek soudů na doložení důkazních prostředků 
v mnohem vyšší podrobnosti než je vlastní vypovídací hodnota poskytnutých podkladů včetně 
ne/dostatečné součinnosti účastníků řízení. K tomu slouží znalci tzv. vyhodnocení úplnosti, 
podrobnosti a celkové vypovídací schopnosti poskytnutých podkladů. Podle toho pak znalec 
provede nastavení podrobnosti vlastního zpracování posudku. A tím se vracíme opět do odst. 1 
§ 127 o.s.ř., kde  "Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval 
písemně". I ve složitých či spletitých případech je možné, aby si soud vyžádal posudek znalce 
výslechem. Neznám znalce, který by si před zahájením vlastního posouzení neprostudoval spis 
se všemi přílohami a neudělal si představu o již zmíněné "vypovídací hodnotě podkladů", 
myšlenkově obsáhnul celou problematiku, vytkl si rozhodující dokumenty pro vlastní 
posouzení a udělal předběžné závěry pro vlastní posouzení. Tato fáze může být pro znalce 
podnětem pro další šetření znalce za účasti všech účastníků a jejich advokátů "tzv. další fáze 
mediačního řízení". Podle mého názoru tato fáze může proběhnout i před soudem, neboť zde 
znalec může výrazně přispět k vlastnímu mediačnímu řízení, jehož výsledkem může být 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 242 

upřesnění otázek, doplnění důkazů účastníků, rozbor vztahů mezi účastníky vyplývající z 
případu až do návrhu mimosoudní vypořádání nebo soudní smír.  

Pozn.: z vlastní praxe může znalec doložit zpracovávání sporu mezi zahraničním developerem 
s velkou stavební firmou při rekonstrukci původního bytového domu v Praze na **** hotel (se 
zákl. rozpočtem ve výši 248 mio Kč, žalobou ve výši 38 mio a příslušenstvím), kde den před 
odevzdáním posudku sdělil znalci advokát žalovaného, že byl uzavřen přímo na jednání soudu  
tzv. soudní smír  včetně doložky nabytí právní moci. Zde se jednalo o MS v Praze ve věci 5Cm 
99/2013, kdy podání posudku ve sporu vzniklém už v roce 2013 předcházelo poměrně dlouhé 
vyjednávání účastníků sporu, zadávání posudku soudem znaleckému ústavu ve věci, který po 
1,5 roku vyjednávání o podmínkách odborné způsobilosti odstoupil od zpracování posudku 
(soudem udělena pořádková pokuta ve výši 30 000,- Kč) byl znalec zadán primárně pod 
pohrůžkou další pokuty při nedodržení soudem uloženého termínu. Znalec od prvního kontaktu 
s účastníky sporu, svojí průběžnou korespondencí (vždy na vědomí soudu) zanesl do vlastního 
šetření prvky mediace. Znalec průběžně sdílel poskytnuté podklady od účastníků vždy 
protistraně a postupně se dopracovával k vyjasňování původně velmi odlišných stanovisek (a 
požadavků) jednotlivých účastníků formou zužování předmětu sporu. Tím znalec nepochybně 
přispěl k soudnímu smíru. Kritickým okamžikem pro znalce však byla e-mailová zpráva 
žalovaného (den před termínem odevzdání, kdy již probíhala kompletace posudku s mnoha 
desítkami výpočtových příloh), že došlo k soudnímu smíru a že posudek nebude třeba podávat 
v urgentním termínu pokud vůbec bude třeba posudek podat. Znalec byl nucen okamžitě 
komunikovat se soudem (prostřednictvím asistenta soudce) v obavě, že znalci nebude přiznána 
odměna a náhrady za více než půlroční práci. V tomto případě se soud zachoval zcela korektně 
a (na rozdíl od mnoha jiných) znalci uhradil poměrně rychle odměnu a náhrady bez jakékoliv 
redukce. 

Dalším problémem, který se vine jako červená nit celou justiční soustavou je zmíněná aplikace 
§ 127a o.s.ř. při zadávání posudku účastníkem v již vedeném soudním sporu. Množí se totiž 
případy, kdy soud v rámci tzv. koncentrace řízení nezadá znalecký posudek (resp. ani si 
nevyžádá odborné vyjádření u OVM) a směřuje svým laickým přístupem k hodnocení 
předložených důkazů účastníky sporu bez přibrání znalce. Tyto případy zaznamenávám (v 
pozici znalce jednotlivce, jako představitel znalecké kanceláře i jako společník znaleckého 
ústavu) od roku 2011 (viz novela o.s.ř.  218/2011 Sb.) v mnoha desítkách případů.  Paradoxně 
vedle zadávání posudků v bagatelních případech přímo Znaleckým ústavům je zaznamenáno 
mnoho případů, kdy účastníku soudního řízení (v určitém stavu koncentrace řízení soudu) 
nezbývá než si zadat znalce na vypracování znaleckého posudku s doložkou dle § 127a o.s.ř. 
Většinou jsou tyto posudky zadávány ve značné časové tísni a k tomu ještě s komplikacemi při 
aplikaci uvedeného paragrafu, neboť soudce často ignoruje poslední větu cit "Soud  umožní  
znalci,  kterého  některá  ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu 
jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku". V 
praxi to vypadá tak, že znalec získá od advokáta Sp. zn. daného soudního sporu (nahlédne na 
portálu MSp  na info-Data o daném sporu, spojí se s informačním centrem příslušného soudu a 
oznámí zadání k vypracování znal. posudku s doložkou dle § 127a o.s.ř. Info centrum zajistí 
znalci tzv. "souhlas dozorujícího soudce". To je v podstatě informace o zadání posudku jehož 
výsledkem je určení (či dohoda) termínu pro poskytnutí spisu k nahlédnutí  do spisovny soudu. 
Tento tzv. "souhlas dozorujícího soudce" je ve smyslu o.s.ř. pouze formální, neboť dozorující 
soudce nemá zákonnou oporu v neposkytnutí znalci možnosti nahlédnutí do spisu. Pro znalce 
je to však nezbytné, protože je to jeden z nástrojů, jak naplnit objektivitu vlastního posouzení. 
Účastník řízení totiž může vědomě i nevědomky poskytnout znalci jen neúplné doklady (někdy 
zcela účelově) a proto nahlédnutí do spisu podá znalci celkový přehled o žalobě, vyjádření 
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žalovaného, dodatcích, založených důkazech pro rozhodnutí soudu, výslechu svědků a mnoho 
dalších dokumentů např. založených v přílohách.  

Máme zadokumentováno množství případů, kdy příslušný soudce evidentně bojkotuje snahu 
znalce nahlédnout do spisu tím, že svůj formální souhlas nevydá (zejména formou usnesení či 
alespoň přípisem a pokynem pro informační centrum k stanovení termínu vyložení spisu do 
spisovny). Pak nezbývá znalci než nahlédnout do spisu prostřednictvím příslušného advokáta 
(zpravidla v pozici fotograf). Někdy se této vůli nakonec soudce podřídí a (je-li posudek podán 
v dostatečném předstihu před nařízeným dalším jednáním soudu) postoupí např. takový 
znalecký posudek protistraně k vyjádření. V jiných případech však soudce bojkotuje takový 
znalecký posudek tak důsledně, že účastníkem podaný posudek odmítne. Pokud posudek 
obsahuje zřetelně všechny zákonem požadované náležitosti (což nemůže soudce v případě 
primárního odmítnutí ani objektivně vyhodnotit) pak nezbývá účastníkovi řízení posudek hned 
po skončení jednání podat na podatelnu nejlépe spolu se stížností na příslušného soudce. V 
těchto případech je nepochybné si pokládat další otázky o případné nekvalifikovanosti soudce, 
neochotě se dopracovávat ke spravedlivému rozhodnutí ne-li o korupci. V takových případech 
se dostáváme do stádia pochybností o věrohodnosti nejen daného soudce, ale celého soudu a 
Justice jako takové.     

V naší víceinstanční justiční soustavě má sice každý účastník právo na odvolání popř. dovolání, 
ale jaký signál vysílá justice k účastníkům sporu?  Nepochybně velmi negativní, a to jak k 
účastníkům řízení tak i znalcům, nemluvě o dalších negativních důsledcích zejména na znalce, 
které vyplývají ze snížené ochoty účastníka řízení za takový posudek zaplatit, neboť 
prokazatelně nedosáhl ani naděje na spravedlivé rozhodnutí ve věci.  

Zde je aktuální užší spolupráce mezi advokáty a zejména znalci, kteří dokumentují podobné 
nestandardní postupy soudců. Dříve byl převažující názor znalců, že soudy jsou objektivní, 
nestranné, nezávislé a že jejich cílem je spravedlnost. Dnes bohužel začíná převažovat názor 
znalců (o mnohých advokátech nemluvě), že justice je prorostlá nekvalifikovaností, neznalostí 
problematiky, neochotou hledat důkazy, účelovostí používání procesních prostředků na úkor 
meritorních a bohužel i často se zřetelnými znaky korupce. Proto znalec již delší dobu iniciuje 
identifikace takových "černých ovcí justice", se zápisem na černou listinu soudců (a to napříč 
celou justiční soustavou).  

V současné době prakticky neexistují specializovaní soudci, kteří se stavebnictvím 
systematicky zabývají a rozumějí mu. 

Znalec konkrétně odkazuje zejména na již ukončené spory. Dalším klíčovým problémem je 
neschopnost soudů se dlouhodobě dopracovávat k rozhodnutí (dokonce i v prvoinstančním 
řízení). Podle průměrné délky soudních řízení tzv. ve sporech o stavbu jsou podle statistik  281 
dní tj. více než 9 měsíců (dříve to bylo v průměru 3,5 roku). To však neodpovídá poznatkům 
znalce, kdy převážná většina středních a větších sporů ve stavebnictví trvá více než pět roků, 
velmi často i více než deset let.  

Často je znalec při účasti u soudů nucen konstatovat (ať již potichu nebo nahlas), že právo je v 
daném sporu pokroucené jak ten paragraf a o spravedlnosti nemůže býti ani řeč. Spravedlivý 
proces je v drtivé většině skutečně nedosažitelným ideálem, ke kterému se však soud často 
nepřibližuje, ale naopak vzdaluje. 
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 Nezbývá než iniciovat u Justice (např. prostřednictvím Justiční akademie) nějakou formu 
jednání (školení) jehož výsledkem bude sjednocování postupů Justice (Jurisdikce i 
Jurisprudence) tak, aby řešení soudních případů za účasti znalců probíhalo s konkrétním 
výsledkem, rychle, efektivně a co nejméněnákladově (viz prohlášení ministryně Daniely 
Kolářové již na konferenci o mediačním řízení v listopadu roku 2009).  

3.1.1 Problematika kvality zpracovávaných znaleckých posudků 
Problematika kvality zpracovávaných znaleckých posudků je popisováno v předcházejícím 
referátu. Lze pouze konstatovat, že stav se nijak zvlášť nezlepšuje. Jinak by znalec neměl tak 
velký nápad posudků, kde v dané věci už bylo zpracováno několik posudků přecházejícími 
znalci (nikoliv jeden nebo dva ale časti  4-5 ale i 8 posudků – rekord znale je osmnáctý 
posudek). Příčinou však není jen nekvalita znaleckých posudků, ale nedostatky při zadávání 
posudků (špatně či nedostatečně zadané otázky znalci, nedostatečná součinnost účastníků 
řízení, manipulace zadavatele, nátlak advokátů apod.). 

3.1.2 Problematika  chování soudců ke znalcům  
V posledních letech se chování soudů ke znalcům stále více diferencuje a to je samo o sobě 
zneklidňující. Vedle soudců, kteří se znalcem komunikují, projednávají s ním otázky odborné 
způsobilosti, kapacitních možností, projednávají časové možnosti i podmínky odměn a náhrad 
hotových výdajů vedle toho existují soudci, kteří se chovají zcela opačně a to je signál, že vedle 
často nekvalitních posudků znalců je stále častější také nekvalitní přístup soudců ke znalcům 
(arogance, nadřazenost, nekorektnost při jednáních, mnohdy nepřesná až zavádějící 
protokolace výpovědi znalce někdy i zřejmá zmatečnost interpretace znaleckého posudku a jeho 
závěrů a zejména pak připouštění návodných otázek znalcům obsahujících v sobě již odpovědi 
předem. 

Pokud soudce vede důkazní řízení nelogicky straní agresivnímu advokátovi, bagatelizuje 
zásadní znalcovy závěry nebo naopak zdůrazňuje zřejmé marginality případu,  pak je nutné 
přikročit i k  institutu stížnosti na soudce.   

Podle mého názoru by měla být v tomto smyslu i odpovídající komunikace mezi Soudcovskou 
unií a znaleckou samosprávou. Z pohledu znalců je otázkou, jak fungují poradní sbory, či jakou 
mají mít a mají náplň práce. Z pohledu soudů je otázkou, zda by určitá profesionalizace alespoň 
některých činností v poradních sborech, kterých by se měli zúčastňovat zástupci znaleckého 
stavu, nepřinesla justici mnohonásobně větší efekt. 

3.1.3 Potřebná řešení vztahů soudů a znalců při civilním řízení 
Ukazuje se, že prakticky dnes jediným  zástupcem profesního rozvoje znalecké činnosti je ÚSI 
Brno. Ostatní profesní subjekty (regionální či lokální uskupení) jsou odkázány na širší či užší 
spolupráci právě jen s ÚSI Brno. Ostatní rádoby konference jsou více či méně formální akce na 
objednávku lobbistů, případně pro úzce specializované obory (kriminalistika apod.), které jsou 
mimo rámec ÚSI Brno. Jmenovitě v oboru stavebnictví vyžadují soudní spory provázanou 
spolupráci znalců zejména s dalšími profesními komorami (ČKAIT či ČKA, případně 
profesními společenstvy autorizovanými v rámci HK ČR a AK ČR), kde by se znalci v oboru 
stavebnictví mohli potkávat nad konkrétními případy ve formálně či neformálně vytvořených 
skupinách specializačně orientovaných tak, aby obecná poptávka soudů mohla být 
konzultována přes kontaktní místa, aby soudy měly rychlejší, zaručenější a možnost včas najít 
vhodného zpracovatele posudku. Znovu se vracím k námětu na vytváření  registru již 
zpracovaných posudků, které by mohly sloužit jako typ či návod na řešení podobných sporů 
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(minimálně pro možnost kontaktu na znalce zpracovatele a konzultace s ním). Důležitým 
momentem je potřeba zpětné vazby soudu o výsledku sporu, která by sloužila (alespoň 
v anotačním rozsahu) obdobně jako např. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, či rejstřík 
rozhodnutí Rozhodčího soudu. Další žádoucí propojení by bylo na jednu stranu na Justiční 
akademii a na druhou stranu např. na Stavovský soud při ČKAIT a konečně i na Smírčí komise 
při HK ČR. HKČR, které by se mohly koordinovaně zapojit do tohoto procesu spolu s 
autorizovanými profesními společenstvy, také spolu s ČKAIT i specialisty z Technicko 
normalizačních komisí (které se podílejí na tvorbě ČSN  a jejich harmonizaci se Směrnicemi 
EU). Z pohledu zpracovatele znaleckých posudků si již dnes neumím představit svoji práci bez 
koordinace mezi shora uvedenými institucemi.  

Tento námět by měl být zastřešen ze strany Justice (resp. MSp) odpovídajícími podněty z 
Justiční akademie a zejména vytvořením alespoň částečně profesionálních (regionálně a 
profesně zaměřených) poradních sborů.  Stále přibývají znalci (členové sekcí, diskusních 
skupin i členové výborů sekcí), kteří volají po takové koordinaci činností.   

3.1.4 Uplatňování  zákonů, vyhlášek a norem 
V současné době je neustálený názor soudů na závaznost zákonů, vyhlášek i norem. V důsledku 
toho soudy velmi často neberou zřetel na odbornost, protože Živnostenský list na vázanou 
činnost provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování může totiž dnes získat kde kdo. 
Není k tomu nutná autorizace. V podstatě stačí, když dotyčnému žadateli o ŽL nějaký kamarád 
z nějaké stavební firmy napíše potvrzení, že tu činnost 5 let vykonával a živnostenský úřad to 
už dál nezkoumá a vydá mu ŽL. Ani odbornou způsobilost a vzdělání úřad moc nezkoumá, 
konec konců výuční list nebo maturitní vysvědčení lze dnes získat velmi snadno mnoha 
způsoby. Pokud u soudu Technický dozor investora nemá autorizaci, soud to zpravidla přehlíží 
a svědectví neautorizované osoby pokládá na roveň se znalcem. Neautorizovaná osoba se tím 
pádem nemůže  ani zúčastňovat tzv. celoživotního vzdělávání a pokud nezískává zkušenosti 
přímo z praxe, ale to by musel padnout na špičkového odborníka (nepravděpodobné). Přitom 
například systém celoživotního vzdělávání (CŽV) v rámci ČKAIT  probíhá permanentně 
formou bodovaných seminářů a školení (s minimální povinností získat 4 body - semináře ročně 
t.j. v tříletém cyklu min. 12  bodů). Zejména neseriózní podnikatelé (často zároveň shodou 
okolností účastníci soudních sporů) se pak při jednáních soudu nepokrytě vysmívají znalcům - 
autorizovaným ve stavebních oborech. Existují případy, kdy podnikatel úmyslně zřídí vázanou 
živnost své přítelkyni, která pak bez odborných znalostí vystupuje u soudu jako odpovědný 
zástupce ve sporu. Vázanou živnost na Provádění staveb dnes může získat téměř každý 
gramotný člověk a podle toho pak vypadá průběh mnohých sporů. Marně znalec poukazuje na 
nekvalifikovanost výpisem z Živnostenského registru a výpisem z evidence autorizovaných 
osob ČKAIT či ČKA. 

3.1.5 Dílčí závěry 
V oboru stavebnictví je potřeba aby justice více kladla důraz na dodržování Stavebního zákona 
(zák. č. 183/2006 Sb.) [18] a vyhlášek souvisejících a také uplatňování  Živnostenského zákona 
[19] včetně prokazování certifikací autorizovaných osob v rámci CŽV (Celoživotní vzdělávání 
autorizovaných osob). Postavení znalce (rozuměj jmenovaného soudem), který je zároveň např. 
autorizovaným inženýrem, zároveň prostřednictvím struktury HK ČR rozhodcem a konečně i 
technickým komisařem některého či některých cechů je při řešení sporů tak významné, že za 
určitých okolností může v jedné osobě zahrnovat hned několik potřebných funkcí pro 
plnohodnotnou přípravnou (mediační), posuzovací (znaleckou) či rozhodovací činnost.  
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4 ZÁVĚR 
Závěrem nezbývá než konstatovat to, co autor příspěvku již dlouho vnímá. Diskuse o této 
problematice je velmi žádoucí, protože téma bylo, je a bude aktuální zejména v podmínkách 
neustále se rozvíjejících stavebních technologií.  
Je nepochybné, že tuto problematiku nelze vtěsnat do rozsahu jednoho příspěvku (autorovi 
tohoto příspěvku se to opakovaně nepodařilo), je však nezbytné věnovat této problematice 
náležitou pozornost, neboť problémy shora naznačené by se mohly pro mnohé znalce stát 
problémy existenčními.  
Je potřeba vytvářet a kultivovat vztahy mezi znalci a Justicí vytvářet zpětné vazby soudu o 
výsledcích sporů, které by sloužily pro další rozvoj znaleckého stavu, včetně dalšího propojení 
aktivit na poradní sbory, Justiční akademii a na druhou stranu na orgány ČKAIT a  HK ČR. 
Další rozvoj znalecké činnosti bez spolupráce s těmito institucemi je podle mého názoru již 
dnes nemyslitelný.  
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RADY ZNALCŮM DO ŽIVOTA 
PROCES IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ (VAD A PORUCH) HYDROIZOLAČNÍHO 

MATERIÁLU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ – 
ZEJMÉNA FÓLIOVOU 

ADVICE FOR EXPERTS FOR LIFE 
PROCESS OF IDENTIFICATION OF PROBLEMS (DEFECTS AND FAULTS) 

OF WATERPROOFING MATERIAL - ESPECIALLY SINGLE PLY 
Marek Novotný 

ABSTRAKT: 
V první části svého příspěvku uvádím několik rad a příkladů z tvrdého života soudního znalce. 
Ve druhé části se zabývám identifikací vad a poruch u fóliových hydroizolací s ohledem na 
možné expertní a analytické metody, které je možné v této oblasti používat. 

ABSTRACT: 
In the first part of my paper, I present some advices and examples from hard life of a expert 
witness. In the second part, I present the identification of defects and faults in single ply 
waterproofing with regarding to possible expert and analytical methods, that can be used in 
this area. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Hydroizolace, fóliové hydroizolace, mikrofotografie, plynová chromatografie, IR analýza, 
analýza nespalných zbytků 

KEYWORDS: 
Waterproofing, single ply waterproofing, microphotography, gas chromatography, IR analysis, 
analysis of non-burning residues 

1 ÚVOD 
Dovoluji si, i s ohledem na svůj věk, uvést trochu netradiční příspěvek. 
V současné době platí zcela nový zákon č. 254/2019 Sb. – Zákon o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech. Jedná se o zákon, který způsobil v našich řadách revoluci a 
obávám se, že ne pozitivní. Nehodlám zde rozvádět své výhrady, ale považuji tento zákon za 
mimořádně nepodařený a v důsledku toho i nefunkční. 

Doufám, že se dočkám/dočkáme jeho zrušení a uvedení zákona nového, který bude 
fungovat a nebude nás řadit, tedy alespoň finančně, na úroveň automechaniků, navíc ne moc 
dobrých.  

Můj příspěvek má dvě části. První, kde se věnuji svým zkušenostem od soudů v průběhu 
minulých tří dekád. Ve druhé části se pak zabývám tím, co považuji opravdu za významné, a 
to identifikací a analýzou poruch vodotěsných izolací, zejména fóliových (přičemž to 
neznamená, že by asfaltové izolace byly bez vad). Identifikaci doplňuji o analytické metody, 
které je možné v této oblasti použít a které dávají signifikantní výsledky. Z nich je možné 
usoudit na zbytkovou životnost, resp. na vlastní kvalitu zkoumaného materiálu, zejména pak 
s ohledem na jeho stárnutí.  
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2 RADY ZNALCŮM DO ŽIVOTA 
Prosím, považujte tento text za pokus o souhrn poučení z mnoha soudních jednání. 

Všechno jsou mé osobní zkušenosti, ale snad bude možné, abyste si z nich něco vybrali i Vy. 
Ať jsou zákony jakékoliv, měl by být znalcem člověk, který funkci vykonává nestranně 

a podle svého nejlepšího svědomí a vědomi.30 
Považuji současný zákon za něco, co není hodné současné doby, a to jak, co se týče 

struktury, tak zejména co se týče funkcionality. Ten, kdo tento zákon zpracovával, nikdy nebyl 
u soudu a nikdy nenapsal znalecký posudek. Ještě hůř, znalci jsou v tomto zákoně manipulováni 
do role lovné zvěře, bez jakékoliv autority. V podstatě je zázrak, že pro soudy ještě někdo 
znalecké posudky zpracovává.  

Měl jsem prastrýce, sice vzdáleného, ale měl na mne nesmírný vliv, a to zejména 
v oblasti znalectví. Byl to tak říkajíc „Znalec ze staré školy“, tj. člověk, jehož slovo nebylo 
zpochybnitelné. To bohužel v současné době již neplatí. 

Před více než třiceti lety jsem sám měl stejnou zkušenost a byl jsem vždy příjemně 
překvapen, že to funguje. Posléze, jak čas šel, byla má překvapení spíše nepříjemná než 
příjemná. Přesto i teď se občas najde něco, čeho si člověk může vážit. 

Od doby před moc a moc lety se toho moc a moc změnilo.  
V minulých dobách bývali soudci velmi kvalifikovaní a s obrovskými zkušenostmi. 

K tomu navíc uměli poslouchat i věcem, kterým z principu nemohli rozumět. Kromě toho si 
také uměli udržet pořádek a odpovídající strukturu jednání, aby měli šanci dospět k poznání a 
na jeho základě k rozhodnutí.  

Dominantně rozhodovala logika věci.  
Právní systém v té době také nebyl tak dramaticky navršen, takže se v něm nedalo tak 

úspěšně bloudit jako v současné době. Dnes tam zabloudí všichni zúčastnění, od soudce, přes 
advokáty a až po všechny ostatní. 

V minulých dobách znalec nebyl zpochybňován v případě, že jeho závěry odpovídaly 
logice a daným normativním a jiným předpisům. V současné době je situace úplně jiná a vše 
lze relativizovat. 

 
 a) Podjatost 
 ...mnohdy jsem napadán z podjatosti... 

Od určité doby člověk dělá posudky pro všechny a proti všem. Naše země není tak 
veliká, aby se lidé v jednotlivých oblastech neznali a nestýkali. V oblasti stavebnictví, a když 
ji ještě zúžíme na oblast izolací, tak znám prakticky každého. Protože zkrátka tuhle profesi 

 

 
30

 Ȁ Je nutné si uvědomit, že v rámci soudu bude znalec „grilován“, a to lidmi, kteří jsou 
na takovou činnost školeni. Je tedy potřeba být připraven. 
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celý život dělám. Takže znám lumpy i poctivce a mnohdy i celou jejich historii. Jak se říká: 
„Hrál jsem tady kuličky.“ 

Zrovna při posledním soudu mi byla položena otázka, zda znám zadavatele posudku, 
který jsem zpracoval. Kromě toho, že je to naprosto pitomá otázka, protože známe své 
zadavatele, tak mi ji položil advokát firmy, pro kterou jsem v minulosti dělal řadu znaleckých 
posudků. Odpověděl jsem tedy, že samozřejmě znám a z dané firmy navíc znám toho, toho a 
toho. A že jsem pro ně v minulém roce zpracovával posudky na to a na to. Pamatujete si na 
mne? Advokát lehce zcepeněl a již se na podjatost neptal.  
 
 b) Kvalifikace 
 ...další oblastí, kde se advokáti snaží najít skulinu, je kvalifikace... 

Mockrát jsem byl dotazován na kvalifikaci, a to zejména v oblastech, kde se překrývají 
stavební obory s dalšími, např. s chemií atd.  

Problematika kvalifikace je velmi ošidná, protože nikdo ze stavebních inženýrů nemůže 
znát celou oblast stavebnictví. Vždy se pohybuje v určité oblasti, kterou má nacvičenou. 
Soudím tak podle sebe. Kromě izolací a všeho co s nimi souvisí nemám ambice řešit oblasti, 
kterým se dlouhodobě nevěnuji.  

Zde bych rád vyvolal diskusi nad druhým stupněm autorizace stavebních inženýrů 
v rámci ČKAIT. Tak jako v medicíně myslím, že i v oblasti stavebnictví by měla být tato 
specializovaná autorizace, která by se přidávala k autorizaci první (všeobecné). Nešlo by tedy 
o nějakou „superautorizaci“ na vše, ale o specializovanou autorizaci, např. na provádění nebo 
na předepjaté konstrukce apod. To by také poskytlo lepší znalostní předpoklady pro případné 
soudní znalce. Řešit celou oblast stavebnictví je holý nesmysl, protože nikdo nemůže mít tak 
široké znalosti. Vždy je to o specializaci. 

Takže vřele doporučuji znalcům, aby si doplňovali vzdělání dalším studiem. Zejména 
studiem doktorským, které může absenci specializované autorizace nahradit.  
 
 c) Odpovědi, citace 
 ...v mnohých případech se snaží najít skulinu v odpovědích a citacích... 

Mnohokrát jsem byl konfrontován s požadavky advokátů, abych citoval části norem 
nebo jiných dokumentů, které oni mají otevřené před sebou a pak mně (kohokoliv z nás) chytají 
za slovíčka. V takovém případě je nutné si vyžádat dokument, ze kterého se cituje (po kontrole 
jeho relevance) a následně komentovat. Nejlépe je však pasáž přečíst. 

V některých případech jsou tyto citace, požadavky na rozbor tak komplikované, že je 
nutné si danou problematiku v klidu rozmyslet, např. i v souvislostech s ostatními 
skutečnostmi. 

Naučil jsem se nereagovat okamžitě, ale říci např.: „Tato problematika je tak složitá, že 
nemohu ihned relevantně odpovědět. Odpověď připravím na příští jednání nebo zašlu atd.“ 
Není optimální na složité věci reagovat ihned, bez přípravy a rozmyslu. 
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 d) Opakování otázek s jiným pořadím slov 

...další oblastí, kde se nás snaží v rámci soudních jednání nachytat, je neustálé 
opakování otázky v různých variantách slovosledu a jednotlivých slov... 

Advokáti mají vzácnou schopnost zamotávání problematiky, ve které se pak dokonale 
bloudí. Proto je nutné tuto tendenci ihned utnout, např. slovy: „Na to jsem již odpověděl, 
odkazuji na svoji odpověď, na zpracovaný posudek, apod.“ V případě potřeby je vhodné toto 
konstatování několikrát zopakovat. Vše uctivě, nicméně urputně. Je nutné se nesnažit za každou 
cenu odpovídat na obdobné otázky neustále dokola. 

 
 e) Odborné výrazy 

...další oblastí, kde je výrazná snaha dostat nás do úzkých, je oblast odborného 
výraziva... 

Při pohybu v této oblasti jsem velmi rád, že nejsem lékař. Vysvětlování této oblasti 
laikům je mimořádně komplikované. Ve stavařině jsou oblasti, které je nutné mít naučené, pak 
se jim dá rozumět. To však není pozice advokátů, ale ani soudců. Oba stavy občas žádají, 
abychom nepoužívali odborné výrazivo a věc vysvětlili laicky.  

To je velmi ošidné.  
Ve své praxi jsem se setkal jen s minimem soudců, kteří prohlásili: „Tomu nerozumím 

prosím, vysvětlete mi to.“ (...a to i když to přímo nesouviselo s daným případem, ale byly to 
souvislosti, bez kterých nebylo možné pochopit odbornou podstatu věci). Spíše jsem se setkal 
s tím, že soudce prohlásil, tomu nerozumím, dosud jsem soudil jen rozvody (?!). 

Nesmírně si vážím jedné konkrétní situace, kdy mi bylo řečeno: „V této oblasti se 
neorientuji, prosím, kdy mi to můžete vysvětlit?“ I naklusal jsem a vysvětlil. Trvalo to půl dne, 
ale rozsudek byl mimořádně kvalifikovaný a spravedlivý. 

 
 f) Analytické metody 

...další oblastí, která je advokáty napadána, je metodika znalecké práce a použité 
zkoušky a testy... 

Znalecký posudek není výroba sériových šroubků. Vždy je tam něco nového, co je nutné 
zjistit či vyzkoumat. Protože se zabývám hydroizolacemi (tj. materiály), jsem často 
konfrontován s otázkou, kde a jak je daná metodika normovaná, schválená atd. Bylo by 
fantastické mít na vše kodifikované postupy, ale to prostě nelze. Proto se používají postupy a 
metodiky, které jsou pro danou problematiku maximálně vypovídající.  

Osobně pracuji s analýzami typu plynová chromatografie, IR analýza, zjišťování 
spalitelných zbytků apod. Jedná se o analytické metody, které vypovídají o kvalitě zkoumaného 
materiálu. Nicméně, toto není nikde kodifikováno (kromě mé habilitační práce). Proto jsou tyto 
postupy vždy a neustále zpochybňovány. Sice tím dokazuji, proč je daný materiál špatný nebo 
kde se stala chyba, ale snahou advokátů je tato zjištění zpochybnit nebo alespoň zrelativizovat. 
Je přitom úplně jedno, že daný materiál totálně zkolaboval. 
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Obr. 1 – Fólie zničená kroupami 

 

◌ऀNapř. v případě fólie zničené kroupami (stovky až tišíce děr - obr. 1) byly v blízkém 
okolí evidovány fólie starší, a přitom nezničené. Přesto se výrobce dané fólie bránil také tím, 
že napadl objektivní zjištění plynové chromatografie. Ta prokázala, že fólie během šesti let na 
střeše ztratila 60 % změkčovadel, což bylo primárním důvodem jejího kolapsu. Prý tato 
metodika (plynová chromatografie) není předepsaná pro zjišťování kvality nebo nekvality 
hydroizolačních fólií. To je sice pravda, jenže na toto neexistuje žádná normovaná metodika, 
protože nikdo nepředpokládá, že by byla nutná.  

Velmi mi chybí, že neexistuje informační servis pro soudce. Aby měli možnost se 
kvalifikovaně seznámit s danou materií a nemuseli „googlit“, aby zjistili, o co běží. Googlení 
je totiž také může zavést do slepých uliček.  

U jedné ze svých studentek jsem se setkal při zkoušce s odpovědí „Nevím, ale 
vygooglím to.“ U studentů takový postup toleruji, ale u soudců mi připadá, že by měli mít lepší 
a kvalifikovanější servis, než je GOOGLE. 

Tajně doufám, že se prestiž znalců někdy dostane do oblasti, kdy to bude opět velmi 
významná pozice. Která nebude nároková (to zavádí současně platný zákon), ale získatelná jen 
významnými znalostmi a schopnostmi (včetně morálních). 

Kromě oblasti prestiže je stejně důležitá i finanční stránka věci. Za současných 
podmínek, kdy finanční hodnocení neodpovídá vysoce kvalifikovaným činnostem, není možné 
očekávat vysoce kvalifikované výsledky. Jinými slovy řečeno, prakticky každý znalec si najde 
lépe honorovanou činnost než jsou znalecké posudky. Navíc ještě bez rizika drakonických 
trestů. 
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3 PROCES IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ (VAD A PORUCH) 
HYDROIZOLAČNÍHO MATERIÁLU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
S POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ – ZEJMÉNA FÓLIOVOU 

Základní informace – střešní plášť (hydroizolace) neplní svojí základní funkci, tzn. není 
vodotěsný. 
Proces identifikace příčin, příklad komplexního pohledu: 
● Identifikace problému – vizuální kontrola, např. pomocí dronu, kde jsou identifikovatelné 
barevnostní anomálie 

 

 

Obr. 2 – Kontrola barevnosti (resp. homogenity) fólie z dronu 

● Na základě informací z dronu je možné přikročit k „pěší“ inspekci, která potvrdí a upřesní 
informace získané dronem 

 

Obr. 3 – Potvrzení informací z dronu inspekcí na místě samém 

● Na základě vizuální kontroly se vytypují místa odběrů vzorků - podkladem jsou informace 
nabyté vizuálně a informace získané z USB mikroskopu, který v tomto okamžiku může velmi 
podrobně zmapovat kvalitu hydroizolačního materiálu 

 
Obr. 4 – Fotografie povrchu pořízená USB mikroskopem 
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● Zde se rozdělují inspekční a analytické metody na dvě větve: 

První je mikroskopická analýza hydroizolačního materiálu pomocí mobilního mikroskopu 

 
Obr. 5 – Příklad použití mobilního mikroskopu k detailní analýze hydroizolačního materiálu 

Druhá je laboratorní analýza odebraného materiálu, spočívající v podrobné analýze pomocí 
stacionárního mikroskopu (kontroly tloušťky a komplex chemických analýz, tedy zejména 
plynová chromatografie atd.) 

 

Obr. 6 – Příklad informace získané ze stacionárního mikroskopu 
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Obr. 7 – Příklad informace získané ze stacionárního mikroskopu 

Na výše uvedených fotografiích je patrný rozdíl mezi použitím mikroskopu mobilního 
a stacionárního. Nicméně informace získané z mobilního mikroskopu jsou dostatečné pro 
rozhodování, v jakém stavu je posuzovaná fólie. Navíc v kombinaci všech metod a postupů je 
možné, aby tato identifikace byla velmi přesná. Vyžaduje to samozřejmě zkušenosti 
s vyhodnocováním výrazného množství hydroizolačních materiálů a také další znalosti. 

 
Obr. 8 – Příklad mikrofotografické analýzy identifikované poruchy 

 

 

Obr. 9 – Příklad vzorku pro měření tloušťky – vždy jde o celý řez výrobní šířkou fólie 
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Obr. 10 – Příklad záznamu měření tloušťky v celé výrobní šíři 

 

 
Obr. 11 – Příklad analýzy měření tloušťky v laboratorních podmínkách na stacionárním zařízení v 

průřezu celého výrobku, tj. analýza na vzorku šíře 1 m 

Následují další analytické metody identifikující tento materiál, resp. identifikující jeho 
kvalitativní parametry, tedy již zmiňovaná IR analýza, plynová chromatografie a zjišťování 
množství nespalitelných zbytků. 

Výsledkem je komplexní analýza hydroizolačního materiálu, která určí základní příčinu 
degradace, resp. konce životnosti zkoumaného hydroizolačního materiálu. Samozřejmě, že data 
a zkušenosti získané z každé analýzy plní také statistickou funkci. Díky tomu je možné 
identifikovat charakteristiky počátku ukončení funkčnosti hydroizolačního materiálu. Konečná 
fáze se pak interpoluje ze získaných výsledků a je možno stanovit údaje o zbytkové životnosti. 
Ta závisí na konkrétních technických vlastnostech hydroizolačního materiálu, ale též na dotaci 
přirozených degradantů, kterými jsou v dominantně teplota (její cyklické změny) a UV záření. 
Tyto parametry se každý rok liší. 

Ve většině případů jsou principy a skutečný stav degradace dokumentovány dvěma 
různými způsoby, které se vzájemně kontrolují, resp. potvrzují. Např. při migraci/ztrátě 
změkčovadel dochází ke snižování tloušťky materiálu oproti výrobně deklarovaným hodnotám 
a stoupá procento nespalitelných zbytků. Mizí složka změkčovadel (degraduje, vypařuje se), 
což se projevuje i na dalších analýzách. Degradace hydroizolačních materiálů je 
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tedy provázena vždy několika změnami oproti výrobním parametrům. To pak má vliv na 
celkovou životnost zkoumaného hydroizolačního materiálu. 

4 ZÁVĚR 
Dovolil jsem si v první části představit své zkušenosti ze soudních síní. Prosím 

o toleranci svých vyjádření, i když si myslím, že mnozí z vás mají obdobné zkušenosti. 
Ve druhé části jsem si dovolil představit, možná spíše nastínit metodiku práce při 

hledání vad a poruch hydroizolačních materiálů. V této části vycházím ze svých zkušeností 
z celoživotního „přátelství s izolacemi“, které mám rád. Jsem proto nerad, když jsou izolace 
šizeny, což se bohužel mnohdy stává.  

Metodiky, které výše uvádím, fungují a dokumentují tristní stav porouchaných 
hydroizolací. Zejména plynová chromatografie poskytuje velmi zajímavé výsledky. Například 
s ní při srovnání kvalitního a nekvalitního materiálu zjistíte, že po 20 letech kvalitní a funkční 
materiál ztratí pouze 10 % změkčovadel a je i po takovéto době svařitelný. Zatímco u 
nekvalitního materiálu zjistíte po deseti letech 60% pokles množství změkčovadel a 
samozřejmě již nejde vůbec svařit. Výsledky jsou jasné a logické. Bohužel moje zkušenosti 
z reálných soudů takto jednoznačné nejsou.  
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ABSTRAKT: 
V práci jsou prezentovány pokročilé statisticko-analytické nástroje poskytující cenové analýzy 
a grafické interpretace realitního trhu v ČR. Zmiňovány jsou dva hlavní programy 
CenovaMapa.cz a RealStat z rodiny Ikarus21, které vyvinula společnost OctopusPro, s.r.o.  

ABSTRACT: 
The work presents advanced statistical-analytical tools providing price analysis and graphical 
interpretations of the real estate market in the Czech Republic. The two main programs 
CenovaMapa.cz and RealStat from the Ikarus21 family, developed by OctopusPro, s.r.o., are 
mentioned. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
realitní analýzy, tržní odhady, kupní ceny z listin KN, cenová mapa, cenové indexy, RealStat, 
grafické interpretace, statistiky, hedonické regrese, kriminalita, povodňové mapy, mapu 
hlukové zátěže, územní plány 

KEYWORDS: 
real estate analyzes, market estimates and predictions, real purchase prices, price indices, 
RealStat, graphs, statistics, hedonic regressions, crime, flood maps, zoning plans 

1 IKARUS21 – RODINA SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ 
SPOLEČNOSTI OCTOPUSPRO, S.R.O. 

Ikarus21 je název pro skupinu webových aplikací, které poskytují detailní a agregované 
informace o aktuálním stavu realitního trhu, respektive analyzují a interpretují časové vývoje, 
prostorové změny, přírůstky, nebo prognózy cen nemovitostí. Aplikace sledují řadu dalších 
realitních parametrů jako jsou počty a objemy zobchodovaných nemovitostí. Umí hodnotit a 
vyhledávat investiční nemovitosti, monitorují realitní trh ve veřejném prostoru z více než 60 
realitních zdrojů v Česku a na Slovensku. 
Hlavními aplikacemi z rodiny Ikarus21 jsou aplikace CenovaMapa.cz a RealStat. 
Společnost OctopusPro, s.r.o. působí na realitním trhu od roku 2009, zpracovává, monitoruje a 
poskytuje softwarové produkty interpretující procesovaná data realitního trhu v ČR a SK. 
Klienty jsou realitní sítě a kanceláře, odhadci, soudní znalci, banky, investoři, developeři a další 
zájemci o realitní trh. Procesovaná data využívá Ministerstvo financí. 

2 DATOVÉ ZDROJE 
Aplikace rodiny Ikarus21, diskutované v tomto článku, využívají stejné zdroje dat: 
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• cenové údaje z listin katastru nemovitostí 
• nabídkové ceny nemovitostí ze 60 realitních serverů ČR a SR (pouze pronájmy) 
• RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

Dále další datové zdroje: 
• informace o kriminalitě  
• informace o hlukové zátěži 
• informace o záplavových územích  
• informace o územních plánech (Praha) 

2.1 Datové zdroje – cenové údaje z listin katastru nemovitostí 
Cenové údaje z kupních smluv KN jsou k dispozici od konce roku 2013 (prosinec). Databáze 
cenových údajů z kupních listin KN je hlavním zdrojem výpočtů tržních odhadů, cenových 
vývojů, meziročních růstů, cenových indexů a prognóz. 
Cenové údaje, které KN poskytuje jsou v podstatě polotovar, data v „surové“ formě, a je 
nezbytná jejich následná komplexní analýza. Řešením jsou aplikované procesy našich aplikací, 
které zohledňují a vyhodnocují rozhodující faktory, které skládají konečnou cenu uvedenou na 
listině. Naše algoritmy zohledňují: počet a druh/typ nemovitostí na smlouvě (co tvoří cenu), 
podíly vlastníků, dary a dědictví, exekuce, dražby atd., obecně typ kupní/darovací/dražební 
smlouvy (nabývacího titulu). 
Během těchto analýz jsou některé údaje (listiny) s komplexním nebo nepoužitelným obsahem 
vyloučeny. Do databáze se pak dostávají/ukládají pouze reálné prodejní (sjednané) ceny 
uskutečněných transakcí (prodejů), použitelných pro další zpracování, v okamžiku, kdy je zcela 
zřejmá relace nemovitost – cena. 
Data s cenovými údaji jsou měsíčně doplňována z katastru nemovitostí. Měsíčně jsou počítány 
statistiky (tržní odhady) i cenové indexy. Nicméně výstupy cenových indexů hedonické regrese 
jsou uvolňovány pouze po kvartálech. 

2.1.1 Problémy s užíváním nabídkových cen 
Pro potřeby získávání kvalifikovaného tržního odhadu nemovitostí je použití nabídkových cen 
získaných z portálů realitní inzerce nevhodné. Nejenže takové postupy nezohledňují právní 
rámec odhadního procesu, ale nezohledňují ani signifikantní rozdíly mezi diverzitou tržních a 
nabídkových cen nejen v rámci různých lokalit a regionů, ale také času a rozdílných typů 
nemovitostí a jejich parametrů. 
V aplikacích CenovaMapa.cz a RealStat jsou nabídkové ceny využity k analýze realitního trhu 
s pronájmy, dále jsou data použita v sekci investiční analýzy a pro vizualizaci aktuálně 
nabízených nemovitostí k prodeji a pronájmu v cenových mapách. 

2.1.2 Zákonná podpora užití dat z kupních listin KN 
Aplikace Cenová mapa (www.CenovaMapa.cz) umožňuje velmi spolehlivě stanovit odhad 
tržní hodnoty nemovitosti v konkrétní lokalitě. Principem analýzy je srovnávací metoda. Na 
základě zadaných parametrů nemovitosti a přesných údajů o prodejních cenách z katastru 
nemovitosti lze získat velmi věrohodný odhad tržních hodnot základních typů nemovitostí 
(jednotky, stavby, pozemky). Tento způsob stanovení tržní hodnoty nemovitosti je nově 
posvěcen vyhláškou 488/2020, která reaguje na novelu zákona o oceňování, tj. zákon č. 
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237/2020 Sb. Zmíněná vyhláška nově zavádí do procesu oceňování majetku v českém právním 
řádu definici tržní hodnoty. Ta nyní slouží jako zákonný náhradní způsob ocenění. To implikuje 
plnohodnotné využití výstupů aplikace CenovaMapa.cz pro potřeby odhadců a soudních 
znalců. 
V tomto směru je v současnosti využita aplikace CenovaMapa.cz i pro potřeby oceňování 
nemovitostí na Ministerstvu financí. 
Tržní hodnotu představuje odhadovaná částka, za kterou bude s největší pravděpodobností možné danou 
nemovitost směnit k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při obchodním styku na 
volném trhu po náležitém marketingu. Metoda s aplikací tržní hodnoty se využije zejména v případech, kdy nelze 
pro stanovení obvyklé ceny zjistit kupní ceny srovnatelných nemovitostí vzhledem k jedinečnosti této věci nebo 
z důvodu, že se s ní v dané lokalitě a čase zatím neobchodovalo.  

3 CENOVAMAPA.CZ 
Aplikace CenovaMapa.cz byla intenzivně vyvíjena po dobu tří let, pod taktovkou vývojářského 
týmu společnosti OctopusPro. Hlavní záměr autorů aplikace bylo překlenutí informačního 
vakua o skutečných tržních hodnotách nemovitostí, a to v celoplošném republikovém měřítku, 
na úrovni všech hlavních typů nemovitostí. V databázi aplikace jsou totiž uloženy ceny 
z kupních smluv KN od všech zobchodovaných nemovitostí registrovaných od roku 2014. 
Uživatele jistě potěší jednoduchost a srozumitelnost ovládání, jako bonus pak aplikace nabízí 
elegantní použití v mobilních telefonech. 
 

 
Obr. 1 – CenovaMapa.cz – odhad tržní hodnoty bytové jednotky 

Fig. 1 CenovaMapa.cz – estimate the market price of the apartment 
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3.1 Specifikace aplikace CenovaMapa.cz 
Aplikace CenovaMapa.cz je mapově orientovaná webová aplikace, poskytovaná v rámci rodiny 
aplikací Ikarus21. 
Hlavní vlastnosti aplikace CenovaMapa.cz jsou: 

• výpočet odhadu tržní hodnoty nemovitosti (jednotky, stavby, parcely) v jakémkoliv místě 
mapy v ČR 

• výpočty odhadu cen nájemného bytových jednotek v jakémkoliv místě mapy v ČR nebo SR 
• získání statistických parametrů odhadu, nebo reportu s porovnáním agregovaných statistik 

v širším okolí 
• poskytnutí informací o zobchodovaných nemovitostech (od roku 2014) ve vybrané lokalitě 

(řízení, listiny, LV) 

Mapové vizualizace: 
• zobchodovaných nemovitostí s cenovými údaji 
• nemovitostí nabízených k prodeji nebo pronájmu  
• informací o kriminalitě v okolí nemovitosti 
• informací o hlukové zátěži v okolí nemovitosti 
• informací o záplavových územích v okolí nemovitosti 
• informací o územních plánech (Praha) v okolí nemovitosti 
• widget s rozhraním pro poskytování odhadu tržní hodnoty v prostředí klientských serverů 

 

 
Obr. 2 – CenovaMapa.cz – mapa kriminality, střed Prahy 

Fig. 2 CenovaMapa.cz – crime map, center of Prague 
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Obr. 3 – CenovaMapa.cz – povodňová situace, střed Prahy 
Fig. 3 CenovaMapa.cz – flood situation, center of Prague 

 

 
Obr. 4 – CenovaMapa.cz – hluková zátěž, střed Prahy 

Fig. 4 CenovaMapa.cz – hluková, center of Prague 
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Obr. 5 – CenovaMapa.cz – územní plán, střed Prahy 

Fig. 5 CenovaMapa.cz – zoning plan, center of Prague 

3.2 Komu je aplikace CenovaMapa.cz určena 
CenovaMapa.cz může pomoci v nejrůznějších situacích, nejen při naceňování nemovitostí před 
samotným prodejem, ale např. i při odhadu ceny nemovitosti dle jejích parametrů v dané 
lokalitě, před koupí nebo např. při přípravě předmanželských smluv, rozvodových řízeních či 
případných dalších sporech o majetek, dědických řízeních apod. 
Cenovou mapu profesionálně využívají realitní sítě a kanceláře, odhadci a soudní znalci, 
pracovníci bank, hypoteční makléři, advokáti ale i developeři a další odborníci. Od roku 2021 
aplikaci CenovaMapa.cz využívá rovněž Ministerstvo financí ČR. 

3.3 Použité algoritmy pro stanovení tržní hodnoty 
Užití algoritmu pro jednotky: 
Tržní hodnota bytových jednotek je stanovena statistickým zpracováním vybraných reálných 
kupních cen (Kč/m2) jednotek z listin katastru nemovitostí u podobných domů (jako je dům 
v kterém je analyzovaná jednotka), z nejbližšího okolí analyzovaného místa. Podobnost staveb 
a nalezených jednotek ve stavbách (u kterých je k dispozici cenový údaj) je hodnocena řadou 
kritérií, některé lze dokonce nastavovat v aplikaci: konstrukce budovy, stáří budovy, rozsah 
místností a rozsah velikosti užitné plochy, stáří obchodní transakce. Statistiky nejlepší výběr 
nemovitostí pro následnou analýzu automaticky navrhuje unikátní klastrový algoritmus (© 
OctopusPro, 2019). Počet nemovitostí v klastru je volitelný v aplikaci. 
Regresní model následně pro každou, v klastru nalezenou bytovou jednotku, odpovídající 
vstupním filtrům aplikace, definuje rezidua pro odchýlení hodnot cen (Kč/m2) od mediánu 
výsledného (konečného) řešení, odchýlení hodnot vzdáleností staveb od stavby, kde se nachází 
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analyzovaná jednotka a konečně odchýlení hodnot užitných ploch jednotek v klastru od 
jednotky analyzované. Tento regresní proces probíhá v iteracích. Výsledkem je nalezení vah 
pro každou cenu jednotek v klastru a následného výpočtu váženého průměru konečné ceny 
(Kč/m2). 
Celková cena (Kč) je vypočtena na základě zadání parametrů nemovitosti: užitná plocha, 
dispozice, stav, konstrukce budovy a další.  

3.4 Grafický interface 
CenovaMapa.cz poskytuje řadu mapových podkladů: Open Street Map, Seznam mapy, letecká 
mapa. 
Do mapy je možné zobrazovat „heat maps“ cenových údajů zobchodovaných nemovitostí, 
katastrální údaje: katastrální území, obrysy parcel nebo věcná břemena. 
Zcela unikátní vlastností aplikace CenovaMapa.cz je podpora dalších doplňkových vrstev, 
poskytujících mapové a numerické informace o kriminalitě, hlukové zátěži, záplavových 
oblastech nebo územních plánech v okolí nemovitosti. 
Velkou předností mapové části je vizuální zobrazení kupních listin přímo v mapě, kdy uživatel 
získá přehled o tom, jaké nemovitosti se u dotazované nemovitosti (např. stavby) 
zobchodovaly: kupní cena, řízení, kupní listina případně list vlastnictví. Údaje s obsahem 
osobních údajů může identifikovaný poptávající uživatel získat on-line nákupem z KN. 
 

 
Obr. 6 – CenovaMapa.cz – zobchodované nemovitosti, Karlín, Praha 

Fig. 6 CenovaMapa.cz – traded real estate, Karlín, Prague 
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3.5 Reporty, výstupy 
Aplikace poskytuje výstupy výsledků analýzy tržní hodnoty v podobě PDF nebo Word DOCX 
reportů. Reporty jsou zjednodušené nebo rozšířené. Umožňují personalizaci, firemní loga, 
vkládání vlastní fotografie nemovitosti. 
Kromě všech základních výstupů analýzy, reporty standardně poskytují přehled o lokalitě a 
parametrech analyzované nemovitosti, obrázek detailního zobrazení nemovitosti v mapě a 
přehled tabulárně zpracovaných nemovitostí použitých v analýzy, případně tabulku parametrů 
alternativně nabízených nemovitostí na realitních serverech.  

4 REALSTAT 
Aplikace RealStat je nejmladší z rodiny aplikací Ikarus21. Byla vyvíjena od roku 2019 a její 
vývoj je v současné době téměř u konce. Autoři RealStatu si kladli za cíl vytvořit novou 
generaci realitního sw produktu – webové aplikace, která by na český realitní trh přinesla 
opravdu revoluční pojetí analýzy a grafické interpretace téměř všech dostupných realitních dat 
(cenové údaje z kupních listin KN, údaje z monitoringu veřejných realitních zdrojů).  
Autoři aplikace si kladli vytvořit takový nástroj, který umožní jednotlivá realitní datová témata 
uceleně uspořádat na jediném místě, a umožnit uživateli opravdu interaktivně, v reálném čase, 
sledovat grafické interpretace nebo výsledky analýz na základě změny libovolného parametru 
realitního modelu. 
 

 
Obr. 7 RealStat – ukázka základního vzhledu 

Fig. 7 RealStat - example of the basic appearance 
 

4.1 Specifikace aplikace RealStat 
RealStat je asynchronně pracující webová aplikace, která umožňuje uživateli paralelně otvírat 
různá realitní témata a v nich realizovat grafické interpretace nebo analýzy a tyto interpretace 
asynchronně parametricky škálovat v reálném čase. Výpočty se vždy provádí nad původními 
datovými sety, což umožňuje využít plný potenciál datového obsahu a jeho parametrizace. 
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Hlavní tematické pilíře aplikace RealStat: 
• Transakce nemovitostí 
• Pronájmy 
• Makroekonomické prognózy cen 
• Investiční nemovitosti 
• Cenové indexy 
• widgety pro zobrazení obsahu v prostředí klientských serverů 

4.1.1 Transakce nemovitostí 
Aplikace poskytuje zobrazení realitních transakcí v čase nebo v lokalitách. Tedy je možné 
zobrazit například časový vývoj meziročního růstu tržní ceny nemovitosti v časovém kroku 1 
kvartál nebo naopak zobrazit srovnání průměrné tržní ceny v obvodech Prahy 1 až 10 za 
posledních 6 měsíců atd. 
 
Pro transakce nemovitostí v čase nebo v lokalitách jsou předpřipraveny scénáře: 

• Vývoj cen nemovitostí 
• Počty zobchodovaných nemovitostí 
• Objemy zobchodovaných nemovitostí 
• Nadhodnocení nabídkových cen nemovitostí 
• Mezidobý růst ceny 

 
Obr. 7 RealStat – Tržní ceny, bytové jednotky, Praha 1-10 

Fig. 7 RealStat - Market prices, housing units, Prague 1-10 
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4.1.2 Pronájmy 
Analýza pronájmů je rozdělena do řady dílčích témat a poskytuje uživateli komplexní přehled 
o realitním trhu pronájmů.  
V aplikaci jsou připraveny scénáře: 

• Vývoj ceny pronájmu 
• Porovnání oblastí podle ceny nájemného 
• Rychlost růstu cen nájemného 
• Cenový index – nájemné 
• Počet unikátně nabízených pronájmů 
• Průměrná doba hledání nájemce 
• Četnost nájemních transakcí 

 
Obr. 8 RealStat – Nájemné, vybrané obce (POU), bytové jednotky 

Fig. 8 RealStat - Rent, selected municipalities (POU), housing units 

4.1.3 Makroekonomická prognóza cen 
Cenová prognóza vychází z časově robustní, významné korelace HDP a vývoje cenového 
indexu nemovitostí. ČNB (i jiné instituce) poskytují prognózy růstu HDP až 3 roky do 
budoucnosti, a to je také doba, kterou následně můžeme využít k výpočtu prognózy vývoje 
cenového indexu nemovitosti. 
K dispozic jsou následující scénáře: 

• Prognóza cenového indexu (tržní hodnoty) 
• Prognóza tržní hodnoty nemovitosti 
• Prognóza meziročního růstu cenového indexu  
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Obr. 9 RealStat – Makroekonomická prognóza meziročního růstu cenového indexu bytové 

jednotky, ČR 
Fig. 9 RealStat - Macroeconomic forecast of year-on-year growth of the housing unit price 

index, Czech Republic 

4.1.4 Investiční nemovitosti 
RealStat poskytuje v tomto pilíři sofistikované nástroje posuzující výhodnost nákupu/prodeje 
nemovitosti a nabízí nástroje pro vyhledání a následnou analýzu nemovitostí vhodných 
k investici. Pomoci ekonomických ukazatelů a hypotečních nástrojů predikuje výnosnost 
nemovitosti v časovém horizontu (implicitně 5 let), na základě aktuálního vývoje a predikce 
vývoje realitního trhu.  
V tomto pilíři jsou rovněž k dispozici nástroje sledující výnosnost provozu nemovitosti 
v režimu pronájmu. 
 
K dispozic jsou následující scénáře: 

• Výhodnost nákupu/prodeje 
o Mezidobý růst cen 
o Rychlost růstu cen nájemného 

• Investiční nemovitosti 
o Nemovitost podle výnosu 
o Oblasti podle výnosu nemovitostí 
o Analýza investiční nemovitosti 

4.1.5 Cenové indexy 
Srdcem aplikace RealStat je modul pro generování cenových indexů na základě hedonické 
regresní analýzy. Mezi mnoha variantami indexů byl zvolen Tornqvistův index.  
V současné době jsou v aplikaci implementovány regresní modely pro výpočet cenových 
indexů tržní ceny bytových jednotek, rodinných domů (cena/m2) a indexy nájemní ceny 
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jednotek (cena/m2/měsíc). Indexy jsou počítány kvartálně od roku 2014 (Index = 100 %). 
hedonická regresní analýza optimalizuje zpřesňované parametry prostorové, realitní a 
zohledňuje rovněž komplexní indexy životní úrovně obyvatelstva. Celkem je vypřesňováno 28 
parametrů, v datovém koši je vždy minimálně 10 000 cenových údajů (nemovitostí).  
Z kvartálně vypočtených regresních koeficientů lze zpětně dopočítat odhady tržní hodnot 
zmíněných nemovitostí v libovolném místě ČR pouze ze zadaných základních parametrů 
nemovitosti. Vzhledem k nutně nízkému počtu regresních parametrů definujících 
pozici/lokalitu, nelze metodu plnohodnotně použít na velmi přesné lokalitní tržní ocenění. 
Cenové indexy (časový vývoj) ukazují nejpřesnějším možným způsobem, jak se vyvíjí cenová 
politika na realitním trhu, velkou vypovídací hodnotu mají meziroční růsty indexů. 
Cenové indexy jsou využity i v dalších modulech RealStatu, například pro přecenění 
nemovitostí na základě znalosti starých, původních kupních cen, případně pro výpočet 
maximálně věrohodného odhadu růstu ceny při posuzování investičních nemovitostí. 
 

 
Obr. 10 RealStat – Cenový index, nájemné, bytové jednotky, Praha 

Fig. 10 RealStat - Price index, rent, housing units, Prague 

4.2 Komu je aplikace RealStat určena 
Záměrem autorů aplikace bylo poskytnout sofistikovaný, automatizovaný sw nástroj pro 
potřeby pracovníků ve finančním a bankovním sektoru, investorům, developerům, odhadcům a 
soudním znalcům, ale také profesionálům, kteří potřebují pro svou práci informace z realitního 
sektoru (redakce časopisů a novin), vzdělávací instituty atd. Od roku 2021 aplikaci RealStat 
využívá Ministerstvo financí ČR. 

5 ZÁVĚR 
Aplikace CenovaMapa.cz a RealStat z rodiny aplikací Ikarus21 společnosti OctopusPro, s.r.o. 
reprezentují komplexní set sw nástrojů v rámci jediné aplikace (Ikarus21), poskytujících 
ucelený profesionální pohled na hodnocení vývoje realitního trhu. Použité algoritmy a grafické 
výstupy interpretují v reálném čase parametrické asynchronní dotazy do mnoha datových 
zdrojů nemovitostí, v rámci celé ČR.  
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VIZE OCEŇOVÁNÍ MAJEKTU V ČESKÉ REPUBLICE 
VISION OF ASSETS VALUATIONS IN THE CZECH REPUBLIC  

Petr Polák31), Jakub Kalenský32) 

ABSTRAKT: 
Příspěvek pojednává o aktuální vizi Ministerstva financí České republiky. A to v kontextu 
úředního oceňování majetku. Příspěvek nastiňuje vizi oceňování majetku ve smyslu 
standardizace znaleckých posudků, úlohy oceňovacích předpisů, možnosti sjednocení čí úpravy 
odborné terminologie ve vztahu k oceňování nemovitých věcí a v neposlední řadě s přesahem 
k digitalizaci státní správy v oblasti oceňování nemovitých věcí. 

ABSTRACT: 

The contrubiton discusses the current vision of the Ministry of Finance of the Czech Republic. 
And in the context of assets valuations. The contrubiton outlines the vision of assets valuations 
in terms of standardization of expert opinions, the role of valuation regulations, the possibility 
of unification or adjustment of professional terminology in relation to real estate valuation and, 
last but not least, the overlap to digitalization of government in assets valuations.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Vize, oceňování, státní správa, majetek, Česká republika 

KEYWORDS: 
Vision, valuations, state administration, assets, Czech Republic 

1 ÚVOD 
Oceňování je označováno za analytický proces, který je založený na porovnání, hledání 
a testování. V procesu oceňování je hledanou hodnotou myšlenka tzv. dynamická veličina, 
na níž má vliv řada faktorů – zejména čas. Jde o hledání domnělých motivů chování účastníků 
trhu směrem k dané nemovitosti. Především jde o chování nabízejících a poptávajících. V rámci 
oceňování rozlišujeme dvě fáze. První fáze je označována, jako místní šetření a v druhé fázi 
se vypracovává ocenění formou písemného dokumentu (Zazvonil, 2012; Bradáč a Polák, 2019).  
Velmi vhodné je k oceňování na základě tržních principů doplnit tento základní přehled též 
o tzv. úřední oceňování majetku, někdy se můžeme setkat s názvem oceňování na základě 
cenových předpisů. Podstatným rozdílem je, že úřední oceňování majetku je prováděno na 
netržním základě oproti tržnímu oceňování. Netržní základ v rámci oceňování dle cenových 
předpisů se aplikuje jako srovnávací úroveň ve vztahu ke kupním cenám při řízení 
o vyvlastnění, při převodech majetku (účastní se stát), pro náhrady škod a při daňovém řízení 
(MF, 2014; Bradáč a Polák, 2019). Oceňování nemovitých věcí podle cenového předpisu 
upravuje pro účely ocenění stanovené úředními předpisy zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve kterém nalezneme definici ceny obvyklé. Obvyklá cena v zákoně znamená hodnotu 
nemovité věci a stanoví se porovnáním (Bradáč a Polák, 2019). Podle Duška (2015) je hlavní 
nevýhodou standardizovaná forma vyhlášky, která nedokáže pružně reagovat na vývoj trhu 

 
31) Polák, Petr, Ing, Ministerstvo financí, Letenská 525/15 Praha 1, Petr.Polak2@mfcr.cz 
32) Kalenský, Jakub, Ing, Ministerstvo financí, Letenská 525/15 Praha 1, Jakub.Kalensky@mfcr.cz 
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s nemovitostmi a ministerstvo je nuceno každoročně právní předpisy spojené s úředním 
oceňováním majetku novelizovat. 
Zákon o oceňování majetku pracuje nejen s definicí ceny obvyklé, ale také říká, že cena 
stanovená podle tohoto zákona jiná než cena obvyklá nebo mimořádná je tzv. cena zjištěná. 
Úřední oceňování dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku dále pojednává 
o vyhláškovém oceňování. Nejdůležitější vyhláškou je Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 
441/2013 Sb. Tento právní předpis určí základní způsoby ocenění včetně metodického výpočtu, 
ale i jednotlivé hodnoty částí nemovitosti pro většinu nemovitých věcí (Dušek, 2015). 
Ministerstvo financí České republiky pravidelně na roční bázi aktualizuje data pro účely 
oceňování nemovitých věcí obsažená ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. Pro aktualizaci byla 
v minulosti využívána zejména data od finanční správy získaná z daňových spisů k dani z nabytí 
nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí byla 26. září 2020 de facto se zpětnou účinností 
k  1. 12. 2019 zrušena. Získání využitelných dat od finanční správy je proto možné pouze 
v případech, kdy datu právních účinků vkladu do katastru nemovitostí bylo nejvýše 30. 11. 
2019. 
Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí došlo k výpadku hlavního datového zdroje pro 
aktualizaci oceňovací vyhlášky. Ministerstvo financí, které je gesčně odpovědné za aktualizaci 
vyhlášky, bylo nuceno zajistit data pro aktualizaci oceňovací vyhlášky z náhradních datových 
zdrojů. Z výše uváděných důvodů se Ministerstvo financí přiklonilo k aktualizaci oceňovací 
vyhlášky pomocí dat z reálného trhu s nemovitostmi, katastru nemovitostí a upravených dat 
tzv. cenovými indexy, které byly poskytnuty od komerčních bank ve spolupráci s Akademií 
věd České republiky. Novelizace vyhlášky o oceňování majetku spočívá zejména v každoroční 
aktualizaci základních cen nemovitých věcí. Jejím cílem je přiblížení zjištěné a sjednané ceny 
nemovitých věcí. Nová úprava přinese občanům větší jistotu ve správnosti odhadnutých cen. 

2 VIZE OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE  

2.1 Standardizace znaleckých posudků v oblasti oceňování majetku 
Ministerstvo financí definuje základní principy v oblasti oceňování majetku a v oblasti 
oceňování nemovitých věcí stanovuje podrobný postup včetně zjištěné hodnoty. Stanovuje 
požadavky na věcnou správnost posudků v oblasti oceňování majetku. Ministerstvo 
spravedlnosti stanovuje formální náležitosti znaleckých posudků a dohlíží nad formální 
i věcnou správností posudků. Státní správa jako příjemce posudků: soudy, ÚZSVM, finanční 
správa, nakládání s majetkem státu a další. Státní správa při zadání posudku definuje jeho 
náležitosti. 
Znalecké posudky v oblasti oceňování majetku velmi často nesplňují požadavky zákona 
o oceňování majetku, zákona o znalcích, ani jakýchkoli standardů, zejména z pohledu 
auditovatelnosti. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti v současné 
době pracuje na standardizaci znaleckých posudků v oblasti oceňování majetku. V první fázi 
bude vypracován ilustrativní znalecký posudek pro oceňování nemovitých věcí (vzor pro 
zpracovatele i příjemce, vzor „správné“ a jednotné struktury, vzor optimálního detailu při 
popisu věcí, při způsobu ocenění a při zdůvodňování zvolených postupů (pro zajištění 
auditovatelnosti). Státní správa bude moci zadávat znalecké posudky s odkazem na ilustrativní 
posudek pro oceňování nemovitých věcí. 
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2.2  Úloha oceňovacích předpisů v České republice 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku tvoří základní rámec pro oceňování v České 
republice. Tento právní předpis definuje a vymezuje základní principy a standardní způsob 
ocenění (tržní hodnota, zjištěná cena, obvyklá cena). Má též definovat základní podmínky 
auditovatelnosti, a tím umožnit jiné určování jiných hodnot jinými způsoby ocenění. 
Vyhláška č. 441/2013 Sb. pro účely oceňování nemovitých věcí určuje postup pro stanovení 
zjištěné ceny nemovitých věcí, obvyklé ceny a tržní hodnoty. Ministerstvo financí se přiklání 
do budoucna k využívání IVS oceňovacích standardů a to v návaznosti na vysokoškolskou 
výuku. 

2.3 Možnosti sjednocení/úpravy terminologie v oblasti oceňování majetku 
Ministerstvo financí v současné době pracuje na novelizaci zákona o oceňování majetku. 
Ministerstvo financí má záměr na lepší vymezení vztahů (a provázání) mezi legislativou 
oceňovací, účetní i daňovou. 
Záměrem je umožnit účetnictví, aby se v oblasti oceňování více odkazovalo přímo na zákon 
o oceňování majetku. Pokud je to smysluplné. Vzhledem k tomu, že účetnictví je velmi svázáno 
s IFRS (které autonomně řeší oblast oceňování) a zákon o oceňování majetku se inspiruje 
standardy IVS, je otázkou nakolik tyto standardy spolu komunikují a nakolik jejich rozdílné 
termíny jsou skutečně rozdílné. Hlavní otázkou je vztah a definice pojmů fair value (dle IFRS) 
a market value (dle IVS). 

 
Obr. 1 – Novelizace zákona o oceňování majetku  
Fig. 1 – Amendment to the Assets Valuations Act 

 

3 DIGITALIZACE STÁTNÍ SPRÁVY 
V roce 2021 pokračovala příprava na vznik a realizaci aplikace (programu) k evidenci 
dostupných údajů o nemovitých věcech pro potřeby Ministerstva financí ČR a jeho rezortních 
organizací, a to jak z existujících (např. Katastru nemovitostí, Registru územní identifikace 
adres a nemovitostí, Registru půdy, atp.), tak z připravovaných (např. Digitální technická mapa, 
Portál stavebníka aj.) databází veřejné správy. 
Z dalších aktivit je na prvním místě třeba zmínit výbornou spolupráci se zástupci odborné obce 
soudních znalců, kde došlo ke skokovému posunu vývoje mapových podkladů pro oceňování 
nemovitých věcí. Aktuálně se posouvá z fáze vývoje a testování do fáze přípravy pro možné 
zavedení využívaní daného instrumentu do praktického využívání rezortem Ministerstva 
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financí. Jedná se svým rozsahem a komplexností o jedinečný produkt, který by výrazně posunul 
digitalizaci státní správy. 
Dále Ministerstvo financí aktivně spolupracuje s MPO a ČAS na přípravě zavádění metody 
BIM, i v této oblasti bylo vykonáno mnoho práce a došlo k výraznému posunu směrem 
k digitalizaci procesů souvisejících s výstavbou a stavebními projekty. Tyto aktivity jsou úzce 
svázány s digitalizací procesů a činností souvisejících s výstavbou a stavebním řízením. 
V neposlední řadě navazujeme na informaci z Ministerstva zemědělství, že se vedou diskuse 
o nových hlavních půdních jednotkách BPEJ, ke které dodáváme, že rozvoj a aktualizace BPEJ 
je jedním z prioritních úkolů pro připravovanou novelizaci oceňovacích předpisů. A dále 
podotýkáme, že je v zájmu připravované digitalizace státní správy a samosprávy. 

4 ZÁVĚR 
Tento příspěvek představil v obecné šíři vizi Ministerstva financí České republiky 
pro odbornou oblast oceňování nemovitých věcí a to v kontextu oceňování dle cenových 
předpisů, kterou má ústřední orgán státní správy v gesci. 
Příspěvek přiblížil odborné veřejnosti vizi oceňování majetku ve smyslu standardizace 
znaleckých posudků, úlohy oceňovacích předpisů, možnosti sjednocení čí úpravy odborné 
terminologie v rámci oceňování nemovitých věcí a na závěr příspěvek pojednal o digitalizaci 
státní správy v oblasti oceňování nemovitých věcí. Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo 
představení laické a odborné veřejnosti v obecné rovině základní rámec o vizi Ministerstva 
financí pro odbornou oblast oceňování majetku. 
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ZKUŠENOSTI S NOVOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU ZNALECKÉ ČINNOSTI 
Z POHLEDU STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU 

EXPERIENCE WITH THE NEW LEGISLATION OF EXPERTISE ACTIVITIES 
FROM THE PERSPECTIVE OF THE STATE LAND OFFICE 

Augustin Sadílek33), Vlastimil Vala34), Eva Mačurová35), Filip Hakl36) 

ABSTRAKT: 
V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového 
úřadu s aplikací nové právní úpravy znalecké činnosti ve znalecké praxi znalců, znaleckých 
kanceláří a znaleckých ústavů, kteří pro Státní pozemkový úřad vypracovávají znalecké 
posudky. 

ABSTRACT: 
In this paper, we would like to briefly share the annual experience of the State Land Office with 
the application of the new legal regulation of expert activities in the expert practice of experts, 
expert offices and expert institutes who prepare expert opinions for the State Land Office. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Znalec, znalecká kancelář, znalecký ústav, znalecká činnost, znalecký posudek, právní úprava, 
znalecký zákon, znalecké vyhlášky. 

KEYWORDS: 
Expert, expert office, expert institute, expert activity, expert opinion, legal regulation, expert 
law, expert decrees. 

1 ÚVOD 
Ke dni 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová právní úprava znalecké činnosti.  
Základním kamenem této nové právní úpravy je zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech [2], a na něj pak navazují a doplňují jej jeho prováděcí 
vyhlášky, kterými jsou vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti [4], vyhláška č. 
504/2020 Sb., o znalečném [5], a vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam 
znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, 
osvědčení vydané profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví [6].  

 
33) Sadílek Augustin, Ing. – 1. autor, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 
464/118, 612 00 Brno, e-mail: augustin.sadilek@usi.vut.cz + Státní pozemkový úřad, Oddělení tvorby cen 
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Nový znalecký zákon ve svých obecných ustanoveních, konkrétně v § 1 odst. 1, také nově uvádí 
a definuje, co se rozumí výkonem znalecké činnosti: 
„Výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů zejména zpracování 
a podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení, a činnost, která bezprostředně 
směřuje k podání znaleckého posudku, jeho doplnění nebo vysvětlení.“ [2] 
Ke stejnému datu, tj. ke dni 1. 1. 2021, nabyla účinnosti také novelizace oceňovacích předpisů. 
Zákonem č. 237/2020 Sb. byl novelizován zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláškou č. 488/2020 Sb. byla novelizována vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.  
Zkušenosti Státního pozemkového úřadu s novelizovaným zněním oceňovacích předpisů 
budou předmětem samostatného příspěvku a prezentace v rámci této konference. 

2 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

2.1 Krátké představení Státního pozemkového úřadu 
Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“) je správním úřadem s celostátní působností 
a organizační složkou státu.  
Byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, a je podřízen Ministerstvu zemědělství.  
Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle níže uvedených zákonů: 

• Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech na o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů. 

SPÚ dále zajišťuje také činnosti související s aktualizací a vedením celostátní databáze 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). 
Mimo to SPÚ také vytváří a spravuje rezervu státních pozemků, která zahrnuje pozemky, 
s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, a která slouží k výkonu působnosti SPÚ a k uskutečnění 
rozvojových programů státu schválených vládou. 
Při nakládání s nemovitým majetkem jsou využívány služby znalců, znaleckých kanceláří 
a znaleckých ústavů, kteří pro SPÚ zpracovávají znalecké posudky.  
Převážná většina objednávaných znaleckých posudků se týká ocenění nemovitého majetku 
státu, se kterým je SPÚ je příslušný hospodařit, a to pro účely jejich zamýšleného zcizení 
(úplatné převody, případně směny).  
Dále jsou znalecké posudky využívány pro ocenění majetku pro účely restitucí (ocenění dle 
vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.), a také pro ocenění věcných 
břemen zřizovaných na pozemcích SPÚ.  
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Ve výjimečných případech jsou znalecké posudky využívány také pro určení obvyklého 
nájemného za užívání nemovitého majetku SPÚ nebo pro určení bezdůvodného obohacení za 
užívání nemovitého majetku SPÚ bez právního titulu.  
Ve zcela výjimečných případech jsou znalecké posudky využívány pro jiné účely. 
V rámci uzavřených smluvních vztahů (rámcových dohod dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek) spolupracuje s SPÚ na úrovni jednotlivých krajských pozemkových úřadů (KPÚ) 
aktuálně cca 70 znalců a znaleckých kanceláří.  
Se znaleckými ústavy spolupracuje SPÚ pouze ojediněle, a to ve velmi složitých případech, 
případně u nich SPÚ zadává vypracování revizních znaleckých posudků.  
Znalci a znalecké kanceláře na základě objednávek jednotlivých KPÚ vypracují průměrně cca 
220 – 230 znaleckých posudků měsíčně, a je jimi oceněno průměrně cca 600 nemovitých věcí. 
Za rok 2020 tak bylo vypracováno celkem 2658 znaleckých posudků, jejichž předmětem bylo 
ocenění celkem 7221 nemovitých věcí.  
V roce 2021, tedy v roce, v němž nabyla účinnosti nová právní úprava znalecké činnosti, 
a změnily se tak požadavky na postup zpracování a náležitosti znaleckých posudků, bylo 
vypracováno celkem 2984 znaleckých posudků, jejichž předmětem bylo ocenění celkem 7840 
nemovitých věcí.  
Přijetí nové právní úpravy znalecké činnosti tedy nemělo z hlediska počtu vypracovaných 
znaleckých posudků negativní dopady na činnost SPÚ. 
SPÚ se již celou řadu let snaží pravidelně vzdělávat a školit své zaměstnance, kteří objednávají 
a přebírají znalecké posudky, v oblasti oceňování nemovitého majetku a požadavků na výkon 
znalecké činnosti, a také průběžně doplňovat jejich znalosti v této oblasti v souvislosti 
s novelizacemi právních předpisů upravujících výkon znalecké činnosti.  
Pravidelně (každoročně) jsou tak pořádány vzdělávací akce: 

• „Kontrola znaleckých posudků“, 
• „Oceňování majetku znaleckými posudky“. 

Vzdělávací akce „Kontrola znaleckých posudků“ je základním (vstupním) školením v oblasti 
znalecké činnosti a oceňování majetku v rozsahu tří vyučovacích dnů.  
Na toto školení pak navazuje jednodenní vzdělávací akce „Oceňování majetku znaleckými 
posudky“, která je určena pro absolventy základního školení v dalších letech. V jeho rámci jsou 
pak pracovníci SPÚ seznámeni se změnami právních předpisů v oblasti znalecké činnosti a 
oceňování majetku, aktuálními problémy v dané oblasti a způsoby jejich řešení, dopady změn 
na činnost SPÚ, příklady dobré a špatné znalecké praxe apod. 
Nad rámec pravidelných vzdělávacích akcí, týkajících se oceňování nemovitého majetku státu 
pořádaných každoročně, uspořádal SPÚ v souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti 
a novelizací oceňovacích předpisů pro tyto své zaměstnance a také pro spolupracující znalce 
a znalecké kanceláře workshop na téma „Legislativní změny ve výkonu znalecké činnosti 
a oceňování majetku“.  
Tento workshop proběhl pro přihlášené zájemce celkem ve třech termínech na přelomu měsíců 
ledna a února roku 2021. Odborným garantem tohoto workshopu bylo Oddělení tvorby cen a 
verifikace SPÚ. Celkem se tohoto workshopu zúčastnilo 210 pracovníků SPÚ a také 38 
externích zhotovitelů znaleckých posudků (znalců a pracovníků znaleckých kanceláří). 
Oddělení tvorby cen a verifikace SPÚ bylo zřízeno v roce 2015 jako samostatný organizační 
útvar v rámci Sekce majetku státu SPÚ. Oddělení tvorby cen a verifikace je odborným, 
metodickým a kontrolním útvarem SPÚ pro oceňování majetku a výkon znalecké činnosti. 
V rámci své působnosti v oblasti oceňování majetku spolupracuje mj. také s Ministerstvem 
financí ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.     
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3 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI 
Nový znalecký zákon, tj. zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích 
a znaleckých ústavech, byl ve Sbírce zákonů publikován dne 9. října 2019 v částce 110. 
Současně s tímto zákonem byl vydán také „změnový“ 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 nabyly účinnosti k datu 1. 1. 2021. Dosavadní znalecký zákon, tj. zákon 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí 
vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, byly k tomuto datu zrušeny, a byly nahrazeny novou právní úpravou. 
Prováděcí vyhlášky k novému znaleckému zákonu byly vydány ve Sbírce zákonů až dne 
7. prosince 2020 v částce 207. Nejen odborná znalecká veřejnost, ale i zadavatelé znaleckých 
posudků, tak měli do nabytí účinnosti těchto vyhlášek pouhé tři týdny na to, aby se nové právní 
úpravě znalectví přizpůsobili. 
Nová právní úprava (a tedy i regulace výkonu) znalecké činnosti významným způsobem nabyly 
na svém objemu.  
Jen pro porovnání, zákon o znalcích a tlumočnících (č. 36/1967 Sb.) měl při své publikaci ve 
sbírce zákonů v roce 1967 celkem 5 stran a jeho prováděcí vyhláška (č. 37/1967 Sb.) stran 6. 
Jednalo se tedy o poměrně krátké a jednoduše pochopitelné právní předpisy, které s několika 
málo novelami platily cca půl století (54 roků).  
Naproti tomu nový znalecký zákon (č. 254/2019 Sb.) má ve sbírce zákonů stran celkem 20. 
Dalších 7 stran má také zákon „změnový“ (č. 255/2019 Sb.). Vyhláška o výkonu znalecké 
činnosti (č. 503/2020 Sb.) má ve sbírce zákonů celkem 15 stran, vyhláška o znalečném 
(č. 504/2020 Sb.) 6 stran, a vyhláška č. 505/2020 Sb. má ve sbírce celkem 41 stran.  
Současná právní úprava výkonu znalecké činnosti je tedy ve sbírce zákonů publikována na 
celkem 89 stranách, přičemž původní právní úprava z roku 1967 měla celkem pouze 11 stran. 
Ač byla původní právní úprava znalecké činnosti z roku 1967 poměrně stará (v některých 
materiálech byla také označována za zastaralou), její jednoduchost, přehlednost a celková doba 
její platnosti dokazují, že byla i přes veškeré výhrady vůči ní stále funkční. 
Samozřejmě, že měla tato původní úprava znalecké činnosti také svoje dílčí nedostatky, tyto 
však bylo možno řešit novelizací těchto právních předpisů. 
Zákonodárce se však rozhodl řešit otázky úprav výkonu znalecké činnosti přijetím nové právní 
úpravy znalecké činnosti (nový znalecký zákon) a jejím oddělením od výkonu činnosti 
tlumočnické (osamostatnění právní úpravy znalecké a tlumočnické činnosti). 
V důvodové zprávě k novému znaleckému zákonu se uvádí: „Tato 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 absence 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.“ [3] 
Pro přejetí nové právní úpravy jsou v důvodové zprávě k novému znaleckému zákonu uvedeny 
tyto hlavní důvody: 
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„Cílem předkládaného návrhu zákona je stabilizace znaleckého odvětví, a především 
zkvalitnění výkonu této činnosti. K tomuto cíli však vede celá řada jednotlivých opatření, která 
jsou nutná pro dosažení požadovaného výsledku.“  
„Cílem tohoto návrhu zákona by mělo být v souladu s právem Evropské unie zavedení právního 
nároku na jmenování znalcem po splnění předem jasně stanovených kritérií. Dojde tak 
k odstranění uvážení jednotlivých orgánů o tom, zda osobu jmenovat či nejmenovat, a tedy ke 
zvýšení právní jistoty a legitimního očekávání žadatelů o vznik znaleckého oprávnění. Zároveň 
by stanovení jednoznačných kvalifikačních požadavků včetně zavedení povinnosti úspěšně složit 
vstupní zkoušku mělo vést k personálnímu zkvalitnění výkonu této profese, kdy by ji mohly 
vykonávat pouze takové osoby, které splní určitý minimální standard, který lze po osobě 
vykonávající znaleckou činnost vyžadovat.“  
„Nově by 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. Ve znalecké kanceláři mohou působit znalci se zcela 
rozdílným i totožným znaleckým oprávněním. Kancelář pak bude odvíjet své oprávnění od 
znaleckého oprávnění těchto znalců, jejichž prostřednictvím bude znaleckou činnost 
vykonávat.“  
„Tak jako v mnohých dalších podobných profesích by mělo dojít k jasnému vymezení 
odpovědnostních vztahů a k zavedení s tím souvisejícího povinného pojištění.“  
„Dále by mělo dojít ke všeobecnému zkvalitnění výkonu znalecké profese, což lze pozorovat 
v několika rovinách. V první řadě jde o širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků 
a kontrolu nejen formální, ale i věcné správnosti. Jako vhodné se jeví i zavedení určitých 
metodologických či obdobných standardů a postupů pro obory a odvětví, u kterých je to možné 
a zároveň to je žádoucí. Dále se pak jedná o posílení výkonu dohledu nad osobami 
vykonávajícími znaleckou činnost a související zpřísnění a zefektivnění správních trestů. 
V neposlední řadě s touto problematikou souvisí zdůraznění úlohy znalce jako osoby 
vykonávající službu ve veřejném zájmu v tom smyslu, že znalci nebudou moci bezdůvodně 
odmítat zadavatele znaleckých posudků z řad orgánů veřejné moci. Pozitivní opatření, které by 
mělo vést k větší motivaci znalců, lze pak spatřovat v revizi systému odměňování a v navýšení 
současné úrovně znalečného.“  
„Závěrem lze zmínit, že důležitým pilířem znalecké činnosti je rovněž odpovídající seznam 
oborů a odvětví pro výkon této činnosti, přizpůsobený společenské situaci a racionálním 
potřebám. Je potřeba důkladně analyzovat současný stav a kromě sjednocení systému pro 
znalce a znalecké ústavy a odstranění existující dvojkolejnosti, je nutné nastavit jednotlivé 
položky (obory a odvětví) tak, aby odpovídaly reálným potřebám. Tento bod zároveň souvisí 
s větší elektronizací výkonu této profese, tedy s možností dohledat seznam oborů, odvětví 
a kvalifikačních požadavků přehledně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jeví se jako 
vhodné revidovat a modernizovat stávající seznam znalců a znaleckých ústavů a zavést 
elektronické znalecké deníky, které zjednoduší činnost znalcům, ale i orgánům veřejné moci při 
zadávání znaleckých posudků a orgánům státní správy při výkonu dohledové činnosti.“ [3] 

3.1 Nový znalecký zákon 
Na úvod je třeba zmínit nově zavedené podmínky pro výkon znalecké činnosti.  
První novinkou je zavedení právního nároku na vznik znaleckého oprávnění. Dosud (do 
31. 12. 2020) bylo jmenování znalce v kompetenci ministra spravedlnosti, případně předsedy 
příslušného krajského soudu, a to bez právního nároku na toto jmenování.  
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Nová právní úprava zavádí právní nárok na zápis do seznamu znalců, pokud žadatel splní 
zákonem stanovené podmínky pro výkon znalecké činnosti (ke jmenování již nedochází). 
Mezi tyto podmínky patří: 

• odborná způsobilost, 
• bezúhonnost, 
• svéprávnost,  
• beztrestnost, 
• žadatel nesmí být v úpadku,  
• musí mít kontaktní adresu na území ČR, 
• složení slibu znalce. 

Odborná způsobilost je podmíněna: 
• získáním vysokoškolského vzdělání odpovídajícího směru, 
• aktivní odbornou praxí (5 let), 
• osvědčením o odborné způsobilosti nebo absolvováním specializačního studia, 
• úspěšným složením vstupní zkoušky. 

Jsou-li splněny ostatní podmínky, může ministerstvo na žádost žadatele o zápis do seznamu 
znalců splnění některé z podmínek prominout, pokud je dána dostatečná záruka, že znalecká 
činnost bude vykonávána s odbornou péčí. 
Pokud žadatel o zápis na seznam znalců splní veškeré zákonem stanovené podmínky je 
Ministerstvo spravedlnosti povinno jej na seznam znalců zapsat.  
Nový seznam znalců se člení na veřejnou a na neveřejnou část. 
Vstupní zkouška znalce se skládá z obecné části, kterou se ověřují zejména znalosti právních 
předpisů upravujících výkon znalecké činnosti a řízení, v nichž se znalecká činnost vykonává, 
a náležitostí znaleckého posudku, a dále zvláštní části, kterou se ověřuje zejména schopnost 
vypracovat znalecký posudek a znalosti oboru a odvětví, případně specializace (byla-li 
zvolena). U znalců jmenovaných dle zákona č. 36/1967 Sb., pokud o zápis na seznam znalců 
požádají před uplynutím přechodného období 5 let, se považuje zvláštní část vstupní zkoušky 
za splněnou. Absolvování této zkoušky je zpoplatněno (poplatek za umožnění vykonání obecné 
části vstupní zkoušky je 3 000 Kč, poplatek za umožnění vykonání zvláštní části vstupní 
zkoušky je 5 000 Kč). 
V článku „Ministerstvo spravedlnosti: Až třetina soudních znalců není aktivních“ [7] se uvádí, 
že žádost o tzv. přelicencování, tedy žádost o přezkoušení (vstupní zkoušku) a zápis na „nový“ 
seznam znalců dle nové právní úpravy, podalo zatím pouze zhruba pět procent znalců z jejich 
celkového počtu (článek byl zveřejněn dne 14. 9. 2021).  
Zástupci Ministerstva spravedlnosti Mgr. Jan Benýšek a JUDr. Vladimír Šarapajev v rámci 
diskuse účastníků na konferenci „Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti“ pořádané 
Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci dne 17. 12. 2021 uvedli, že dosud bylo 
přelicencováno cca 60 znalců. 
Nový znalecký zákon přesně definuje, kdo je oprávněn k výkonu znalecké činnosti.  
Kromě znalců a znaleckých ústavů patří nově mezi tyto osoby oprávněné k výkonu znalecké 
činnosti také znalecké kanceláře. Znalecké kanceláře vznikly transformací většiny znaleckých 
ústavů zapsaných v I. oddílu znaleckých ústavů.  
Znalecká kancelář musí být obchodní korporací, která bude vykonávat znaleckou činnost 
prostřednictvím alespoň dvou znalců oprávněných k výkonu znalecké činnosti ve stejném 
oboru a odvětví a případně specializaci, pro které si podala žádost o zápis do seznamu znalců. 
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Znalec může být zaměstnancem společníkem nebo členem pouze jedné znalecké kanceláře; 
takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně. 
K dalším novinkám patří rozšíření odpovědnosti znalce za výkon jeho znalecké činnosti 
(znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké činnosti) 
a má nově také povinnost být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou 
v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti.  
Znalec musí doklad o tomto pojištění odpovědnosti každoročně předkládat Ministerstvu 
spravedlnosti (a to i v případě, že má pojistnou smlouvu uzavřenu na dobu neurčitou). 
Nový znalecký zákon rovněž rozšiřuje způsoby podání znaleckého posudku, a to tak, že kromě 
listinné podoby a podání znaleckého posudku ústně do protokolu, zavádí také elektronickou 
podobu znaleckého posudku a požadavky na její provedení.  
Elektronická podoba znaleckého posudku musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým 
podpisem a musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je tento podpis 
založen, a musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, jehož platnost 
musí být nejméně 5 let ode dne vyhotovení znaleckého posudku. 
Rozšířeny jsou rovněž požadavky na náležitosti znaleckého posudku.  
Znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.  
Musí obsahovat tyto náležitosti: 

• titulní stranu,  
• zadání, 
• výčet podkladů, 
• nález, 
• posudek, 
• odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku, 
• závěr, 
• je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku, 
• znaleckou doložku,  
• otisk znalecké pečeti. 

Podrobněji tyto náležitosti a postup při zpracování znaleckého posudku upravuje vyhláška 
o výkonu znalecké činnosti. 
Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně 
uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.  
Závěr posudku musí obsahovat jednoznačné odpovědi na položené otázky.  
Pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, musí znalec uvést 
skutečnosti snižující přesnost závěru.  
V řadě znaleckých oborů a odvětví však žádné obecně uznávané standardy neexistují. 
Mezi novinky rovněž patří centrální evidence znaleckých posudků, jejímž správcem je 
Ministerstvo spravedlnosti.  
Znalec je povinen zapisovat do této evidence údaje do pěti pracovních dnů ode dne zadání 
posudku nebo ode dne, kdy evidovaná skutečnost nastala.  
Znalci tak již nevedou vlastní znalecké deníky.  
Ke dni zpracování tohoto příspěvku však tato evidence znaleckých posudků dosud neexistuje.  
Dohled nad výkonem znalecké činnosti nyní vykonává pouze Ministerstvo spravedlnosti 
(dosud to bylo především v kompetenci jednotlivých krajských soudů). Došlo tedy 
k centralizaci dohledové činnosti. 
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Nově byla také zavedena oznamovací povinnost orgánů veřejné moci bez zbytečného odkladu 
oznámit ministerstvu spravedlnosti porušení znaleckého zákona. 
Novým znaleckým zákonem se také poměrně značně rozšířila oblast přestupků, za něž je nově 
možno uložit znalci pokutu až 500 000 Kč. 
Příloha k zákonu č. 254/2019 Sb. pak uvádí seznam celkem 52 znaleckých oborů.  
Ačkoliv musí znalec vždy při zpracování znaleckého posudku postupovat v souladu s novým 
znaleckým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, je zcela evidentní, že není možné, aby 
znalecké posudky znalců v různých oborech vždy měly totožnou strukturu, členění, obsahové 
a formální náležitosti; ty si vždy musí znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav dle 
podmínek svého oboru a odvětví kreativně přizpůsobit zadané odborné otázce a také obecně 
uznávaným postupům a standardům daného oboru a odvětví. 
V přechodných ustanoveních nového znaleckého zákona je stanoveno, že znalec, který získal 
oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle předchozí právní úpravy (zákon č. 36/1967 Sb.), 
je zapsán jako znalec do seznamu znalců podle tohoto zákona, a že je oprávněn vykonávat 
znaleckou činnost podle tohoto zákona nejdéle po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu znalců ve stejném oboru a odvětví podle nového 
znaleckého zákona dosavadní znalecké oprávnění zaniká (viz § 46). 
Znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav, kteří získali oprávnění k výkonu znalecké činnosti 
podle předchozí právní úpravy (zákon č. 36/1967 Sb.), mají oprávnění vykonávat znaleckou 
činnost pro stejné obory, odvětví a specializaci, pro které získali oprávnění k výkonu znalecké 
činnosti (viz § 48). 

3.2 Prováděcí vyhlášky 
K provedení nového znaleckého zákona byly Ministerstvem spravedlnosti ČR na základě 
zmocňovacích ustanovení v tomto zákoně vydány jeho prováděcí vyhlášky, kterými jsou: 

• vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti,  
• vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném,  
• vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 

znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydané profesními 
komorami a specializační studia pro obory a odvětví. 

3.2.1 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 
Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti [4], podrobněji upravuje: 

• náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců, 
• způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich formu, obsah 

a průběh, 
• postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu, jeho náležitosti, jednotnou úpravu 

znalecké pečeti a barvu znalecké pečeti, 
• minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví, 
• způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké 

pečeti a znalecké doložky, 
• postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti a 
• způsob vedení evidence posudků. 

Kromě znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, a málokdo si to uvědomuje (nebo 
není informován), ukládá tato vyhláška povinnosti také zadavatelům znaleckých posudků, 
jelikož v § 40 uvádí obsahové náležitosti zadání znaleckého posudku. 
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Toto zadání musí obsahovat: 
• odbornou otázku, 
• údaj, pro jaké účely má být znalecký posudek použit a 
• skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít dle jeho názoru vliv na přesnost 

závěru znaleckého posudku. 

3.2.2 Vyhláška o znalečném 
Vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném [5], podrobněji upravuje: 

• výši a způsob určení znalečného, 
• způsob vyúčtování znalečného a 
• rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti. 

3.2.3 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví 
Vyhláškou č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 
znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydané profesními 
komorami a specializační studia pro obory a odvětví [6], Ministerstvo spravedlnosti stanoví: 

• seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů (v příloze č. 1 vyhlášky), 
• výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné 

způsobilosti nebo absolvovat specializační studium včetně uvedení toho, o jaké 
osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je 
nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou včetně uvedení toho, o jakou komoru 
se jedná (v příloze č. 2 vyhlášky). 

4 DŮSLEDKY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZNALECKÉ ČINNOSTI 
Nová právní úprava znalecké činnosti po nabytí své účinnosti zcela jistě vyřešila a odstranila 
celou řadu dílčích problémů, které byly znalcům, jejich znalecké činnosti a jejím výsledkům, 
tj. znaleckým posudkům, ale také jejich dozorovým orgánům, odbornou veřejností (policie, 
státní zastupitelství, soudy, advokáti apod.) vytýkány.  
Lze zde zmínit např. vznik právního nároku na zápis do seznamu znalců, pokud žadatel splní 
zákonem stanovené podmínky pro výkon znalecké činnosti (ke jmenování již nedochází), 
vstupní zkouška, vznik znaleckých kanceláří, odpovědnost znalce za výkon znalecké činnosti 
a povinnost být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu, a především pak také podrobnější 
požadavky na obsahové a formální náležitosti znaleckého posudku.  
Současně s tím však nová právní úprava celou řadu nových problémů přinesla a nastolila. 
Lze zde např. zmínit, že ke dni zpracování tohoto příspěvku stále ještě neexistuje „nový“ 
seznam znalců a neexistuje ani nová evidence znaleckých posudků, která dle nového 
znaleckého zákona měla nahradit znalecké deníky (nedokončená elektronizace znalecké 
činnosti ze strany Ministerstva spravedlnosti).  
Také nové znalecké průkazy a znalecké pečeti budou znalcům poskytnuty až po jejich 
„přelicencování“ dle nového znaleckého zákona.  
Dalším problémem nové právní úpravy jsou např. také tzv. „spící oprávnění“ znalců pracujících 
ve znaleckých kancelářích, což je v rozporu s výše uvedenou citací z důvodové zprávy 
k novému znaleckému zákonu, že se znalecké oprávnění (odbornost) znalecké kanceláře bude 
odvíjet od znaleckého oprávnění znalců, jejichž prostřednictvím bude znaleckou činnosti 
vykonávat.  
K dalším problémům lze zařadit skutečnost, že řada znalců stále ještě nepoužívá (nebo odmítá 
používat) ze zákona jim zřízené datové schránky. 
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Obecně však lze konstatovat, že se znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy nové právní 
úpravě znalecké činnosti ve většině případů přizpůsobili a postupují při výkonu své znalecké 
činnosti v souladu s ní. 
Je však třeba také konstatovat, že v souvislosti s novou právní úpravou znalecké činnosti řada 
stávajících soudních znalců svoji znaleckou činnost ukončí.  
Část znalců již ukončila svoji znaleckou činnost před nabytím účinnosti nové právní úpravy 
znalecké činnosti (např. z důvodu, že si nechtěli zřizovat nové povinné pojištění odpovědnosti, 
nebo se nechtěli přizpůsobovat novým podmínkám nové právní úpravy).  
Podle našich informací ze vzdělávacích akcí pro znalce (např. konference a semináře pro znalce 
pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, konference pořádaná Právnickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci apod.) i v průběhu roku 2021 postupně docházelo 
k postupnému snižování počtu soudních znalců.  
V rámci pětiletého přechodného období lze ještě předpokládat další pokles počtu znalců 
(někteří znalci již totiž avizovali, že sice využijí možnosti výkonu znalecké činnosti ve svých 
původních oborech, odvětvích a specializacích po dobu přechodného období, ale že již nemají 
žádné ambice a motivaci k tomu, aby se nechávali přezkoušet (navíc na vlastní náklady) 
a přelicencovávat dle nového znaleckého zákona. 
Pokles počtu znalců je zřejmý z následujícího porovnání.  
Prof. Bradáč a kol. v článku „Co znalcům přináší nový zákon“ [8] uvádí vývoj počtu znalců 
v letech 2007 až 2019.  
Obdobně pak prof. Bradáč v článku „Příspěvek k analýze stavu znalecké činnosti v ČR v roce 
2021“ [9] uvádí vývoj počtu znalců od roku 1993 až do současnosti (jako poslední je zde 
uveden údaj o celkovém počtu znalců k datu 15. 9. 2021).  
Přehled o vývoji počtu znalců v ČR je uveden níže v tabulce č. 1. 
V období let 1993 až 2011 se celkový počet znalců (fyzických osob) pohyboval v rozmezí 
10 až 12 tisíc. Pod hranici 10 tisíc osob se poprvé dostal celkový počet znalců v roce 2012 
(9 978), a od té doby stále dochází k postupnému snižování celkového počtu znalců.  
V roce 2018 již byl jejich celkový počet 8 634 znalců.  
V roce 2019 (tj. v roce vydání nového znaleckého zákona) klesl celkový počet znalců na 8 334. 
V roce 2020 pak celkový počet znalců dále klesl na 7 955. 
V článku „Ministerstvo spravedlnosti: Až třetina soudních znalců není aktivních“ [7] pak 
ředitel odboru znalců Ministerstva spravedlnosti Mgr. Jan Benýšek uvádí, že aktuální počet 
znalců je celkem 6 592 (článek byl zveřejněn na stránkách Advokátního deníku dne 
14. 9. 2021).  
Bradáč ve svém článku [9] jako poslední známý stav počtu znalců k datu 15. 9. 2021 uvádí 
6 590. V článku pak také uvádí: „V současné době, po nabytí účinnosti nového zákona … 
dochází k eskalaci dlouholeté krize znalecké činnosti v ČR. Krize pozvolna narůstá již nejméně 
čtrnáct let, s novým zákonem pak vyvrcholila. Důsledkem jsou trvale se snižující počty znalců 
a znaleckých ústavů.“  
Předseda Vrchního soudu v Praze Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D. na konferenci „Nové znalecké právo 
po prvním roce své účinnosti“ pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
dne 17. 12. 2021 v rámci svého příspěvku „Reflexe dopadu právní úpravy znalců na soudní 
praxi“ uvedl, že aktuální celkový počet znalců k datu 15. 12. 2021 činil 6 511.  
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Současně v rámci svého příspěvku také uvedl, že se nenaplnila očekávání, která byla do nové 
právní úpravy vkládána, a dále uvádí, že je patrná ztráta motivace znalců znaleckou činnost 
vykonávat, že se projevuje trend prodlužování střední doby potřebné pro vypracování 
znaleckého posudku, že v letech 2019 až 2021 došlo k dramatickému poklesu počtu znalců, 
a že další pokles počtu znalců lze očekávat. 
Na téže konferenci pak soudce Okresního soudu v Karlových Varech JUDr. Petr Ševčík, Ph.D. 
v rámci svého příspěvku „Nové znalecké právo v denní realitě nalézacích soudů“ uvedl, že 
předpokládá, že až skončí přechodné období dle nového znaleckého zákona, ukončí svoji 
znaleckou činnost další stovky znalců. 
V článku „Ministryně spravedlnosti chce, aby její nástupce řešil výši odměn pro znalce“ [10] 
(zveřejněn na stránkách Advokátního deníku dne 11. 11. 2021) se pak uvádí, že za posledních 
třináct let se počet znalců snížil o 40 %, přičemž o 12,5 % to bylo jen za minulý rok. 

Tab. 1 – Vývoj počtu znalců v ČR v letech 1993 až 2020. 
Tab. 1 – Development of the number of experts in the Czech Rep. in the years 1993 to 2020. 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Počet znalců 10992 10615 10921 11205 11416 11544 11802 11701 11600 11499 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet znalců 11398 11297 11196 11095 10992 10791 10627 10377 10158 9978 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet znalců 9865 9743* 9620 9220 8965 8634 8334 7955 

Pozn.: Tabulka byla zpracována dle grafu (Obr. 1) ve zdroji [9], údaj za rok 2014 (*) zde nebyl 
neuveden, byl proto určen lineární interpolací. 

Výše popsané postupné snižování počtu znalců má zcela jistě celou řadu důvodů.  
Jako první důvod je třeba zmínit, že se v dostatečném počtu nenahrazují znalci, kteří odcházejí 
do „znalecké penze“. Je tedy nedostatečná generační obměna znalců, a je proto třeba draftovat 
nové zájemce o výkon znalecké činnosti.  
Bradáč a kol. v článku „Co znalcům přináší nový zákon“ uvádí: „Alarmující je také vysoký věk 
stávajících znalců, přes 60 let (průměr i medián).“ [8] 
Dalším důvodem stále se snižujícího počtu znalců je zcela jistě také výše odměn za výkon 
znalecké činnosti pro orgány veřejné moci, která je v porovnání s ostatními justičními 
profesemi při obdobné náročnosti na jejich kvalifikaci a odbornost nepřiměřeně nízká.  
Bradáč a kol. také uvádí: „Pokles zájmu o znalectví je zjevný také v počtech uchazečů 
o specializované znalecké studium …, za poslední léta je velmi výrazný, takže hrozí zásadní 
nedostatek odborně připravených uchazečů o znaleckou činnost.“ [8] 
Ačkoli dochází k poklesu počtu soudních znalců již delší dobu, je však zároveň zcela evidentní, 
jak je nastíněno výše v textu a také v tabulkách níže, že v souvislosti s přijetím nové právní 
úpravy znalecké činnosti došlo k jeho další akceleraci, a k dalšímu razantnímu snížení počtu 
soudních znalců.  
Patrně však nedochází ve všech znaleckých oborech k úbytku počtu znalců stejným tempem. 
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Tab. 2 – Vývoj počtu znalců v ČR v letech 2018 až 2022. 
Tab. 2 – Development of the number of experts in the Czech Rep. in the years 2018 to 2022. 

Rok Počet znalců Meziroční pokles [%] Poznámka 

2018 8634 x Před novou právní úpravou 

2019 8334 3,5 Přijat nový znalecký zákon 

2020 7955 4,5 Vydány prováděcí vyhlášky 

2021 6511 18,2 Stav ke dni 15.12.2021 

2022 6466 x Stav ke dni 5.1.2022 

Pozn.: Vlastní zpracování tabulky na základě výše uvedených údajů. 

Tab. 3 – Vývoj počtu znalců v ČR v roce 2021. 
Tab. 3 – Development of the number of experts in the Czech Rep. in the year 2021. 

Datum 18.2.2021 15.3.2021 15.4.2021 15.5.2021 15.6.2021 15.7.2021 

Počet znalců 7185 7008 6940 6826 6776 6686 

Datum 15.8.2021 15.9.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 5.1.2022 

Počet znalců 6612 6590 6556 6534 6511 6466 

Pozn.: Podklady pro zpracování této tabulky laskavě poskytl prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., emeritní 
profesor Ústavu soudního inženýrství Vysokého technického učení v Brně, na základě svého vlastního 
dlouhodobého šetření v databázi seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR. 

5 ZKUŠENOSTI STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU S APLIKACÍ 
NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZNALECKÉ ČINNOSTI 

5.1 Zkušenosti SPÚ s aplikací nové právní úpravy 
Pracovníci Státního pozemkového úřadu, resp. jeho organizačních útvarů a organizačních 
jednotek, kteří objednávají a přebírají znalecké posudky, a také odborní pracovníci Oddělení 
tvorby cen a verifikace se setkávají ze strany jednotlivých znalců, znaleckých kanceláří 
a znaleckých ústavů s celou řadou různých přístupů a postupů při aplikaci nové právní úpravy 
znalecké činnosti při zpracování jejich znaleckých posudků. 
Ačkoliv lze obecně konstatovat, že většina znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů 
postupuje při výkonu své znalecké činnosti a při vypracování znaleckých posudků v souladu 
s příslušnými právními předpisy (včetně nové právní úpravy znalecké činnosti 
a novelizovaných oceňovacích předpisů) a také v souladu s obecně uznávanými postupy 
a standardy daného oboru a odvětví, najde se však také celá řada výjimek, kdy nejsou 
předkládané znalecké posudky zcela v souladu s požadavky SPÚ na kvalitu jejich zpracování 
nebo nejsou v souladu s novou právní úpravou znalecké činnosti. 
SPÚ v rámci své činnosti a požadavků na předkládané znalecké posudky vždy preferuje věcnou 
správnost znaleckého posudku (tj. správně určenou cenu nemovitého majetku státu).  
Současně s tím (při splnění věcné správnosti znaleckého posudku) pak také SPÚ nadřazuje 
přehlednost a přezkoumatelnost znaleckého posudku nad striktním dodržením novou právní 
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úpravou určených nezbytných formálních obsahových náležitostí znaleckého posudku podle 
§ 28 odst. 2 znaleckého zákona a § 39 a §§ následujících vyhlášky o výkonu znalecké činnosti, 
a před správným pořadím jednotlivých náležitostí znaleckého posudku. 
SPÚ od znalců a znaleckých kanceláří požaduje odevzdání jimi vypracovaných znaleckých 
posudků v listinné podobě. Současně s tím pak také z administrativních a evidenčních důvodů 
požaduje odevzdání elektronické kopie listinného originálu ve formě PDF, která vznikne jeho 
skenováním, nepožadují se u ní však náležitosti elektronické podoby znaleckého posudku dle 
nového znaleckého zákona (tento požadavek je také součástí smluvního vztahu se znalci a 
znaleckými kancelářemi, tj. součástí uzavřené rámcové dohody).  
Na podávání znaleckých posudků v elektronické podobě (ve smyslu ust. § 27 nového 
znaleckého zákona) však ale SPÚ prozatím nepřistoupil, do budoucna to však není vyloučeno.  
I přes výše uvedené smluvní ujednání v rámcové dohodě se znalci o formě odevzdávání 
znaleckých posudků v listinné podobě (+ sken listinného originálu) se však vyskytly dva 
ojedinělé případy, že se znalci snažili odevzdat SPÚ znalecký posudek v elektronické podobě.  
V jednom z těchto případů znalec k naskenovanému znaleckému posudku připojil svůj 
elektronický podpis (nikoli však kvalifikovaný elektronický podpis znalce a jeho kvalifikované 
elektronické časové razítko) a vydával jej za elektronickou podobu znaleckého posudku ve 
smyslu § 27 znaleckého zákona. V druhém případě pak znalec odmítal předávat znalecký 
posudek v listinné podobě a předávat jeho skenovanou kopii, a přes nesouhlas zadavatele, a 
v rozporu s uzavřenou smlouvou, trval na tom, aby mohl znalecké posudky odevzdávat 
v elektronické podobě. 

5.1.1 Zjištěné nedostatky – nesoulad s novou právní úpravou 
V této kapitole uvádíme stručný popis příkladů nesprávné aplikace nové právní úpravy 
znalecké činnosti ze strany znalců a znaleckých kanceláří v roce 2021: 
1) Ve velmi výjimečných případech byly ze strany několika málo znalců předloženy SPÚ 
znalecké posudky v úpravě a členění podle předchozí právní úpravy znalecké činnosti 
(dle zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb.).  
Tito znalci ještě několik měsíců po nabytí účinnosti nové právní úpravy znalecké činnosti 
nezaznamenali, že tato nová právní úprava závazně vyžaduje některé nové náležitosti 
znaleckých posudků a že také jednoznačně stanoví postup při jejich zpracování.  
Je však třeba konstatovat, že se jednalo pouze o nízké jednotky takových případů. Navíc to 
v některých případech byly znalecké posudky předložené protistranou např. v rámci soudního 
sporu, a nejednalo se tedy o znalecké posudky znalců, kteří vykonávají znaleckou činnost pro 
SPÚ na základě uzavřeného smluvního vztahu (rámcové dohody) a jeho objednávek. 
2) V některých případech chyběla v předkládaných znaleckých posudcích některá (jedna nebo 
více) z nezbytných náležitostí dle § 28 odst. 2 znaleckého zákona a § 39 až § 51 vyhlášky 
o výkonu znalecké činnosti. 
Níže uvádíme příklady: 

• titulní strana znaleckého posudku neobsahovala všechny náležitosti dle § 39 
např.: 

o označení zadavatele (případně nesprávné označení),  
o popis předmětu znaleckého posudku, 
o obor, odvětví a specializaci, ve kterém má být znalecký posudek podán, 
o číslo vyhotovení a celkový počet vyhotovení znaleckého posudku, 

• zadání znaleckého posudku neobsahovalo všechny náležitosti dle § 40  
např.: 

o odbornou otázku zadanou zadavatelem, 
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o účel znaleckého posudku, 
o v zadání nebylo uvedeno, zda zadavatel sdělil/nesdělil skutečnosti, které mohou 

mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku, 
• ve znaleckém posudku nebyl uveden výčet podkladů a jejich popis, 
• ve znaleckém posudku nebylo uvedeno odůvodnění umožňující přezkoumatelnost 

znaleckého posudku s interpretací výsledků a kontrolou postupu znalce, 
• závěr znaleckého posudku neobsahoval citaci odborné otázky a odpověď na ni, 
• znalecký posudek neobsahoval seznam příloh, 
• poslední strana znaleckého posudku neobsahovala všechny náležitosti dle § 46 

např.: 
o údaj, zda znalec přibral/nepřibral konzultanta, 
o údaj, zda byla sjednána smluvní odměna, 
o otisk znalecké pečeti, 
o podpis znalce. 

Pozn.: Je otázkou, zda má být „poslední strana“ znaleckého posudku skutečně stranou 
poslední, umístěnou až za přílohami znaleckého posudku, nebo zda má být poslední 
stranou textové části, a přílohy znaleckého posudku mají být umístěny až za ní. 
Státní pozemkový úřad se u znaleckých posudků setkává s oběma těmito variantami 
a obě akceptuje jako rovnocenné. 

3) V několika málo případech si někteří znalci ve znaleckém posudku vlastní tvořivostí upravili 
znění zadání znaleckého úkolu a upravili a změnili odborné otázky, na něž měli ve znaleckém 
posudku odpovědět, v rozporu se zadáním v objednávce znaleckého posudku. 
4) V některých znaleckých posudcích znalci otisk své znalecké pečeti nepřipojili ke znalecké 
doložce, ale k rekapitulaci výsledků ocenění na jiné straně znaleckého posudku. To je však 
v rozporu s ustanovením § 46 vyhlášky o výkonu znalecké činnosti, která jednoznačně stanoví, 
že znalecká doložka a otisk znalecké pečeti, jsou společně dalšími povinnými údaji, datem 
a podpisy osob, které mají povinnost znalecký posudek podepsat, nezbytnými obsahovými 
součástmi poslední strany znaleckého posudku.  
5) V několika znaleckých posudcích jedné nejmenované znalecké kanceláře bylo zjištěno, že 
nejsou opatřeny vlastnoručními podpisy osob, které se podílely na jejich vypracování. Namísto 
vlastnoručních podpisů těchto osob byly do textu těchto znaleckých posudků vloženy jako 
textové pole pouze naskenované kopie podpisů těchto osob.  
A ačkoliv se na zpracování těchto znaleckých posudků podílelo za znaleckou kancelář více 
osob, nebylo u jednotlivých částí těchto posudků uvedeno, kdo se podílel na jejich zpracování. 
K tomu navíc otisk znalecké pečeti této znalecké kanceláře nebyl v souladu s tím, jak má 
znalecká pečeť dle právní úpravy (nové i staré) a také dle instrukce Ministerstva spravedlnosti 
o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách vypadat. 
Znalecká kancelář si originální otisk znalecké pečeti nahradila jiným vlastním razítkem, v němž 
byla např. také adresa znalecké kanceláře.  
Podle § 37 vyhlášky o výkonu znalecké činnosti, který stanoví náležitosti znalecké pečeti, se 
tato vyhotovuje jako razítko kulatého tvaru o průměru 36 mm, malý státní znak je vyobrazen 
uprostřed kruhu, na jehož obvodu (v kruhopisu) je jméno znalce nebo název znalecké kanceláře 
nebo znaleckého ústavu, označení „znalec“, „znalecká kancelář“ nebo „znalecký ústav“ 
a rozsah znaleckého oprávnění, které lze podle okolností uvést ve zkrácené podobě; obor se 
uvede vždy. Z tohoto textu vyhlášky je zcela zřejmé, že žádné další součásti součástí znalecké 
pečeti být nemohou (právní úprava to nepřipouští). 
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6 ZÁVĚR 
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že nová právní úprava zcela změnila poměry v oblasti 
znalecké činnosti. Jako každá změna přinesla jak pozitiva, tak i negativa.  
Řada negativ nové právní úpravy znalecké činnosti je spojena se způsobem schvalování nového 
znaleckého zákona (Senát návrh zákona zamítl, Poslanecká sněmovna však Senát přehlasovala 
a schválila jej i s jeho nedostatky).  
Při schvalování nového znaleckého zákona nebyly akceptovány oprávněné námitky 
a připomínky odborné znalecké veřejnosti. 
Na rozdíl od zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nebyl 
nový znalecký zákon před nabytím jeho účinnosti novelizován, a nebyly odstraněny jeho vady. 
I když Ministerstvo spravedlnosti nebylo schopno zajistit realizaci nového seznamu znalců ani 
novou elektronickou evidenci znaleckých posudků, nebyla účinnost nového znaleckého zákona 
odložena. 
Prováděcí vyhlášky k novému znaleckému zákonu byly ve Sbírce zákonů publikovány na 
poslední chvíli, až v prosinci 2020. Nejen odborná znalecká veřejnost, ale také zadavatelé 
znaleckých posudků, tak měli do nabytí účinnosti těchto vyhlášek pouhé tři týdny na to, aby se 
nové právní úpravě znalectví přizpůsobili. 
Mezi pozitiva nové právní úpravy znalecké činnosti patří vznik právního nároku na zápis na 
seznam znalců v případě, že uchazeč splní zákonem stanovené podmínky. Lze sem zařadit také 
vznik znaleckých kanceláří, úprava odpovědnosti znalce za výkon znalecké činnosti a zavedení 
povinnosti být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu. Rovněž podrobnější požadavky na 
obsahové a formální náležitosti znaleckého posudku dle našeho názoru patří mezi pozitiva, 
která nová úprava přinesla. 
K problémům nové právní úpravy patří např. tzv. „spící oprávnění“ znalců pracujících ve 
znaleckých kancelářích. Dalším problémem je, že řada znalců stále ještě nepoužívá (nebo 
odmítá používat) ze zákona jim zřízené datové schránky. Mezi velmi závažné problémy nové 
právní úpravy znalecké činnosti lze také zařadit skutečnost, že její přijetí významným 
způsobem akcelerovalo již tak poměrně vážný pokles počtu znalců (navíc lze důvodně 
předpokládat, že v průběhu přechodného pětiletého období ještě poměrně značná část znalců 
svoji znaleckou činnost ukončí). Existují zde tedy rizika dostupnosti znaleckých posudků 
v případě dalšího významného poklesu počtu znalců. 
Přes výše uvedené skutečnosti však lze obecně konstatovat, že se znalci, znalecké kanceláře 
a znalecké ústavy nové právní úpravě znalecké činnosti v naprosté většině případů přizpůsobili 
a při výkonu své znalecké činnosti a při zpracování znaleckých posudků postupují v souladu 
s ní, alespoň taková je dosavadní zkušenost Státního pozemkového úřadu (i když výjimky 
samozřejmě existují). 
V oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí, v němž Státní pozemkový úřad 
zadává vypracování znaleckých posudků, patrně nebyl úbytek počtu znalců tak výrazný jako 
v některých jiných oborech, a nedošlo proto k negativnímu vlivu nové právní úpravy na činnost 
Státního pozemkového úřadu. 
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HODNOCENÍ PORUCH A PROMĚNNÝCH PARAMETRŮ VOZOVEK 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

EVALUATION OF DISTRESSES AND VARIABLE PARAMETERS OF ROAD 
PAVEMENTS 

Josef Stryk37), Jiří Grošek38) 

ABSTRAKT: 
Vozovky pozemních komunikací jsou v mnoha ohledech specifické. Požadavky na jejich stav se   
se sledují v rámci přejímky (před uvedením do provozu), před skončením záruční doby a pak 
následně v průběhu životnosti za účelem plánování jejich údržby, oprav a rekonstrukcí. 
Jedním ze specifik u těchto konstrukcí je to, že jde o liniové stavby, kde je potřeba uvádět 
lokalizaci v rámci používaného uzlového lokalizačního systému a staničení a že mimo poruch 
se zde sledují definované proměnné parametry, které se vyhodnocují na 20m úsecích. 
Příspěvek shrnuje zkušenosti autorů s posuzováním stavu vozovek pozemních komunikací, 
prováděním diagnostického průzkumu vozovek a zpracováním posudků na toto téma. 

ABSTRACT: 
Road pavements are specific in many ways. Their condition requirements are monitored during 
acceptance (before commissioning), before the end of the warranty period and then 
subsequently during their service life in order to plan their maintenance, repair and 
reconstruction. 
One of the specificities of these structures is that they are linear structures where they need to 
be located within the nodal location system and stationing used and that, apart from distresses, 
there are defined variable parameters that are monitored and evaluated in 20 m sections. 
The paper summarises the authors' experience in assessing the condition of road pavements, 
carrying out diagnostic pavement surveys and preparing expert opinions on the subject. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
vozovky, typy poruch, proměnné parametry, způsoby sběru dat, lokalizace dat 

KEYWORDS: 
pavements, distress types, variable parameters, data collection methods, data localization 

1 ÚVOD 
Základní členění vozovek pozemních komunikací (dále jen PK) je na vozovky s asfaltovým a 
cementobetonovým krytem. Podle toho, o jakou třídu pozemních komunikací jde, se na nich 
provádějí různě často a do různé úrovně podrobnosti prohlídky PK. Základem je vizuální 
prohlídka, která se provádí buď formou pochůzky, nebo použitím vozidla, které je osazeno 
zařízením pro záznam obrazu, případně dalšími systémy. Vyhodnocuje se výskyt poruch a 
provádí se měření vybraných proměnných parametrů vozovek, zejména z hlediska nerovností 
povrchu, textury povrchu a únosnosti konstrukce vozovky. 

 
37) Stryk, Josef, Ing., Ph.D. – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 541641330, josef.stryk@cdv.cz  
38) Grošek, Jiří, Ing., Ph.D. – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 541641338, jiri.grosek@cdv.cz 
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2 TYPY PROHLÍDEK VOZOVEK 
Vyhláška 104/1997 Sb. [1] je základní dokument definující požadavky na provádění prohlídek 
pozemních komunikací.  
Prohlídky PK se dělí na běžné, hlavní a mimořádné. 
Běžná prohlídka se provádí v následujících lhůtách: dálnice - každý pracovní den, silnice I. 
třídy - 2× týdně, silnice II. třídy - 2× měsíčně, silnice III. třídy - 1× měsíčně. V případě, že 
inspektor zahlédne nějakou závadu, odstaví bezpečně vozidlo a jde ji zaznamenat a pokud je to 
v jeho možnostech, rovnou ji i odstraní. 
Hlavní prohlídka se provádí nejméně jednou za 5 let, jinak vždy při uvedení nového nebo 
rekonstruovaného úseku do provozu a před skončením záruční doby. Cílem hlavní prohlídky je 
zjištění stavebně technického stavu PK. Údaje získané hlavní prohlídkou mohou být účelně 
doplňovány měřením proměnných parametrů. 
Mimořádná prohlídka se zajišťuje zejména při náhlém poškození vozovky (např. dopravní 
nehodou, živelní pohromou), při výrazné změně dopravního zatížení apod. 
Dále se v souladu s TP 87 [2] a TP 92 [3] zavádí pojem síťová a projektová úroveň, jejichž 
rozdíl je následující: 

• síťová úroveň zahrnuje dlouhodobé systematické sledování stavu PK pro účely 
hospodaření (plánování údržby, oprav, rekonstrukcí), 

• projektová úroveň (návrh konkrétního zásahu na úsecích vybraných v síťové úrovni), 
zahrnuje podrobný diagnostický průzkum, jako podklad pro přípravu projektové 
dokumentace údržby, opravy či rekonstrukce vozovky (dále jen UOR). 

Tab. 1 – Systémové rozdělení činností při správě PK, TP 87 
Tab. 1 – Systematic distribution of road management activities, TP 87 

Úroveň činností 
správce PK Vykonávaná činnost Zákonný nebo 

technický předpis 

SÍŤOVÁ ÚROVEŇ 
(dlouhodobé sledování 
vozovek pro plánování 
UOR) 

ZÁKLADNÍ EVIDENCE (PASPORT) 
slouží pro záznam neproměnných parametrů PK 
(evidence sítě PK, směrové a výškové vedení, šířkové 
uspořádání, skladba konstrukce vozovky, křížení PK, 
objekty, dopravní značení apod.) 

§ 5, vyhláška č. 
104/97 Sb. 

PROHLÍDKY PK 
slouží pro záznam proměnných parametrů PK 
(prohlídky se dělí na běžné, hlavní a mimořádné) 
výstup: 
− klasifikace stavebně technického stavu 
− návrh a zajištění údržby 
− seznam úseků pro návrh UOR 

§ 6 a § 7, příloha 2, 
vyhláška č. 104/97 Sb. 

PROJEKTOVÁ 
ÚROVEŇ 
(návrh UOR úseků 
vybraných v síťové 
úrovni) 

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM 
(zajištění diagnostického průzkumu obsahujícího návrh 
UOR vybraných úseků) 
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

TP 87 a TP 170 
směrnice pro 

dokumentaci staveb 
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3 PORUCHY VOZOVEK 
Poruchy vozovek se zaznamenávají a hodnotí zvlášť pro vozovky s asfaltovým a 
cementobetonovým krytem a rozdělují se do několika kategorií podle jejich druhu: poruchy 
povrchu, trhliny, deformace nivelety a jiné poruchy. 

3.1 Podklady pro sběr a hodnocení 
Typy jednotlivých poruch uvádí katalogy poruch vozovek TP 82 [4] (s asfaltovým krytem) a 
TP 62 [5] (s cementobetonovým – dále jen CB – krytem), kde jsou uvedeny katalogové listy 
jednotlivých poruch (29 u vozovek s asfaltovým krytem a 40 u vozovek s CB krytem) a popsány 
způsoby jejich sběru. 
Základem je vizuální prohlídka, která se provádí buď formou pochůzky, nebo použitím vozidla, 
které je osazeno zařízením pro záznam obrazu, případně dalšími sofistikovanějšími systémy 
(např. technologií laserového skenování, fotogrammetrie apod.), které umožňují následné 
automatické nebo poloautomatické vyhodnocení. 
Speciálním případem jsou multifunkční vozidla, která provádějí mimo záznamu obrazu zároveň 
měření proměnných parametrů vozovek. Tato vozidla jsou často osazena systémem LCMS 
(laser crack measurement system), který umožňuje provádět 3D záznam povrchu vozovky 
s rozlišením 1 x 1 x 0,1 mm a automatické vyhodnocení některých typů poruch jako jsou 
výtluky, trhliny, nerovnosti povrchu (vyjeté koleje a podélná nerovnost), ztráta makrotextury 
(bleeding) či koroze povrchu (raveling). 
Záznamy se ukládají do různých systémů, nejznámější je CEV: Centrální evidence vad.  

3.2 Příklady 
Na obr. 1 je uveden příklad katalogového listu poruchy a na obr. 2 příklady záznamů poruch. 

 
Obr. 1 – Katalogový list poruchy vozovky s CB krytem: rozlomená deska, TP 62 

Fig. 1 – Datasheet of road distress on cement concrete pavement: broken slab, TP 62 
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Obr. 2 – Příklady záznamů poruch vozovky:  výtluky na vozovce (vlevo), plošný rozpad 

povrchu vozovky (vpravo) 
Fig. 2 – Examples of road pavement distress records: potholes (left), pavement surface 

disintegration (right) 
U jednotlivých typů poruch se v katalogových listech uvádí jejich závažnost, ta se ale 
nevyhodnocuje pro konkrétní výskyt poruch. Na síťové úrovni se provádí hodnocení vozovky 
z hlediska výskytu poruch zařazením do klasifikačního stupně 1 až 5, podle % porušené plochy 
vozovky pro jednotlivé kategorie pozemních komunikací (viz TP 62 a TP 82). Na projektové 
úrovni se hodnotí detailněji výskyt každé poruchy. Lokalizace poruch se uvádí staničením (od-
do). 

4 PROMĚNNÉ PARAMETRY VOZOVEK 
Proměnné parametry vozovek se zaznamenávají a hodnotí stejným způsobem pro vozovky 
s asfaltovým i cementobetonovým krytem. Sledují se parametry zaměřené zejména na 
nerovnosti, texturu a drsnost povrchu vozovky. 

4.1 Podklady pro měření a hodnocení 
Následující proměnné parametry vozovek se sledují v ČR na síťové úrovni na hlavní silniční 
síti a ukládají se do informačního systému Ředitelství silnic a dálnic ČR, odboru silniční 
databanky: 

• protismykové vlastnosti povrchu vozovky (součinitel podélného tření Fp měřený 
v jízdní stopě a vyhodnocovaný na 20m úsecích, ČSN 73 6177 [6]), 

• makrotextura povrchu (parametr MPD měřený v jízdních stopách a uprostřed jízdního 
pruhu a vyhodnocovaný na 20m úsecích, ČSN 73 6177 [6]), 

• podélná nerovnost povrchu (parametr IRI měřený v jízdních stopách a vyhodnocovaný 
na 20m úsecích, ČSN 73 6175 [7]), 

• příčná nerovnost povrchu (vyjeté koleje R, hloubka vody ve vyjeté koleji w a příčný 
sklon vozovky v %, vyhodnocované na 20m úsecích, ČSN 73 6175 [7]). 

Mimo to se na projektové úrovni měří a vyhodnocuje také: 

• únosnost vozovky (zbytková doba životnosti tz počítaná z naměřených průhybů 
vozovky při rázovém zatížení zařízením FWD po 25 m, ČSN 73 6192 [8]), 

• hlučnost povrchu (parametr CPX měřený v jízdní stopě a vyhodnocovaný na 100m a 
delších úsecích, ČSN EN ISO 11819-2 [9]). 
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K hodnocení jednotlivých proměnných parametrů vozovek se používá klasifikační stupnice 1 
až 5, která je v případě protismykových vlastností, nerovností a textury vázána na konkrétní 
normové požadavky pro přejímku nové vozovky, pro stav vozovky před koncem záruční doby 
a pro stav vyžadující zásah.  

4.2 Příklady 
Na obr. 3 je uveden příklad vizualizace výsledků z provedené prohlídky vozovky 
multifunkčním měřicím vozidlem, které zaznamenává poruchy a měří vybrané proměnné 
parametry vozovek (IRI, MPD a R). 

 
Obr. 3 – Příklad údajů ze systému hospodaření s vozovkami – pořízené snímky, 3D záznam 

z měření, vyhodnocené poruchy a proměnné parametry, zdroj: VARS Brno a.s. 
Fig. 3 – Example of data from the pavement management system - acquired images, 3D 

records, evaluated distresses and variable parameters, source: VARS Brno a.s. 
Na obr. 4 je uveden příklad vývoje součinitele podélného tření Fp v čase na úseku dálnice D1 
s cementobetonovým krytem s povrchem s obnaženým kamenivem.  

 
Obr. 4 – Příklad závislosti parametru Fp na čase – CB kryt s obnaženým kamenivem [10] 

Fig. 4 – Example of time dependence of Fp parameter - surface with exposed aggregate [10] 
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5 LOKALIZACE 
Lokalizace je nutná jak pro poruchy, tak pro sledované proměnné parametry vozovek. 

5.1 Způsoby měření a požadované přesnosti 
Měření ujeté vzdálenosti je možné provádět různými způsoby. Na krátké vzdálenosti je možné 
použít ručně vedené zařízení pro záznam ujeté vzdálenosti, tzv. kolečko. Vozidla provádějící 
měření jsou zpravidla osazeny odometrem pro záznam ujeté vzdálenosti, případně zařízením 
pro příjem dat z GNSS (globálních družicových polohových systémů např. GPS, Galileo, 
Glonass apod.), které se někdy kombinuje s IMU (inerciální měřicí jednotkou) pro případ ztráty 
signálu v tunelech, zastavěných územích a místech nedostatečně pokrytých signálem. 
Pro lokalizaci se používá uzlový lokalizační systém, který vychází z předem definovaných uzlů 
a provozního staničení. Každý záznam obsahuje číslo počátečního a koncového uzlu, staničení 
začátku a konce sekce na úseku a délku sekce. 
Požadované přesnosti lokalizace se liší podle toho, o jaký druh prohlídky, či měření se jedná. 
Nejvyšší přesnost se vyžaduje v případě provádění záznamu do databáze neproměnných 
parametrů vozovek, tzv. pasportu, kde jsou vyžadovány vysoké přesnosti, v souvislosti 
s aktuálním zaváděním digitální technické mapy [11] a BIM (Building Information Modelling) 
[12]. 
Nižší přesnosti jsou vyžadovány pro záznam poruch a měření prováděná na projektové úrovni, 
např. 0,1 % z ujeté vzdálenosti podle ČSN 73 6177, což odpovídá 1 m na kilometr. 
Nejnižší požadavky by měly být pro měření proměnných parametrů na síťové úrovni, kde se 
pracuje s údaji průměrovanými po 20 metrech, což není prozatím v českých technických 
předpisech zohledněno a požadovaná přesnost se buď uvádí jen jedna, bez rozdílu toho, zda jde 
o projektovou nebo síťovou úroveň, nebo není uvedena vůbec. 
Německý předpis TP Oberflächenbild-StB 20 [13], který se věnuje zjišťování stavu (povrchu) 
vozovky ze zaznamenaného obrazu vysokorychlostními měřicími systémy, uvádí následující 
požadavky odpovídající lokalizaci na síťové úrovni: ujetá vzdálenost - 0,5 %, lokalizační 
systémy - nesmí se v průměru odchýlit od skutečné hodnoty o více než 10 m. 

5.2 Příklad 
Na obr. 5 je uveden příklad srovnání výsledků měření proměnných parametrů třemi zařízeními 
a jejich změna v čase. Výsledky jsou prezentovány ve formě klasifikačních stupňů 1 - 5. 

 
Obr. 5 – Srovnání výsledků měření proměnných parametrů třemi zařízeními [14] 

Fig. 5 – Comparison of the results of measurements of variable parameter with 3 devices 
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Na obr. 5 je demonstrováno to, že pro síťovou úroveň není rozhodující, jestli zařízení provedou 
zařazení přesně do stejných 20m úseků a zda budou mít zcela stejné zařazení do klasifikačních 
stupňů, ale že umožní identifikovat a lokalizovat slabá místa na vozovce pro účely následné 
prioritizace úseků pro plánování údržby oprav nebo rekonstrukcí vozovek. Nejkratší úsek pro 
který se plánuje zásah je 100 m. 
Svoji roli zde sehrává mimo přesnosti měření sledovaného proměnného parametru také 
lokalizace a to, že ujetou vzdálenost mezi uzly je potřeba přepočítat na jednotně stanovenou 
vzdálenost mezi uzly. 

6 ZÁVĚR 
S dokonalejší a dostupnější technikou pro záznam dat (obraz, 3D, lokalizace) rostou možnosti 
automatizace vyhodnocení těchto dat, přesto je zde role člověka stále nezastupitelná. 
Požadavky v tomto směru rostou také v souvislosti s problematikou autonomního řízení a 
technologiemi, které se osazují do nových vozidel. 
V případě poruch není zpravidla problém zaznamenat jejich výskyt a správně je zařadit, občas 
je ale obtížné určit předpokládanou příčinu výskytu poruchy bez dalších údajů. 
Proměnné parametry je potřeba sledovat v dostatečné frekvenci, aby bylo možné z jejich změn 
v čase predikovat další vývoj. 
U požadavků na přesnost lokalizace je potřeba vždy zohlednit účel, pro který budou data 
využita. Pro pasport se vyžaduje podstatně vyšší přesnost, než v případě měření proměnných 
parametrů vozovek na síťové úrovni. 
Pracovníci Centra dopravního výzkumu, v. v. i.: 

• se podílí na aktualizaci technických předpisů (TP 62, TP 92, TP 87) a tvorbě metodik 
(rázové zařízení FWD, georadar, laserové skenování), které vydává Ministerstvo 
dopravy,  

• provádí diagnostický průzkum a prohlídky vozovek pro správce pozemních komunikací 
a letišť, 

• zpracovávají znalecké posudky v této oblasti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
Poděkování 
Tento článek byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu 
DOPRAVA2020+, v rámci řešení projektu CK01000110 Životnost protismykových vlastností 
povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase. 
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ZKUŠENOSTI S NOVELIZACÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 
Z POHLEDU STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU 

EXPERIENCE WITH THE AMENDMENT OF THE LEGAL REGULATION OF 
PROPERTY VALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE STATE LAND 

OFFICE 
Vlastimil Vala39), Augustin Sadílek40), Eva Mačurová41), Filip Hakl42) 

ABSTRAKT: 
V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového 
úřadu s aplikací novelizované právní úpravy oceňování majetku, při zadávání znaleckých 
posudků pro Státní pozemkový úřad. 

ABSTRACT: 
In this paper, we would like to briefly share the annual experience of the State Land Office with 
the application of the amended legal regulation of property valuation when awarding expert 
opinions for the State Land Office. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Oceňování majetku, obvyklá cena, tržní hodnota, právní úprava, zákon o oceňování majetku, 
oceňovací vyhláška, standardy.  

KEYWORDS: 
Property valuation, usual price, market value, legal regulation, property valuation law, 
valuation decree, standards. 

1 ÚVOD 
Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) v rámci své činnosti zadává znalecké posudky (dále 
jen „ZP“) pro oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen „majetek“).  
ZP jsou zadávány zhotovitelům, se kterými jsou uzavřeny zpravidla rámcové dohody na 
základě výsledku výběrového řízení, uskutečněného v souladu s legislativou zadávání 
veřejných zakázek.  
SPÚ musel reagovat na zásadní změny legislativy výkonu znalecké činnosti a oceňování 
majetku od 1. 1. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 237/2020 Sb., kterým byl novelizován 
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů [1], a také vyhláška 
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Ministerstva financí č. 488/2020 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku [2]. Komplexní přehled změn byl publikován 
a odborně komentován [3]. Souběžně došlo ke změnám v legislativě výkonu znalecké činnosti 
[4] [5] [6] [7].  
Systém zadávání ZP u SPÚ bylo nutné revidovat a změny do stávajícího systému 
implementovat. Předmětem revize byl obsah dokumentace záměrů veřejných zakázek na 
zpracování ZP, obsah rámcové dohody na zpracování ZP posudků pro SPÚ včetně „Standardů“, 
„objednávek ZP“ a dalších příloh.  

2 ZMĚNY V SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ ZP PRO OCENĚNÍ MAJETKU  
Předmět ocenění 
Ve věci předmětu ocenění a požadovaných cen pro různé účely se změny SPÚ nijak nedotkly. 
Rámcové dohody jsou uzavírány s více uchazeči, přičemž zadávání dílčích objednávek je 
prováděno tzv. principem kaskády. Účelem je ocenění pro řešení převodů nemovitostí dle 
zákonů č. 503/2012 Sb., č.92/1991 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 219/2000 Sb., a ocenění restitučních 
náhrad dle zákona č. 229/1991 Sb.  
Požadované služby jsou zpravidla specifikovány v různých variantách v rámci těchto okruhů 
zadání (znalecká otázka):  
- Ocenění náhrad za nevydané nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních 
nemovitostí v rámci zákona o půdě č. 229/1991 Sb., podle vyhlášky Ministerstva financí České 
republiky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., ze dne 27. července 1990 Sb., 
kterou se doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, 
úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. 
- Určení obvyklé ceny a zjištěné ceny podle zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, 
a vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, pro účely realizace převodů a směn dle zákona 
č. 503/2012 Sb., zákona č. 92/1991 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 219/2000 Sb. 
Kvalifikace dodavatelů 
Došlo k zásadním změnám v požadavcích na kvalifikaci dodavatele.  
Zhotovitelem ZP pro SPÚ může být pouze znalec, znalecká kancelář a znalecký ústav s platným 
oprávněním k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, a podle jeho prováděcích vyhlášek [4] [5] [6] [7].  
Zhotovitel ZP je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a odvětví a případně 
specializaci, pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, 
nestranně, a ve sjednané nebo stanovené době. Obor a odvětví a případně specializace musí 
zhotovitele opravňovat k oceňování majetku dle požadavků zadavatele.  
Kvalifikace se dokládá údajem z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze seznamu 
znalců (znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů), viz zákon č. 254/2019 Sb., Hlava III, seznam 
znalců. Znalecká kancelář také dokládá, že je obchodní korporací (§ 6 zákona č. 254/2019 Sb.). 
Znalec a znalecká kancelář dokládají potvrzení o povinném pojištění (§ 22 zákona 
č. 254/2019 Sb.).  
Znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy jako potenciální uchazeče jsme upozornili na to, 
že podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 
v platném znění, a podle jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, pokud má znalec zapsánu 
specializaci v rámci odvětví oceňování věcí nemovitých, nemůže již vykonávat znaleckou 
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činnost mimo zapsanou specializaci. To nelze zhojit ani konzultantem, který může řešit pouze 
dílčí otázky, a to jen v rámci oprávnění znalce, znalecké kanceláře či znaleckého ústavu. 
Konzultantem nelze vyřešit výkon znalecké činnosti mimo znalecké oprávnění. Potenciální 
uchazeče jsme také upozornili na to, že znalec je povinen vykonávat znaleckou činnost osobně, 
to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři (§ 1 odst. 4 zákona 
č. 254/2019 Sb.). Znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem pouze jedné 
znalecké kanceláře, takový znalec není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost 
samostatně (§ 6 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb.). 
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro SPÚ 
Došlo ke změnám rámcové dohody na zpracování ZP pro SPÚ. Zásadní změny doznaly 
především objednávky, které musely být uvedeny do souladu s § 40 vyhlášky č. 503/2020 Sb. 
Bylo nutné vyřešit, jakým způsobem pokračovat v plnění rámcových dohod, které byly 
uzavřeny před 1. 1. 2021 s průběhem po 1. 1. 2021.  
Pokračování nám umožnila dobře koncipovaná rámcová dohoda, kde je stanoveno, že pokud v 
průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 
SPÚ projednal se zhotoviteli fakt, že legislativní změny nastanou, a že SPÚ bude vyžadovat 
plnění včetně dohodnutých cen za služby. 
Indikace možných problémů při určování obvyklé ceny u již uzavřených rámcových 
dohod před 1. 1. 2021. 
Při určení „obvyklé ceny” musí zhotovitel postupovat podle novelizovaného znění oceňovacího 
předpisu. To znamená: V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se 
majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se 
zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny 
musejí být v ocenění uvedeny. Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní 
hodnoty se určí i cena zjištěná. Případné rozdíly v ocenění je třeba náležitě odůvodnit.  
Zhotovitel bere na vědomí, že v objednávce nebyly sjednány podstatné změny podmínek 
stanovených rámcovou dohodou. Pokud zhotovitel bude akceptovat objednávku, měl 
by v rámci platné sjednané ceny za službu určení „obvyklé ceny“ ji určit postupem, který je 
závazně stanoven platným oceňovacím předpisem. Očekávali jsme, že někteří zhotovitelé 
budou požadovat navýšení ceny za služby (současně obvyklá a zjištěná cena). To však SPÚ 
nemohl akceptovat. Předpokládali jsme, že některý zhotovitel možná odstoupí od rámcové 
dohody. Tato očekávání se nenaplnila, většina zhotovitelů pokračovala za stávajících 
podmínek. Situaci vnímali tak, že dle stávající rámcové dohody běžně vedle obvyklé ceny nad 
rámec objednávky určují i cenu zjištěnou. Velmi často ji dosud určovali jako náhradu za 
obvyklou cenu, když obvyklá cena určit nejde. To umožňoval dnes již nerelevantní komentář 
MF ČR k určování ceny obvyklé [8].   
Indikace problémů s novými podmínkami výkonu znalecké činnost 
Očekávali jsme, že někteří zhotovitelé odstoupí od rámcové dohody, protože nebudou od 
1. 1. 2021 ve znalecké činnosti vůbec pokračovat. Důvodem může být například povinné 
pojištění, přísnější postihy za porušení povinností, aj. Obávali jsme se, že někteří zhotovitelé 
ve světle nového výkladu specializace nebudou mít oprávnění odpovídající potřebám SPÚ. Jde 
především o zhotovitele, kteří v rámci oboru, odvětví mají specializaci, od které se nemohou 
po změnách odchylovat. Bylo riziko, že někteří zhotovitelé, kteří budou vykonávat znaleckou 
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činnost pro znalecké kanceláře, již nebudou moci vykonávat znaleckou činnost samostatně a od 
rámcové dohody odstoupí. Nešlo ani vyloučit rozpad některých dosavadních znaleckých 
ústavů, které se měly transformovat na znalecké kanceláře. Všechny výše uvedené obavy se 
naplnily pouze částečně. Především obavy znalců, že jejich oprávnění je již pro naše potřeby 
nedostačující, způsobily omezení jejich služeb pro SPÚ. 
Indikace nových příležitosti v souvislosti se změnami od 1. 1. 2021. 
Nové příležitosti jsme spatřovali v tom, že případný indikovaný úbytek znalců bude eliminován 
zájmem znalců a znaleckých kanceláří, kteří se doposud zaměřovali na určování „zjištěné ceny“ 
pro účely stanovení daně z nabytí nemovitých věcí, která byla zrušena. Tito znalci mají také 
zpravidla oprávnění pro oceňování věcí nemovitých bez specializací, což je pro SPÚ 
nejpraktičtější. To se částečně potvrdilo při nově zahajovaných veřejných zakázkách pro služby 
znalců, určitý zájem od zcela nových znalců jsme zaznamenali. 

3 DISKUSE 
Protože změny oceňovacích předpisů účinných od 1. 1. 2021 mimo jiné spočívají také 
v podrobnostech určení „obvyklé ceny“ a „tržní hodnoty“, lze oprávněně očekávat, že 
dosavadní problémové situace a nejasnosti ohledně vymezení obvyklé ceny a jejího praktického 
určování již nebudou vznikat, případně budou minimalizovány.  
Problematika určování obvyklé ceny byla v minulosti předmětem odborné diskuse, z které 
vyjímáme následující. Zvažovalo se, že problematická obvyklá cena by se měla nahradit tržní 
hodnotou [9]. Bylo také běžné, že se zaměňovala obvyklá cena s cenou zjištěnou [10]. Na 
problémy spojené s problematikou různých cen a jejich vymezení v kontextu různých 
oceňovacích situací poukazovali i další autoři, například [12] [13] [14] [15].  
Důležitou úlohu při aplikaci obvyklé ceny v rámci širší znalecké praxe sehrál nepochybně 
„Komentář k určování obvyklé ceny publikovaný Ministerstvem financí ČR“ [8]. I když tento 
„komentář“ neměl právní (normativní) závaznou formu, lze zpětně konstatovat, že zejména pro 
účely ocenění majetku státu se stal užívaným oceňovacím návodem. Komentář pomohl 
v ujasnění a utříbení rozdílů v definicích cen podle zákona o cenách a oceňování majetku. 
Upřesněny byly druhy cen a jejich definice, a bylo upozorněno na to, že jednotlivé druhy cen 
nelze zaměňovat. Nastínil jasněji těsnou vazbu na způsob určování obvyklé ceny statistickým 
vyhodnocením z množiny sjednaných historických cen. Dále dával praktický návod, jak 
postupovat, když nejde určit obvyklá cena. Prakticky to znamenalo, že pokud nemohl znalec 
určit poptávanou obvyklou cenu, mohl ji nahradit „cenou zjištěnou“. To musel náležitě 
odůvodnit, zpravidla absencí vhodných cenových vzorků pro porovnání. I přesto, že komentář 
výslovně uváděl, že takto určená cena náhradním způsobem nemůže být vydávána za obvyklou 
cenu, nýbrž ji pouze nahrazuje, bylo možné se setkat s případy, že ve výroku byla cena zjištěná 
vydávána za obvyklou cenu. 
Doposud byla „cena zjištěná“ metodou náhradní, když „obvyklá cena“ nejde určit. 
V současnosti je náhradní metodou určení „obvyklé ceny“ „tržní hodnota“, která se určuje 
zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, 
výnosového a nákladového.  
S praktickou aplikací „tržní hodnoty“ jsou dle našich poznatků spojeny nemalé problémy. 
Způsob nákladový není aplikovatelný u pozemků, pro způsob výnosový je obtížné určit výnosy, 
protože nejsou k dispozici veřejně dostupná data o nájemném. U nákladového způsobu u staveb 
je znalci využíváno převážně jednotkových cen z oceňovací vyhlášky. Porovnávací způsob 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 303 

u staveb je omezen možnostmi ověření vnitřního členění a stavebně technického stavu 
srovnatelné stavby. Někdy znalci dochází k závěru, že ani tržní hodnota nejde určit.     
Nelze opomenout ani oceňovací Standardy na mezinárodní úrovni [15] a návrhy českých 
oceňovacích standardů [16].  
Klíčovým momentem správného určování obvyklé ceny byl nepochybně okamžik, kdy ČÚZK 
od 1. 1. 2016 umožnil bezproblémový přístup k cenovým údajům o realizovaných majetkových 
transakcích zpětně od roku 2014.  
Pro oceňování majetku v ČR bylo v minulosti charakteristické vznikem specifických 
požadavků zadavatelů na ocenění majetku v ZP v podobě různých metodik či standardů, zjevně 
v souvislosti s nejasnostmi určování obvyklé ceny, ale také s dostupností cenových údajů. 
Také SPÚ nastavil pro oceňovatele pracující pro SPÚ smluvní standard [17], který jsme 
přepracovali s ohledem na změny legislativy výkonu znalecké činnosti a oceňovací majetku od 
1. 1. 2021.  
S tímto nově koncipovaným „smluvním standardem SPÚ“ pro období od 1. 1. 2021 si autoři 
dovolují oslovit odbornou veřejnost jeho publikováním v tomto článku. Naším cílem je tak 
přispět k diskusi ve věci standardizace oceňování majetku v ČR.  

4 ZÁVĚR 
Máme za to, že změny oceňovacích předpisů by měly mít ambice stát se „obecně uznávaným 
standardem“ znalecké činnosti při oceňování majetku, jak je požadováno v § 28odst. 5 zákona 
č. 254/2019 sb., o znalcích znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech [14].  
V roce 2021 bylo nutné souběžně reagovat na změny v oceňovacích předpisech, a ty 
harmonizovat s novou právní úpravou výkonu znalecké činnosti. SPÚ se na tyto změny 
připravoval již od roku 2019, a v legislativních změnách viděl příležitost pro zlepšení služeb 
znalců při oceňování majetku. Měli jsme připraveny scénáře konverze již uzavřených 
rámcových dohod uzavřených před 1. 1. 2021 s průběhem po 1. 1. 2021, tak aby bylo možné 
pokračovat i v jejich plnění. Připravili jsme novou dokumentaci veřejných zakázek na znalecké 
služby, upravili jsme obsah rámcových dohod, „smluvních standardů“ a obsah objednávek ZP 
pro nově uzavírané rámcové dohody od 1. 1. 2021. Bylo nutné implementovat změny do 
praktického oceňování v rámci SPÚ a současně sledovat, zda změny byly znalci akceptovány, 
a zda byly pro znaleckou činnost v rámci SPÚ přínosem.  
Klíčovým dokumentem se staly revidované „Standardy zpracování znaleckých posudků pro 
Státní pozemkový úřad“ Od počátku jsme předpokládali, že změny některé dosavadní otázky 
patrně vyřeší, některé nikoliv. Jak již to při aplikaci každých změn bývá, vznikají problémy 
a otázky zcela nové. Bylo nutné vyžadovat, aby změny znalci respektovali a tvořivě aplikovali. 
Jediným kritériem při implementaci změn byla správnost ocenění, s cílem snížení 
rizik majetkové újmy či neoprávněného prospěchu státu.  
Souběžně proběhla v rámci SPÚ masivní vzdělávací komunikační a informační kampaň 
pro pracovníky SPÚ, kteří mají ve své služební náplni objednávání a přebírání znaleckých 
posudků. K této kampani jsme přizvali také stávající zpracovatele znaleckých posudků. Máme 
za to, že tato komplexní kampaň sehrála důležitou úlohu při implementaci všech změn do 
systému zadávání ZP u SPÚ.  
V současnosti jsme konstatovali, že konverze stávajícího systému do systému nového proběhla 
bez zásadních krizí, například, že by znalci nebyli k dispozici. Zaznamenali jsme sice několik 
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problémových situací, zpravidla se však týkaly pouze jednotlivých znalců ale i pracovníků SPÚ, 
kteří v dané nepřehledné situaci měli na některé změny odlišné názory.  
Ostatně je zřejmé, že názory na změny se obecně tříbí jak v rámci znalecké praxe, tak teorie, 
diskuse je vedena i na úrovni Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí. 
Obor oceňování majetku má poměrně bohatou historii a v současnosti se vyvinul do 
srozumitelných postupů a metod. Všechny nastolené změny je dle názoru SPÚ třeba přijímat 
jako výzvu ke zvelebování znalecké činnosti při oceňování majetku.  
Je to také výzva, jak zlepšit obraz o znalcích a o znalecké činnosti, který je v současnosti vnímán 
ve společnosti negativně. Jsme přesvědčeni, že tento obraz není pravdivý, protože se zveličují 
pouze excesy několika málo jednotlivců. Opomíjená většina znalců má velmi dobré odborné 
znalosti, disponuje dlouholetou praxí, talentem a citem, a postupuje při zpracování znaleckých 
posudků v souladu s platnou právní úpravou i uznávanými postupy a standardy daného oboru.  

5 STANDARDY ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ PRO 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD OD 1. 1. 2021 

č. j. SPÚ 452715/2020 
Schváleno na PÚŘ dne: 6. 1. 2021  
Účinnost od 8. 1. 2021. 

Příloha č. 1 
Rámcové dohody č…… 

Standardy zpracování znaleckých posudků pro Státní pozemkový úřad 43 
Čl. 1 

Účel a předmět standardu 
Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích, a znaleckých ústavech v § 28 
odst. 5) uvádí: „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 vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec 
skutečnosti snižující přesnost závěru.“ 
Standardy zapracování znaleckých posudků pro Státní pozemkový úřad (dále „Standardy“) 
smluvně specifikují kdo může být zhotovitelem znaleckého posudku, jakým způsobem se 
znalecký posudek zpracovává a podává, a které postupy a standardy pro oceňování věcí, práv 
a jiných majetkových hodnot (dále jen majetek) lze považovat za obecně uznávané. Je přitom 
akceptována legislativa výkonu znalecké činnosti a oceňování majetku (účinnost od 1. 1. 2021). 
Cílem „Standardů“ je předcházení vzniku majetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení státu. 

Čl. 2 
Zhotovitel znaleckého posudku 

Zhotovitelem znaleckého posudku pro SPÚ může být pouze znalec, znalecká kancelář a 
znalecký ústav s platným oprávněním k výkonu znalecké činnosti podle: 

 
43 Zákon č.503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 
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Zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném 
znění a podle prováděcích vyhlášek v platném znění: 

• Vyhláška č.503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, 

• Vyhláška č.505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 
znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními 
komorami a specializační studia pro obory a odvětví,  

• Vyhláška č.504/2020 Sb., o znalečném.  

Zhotovitel znaleckého posudku je povinen vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru a 
odvětví a případně specializaci pro které má oprávnění vykonávat znaleckou činnost, 
s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době. 
Obor a odvětví a případně specializace musí zhotovitele opravňovat k oceňování majetku dle 
požadavků zadavatele.   

Čl. 3 
Zadání znaleckého posudku 

Zadání (objednávka) znaleckého posudku obsahuje náležitosti podle § 40 vyhlášky 503/2020 
Sb. Zadání je konkretizováno zadavatelem (objednatelem) v objednávce. Pokud by zhotovitel 
požadoval doplnění náležitostí zadání musí tak učinit prvořadě před akceptací objednávky. 
Pokud zhotovitel zjistí v průběhu plnění, že zadání je nejasné, případně neúplné, oznámí to 
neprodleně zadavateli a požaduje zpřesnění. Zhotovitel nemůže řešit otázky nejasného, 
neúplného či nepřesného zadání znaleckého posudku bez předchozího písemného souhlasu 
zadavatele formou dodatku objednávky.   
Kopie akceptované objednávky a jejich dodatků musí být součástí znaleckého posudku. 

Čl. 4 
Znalecký posudek 

Znalecké posudky musí být zpracovány a podávány z hlediska formálního, obsahového a 
metodologického podle zákona č. 254/2019 Sb. a prováděcích vyhlášek v aktuálně platném 
znění.  
 

Čl. 5 
Formální náležitosti znaleckého posudek 

Zadavatel závazně požaduje podání znaleckého posudku v listinné podobě zpravidla ve dvou 
stejnopisech. Objednávkou může být ve výjimečných případech vyžadováno podání většího 
počtu stejnopisů. Podaný znalecký posudek v listinné podobě musí mít všechny náležitosti dle 
zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek v platném znění.  Zadavatel na základě 
smluvního ujednání požaduje vedle listinné podoby také odevzdání skenu ve formátu PDF, u 
kterého nejsou požadovány náležitosti elektronické podoby dle zákona č. 254/2019 Sb. 
Požaduje se shoda s listinnou podobou. V případě zjištěných rozdílu mezi listinnou podobou a 
elektronickou podobou platí vždy údaje v listinné podobě znaleckého posudku. 
Zadavatel na základě smluvního ujednání (zpravidla v objednávce) požaduje, aby součástí 
podaného znaleckého posudku byly vedle závazných částí dle zákona č. 254/2019 Sb.  a 
aktuálně platných prováděcích vyhlášek tyto doložky a prohlášení: 
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• Prohlášení o nepodjatosti ve smyslu § 18 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech v platném znění v tomto doporučeném znění: 

„Prohlašuji, že ve smyslu § 18 zákona č. 254/2019 Sb. nejsem podjat k věci, účastníkovi řízení 
nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí 
řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. 

• Doložka dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v tomto doporučeném 
znění: „Prohlašuji, že jsem si dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.“ 

• Ve zcela výjimečných případech může být požadována objednávkou také Doložka dle § 
110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v tomto doporučeném znění: 

„Prohlašuji, že jsem si dle § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.“   
Komentář: 
Důvodem smluvně požadovaných doložek je, aby posudek v případě sporu o ceně mohl být 
použit jako důkaz u soudu. Posudek s těmito náležitostmi má právní sílu, jako by si ho vyžádal 
soud. 

Čl. 6 
Způsoby ocenění znaleckými posudky 

Způsoby ocenění musí být souladu s odpovídajícími právními předpisy a s obecně uznávanými 
postupy a standardy pro oceňování majetku (věcí, práv a jiných majetkových hodnot) adekvátně 
dle zadání znaleckého posudku.  
 

Čl. 6.1. 
Způsoby oceňování majetku pro účely restitucí 

Při oceňování náhrad za nevydané nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních věcí 
nemovitých v rámci zákona o půdě č. 229/1991 Sb. se používá vyhláška Ministerstva financí 
České republiky č. 182/1988 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. ze dne 27. července 1990.  
Tyto oceňovací úkony jsou specifické tím, že oceňovací předpis se nepoužívá mechanicky a 
podřizuje se individuální logice každého případu ve smyslu účelu zákona č. 229/1991 Sb.  
Náhrada za nevydané věci nemovité má zobrazovat to, co skutečně oprávněná osoba pozbyla, 
tedy ve stavu oceňované věci nemovité k datu, kdy věc nemovitá přešla na stát. Oceňuje se 
v cenách platných ke dni 24. června 1991, podle vyhlášky č. 182/1988 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 316/1990 Sb.  
Ocenění vydávané náhradní věci nemovité má zobrazovat stav věci nemovité ke dni, kdy na 
oprávněnou osobu bude převedena náhradní věc nemovitá v cenách platných ke dni 24. června 
1991 podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., přičemž pozemky 
určené schválenou územně plánovací dokumentací k zastavění budou oceněny jako stavební. 
Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí (§ 11a odst. 13 zákona č. 229/1991 Sb.)  
Vyhláška č. 182/1988 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., nemá ustanovení o 
zaokrouhlování, proto se výsledek ocenění nemůže zaokrouhlovat.  
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Vyhláška č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., stanovuje ceny v měnové 
jednotce Kčs, výsledek ocenění musí být proto v měnové jednotce Kčs. 
Každou aplikaci judikátu při určení náhrad považuje SPÚ za otázku právní a nikoliv znaleckou, 
proto s tím musí předem souhlasit objednatel. Může to být konkretizováno již v objednávce. 
Zhotovitel znaleckého posudku postupuje přesně podle zadání znaleckého posudku. 
 

Čl. 6.2. 
Způsoby oceňování podle zákona č. 151/1997 Sb., a vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Zhotovitel znaleckého posudku musí dle data, ke kterému je ocenění požadováno, použít 
adekvátní ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. (dále ZOM) a jeho prováděcí vyhlášky č. 
441/2013 Sb. (dále OV).  
SPÚ může akceptovat při výkladu sporných ustanovení ZOM a OV relevantní judikáty a 
komentáře Ministerstva financí. Může to být konkretizováno již v objednávce nebo v průběhu 
ocenění z podnětu zhotovitele. 
V následujících ustanoveních“ Standardu“ je citován text ZOM a OV (kurzivou) s účinností od 
1. 1. 2021.  

Čl. 6.2.2. 
Cena zjištěná 

§ 2 odst. 7 ZOM 
Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota 
je cena zjištěná. 
Cena „zjištěná“ označována někdy jako cena úřední, administrativní, cena dle vyhlášky. Při 
určování ceny zjištěné zhotovitel postupuje striktně podle vyhlášky ZOM a OV a dle 
specifikace objednatele.  
Zjištěná cena se určuje závazně jednou veličinou.    
 

Čl. 6.2.3. 
Obvyklá cena 

§ 2 odst. 2 ZOM 
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 majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.  
Definice obvyklé ceny byla novelou ZOM (účinnost od 1. 1. 2021) změněna: Je upřesněno, že 
se vztahuje vedle majetku (věcí práv a jiných hodnot) také na oceňování služeb. Také se uvádí, 
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že se určí ze sjednaných cen porovnáním. Tím je vyloučena možnost určení obvyklé ceny z 
nabídkových a poptávkových cen (inzerovaných cen). 
Z kontextu určování obvyklé ceny v OV lze mít za to, že se uvažuje s tzv. přímým porovnáním, 
to také prvořadě požaduje zadavatel. Při přímém porovnání se cena určuje porovnáním se 
sjednanými cenami konkrétních srovnatelných předmětů.  
Vedle přímého porovnání znalecká teorie a praxe používá nepřímé porovnání. Protože tzv. 
nepřímé porovnání OV nezakazuje, lze mít za to, že nepřímé porovnání je možné. 
Při nepřímém porovnání se cena určuje porovnáním s cenou, která zobrazuje ceny výběrového 
souboru (skupiny) srovnatelných předmětů. Může to být například průměrná cena stavebních 
pozemků podle ČSU v členění dle okresů a velikosti obcí. Nepřímé porovnání je vhodné 
především jako kontrolní nástroj pro oporu konečného výroku. Zadavatel akceptuje nepřímé 
porovnání ve výjimečných a zhotovitelem řádně odůvodněných případech. Metoda je vhodná 
např. pro ocenění stavebních pozemků s malými výměrami při nedostatku srovnatelných 
předmětů pro přímé porovnání. 
 

Čl. 6.2.4. 
Obvyklou cenu nelze určit 

§ 2 odst. 3 ZOM  
V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 
hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 
které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění 
uvedeny.  
Dosud se mezi odůvodněné případy považovaly zpravidla ty, kdy sjednané ceny za stejné, 
popřípadě obdobných předměty nejsou k dispozici, nebo sjednané ceny jsou nevěrohodné, 
případně byly sjednány jako mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby. Dle právní úpravy 
před 1. 1. 2021, pokud nešla určit cena obvyklá, určila se „cena zjištěná“.   Tento postup 
umožňoval komentář MF k obvyklé ceně. 
Lze mít za to, že dle novely ZOM od 1. 1. 2021 se v těchto případech určuje „tržní hodnota“.  
 

Čl. 6.2.5. 
Tržní hodnota 

§ 2 odst. 4 ZOM 
Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být 
majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 
prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po 
náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. 
Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, 
které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.  
V novele ZOM je od 1. 1. 2021 v právním řádu ČR poprvé definována tržní hodnota.  Před 1. 
1. 2021 se v České republice při oceňováni tržní hodnota i přesto používala. Často se tržní 
hodnota zaměňovala s obvyklou cenou. Za standard pro určování tržní hodnoty jsou 
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považovány například Mezinárodní oceňovací standardy (IVS), Evropské oceňovací standardy 
(EVS) ale také například Standard 1 ON VŠE (návrh č. 2)  
Tyto standardy může zhotovitel použít, za předpokladu, že to nebude v rozporu s definicí tržní 
hodnoty podle § 2 odst. 4 ZOM a postupem určení tržní hodnoty podle § 1b OV.  
 

Čl. 6.2.6. 
Obvyklá cena a tržní hodnota 

§ 2 odst. 5 ZOM 
Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, 
jejich použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu 
ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k 
určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška. 
Zhotovitel znaleckého posudku musí postupovat podle podrobností k určení obvyklé ceny a 
tržní hodnoty které stanovuje vyhláška.  
 

Čl. 6.2.7. 
Určení obvyklé ceny 

§ 1a odst. 1 OV 
 Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 
ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují 
ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a 
kupujícího ani vlivu zvláštní obliby. 
Cena stejných, popřípadě obdobných předmětů musí být určena ze sjednaných cen, za které 
znalecká praxe považuje: 

• Ceny dle nájemních smluv, které musí být doloženy platnými smlouvami. 

• Cena dle smluv o zřízení věcného břemene, které musí být doloženy platnými smlouvami, 
které jsou evidované ve sbírce listin ČUZK.   

• Ceny dle platných kupních smluv a směnných smluv, které musí být doloženy platnými 
smlouvami, které jsou evidované ve sbírce listin ČUZK.  

• Zhotovitel musí vždy ověřit převzatou sjednanou cenu uvedenou v platné smlouvě. To 
doloží uvedením odpovídající listiny, pokud je zdrojem dat ČUZK. Jsou to konkrétní čísla 
vkladového řízení z databáze ČUZK. Zhotovitel musí uvést prohlášení, že cenu převzal 
z kupní, směnné smlouvy či jiné smlouvy, s jejímž textem se seznámil a zohlednil údaje 
uvedené v této smlouvě. 

• Zhotovitel nesmí použít žádný cenový údaj pro porovnání bez doložení platnou smlouvou 
se sjednanou cenou. 

Cena stejného, popřípadě obdobného předmětu může být podmíněně určena: 

• Ze sjednaných cen, kdy účastníkem je obec. Zhotovitel musí jednoznačně vyloučit 
mimořádná okolnost prodeje. Touto okolností může být nízká cena prodeje obecních 
pozemků pro občany obce s cílem podpořit rozvoj výstavby. Obec také může vykupovat 
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pozemky za nízkou cenu. Nelze vyloučit další okolnosti vylučující tyto ceny z porovnání. 
Přípustné jsou například ceny vzniklé některou z metod transparentního nabídkového 
řízení, obálková metoda aj. 

• Ze sjednaných cen, kdy účastníkem je SPÚ. Zhotovitel sjednanou cenu SPÚ může použít 
pouze za předpokladu, že bude znát účel a podmínky převodu a bude vyloučena mimořádná 
okolnost prodeje. Jsou i situace, kdy použití sjednaných cen SPÚ je pro porovnání vhodné, 
pokud je málo jiných vzorků, jiné vzorky jsou velmi variabilní a nekonzistentní s již 
sjednanými cenami SPÚ. 

Cena stejného, popřípadě obdobného předmětu nemůže být určena: 

• Ze sjednaných cen mimo obchodní styk v tuzemsku. 

• Ze sjednaných cen, do kterých se promítly vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
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.  

Příklad: Ústavní soud ve svém nálezu č. II ÚS 3588/14 ze dne 16. června 2015 uvádí: „…prodej 
nemovitosti ve veřejné dražbě v rámci exekučního řízení a takto získaná cena by stěží mohly 
být zařazeny do uvedené množiny (databáze) skutečně realizovaných prodejů nemovitostí, 
relevantních pro porovnání a určení ceny obvyklé u jiné nemovitosti, neboť právě realizace 
prodeje nemovitosti ve veřejné dražbě v rámci exekučního řízení bezesporu představuje právě 
jeden z příkladů působení „mimořádných okolností trhu“, mezi něž citované ustanovení § 2 
odst. 1 zákona o oceňování majetku mimo jiné řadí stav tísně prodávajícího, jejichž vliv musí 
být při stanovení ceny obvyklé vyloučen“.  

• Z cen určených jiným znaleckým posudkem (to nevylučuje použití sjednaných cen stejných, 
popřípadě obdobných předmětů, které byly použity v jiném znaleckém posudku) 

• Z cen určených podle § 2 odst. 7 OV (cena zjištěná) 

• Z cen nijak nedoložených a neidentifikovatelných a neověřitelných, cen z „druhé ruky“. 

• Z cen z databáze znalce, či jiných tzv. databází a cenových zpráv a raportů bez toho, že by 
byla sjednaná cena konkrétně doložena I u těchto cen zhotovitel musí vždy ověřit převzatou 
sjednanou cenu uvedenou v platné smlouvě. To doloží uvedením odpovídající listiny, 
pokud je zdrojem dat ČUZK. U kupních a směnných smluv jsou to konkrétní čísla 
vkladového řízení. Znalec musí uvést prohlášení, že cenu převzal z kupní, směnné smlouvy 
či jiné smlouvy, s jejímž textem se seznámil a zohlednil údaje uvedené ve smlouvách. 

Použití cen stejných, popřípadě obdobných předmětů z hlediska času (období) sjednání a 
realizace ceny.  
Zhotovitel musí u sjednaných cen zohlednit čas (období) jejich sjednání a realizaci. 
Důvodová zprava uvádí, že použít lze sjednané ceny za historicky přiměřené časové období, 
nijak však nerozvádí, co lze považovat za „přiměřenost“.  Znalecká praxe standardně akceptuje 
za historicky přiměřené časové období 12 měsíců před požadovaným datem ocenění. Zpětně 
lze používat i období delší jak 12 měsíců, v těchto případech zhotovitel musí cenu 
upravit/ponechat zohledněním trendu vývoje cen na trhu. Zohlednění trendu zvýšení, stagnace 
nebo snížení cen musí být průkazně doloženo.  
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Standardně jde o úkon, kterým se přepočítává cena, která je známa z jiného období, než ke 
kterému se provádí ocenění. Pro přepočet slouží tzv. „cenové indexy“ umožňující přepočet ceny 
z jednoho období na druhé.  
Zhotovitel v případě přepočtu ceny z jednoho období na jiné období musí tento přepočet 
transparentně provést s tím, že použitý „cenový index“ odůvodní s uvedením použitého zdroje.  
Volba vhodného indexu se podřizuje oceňovanému předmětu. Lze použít cenové indexy 
stavebních prací, staveb, pozemků, případně indexů inflace (nájem). Lze využít tzv. „HB index“ 
vývoje realitního trhu, který vychází z cenových údajů Hypoteční banky, ČSOB, České 
bankovní asociace. HB index je běžně znaleckou praxí využíván  
                                                              

Čl. 6.2.8. 
Určení obvyklé ceny 

§ 1a odst. 2 OV 
postup určení obvyklé ceny zahrnuje: 
a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných 
předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,  
V dosavadní praxi se standardně definuje segment trhu oceňovaného předmětu. V rámci takto 
vymezeného segmentu trhu se hledají nejméně 3 vhodné srovnatelné předměty pro ocenění 
s aktuálním cenovým údajem dle sjednaných cen. Výběrem se logicky rozumí výběr z množiny 
širšího souboru možných předmětů pro srovnání, kdy se transparentně a odůvodněně vylučují 
předměty pro srovnání nevhodné. Scénář výběru vhodných srovnatelných předmětů z množiny 
srovnatelných musí být transparentní a kontrolovatelný. Zhotovitel musí závazně doložit 
konkrétní soubor předmětů, které posuzoval z hlediska vhodnosti a z kterých vybral minimálně 
3 vhodné obdobné předměty pro porovnání.  
 
§ 1a odst. 2 OV 
postup určení obvyklé ceny zahrnuje: 
b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o 
oceňovaném předmětu ocenění,  
V dosavadní praxi se standardně analyzují a porovnávají údaje o parametrech s významným 
podílem na cenu u obdobných předmětů s předmětem oceňovaným. 
 
§ 1a odst. 2 OV 
postup určení obvyklé ceny zahrnuje: 
c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, 
určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění,  
V dosavadní praxi se standardně používají různé základní jednotky pro porovnání:  

• Při samostatném ocenění pozemků to je zpravidla Kč/m2 výměry pozemků.   

• Při oceňování bytů to může být např. Kč/byt, za předpokladu že byty jsou velikostí a 
dispozicí podobné, např. byt 1+1 s plochou do 50 m2   
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• Při oceňování staveb to může být Kč/stavbu nebo Kč/m3 obestavěného prostoru stavby, 
Kč/m2 zastavěné plochy stavby, součtu ploch podlaží aj.  

  
§ 1a odst. 2 OV 
postup určení obvyklé ceny zahrnuje: 
d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů 
oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna,  
Při oceňování pozemků volba korekcí zpravidla zohledňuje: 

• Polohu pozemku vzhledem k jeho konkrétnímu účelu užití, 

• Vlastnické vztahy (stavba součástí pozemku, stavba samostatnou věcí, různé vlastnictví 
pozemku a stavby, pozemek ve spoluvlastnictví apod.),  

• Právní vztahy (např. zatížení zástavním právem, právem stavby, právem odpovídajícím 
věcnému břemenu, pronájem a jeho výhodnost / nevýhodnost) 

• Širší vztahy (např.  vliv životního prostředí, vliv okolí, míra povodňového rizika, trvalé 
porosty, případně jiné závažné skutečnosti) 

Při oceňování staveb volba korekcí zpravidla zohledňuje: 
Polohu stavby v obci příp. lokalitě (v případě jednotek i poloha v domě), 
Provedení a vybavení stavby, příslušenství stavby,  
Pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou (např. velikost, konfigurace terénu, 
orientace ke světovým stranám, trvalé porosty), 
Technickou vybavenost pozemku (např. inženýrské sítě, přístup), 
Právní vztahy (právo odpovídající věcnému břemeni, zástavní právo, pronájem a jeho 
výhodnost/nevýhodnost), 
Širší vztahy (demografické poměry, životní prostředí, v případě jednotky vybavení bytu či 
nebytového prostoru, případně jiné závažné skutečnosti). 
Vyhláška uvádí obecně možnosti úpravy cen srovnatelných předmětů ocenění od předmětů 
ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka musí být řádně 
odůvodněna. Lze mít za to, že se to vztahuje na všechny předměty ocenění bez jejich podrobné 
specifikace. Z hlediska odůvodnění, které vyhláška závazně požaduje není zpravidla problém 
na základě kvalitativní analýzy určit, zda stejný případně obdobný předmět je lepší nebo horší 
oproti předmětu oceňovanému v rámci dílčích kritérií. Problémem je přiřadit kvalitativnímu 
hodnocení lepší, horší kvantitativní hodnocení konkrétní číselnou veličinou, zpravidla ve formě 
přirážek, srážek a přepočítacích koeficientů. Dosavadní praxi se za standardní zpravidla 
považuje taková úprava korekce ceny srovnatelného předmětu, která jeho cenu zvyšuje nebo 
snižuje maximálně o 20 až 30 %. Omezení těchto úprav oběma směry odpovídá logice přímého 
porovnání. Větší korekce může indikovat, že nebyl vybrán vhodný srovnatelný předmět. Za 
úpravu (korekci) ceny jednotlivého srovnatelného předmětu se považuje součet úprav 
jednotlivých cenových faktorů.  
 
Doporučené úpravy cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 
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• Při určování obvyklé ceny pozemků 
Zadavatel doporučuje při určování obvyklé ceny pozemků, aby úpravy cen a jejich celková 
korekce jednotlivých stejných, popřípadě obdobných pozemků byla maximálně do 20 %. Pokud 
znalec dospěje k odůvodněnému závěru, že je nutné použít úpravu a celkovou korekci cen 
jednotlivých stejných, popřípadě obdobných pozemků nad 20 % je to možné za předpokladu 
transparentního a jednoznačného odůvodnění. Lze doporučit úpravu až do maximální výše 30 
%, nad tuto hranici je již výsledné ocenění pozemků sporné.  
Oceňovaný pozemek může být zatížen znehodnocením, kterým netrpí stejný, popřípadě 
obdobný předmět. Tyto případy je vhodné řešit korekcí ceny na podkladě kalkulace nákladů na 
eliminaci znehodnocení (odstranění černé skládky, odstranění zbytků stavby apod.)  
Oceňovaný pozemek může být také zhodnocen oproti stejnému, popřípadě obdobnému 
pozemku. Jde například o zhodnocení oceňovaných stavebních pozemků zasíťováním a 
parcelací. Tyto případy je možné řešit korekcí ceny na podkladě nákladů vynaložených na 
zasíťování a parcelaci.  

• Při určování obvyklé ceny souborů staveb a pozemků 
Při oceňování souboru staveb a pozemků (např. zemědělské areály), kdy pro porovnání jsou 
použity sjednané ceny stejných, popřípadě obdobných souborů staveb a pozemků, je použití 
celkových korekci sjednaných v kompetenci odborného posouzení znalce, korekce musí být 
transparentně odůvodněna. 
 
§ 1a odst. 2 OV 
postup určení obvyklé ceny zahrnuje: 
e) výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně 
zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a  
f) určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen.  
 
Znaleckou praxí se má za to, že vliv odlehlých (extrémních) údajů na konečnou cenu je nutné 
objektivně vyloučit případně jejich vliv eliminovat. Je také známo, že při praktickém provedení 
je velmi složité tento proces objektivizovat a vyloučit možné subjektivní chyby, které mohou 
být záměrné, když oceňovatel chce dosáhnout chtěnou cenu, nebo aniž by si oceňovatel byl 
vědom, že výsledek zkresluje.  
Zhotovitel se musí závazně zabývat posouzením odlehlých údajů v rámci souboru vybraných 
údajů a jejich vyloučení objektivně odůvodnit.  K tomu může použít vlastní odůvodněnou 
logickou metodu nebo některou z následujících metod:  

• Statistické testy. Znalecká teorie uvádí například Grubbsův parametrický test a Dean-
Dixonův neparametrický test, případně lze využít i jiné vhodné statistické testy. 

• Praxí je často pro vyloučení odlehlých údajů používána metodika, při které se provede 
posouzením relace mezi minimální a maximální cenou srovnatelného předmětu. Závazně 
by neměla být větší jak 2 a pokud je větší, vyřadí se z dalšího zpracování cena, která se 
absolutní hodnotou odchylky od aritmetického průměru více liší. 
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• V případě malého počtu stejných, popřípadě obdobných předmětů lze vyloučit případně 
eliminovat vliv odlehlých a extrémních údajů na určení konečné ceny také v rámci 
vyhodnocení souboru upravených cen volbou vhodné statistické střední hodnoty.  

 
OV nevysvětluje, co lze považovat za určení obvyklé ceny, které vychází z vyhodnocení 
souboru upravených cen. Ve shodě s dosavadní znaleckou praxí, dosavadního komentáře MF 
k ceně obvyklé lze za takové vyhodnocení považovat odpovídající statistické vyhodnocení.  
Může to být prostý aritmetický průměr, váženým aritmetickým průměrem, medián, modus. 
Vhodná volba střední hodnoty je velmi důležitá s ohledem na variabilitu souboru získaných dat 
po úpravách. 
 
§ 1a odst. 3 OV 
Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí 
být z ocenění zřejmý a doložený.  
Zhotovitel musí údaje závazně doložit, řešeno v čl.7 „Standardů“  
  
§ 1a odst. 4 OV 
Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, 
které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich 
výsledky.  
Z kontextu lze dovodit, že je to doloženo analýzou trhu, kde se hledá soubor stejných nebo 
obdobných předmětů se sjednanou cenou. Zhotovitel takový soubor musí konkrétně doložit 
současně s odůvodněním, proč nelze indikované stejné, popřípadě obdobné předměty použít 
pro určení obvyklé ceny. 
 
Obvyklá cena se určuje závazně jednou veličinou (zpravidla střední hodnotou) v rámci 
rozpětí souboru upravených cen. Lze mít za to, že tímto je určena jedna cena a je uvedena i 
skutečnost, snižující přesnost závěru. 
       

Čl. 6. 2. 9. 
Určení tržní hodnoty 

§ 1b OV 
(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na 
základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového 
nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a 
předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.  
(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho 
nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně 
přípustné a ekonomicky proveditelné.  
 (3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, 
včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.  
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Určení tržní hodnoty ve smyslu její definice umožnuje výběr více způsobů oceňování, a to 
zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Znalecká teorie a praxe 
používá různé definice těchto způsobů. Máme za to, že za relevantní lze považovat definice § 
2 odst. 9) ZOM: 
Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je: 
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,  
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo 

z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace 
tohoto výnosu (úrokové míry),  

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením 
z ceny jiné funkčně související věci. 

 

• Nákladový způsob se aplikuje především u staveb. Nákladovým způsobem nelze určit 
hodnotu pozemku. Pozemek je nereprodukovatelný přírodní zdroj, u kterého nedokážeme 
vyčíslit náklady na jeho pořízení. Lze pouze indikovat náklady na jeho zhodnocení 
inženýrskými sítěmi, melioračními opatřeními, lze vyčíslit náklady na odstranění 
ekologické zátěže, náklady na odstranění nevhodné stavby.  

• Pro určení ceny předmětu výnosovým způsobem je nutné mít relevantní výnos z předmětu 
ocenění, to je nutné průkazně doložit nejlépe obvyklým nájemným určeným dle definice 
obvyklé ceny. 

• Pro určení ceny předmětu porovnávacím způsobem je nutné postupovat analogicky a 
přiměřeně jako u určování obvyklé ceny porovnáním, závazně je nutné vycházet ze 
sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů s doložením stejně jako u obvyklé 
ceny. Způsob porovnávací je nesporně považován znaleckou teorií a praxí za 
nejobjektivnější. Pro její aplikaci musí být splněna podmínka, že se srovnatelnými předměty 
se obchoduje a údaje o sjednaných cenách jsou dostupné.  

• Tržní hodnota se určuje na základě více hodnot (nákladové, výnosové a porovnávací). Jde 
o komplexní přístup, kdy zhotovitel musí na základě tří možných dílčích způsobů ocenění 
určit tržní hodnotu. V této souvislosti je často používán pojem rekonciliace, za který je 
považován proces, při kterém zhotovitel ocenění na základě dílčích indicií konkretizuje 
konečnou finální hodnotu a cenu.      

 
Tržní hodnota se určuje závazně jednou veličinou v rámci tří možných dílčích postupů.  
 

Čl. 6. 2.10. 
Závazně určením obvyklé ceny případně tržní hodnoty společně se zjištěnou cenou 

 
§ 1 c OV 
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 (1) Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty se určí i cena zjištěná. 
Případné rozdíly v ocenění je třeba náležitě odůvodnit.  
 (2) Odstavec 1 se nepoužije v případě ocenění předmětu zajištění pro účely související s 
činností banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.  
Zadavatel požaduje, aby zhotovitel spolu s určením požadované obvyklé ceny nemovité věci 
nebo při určení tržní hodnoty, když nejde určit cena obvyklá, byla určena cena zjištěná. 
Zadavatel požaduje případné rozdíly v ocenění náležitě odůvodnit. Tento požadavek je závazně 
stanoven v OV a je nutno ho striktně dodržovat 
 

Čl. 6. 2. 11. 
Zaokrouhlování výsledků 

§ 50 OV 
Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. 
Zadavatel požaduje zaokrouhlení ceny zjištěné dle OV. U obvyklé ceny a tržní hodnoty nejsou 
dle ZOM a OV závazně určena pravidla zaokrouhlování. Zadavatel doporučuje tyto ceny 
zaokrouhlovat analogicky jako cenu zjištěnou, tedy na desetikoruny. Tento postup nesmí však 
být v rozporu s požadavkem dle § 28 zákona č. 254/2019 Sb. Pokud by doporučený způsob 
zaokrouhlování obvyklé ceny a tržní hodnoty byl v rozporu s § 28 zákona č. 254/2019 Sb., 
zhotovitel zvolí vhodný způsob zaokrouhlení dle specifik konkrétního oceňovacího případu.   
V objednávce je specifikováno, zda je zaokrouhlení požadováno samostatně pro oceňovaný 
dílčí předmět, případně pro soubor oceňovaných dílčích předmětů. Pokud je požadováno 
zaokrouhlení cen dílčích předmětů, které jsou součástí souboru předmětů převáděných na 
jednoho nabyvatele, oceňuje se jako soubor předmětů. Samostatné zaokrouhlení má důvody 
účetně evidenční a nemůže to mít vliv na ocenění.   
 

Čl. 7 
Popis oceňovaného majetku (věcí, práv a jiných majetkových hodnot) 

Popis oceňovaného majetku musí být komplexní a úplný z hlediska cenotvorných faktorů při 
určování ceny zjištěné, obvyklé ceny, tržní hodnoty, případně při určování ceny podle 
kteréhokoliv oceňovacího předpisu. 
Popis se skládá z informací z dostupné ověřitelné písemné listinné dokumentace nebo 
internetových zdrojů a vlastní prohlídky oceňovaného majetku a dle situace také srovnatelných 
předmětů. 
Zpracovatel ZP musí zjistit a doložit: 

• Údaje z operátu katastru nemovitostí, závazně se dokládají listem vlastnictví, nebo jiným 
obdobným dokumentem. 

• Údaje z územně plánovací dokumentace, závazně se dokládá „Územně plánovací informace 
podle § 21 stavebního zákona.  V případě, že je prováděno šetření stavu objektu v minulosti, 
je možné doložit jiný úředně ověřený dokument (například Územní plán). Pokud je 
pozemek oceňován jako stavební, není nutné dokládat územně plánovací informaci podle § 
21 stavebního zákona. Tuto informaci mohou nahradit i jiné odpovídající dokumenty 
(například územní rozhodnutí). 
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• Dokumentaci o dalších cenotvorných faktorech. 

• Všechny údaje z internetových zdrojů budou ověřitelné kopií stránky. 
Prohlídka oceňovaného předmětu 
Prohlídkou oceňovaného majetku (věcí, práv a jiných majetkových hodnot) a služeb a 
srovnatelných předmětů se stanovuje: 

• Identifikace objektu v terénu, skutečný stav věci nemovité a jeho skutečné využití.  

• Prohlídka oceňovaného majetku musí být doložen fotodokumentací pořízenou zhotovitelem 
ZP. Fotodokumentace počtem a kvalitou odpovídá znaleckému úkonu. Fotodokumentace 
musí být čitelná, řádně popsána. Musí být jasné, který předmět nebo jeho část zobrazují a 
označená autorem fotodokumentace a datem vzniku. Prohlídka musí být vždy závazně 
doložena minimálně jednou vlastní fotografií a minimálně jedním snímkem ortofotomapy 
z KN. Vedle závazného pořízení vlastní fotodokumentace je možné doplnit podklady 
fotodokumentací z internetu, s citací zdroje. Vydávat cizí fotodokumentaci za vlastní není 
přípustné. Pokud je to nutné pro odůvodnění je pořízena fotodokumentace také u 
srovnatelných předmětů 

• Znalecké úkony pro ocenění náhrad za nevydané nemovitosti (v minulosti) budou podle 
situace opatřeny dostupnými dokumenty z jiných například historických archivů.  

• Prohlídka oceňovaného majetku je závazná a zhotovitel ZP ji musí provést osobně. 
Prohlídka porovnatelných předmětů se provádí, pokud to je nutné pro odůvodnění. 

Prohlídku je možné vypustit pouze z objektivních důvodů, pokud je bezpředmětná, nebo ji není 
možné provést, například u věcí nemovitých, které zanikly, a přesto se oceňují (například při 
ocenění náhrad za nevydaný majetek). 
  

Čl. 8 
Závěrečný výrok o ceně 

• Znalec musí s přihlédnutím k § 28 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech vyslovit o každé určené ceně jednoznačný závěr a pokud 
podklady a metodika neumožnuje vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec skutečnost 
snižující přesnost závěru.  

• V souladu s dnešní znaleckou praxí se cena „určuje“. Závěrečný výrok o ceně musí 
vyjadřovat, jaká cena (hodnota) byla určena, k jakému datu, účelu, a jaké je období její 
platnosti. 

• Období platnosti ceny se neuvádí jen v případech, kdy je to výslovně uvedeno 
v objednávce.  

• U zjištěné ceny je období platnosti ceny adekvátní platnosti a účinnosti vyhlášky (případně 
změnám předmětu ocenění). U obvyklé ceny a tržní hodnoty se závazně uvede v řádu 
měsíců, jak dlouho bude platná za předpokladu, že se podmínky na trhu výrazně nezmění. 

• Výrok o ceně zjištěné a obvyklé může pozbýt platnosti, pokud se změní charakter a využití 
oceňovaného objektu v období po datu zhotovení, místního šetření (územní rozhodnutí, 
kontaminace oceňovaného pozemku, požár oceňované budovy) a to až do období 
uskutečnění převodu. 
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• DPH při ocenění majetku a závěrečném výroku o ceně. 
o Cena zjištěná je bez DPH. 
o Zadavatel požaduje, aby výsledná obvyklá cena a tržní hodnota oceňovaného 

majetku byla určena bez DPH stejně jako u ceny zjištěné. To je logicky nutné pro 
korektní závazné odůvodnění rozdílů mezi obvyklou cenou, případně tržní hodnotou 
a cenou zjištěnou. 

Cena zjištěná je v současnosti považována za cenu bez DPH, to lze dovodit z judikatury NSS 
č.j. 10 Afs 178/2015-39 ze dne 11.srpna 2016. Ve věci DPH při určování obvyklé ceny (tržní 
hodnoty) lze akceptovat stanovisko Ministerstva financí č.j. MF-2514/2018/2602–2 ze dne 9.2. 
2018. Dle tohoto stanoviska je při určování obvyklé ceny pouze na znalci, jaké ceny 
z realizovaných prodejů do porovnávaných vzorků zahrne. Rozhodující je, aby částky bez daně 
nebyly porovnávány s částkami s daní. Analogicky je to nutné řešit při nákladovém a 
výnosovém způsobu ocenění v rámci určování tržní hodnoty.   

Čl. 9 
Řešení právních otázek 

Zhotovitel znaleckého posudku řeší pouze otázky skutkové a odborné (jaká je požadovaná 
cena), řešení otázek právních zhotoviteli nepřísluší. 
 
 

Čl. 10 
Vady znaleckého posudku 

Neodůvodněný pohyb znalce mimo tento „Standard“ je považován SPÚ za důvod nepřevzetí 
znaleckého posudku pro nezpůsobilost sloužit svému účelu. Znalecký posudek je nezpůsobilý 
sloužit svému účelu, pokud má vady. Za vadu jsou považovány všechny rozpory poskytnutého 
plnění s právními předpisy, rámcovou dohodou (smlouvou), objednávku a těmito standardy. 
Způsob řešení odstranění vad je řešen rámcovou dohodou. Odstranění vad se provede dodatkem 
ZP. V případě značného rozsahu opravovaných vad je vhodné a možné předložit nový znalecký 
posudek, kterým je nahrazen vadný ZP.  

Čl. 11 
Námitky k ocenění již převzatého znaleckého posudku a způsob jejích vypořádání 

Zhotovitel je dle smluvního vztahu s SPÚ povinen se vyjádřit a vypořádat se se všemi 
námitkami vůči ocenění majetku v již převzatém ZP. Určenou cenu majetku buď písemně 
potvrdí, nebo ji (pokud uzná námitky za oprávněné) určí jinak dodatkem ke znaleckému 
posudku. V případě značného rozsahu námitek a provedených oprav je vhodné a možné 
předložit nový znalecký posudek, kterým je nahrazen rozporovaný (vadný) již převzatý ZP.  

Čl. 12 
Ocenění mimo rámec standardu 

V případě, že „Standard“ podle názoru zhotovitele ZP neumožňuje plnit dílo podle zadání, 
případně by podle jeho názoru vedl standard k ocenění v rozporu s platnými právními předpisy, 
je znalec povinen toto sdělit zadavateli a jednoznačně uvést důvody nedodržení standardu. 
Případy ocenění mimo standard musí být smluvními stranami písemně dohodnuty před 
odevzdáním ZP.  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 319 

Čl. 13 
Jiné ustanovení 

Postupy ocenění majetku, které nejsou řešeny v tomto standardu, se řídí zásadami dobré 
oceňovací praxe s využitím adekvátních právních předpisů, standardů postupů a metodik po 
vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele. 
  

Čl. 15 
Závěrečné ustanovení 

 Pokud bude nutné „Standard“ novelizovat v souvislosti s poznatky aplikační praxe právních 
norem výkonu znalecké činnosti a pro oceňování majetku, budou o tom zhotovitelé bez 
zbytečného odkladu vyrozuměni. SPÚ předpokládá, že zhotovitelé budou případné změny 
akceptovat.   
 

6 LITERATURA 
[1] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
[2] Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. 
[3] BRADÁČ, A. POLÁK, P. Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 
2021. Soudní inženýrství, 2020,31(4),49-66. ISSN 1211- 443X. 
[4] Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
[5] Vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti. 
[6] Vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném. 
[7] Vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých 
znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními 
komorami a specializační studia pro obory a odvětví.  
[8] Komentáře. Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb) od 1.1.2014. 
[online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2014.  
[9] POLÁK, P. Oceňování majetku státu. S majetkem státu se musí řádně hospodařit. Česká 
komora odhadců majetku, Odhadce 2011, XVII/3-4, s.57-60.ISSN 1213-8223. 
[10] ZAZVONIL, Z. Odhad hodnoty nemovitostí. Ekopress, 2016 Praha, 454 s. ISBN 978-80-
86929-88-0. 
[11] KALABIS, P. Studie koexistence dvou oceňovacích systémů v ČR (administrativní a 
tržní). Česká komora odhadců majetku, Odhadce 2011, XVII/1, s.33-42.ISSN 1213-8223. 
[12] TELEC, I. Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí. Bulletin-advokacie.cz. 
3.8.2015 

[13] BUUS, T. Problémy s vymezením „Obvyklé ceny“ Bullletin advokacie 7-8/2018, s.54-59. 
ISSN 1805-8280 (online).  
[14] KŘÍSTEK, L. Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem. Bulletin-advokacie.cz 1-
2/2019, s.38-43. ISSN 1805-8280 (online). 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 320 

[15] IVSC: Mezinárodní oceňovací standardy 2017. Ekopress, 237 s. ISBN 978-80-878665-
44-6. 
[16] Standard 1 ON VŠE (návrh č.2)  
[17] VALA, V., SADÍLEK, A., HAKL F. Standardy zpracování znaleckých posudků pro 
oceňování majetku ve vlastnictví státu, se kterým má příslušnost hospodařit státní pozemkový 
úřad. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019, s. 389-414. ISBN 78-
80-214-5708-9.  
[18] SADÍLEK, A.; VALA, V.; HAKL, F.; MAČUROVÁ, E. Nová právní úprava výkonu 
znalecké činnosti a oceňování majetku. TZB-info, 2021, roč. 23, č. 38, ISSN: 1801-4399. 
 
 
  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 321 

DOBRÁ VÍRA V ZÁPISY V KATASTRU 
GOOD FAITH IN CATASTER RECORDS 

Vitulová Naděžda 
Katastr nemovitostí je od 1. 1. 2014 označen jako veřejný seznam a v souladu s novým 
občanským zákoníkem č. 89/2012 sb. je tento veřejný seznam založen na několika zásadách. 
Katastr nemovitostí je souborem údajů o vybraných nemovitostech dle zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon a veřejnost, zejména odborná veřejnost, která z údajů katastru při své činnosti 
velmi často vychází, by měla být se zásadami obeznámena a následně při oceňování nemovitostí 
a zejména při jednání s vlastníky nemovitostí, by měla poukázat na případné nesoulady mezi 
údaji o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí proti skutečnosti. 
Začíná již devátý rok správy katastru podle výše uvedeného katastrálního zákona ve znění dnes 
již 12 novel a prováděcí vyhlášky č. 357/2013 Sb. ve znění dvou novel, kdy toto období je 
možné označit druhou etapou správy katastru. První etapou je pak možné označit období od 
1.1.1993 do konce roku 2013, kdy správa katastru probíhala částečně na jiných zásadách , 
zejména z důvodu rozdílných postupů při zápisu a výmazu práv. 
Podle odborné literatury hlavní role veřejného seznamu z pohledu nového občanského 
zákoníku jsou definovány takto: 

• veřejným seznamem se rozumí ten seznam, do kterého může každý volně nahlížet 
• veřejný seznam je nástrojem zajištění publicity věcných práv a mají chránit dobrou víru 

osob v to, že co je ve veřejném seznamu psáno, je také dáno, a co v seznamu schází, má 
znamenat, že ani ve skutečnosti není 

• ochranou nabyvatele práva má být to, že údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou 
považovány za přesné a spolehlivé a nelze se jen tak dovolávat své neznalosti 

Splnění významné role volného bezplatného nahlížení do katastru je zajištěno pro širokou 
veřejnost prostřednictvím aplikace ČUZK „Nahlížení do katastru“ nebo je možné nahlédnout 
do katastru přímo na katastrálním pracovišti v čase a místě pro tyto účely určené. 
Vedle volného „nahlížení do katastru nemovitostí“ je ale nutné „rozumět“ údajům evidovaným 
v katastru tak, aby bylo možné po porovnání se skutečným stavem v terénu správně vyhodnotit, 
zda bude možné realizovat zamýšlené záměry při dalším nakládání s nemovitostmi. 
Uvedené se týká především „technických údajů“ evidovaných k nemovitostem. Současně je 
nutné sledovat údaje o vlastnickém právu, ale i jiných právech zapisovaných do katastru 
v souladu s ust. § 11 katastrálního zákona a rovněž je nutné věnovat pozornost informacím 
souvisejících s právy, tzn. zápisům poznámek zapisovaných dle ust. § 23, § 24 a § 25 
katastrálního zákona i zápisům upozornění zapisovaných do katastru dle ust. § 4 odst. 1  písm. 
f/ ve spojení s ust. § 21 katastrální vyhlášky. 
Veřejný seznam ,  katastr nemovitostí, zahrnuje tedy informace o vybraných  nemovitostech : 
a/ pozemky s označením parcelním číslem podle příslušnosti do katastrálního území 
b/ druhy pozemků dle jejich charakteristik uvedené v příloze č.1 katastrální  vyhlášky 
c/ způsoby využití pozemků dle přílohy č. 2 katastrální vyhlášky 
d/ typy a způsoby využití staveb dle přílohy č. 3 a č. 4  katastrální  vyhlášky 
e/ údaj o dočasné stavbě dle ust. § 4 odst. 1 písm. d/ katastrálního zákona 
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f/ výměry parcel v souladu s ust. 2 písm. g/ katastrálního zákona ve spojení s ust. § 10 odst. 4 
katastrální vyhlášky 
g/ typ a způsob využití jednotek dle přílohy č. 5 a č. 6 katastrální vyhlášky 
h/ typ a způsob ochrany nemovitostí 
ch/ geometrické a polohové určení nemovitostí, které souvisí s „kvalitou“ digitální katastrální 
mapy 
i/ údaje o osobách – fyzických a právnických 
j/ vlastnická práva 
k/ jiná práva evidována k osobám nebo nemovitostem 
l/ údaje související s právy – poznámky 
m/ upozornění 
Pro zápisy nejen práv do katastru nemovitostí jako veřejného seznamu platí tyto zásady 
stanovené k  1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku .  89/2012 Sb. : 

• zásada intabulace- ke vkladu práva, změně či výmazu práva dochází pouze na základě 
pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu 

• zásada priority – katastr nemovitostí dodržuje pořadí zápisů 
• zásada veřejnosti – každý si může z katastru pořizovat výpisy, opisy, nahlížet do 

katastru 
• zásada oficiality – zápisy se provádí z úřední povinnosti 
• zásada legality – zápisy v katastru nemovitostí jsou platné, pokud jsou v souladu 

s danými zákony 
• zásada dobré víry – důvěra v zápisy v katastru nemovitostí 

Po osmi letech správy katastru, dle poznatků z praxe a z judikatury je již možné poukázat na 
některé ze zásad výše uvedených a jejich odlišnosti od původního stanovení jejího významu. 
Podle zásady intabulace mělo od 1. 1.2014 docházet k zápisu, výmazu nebo změně práva 
vkladovým principem, a to dle listin soukromých i veřejných a rovněž uvedené mělo platit pro 
práva sjednána smluvně či vzniklá ze zákona,což v 1. etapě správy katastru bylo řešeno dílem 
vkladem a dílem záznamem.  
Ke změně této zásady dochází od 1. 1. 2021, podle novely katastrálního zákona č. 481/2020 
Sb.. Touto novelou dochází převážně k novele příslušných ustanovení zákona o pozemkových 
úpravách č. 139/2002 Sb. ,  ale současně novelou ustanovení § 62 odst. 3 a odst. 4 katastrálního 
zákona je upraven výmaz zástavních práv a věcných břemen /osobní služebnosti/přenesených 
do katastru z bývalé pozemkové knihy, zemských desk nebo železničních knih. Pro výmaz 
těchto práv je katastrálnímu úřadu k výmazu předkládáno ohlášení vlastníka sepsané ve formě 
notářského zápis a při výmazu se postupuje přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem. Jedná 
se tedy o odlišný postup při výmazu těchto práv. Podle důvodové zprávy k novele tohoto 
ustanovení je tato změna odůvodněna takto: 
„Důvodem je skutečnost, že oprávněnou osobu nelze v těchto případech reálně dohledat a 
komunikovat s ní, vkladové řízení probíhá pouze formálně, znamená to pouze zbytečnou 
administrativní zátěž…“    
Řešení výmazu osobních služebností je svěřeno katastrálním úřadům dokonce i v procesu 
revizí/ viz ust. § 35 odst.2  katastrálního zákona/,  v  procesu obnovy katastrálního operátu/ viz 
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ust. § 40 odst. 3, odst. 6   katastrálního   zákona a to za významné součinnosti s obcemi, na 
jejímž území se zatížená nemovitost nachází. Pro tuto změnu byla využita „myšlenka nového 
občanského zákoníku- má se za to, že toto právo zaniklo.“ 
Zásadu priority veřejnost vnímala za základní zásadu katastrálních úřadů, že zápisy práv budou 
prováděny vždy v pořadí došlých návrhů na vklad, kdy pro údaj o pořadí svědčilo datum a čas 
s přesností na minuty, kromě výjimek tak, jak vyplývá z ustanovení § 19 odst. 1 katastrální 
vyhlášky. 
Od 1. 4. 2017 novelou katastrální vyhlášky č. 81/2017 Sb. bylo ustanovení § 19 katastrální 
vyhlášky doplněno v odst. 4  takto : 

§ 19 
Údaje o pořadí 
(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav nebo vzniklo-
li zástavní právo k nemovitosti zastavením obchodního závodu (dále jen „závod“), ke kterému 
nemovitost náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zápisu zástavního práva do Rejstříku 
zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí 
zástavního práva vzniklého zastavením závodu doba vzniku vlastnického práva k této 
nemovitosti. 
Podle důvodové zprávy bylo reagováno na potřebu praxe, kdy bylo nutné údaj o pořadí 
zástavních práv k rozestavěné stavbě a závodu do katastru nemovitostí „přenést“ z Rejstříku 
zástav. Postup a listina jsou upraveny v téže novele v ust. § 67 odst.5   katastrální vyhlášky. 
Tato novela upřesnila postupy katastrálních úřadů, které vyplývají z příslušných ustanovení 
nového občanského zákoníku., kdy tato stanoví pro vznik zástavního práva k rozestavěné 
stavbě, závodu formu notářského zápisu a nutnost zápisu do Rejstříku zástav, který spravují 
notáři. Z Rejstříku zástav se zástavní právo vlastně pouze přenáší s časovým odstupem do 
katastru nemovitostí a to s údajem o pořadí shodným s datem zápisu do Rejstříku zástav. Tímto 
postupem může nastat porušení pořadí zapsaných jiných práv dle návrhů předložených 
katastrálnímu úřadu dříve, než došlo k přenesení zástavního práva z Rejstříku zástav.  
Zásada veřejnosti , zejména „Nahlížení do katastru“byla velmi diskutována od 4. 4 .2021, kdy 
bylo na stránkách www.cuzk.cz zveřejněno upozornění uživatelům na připravované změny 
v  aplikaci „Nahlížení do katastru“.  Anonymním / nepřihlášeným/ uživatelům měly být 
zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních bez uvedení vlastníků, 
jiných práv, poznámek, upozornění. Podněty odborné veřejnosti přispěly ke konečné úpravě 
pro „Nahlížení do katastru“ tak, že od 12. 6. 2021 mohou i nepřihlášení uživatelé využívat 
oblíbenou aplikaci „Nahlížení do katastru“s tím, že musí pouze překonat test CAPTCHA. I 
tento závěr je možné hodnotit velmi pozitivně, protože tuto aplikaci pro svou potřebu využívá 
většina uživatelů. 
Tato aplikace slouží pro širokou veřejnost jak odbornou, tak i „neodborníky“. Možnost 
nahlédnout do katastru má sloužit k ochraně práv každého vlastníka nebo jiného oprávněného, 
tj. osoby evidované jako oprávněná z jiného práva / viz § 4 odst. 1 písm.e/katastrálního zákona/. 
Nahlížení do katastru je velice důležité, neboť zápisy poznámek či upozornění a některých 
jiných údajů katastru jsou prováděny katastrálními úřady z úřední povinnosti na návrh 
příslušného orgánu veřejné moci, jejichž povinnost vyplývá z ustanovení § 39 katastrálního 
zákona a § 38 katastrální vyhlášky, kdy toto ustanovení souvisí se zápisy změny údajů o typu a 
způsobu ochrany nemovitostí, zejména spojených se způsoby ochrany uvedených v příloze č. 
7 katastrální vyhlášky. V posledních létech bez vědomí vlastníků byly do katastru u tisíce 
nemovitostí provedeny zápisy způsobu  ochrany – „ochr.pásmo nem.kult.zóny,rezervace 

http://www.cuzk.cz/
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nem.kult.pam.“ Katastrální úřady v těchto případech vlastníkům nezasílá žádné informace o 
podaném návrhu změny zápisu ani vyrozumění o provedeném zápisu. 
V této části příspěvku je vhodné upozornit i na změnu již od 1. 4. 2017, která souvisí se změnou 
zápisu údaje o dobývacím prostoru. Tento údaj se změnil ze způsobu ochrany na zápis 
upozornění dle § 21 písm.k/ katastrální vyhlášky. Tato změna je dále podložena v novele 
horního zákona č. 88/2021 Sb. / novela zákona č. 44/1988 Sb./, kdy tento údaj se stává 
referenčním údajem zapisovaným do základního registru RUIAN dle zákona č. 111/2009 Sb. o 
základních registrech. Zápisy těchto údajů jako upozornění budou přebírány katastrálními 
úřady automatizovaně. 
Široké veřejnosti je registr RUIAN znám, neboť od 1. 7. 2012 je povinností stavebních úřadů 
zapisovat do tohoto registru stavby s číslem popisným nebo číslem evidenčním a obce, není-li 
dohodnuto se stavebními úřady jinak, zapisují do registru stavby bez čísel popisných a čísel 
evidenčních, mají-li být do katastru zapsány jako samostatné stavby, jako stavba na pozemku 
nebo jako součástí pozemku. Každý vlastník nebo jiný oprávněný zpravidla sleduje v 
„Nahlížení do katastru“ svá práva, ale vedle práv jsou velmi významné i dostupné informace o 
zápisu poznámky, upozornění případně i zápisy údajů provedených z úřední povinnosti. 
Odborná veřejnost by pak podle mého názoru měla využívat mimo výpisů z katastru 
nemovitostí i nahlížení do katastru a upozorňovat na případný rozpor údajů v katastru proti 
skutečnosti v terénu a to zejména v technických údajích. Jedná se o údaje o druhu pozemků, 
způsobu využití a o „velikost pozemku“. 
Pod „velikost pozemku“ je možné podřadit tvar pozemku, kvalitu hranic pozemku, způsob 
určení výměry pozemku. Pro znaleckou činnost je sice závazný právní předpis, tzn. zákon č. 
151/1997 Sb. o oceňování  majetku  a vyhlášky č. 441/2013 Sb. , ale  i z ust. § 9 odst. 5 zákona 
o oceňování jasně vyplývá :  „ Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného 
v katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a 
skutečnému stavu se vychází při oceňování ze skutečného stavu. „ 
Odstraňování rozdílného stavu evidovaného v katastru nemovitostí proti skutečnému je 
v současné době věnována velká pozornost ze strany katastrálních úřadů ,  které ve spolupráci 
s obecními úřady, stavebními úřady i orgány ochrany zemědělského a lesního půdního fondu a 
až následně s dotčenými vlastníky ,  řeší způsob  nápravy .  Tyto úkony jsou prováděny při 
revizích katastru a obnově katastrálního operátu, což jsou v současné době nejsledovanější 
činnosti katastrálních úřadů. Veřejnost i k těmto údajům klade otázky spojené s dobrou vírou 
v zápisy v katastru, pod kterou zahrnuje nejen otázku zápisu práv, ale i ostatních technických 
údajů evidovaných v katastru. 
„Dobrá víra“ je vlastně jedna ze zásad související s údaji ve veřejném seznamu , tedy i katastru 
a je možné tuto zásadu spojit se zásadou legality. Zápisy v katastru jsou v souladu s právními 
předpisy, kterými se činnost katastrálních úřadů řídí, tzn. podle katastrálního zákona a 
katastrální vyhlášky, ale je nutné upozornit, že zápisy jsou prováděny podle listin, které jsou 
k zápisu vkladem, záznamem, k zápisu poznámkou, zápisu upozornění nebo jiného údaje 
katastrálnímu úřadu předloženy a přezkum těchto návrhů je jasně upraven v ust. § 17, § 20, § 
21, § 26 a § 31 katastrálního zákona. Katastrální úřady jsou těmito ustanoveními vázány a svou 
pravomoc nemohou rozšiřovat, což již ve svých rozhodnutích vyjádřil i Nejvyšší správní soud. 
Z uvedeného je zcela zřejmé, že zápisy provedené v katastru nemusí být zcela v souladu 
s jinými právními předpisy. Vlastníkům a oprávněným osobám je dána pravomoc využívat   
možnosti zápisů příslušné poznámky či poznámky spornosti dle ustanovení § 984, § 985 a § 
986 nového občanského zákoníku. 
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Ze strany Nejvyššího správního soudu jsou často řešeny tzv. „chybné zápisy“ související se 
zápisy práv, např. zápisy spojené s vlastnictvím manželů nebo pouze jednoho z manželů, se 
zápisy spoluvlastníků, se zápisy dočasných staveb, staveb evidovaných v katastru na více 
pozemcích. Judikatura  v současnosti řeší otázky nabytí práva nejen od nevlastníků ,  ale také 
nabytí pozemku v hranicích odlišných ve skutečnosti v terénu proti  evidovaných, zobrazených 
v katastru nemovitostí. 
A s hranicemi souvisí i výměra evidována v katastru, což je z hlediska ustanovení § 51 
katastrálního zákona nezávazný údaj, ale z pohledu právních předpisů, kterými se řídí znalecká 
činnost, jde o významný údaj, se kterým znalci pracují při výpočtu ceny nemovitostí. Pokud 
není výměra v katastru stanovena  výpočtem  ze souřadnic lomových bodů na hranicích 
určených v S-JTSK, viz.  Ustanovení   § 10 odst.4  katastrální  vyhlášky, pak je nutné vnímat 
možnou odchylku ve výměře evidované k pozemku. Odchylka pak souvisí s kvalitou katastrální 
mapy, v níž je pozemek jako parcela zobrazen. Rozdíl ve výměře je odvislý od kvality 
lomových bodů na hranicích a rozdíl nemusí být pouze v jednotkách, ale i desítkách m2, což 
ocenění pozemku může být ve výsledku významně ovlivněno. Zda jsou hranice pozemku 
zobrazené v katastrální mapě v „nejvyšší kvalitě“, jak je určena výměra k tomuto pozemku, pak 
tyto informace jsou dostupné z aplikace „nahlížení do katastru“. Sporné otázky hranic a s nimi 
spojenou otázku velikosti výměry řeší soudy v otázce vydržení, kdy často nabyvatel práva 
nabude pozemek v hranicích dle skutečnosti v terénu, pokud jsou takto v terénu znatelné. Je 
zřejmé, že se mnohdy jedná o velmi složité situace, dle mého názoru dlouholetého 
„katastrálního úředníka“, osoba, která pracuje s informacemi v katastru nemovitostí, která zná 
nemovitost z pohledu skutečného stavu v terénu, by mohla být nápomocna k poučení 
veřejnosti, tzn. osoby prodávající, případně osoby jako nabyvatele práva, jaké skutečnosti 
mohou nastat, pokud jejich údaje k nemovitostem nebudou mít „ nejlepší vypovídací hodnotu“. 
Závěrem je nutné uvést, že tento příspěvek není nijak zaměřen k účelu kritiky činností ani 
znalců, geodetů, realitních makléřů …, ale k zamyšlení, neboť oni jsou schopni jako první výše 
uvedené nedostatky odhalit a na tyto nedostatky upozornit.  
Ve své praxi činného pracovníka resortu, ale i v současnosti často na setkáních jsou řešeny 
otázky : 

• Proč je v katastru evidován jen jeden z manželů, když nemovitost nabýval dle kupní 
smlouvy za trvání manželství? 

• Jak cenu nemovitosti může ovlivnit zápis poznámky, která ve výsledku způsobí, že 
nabyvatel práva „o nemovitost přijde“ ? 

• Jak ovlivní cenu nemovitosti skutečnost, že pozemek není přístupný z veřejné 
komunikace? 

• Proč garáž nemůže být vedlejší stavbou, když leží na témže pozemku jako stavba hlavní 
a je k takovému určení samotným vlastníkem určena? 

• Proč jsou jednotky vymezeny v budově, která je součástí jednoho pozemku, ale ve 
skutečnosti leží i z části na jiném pozemku nebo v podzemním podlaží zasahuje pod 
jiný pozemek? 

• Je možné nakládat s pozemkem, když se na něm nachází stavba neevidovaná v katastru? 
• Je možné nakládat se stavbou, ke které není zobrazená přístavba a která je zčásti na 

cizím pozemku? 
• Je možné nakládat s jednotkou evidovanou jako byt, ale dle dokladu stavebního úřadu 

se jedná o nebytový prostor? 
• Proč nabyvatel zjistí, že se na zakoupený pozemek „nevejde“ stavba, protože je 

pozemek ve skutečnosti o 2m užší, než je míra odsunutá z mapy? 
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Mnohdy se jedná o oprávněné dotazy, které ale souvisí s historií samotného obsahu údajů 
v katastru, se samotnou správou katastru a pravomocemi katastrálního úřadu. 
Katastrální úřad při své činnosti musí zabezpečit správnost postupů při zápisu změn dle 
předložených návrhů, zejména u vkladového řízení musí zajistit: 

• správné doručování vyrozumění o „plombě“ 
• doručení veškeré korespondence na správné adresy dle příslušných evidencí 
• správné doručení vyrozumění o provedeném zápise 
• dodržování ochranné 20ti denní lhůty pro zápis práva do katastru tak, aby v nutném 

případě mohl dotčený vlastník podat příslušný žalobní návrh, návrh na zápis poznámky 
spornosti 

Postupy mají katastrální úřady upraveny ve svých právních předpisech, správním řádu a 
zejména pro sjednocení postupů všech katastrálních úřadů i v Návodu pro správu katastru, 
v Jednacím řádu katastrálních úřadů. 
Pro osvětu veřejnosti je však nezbytná součinnost nejen katastrálního úřadu s vlastníky a jinými 
oprávněnými, ale i s osobami, které odborně pracují s údaji katastru a mohou „dobrou radou“ 
vlastníky oslovit, ale zejména mohou ve svém např. znaleckém posudku na zjištěný nesoulad 
upozornit. 
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ÚVOD DO FORENZNEJ ANALÝZY BLOCKCHAINU 

AN INTRODUCTION TO FORENSIC ANALYSIS OF BLOCKCHAIN 
Ing. Juraj Forgács1), JUDr.Martin Hergovič2), Mgr. Sebastián Hospodár3), Mgr. Lenka 

Bónová4) 

ABSTRAKT: 
Technológia blockchainu umožňuje vytvorenie zdieľaných pamätí bez centrálnej administrácie, 
ktorých integrita je zabezpečovaná pomocou rôznych algoritmov konsenzu. Vďaka nim je 
možné vytvoriť digitálnu vzácnosť, ktorá je základom novej triedy majetku – kryptoaktív. 
Celková hodnota kryptoaktív narástla z nuly na viac ako 1,5 bilióna dolárov v priebehu 13 
rokov, pričom vzhľadom na svoj charakter likvidného a ľahko prenositeľného druhu aktív na 
doručiteľa dala vzniknúť obavám o možné zneužitie na kriminálne účely. Zatiaľ čo právna 
teória a regulácia kryptoaktív ešte len vzniká, paralelne vznikajú technické nástroje na analýzu 
blockchainovej pamäte. Pomocou týchto nástrojov je možné docieliť analýzu jednotlivých 
transakcií vrátane ich histórie a pôvodu prostriedkov, navyše je tiež možné agregovať dáta a 
získať komplexný odhad rozsahu používania kryptoaktív na rôzne, napríklad aj kriminálne 
účely. V neposlednom rade technológie blockchainovej analýzy prispievajú k prevencii. 
V súčasnosti na základe rôznych odhadov len 0,15 % objemu transakcií vykonaných 
v kryptoaktívach súvisí s nelegálnymi činnosťami, pričom tento trend má klesajúcu tendenciu. 
Povinnosti implementácie nástrojov blockchainovej analýzy môžu byť v budúcnosti súčasťou 
licenčného procesu pre služby spojené s kryptoaktívami. 

ABSTRACT: 
Blockchain technology allows for the creation of shared memory without a central 
administration, the integrity of which is ensured by various consensus algorithms. Thanks to 
these algorithms, it is possible to create a true digital scarcity that forms the basis for a new 
class of assets - the cryptoassets. The total value of cryptoassets has grown from zero to more 
than $1.5 trillion within 13 years. However, as liquid and easily transferable bearers' assets, 
they have raised concerns about the possibility of misuse for criminal purposes. While legal 
theory and cryptoasset regulations are just developing, technical tools for blockchain analysis 
continuously emerge. With these tools, it is possible to analyse individual transactions, 
including their history and origins of funds. Additionally, it is also possible to aggregate the 
data and obtain a comprehensive estimate of the extent of the use of the cryptoassets for various, 
even criminal purposes. Furthermore, blockchain analysis technologies contribute to 
prevention. According to various current estimates, only 0.15% of the cryptoassets transaction 
volume is related to illegal activities and has a declining tendency. A variety of obligations for 
implementing blockchain analysis tools could become a part of future licensing processes for 
cryptoasset-related services. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Blockchain, Kryptoaktíva, Bitcoin, Blockchainová analýza 
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1 ÚVOD 
V roku 2008 bol publikovaný základný dokument popisujúci funkcionalitu nového 
elektronického platobného systému digitálnej hotovosti – Bitcoin, tzv. Bitcoin Whitepaper. 
Neskôr nasledovala prvá verzia softvéru, ktorú bolo možné voľne stiahnuť a začať sa podieľať 
na chode autonómneho peňažného systému prostredníctvom tzv. ťaženia.5 
Cieľom tvorcu Bitcoinu a jeho spolupracovníkov bolo vytvoriť formu peňazí podľa predstáv 
tzv. rakúskej ekonomickej školy, tj. peňazí, ktorých zásoba je predvídateľná a nezávislá od štátu 
alebo iných foriem centrálneho rozhodovania. Ďalším dôležitým aspektom novej platobnej siete 
mala byť anonymita, nezvratnosť a necenzúrovateľnosť platobných transakcií digitálnej 
hotovosti. 
Myšlienka Bitcoinu bola vyústením niekoľkých desaťročí vývoja kryptografickej vedy a dlhej 
snahy vytvoriť dôveryhodné elektronické peniaze bez potreby  centrálnej administratívy. 
Kľúčové technické objavy využité v konštrukcii Bitcoinu boli napríklad asymetrická 
kryptografia, hashovacie stromy (merkle trees), opakovane využiteľný proof-of-work 
algoritmus alebo samotná technológia blockchainu, ktorá všetky tieto objavy integrovala.6 
Bitcoin otvoril dvere rozsiahlemu odvetviu technológií distribuovanej účtovnej knihy (DLT), z 
ktorých najúspešnejšou je práve blockchain. Zároveň vznikla nová trieda digitálnych aktív, 
opierajúcich sa o objav skutočnej digitálnej vzácnosti. Tieto digitálne aktíva sa bežne nazývajú 
kryptomeny, virtuálne meny alebo najvšeobecnejšie kryptoaktíva. Vo všeobecnosti majú 
charakter majetku na doručiteľa, čo spolu s vysokou globálnou likviditou viedlo k určitým 
obavám o ich možné využívanie na ilegálne účely.7 
V nasledovnom texte sa pokúsime ukázať, do akej miery sú tieto obavy opodstatnené a aké 
nástroje v súčasnosti existujú pre účely vyšetrovania a prevencie zneužívania kryptoaktív na 
ilegálne účely.  

2 TECHNOLÓGIA BLOCKCHAINU 
Blockchain je databáza zdieľaná sieťou používateľov. Jej identická kópia sa nachádza na 
každom uzle siete. Tieto uzly sa musia zhodnúť na tom, aká verzia databázy je správna. Zhoda 
na verzii databázy sa dosahuje prostredníctvom algoritmu konsenzu. Existuje množstvo 
takýchto algoritmov, ktoré je možné členiť na niekoľko typov. Prvým a základným algoritmom 
konsenzu pre decentralizovanú databázu je algoritmus Proof-of-Work, teda dôkaz o práci. Ide 
o algoritmus, ktorý sa spolieha na vykonanie fyzikálnej práce výpočtovým zariadením pri 
premene elektrickej energie na výpočtový výkon. Vďaka tejto fyzikálnej bariére nie je buď 

 
5 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Dostupné na: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
6 BLOCKCHAINS-“THE MOST IMPORTANT INVENTION SINCE THE INTERNET ITSELF“, Dostupné na: 
https://www.murfett.com.au/MurfettLegal/media/Documents/Article/35-Blockchains-The-Most-Important-
Invention-Since-the-Internet-Itself.pdf 
7 FATF REPORT, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Dostupné na: 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-
risks.pdf 
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praktické, ekonomicky rentabilné alebo dokonca možné zahltiť sieť a tým ju ovládnuť, 
poškodiť alebo úplne znefunkčniť. 
Základnou úrovňou ochrany blockchainovej databázy je ochrana pred racionálnym útokom. To 
znamená, že náklady vynaloženej práce sú väčšie ako docieliteľný benefit útoku. Na druhej 
strane, aktívum, ktoré konkuruje tradičnému finančnému priemyslu, potrebuje ešte vyššiu 
úroveň ochrany. Ochrana pred iracionálnym útokom spočíva v eliminovaní možnosti významne 
poškodiť sieť aj pri vynaložení neadekvátne vysokých prostriedkov.8  
Pre zjednodušenie sa v nasledujúcom texte budeme zaoberať blockchainom Bitcoinu, pričom 
je zrejmé, že iné blockchainy fungujú podobne, ale majú svoje špecifiká. 
Ochrana blockchainovej databázy je daná množstvom energie potrebnej na zápis a 
dostupnosťou výpočtových zariadení, ktoré túto energiu vedia využiť. Proces zápisu do 
databázy prostredníctvom tvorenia nových blokov sa nazýva ťaženie. Akonáhle je vyťažený 
nový blok s platným dôkazom o práci, ostatní členovia siete ho zaradia na koniec databázy. 
Samozrejme, nie sú nútení tak spraviť, ale v takom prípade prídu o možnosť vyťažiť ďalší blok, 
ktorý by bol považovaný za platný ostatnými účastníkmi siete. S vyťažením bloku sa spája 
odmena za blok distribuovaná úspešnému ťažiarovi, ktorá predstavuje novovytvorené bitcoiny 
uvedené do obehu. Tieto odmeny sa uvoľňujú do siete podľa plánu, ktorý je súčasťou 
samotného algoritmu konsenzu, a preto ho nie je možné zmeniť.  
Súčasťou ťaženia je povinnosť kontrolovať transakcie publikované účastníkmi siete. Pokiaľ by 
ťažiar zaradil do nového bloku neplatnú transakciu, ostatní ťažiari odmietnu celý blok a príde 
o odmenu za blok. Ťaženie je ekonomické práve vtedy, ak odmena za vyťažený blok a poplatky 
spojené s transakciami sú vyššie ako náklady na ťaženie. Tento mechanizmus spôsobuje, že s 
rastom hodnoty bitcoinu sa oplatí minúť viac energie na jeho vyťaženie. Vďaka tomu je kapitál 
investovaný do bitcoinu adekvátne chránený fyzikálnymi bariérami útoku na jeho databázu. 
Funkcionalita bitcoinových transakcií využíva asymetrickú kryptografiu. Verejný kľúč je 
používaný ťažiarmi pri kontrolovaní platnosti transakcií, zatiaľ čo súkromný kľúč je 
vyžadovaný na inicializovanie transakcie. Verejné kľúče sú transformované na tzv. adresy, 
ktoré sú približným ekvivalentom "čísla účtu" vo svete tradičných financií. Kontrola transakcie 
spočíva vo vyhľadávaní odosielajúcej adresy v histórii blockchainu a determinovaní, či sú 
vstupy na danú adresu väčšie alebo rovné súčtu minulých výstupov a súčasného kontrolovaného 
výstupu. Ak je táto podmienka splnená, transakciu je možné zaradiť do bloku. 
Vďaka takejto transparentnosti je možné stopovať históriu vstupov a výstupov medzi 
jednotlivými adresami až do počiatku blockchainu. Za predpokladu, že je možné k určitému 
množstvu adries priradiť dodatočné informácie na základe výskumu, následná analýza 
blockchainu vie poskytnúť netriviálne informácie o bitcoinových pohyboch medzi 
identifikovanými subjektami. 
 
 
 

 
8 Útočník môže napríklad takýmto spôsobom mať záujem získať externý benefit zo zničenia vznikajúcej 
konkurencie. 
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3 SÚČASNÝ A BUDÚCI PRÁVNY RÁMEC 
V súčasnosti je jediným harmonizovaným právnym rámcom upravujúcim kryptoaktíva 
Smernica AML 5. Tá ako prvá priniesla základné štandardy vo vzťahu k zamedzeniu 
potenciálneho zneužívania kryptoaktív na kriminálne účely, tým že zaradila poskytovateľov 
služieb zmenárne a peňaženky virtuálnych mien (terminologický predchodca kryptoaktív) 
medzi tzv. povinné osoby popri finančných inštitúciách. 

V tejto súvislosti platí, že v súlade so Smernicou AML 5 sú poskytovatelia služieb zmenárne 
alebo peňaženky virtuálnych mien povinní registrovať sa pre vykonávanie týchto činností, a to 
získaním špecifickej živnosti (napríklad v Českej republike a v Slovenskej republike), pričom 
niektoré členské štáty môžu vyžadovať naplnenie osobitných formálnych požiadaviek. 
V Českej republike sa preto vyžaduje osobitná registrácia vo vzťahu k Finančnímu 
analytickému úřadu (FAU) ešte pred samotným podávaním hlásení o neobvyklých obchodných 
transakciách. Finančné inštitúcie, ktoré spolupracujú s poskytovateľmi služieb virtuálnych 
mien, pre účely ešte vyššej miery limitovania rizika nad rozsah splnenia povinností tzv. 
povinných osôb, štandardne vyžadujú využívanie niektorej zo služieb blockchainovej analýzy. 

Okrem spomenutej AML/CFT regulácie však v priestore EÚ, ani v globálnom merítku 
neexistuje jednotná regulácia kryptoaktív. Novú úpravu však už pripravuje Európska komisia 
v texte Nariadenia MiCA (Markets in Crypto-Assets), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného 
právneho rámca kryptoaktív a stanovenie požiadaviek na poskytovateľov služieb s nimi 
spojenými, vrátane ich dohľadu a licenčného procesu podobného s licenčným procesom bánk, 
inštitúcií elektronických peňazí alebo obchodníkov s cennými papiermi. Hoci Nariadenie 
MiCA ešte nie je sfinalizované, je zrejmé, že legislatívnym cieľom nie je zahrnúť kryptoaktíva 
pod súčasnú úpravu, napríklad Smernicu PSD2 alebo MiFID II.9 
Avšak z dôvodu právneho vákua a súčasnej absencie právnej úpravy je právne postavenie 
kryptoaktív, ako aj poskytovateľov služieb súvisiacich s kryptoaktívami nejasné, keďže 
niektoré takéto činnosti, prípadne kryptoaktíva samotné, môžu v zmysle právnej úpravy 
niektorých členských štátov naplniť klasifikačné znaky elektronických peňazí, prípadne podľa 
lokálnych špecifík môže byť nevyhnutné získanie bankovej licencie 10 alebo naopak niektoré 
členské štáty používajú koncept „dobrovoľného“ licenčného procesu11 slúžiaci na ochranou 
pred odmietaním kooperácie zo strany finančných inštitúcií. 
Otázke rizikovosti a výkonu starostlivosti vo vzťahu k transakciám vo virtuálnych menách sa 
čoraz viac venuje aj FATF12, ktorá v najnovších odporúčaniach už spomína aj nástroje 
blockchainovej analýzy ako potenciálne prínosné pri vyhodnocovaní rizika prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu: "A number of jurisdictions are using, or exploring using, blockchain 

 
9 Martin Hergovič, Regulácia kryptokatív, 2021, 105s. str. 58, Dostupné na: 
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F555978930B5A8A7216F05B9C513 
10 New regulatory regime for crypto assets in Germany, Dostupné na: 
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/5ee1e37e/new-regulatory-regime-for-crypto-
assets-in-germany 
11 Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2022, Dostupné na: 
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/france 
12 FATF- UPDATED GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH, VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET 
SERVICE PROVIDERS, FATF/OECD 2021, 109 str., Dostupné na: https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
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analytics services to assist with their supervision. The services can be used in a number of ways, 
including to pinpoint areas that supervisors may wish to focus on during assessments of individual 
VASPs and helping to categorise the highest risk VASPs13 based on their activity."14 
Odporúčania FATF sa premietajú do lokálnych AML štandardov v podobe tzv. Národných 
hodnotení rizík, ktoré sú základným referenčným dokumentom pre prípadné legislatívne a 
praktické opatrenia pri dohľade nad činnosťou povinných osôb. Tie v minulosti neboli vo 
vzťahu k virtuálnym menám resp. kryptoaktívam príliš špecifické a typicky ich paušálne 
uvádzali ako vysoko rizikové, čo odštartovalo praktiku tzv. deriskingu. Ide o stratégiu 
finančných inštitúcií bez overenia miery plnenia zákonných povinností podľa AML predpisov 
odmietať poskytovanie finančných služieb, napríklad aj zatváraním bankových účtov 
poskytovateľom služieb súvisiacich s kryptoaktívami, prípadne iných odvetví, ktoré sú 
považované za rizikové. 

Derisking je považovaný za neželaný fenomén, keďže povinné osoby sú povinné príslušné 
AML riziko analyzovať a prijímať odstupňované opatrenia a nie riziko paušálne limitovať 
odňatím prístupu celého odvetvia k finančným službám. Význam problému deriskingu 
zdôrňuje aj Európska banková autorita (EBA), ktorá uvádza, že "firms may choose not to 
manage the risk associated with individual business relationships and instead discontinuing 
business relationships with entire categories of customers. As a result of this practice, certain 
individuals or entities may be excluded from the financial system. Given the above, the EBA 
proposes that CAs remind the firms under their supervision that the EBA’s Risk Factors 
Guidelines are clear that the application of a risk-based approach does not require firms to 
refuse or terminate business relationships with entire categories of customers that are 
considered to present high ML/TF risk, as the risk associated with individual business 
relationships may vary, even within one category."15 

4 BLOCKCHAINOVÁ ANALÝZA 
Blockchain predstavuje verejnú databázu a z tohto dôvodu je obvykle možné vidieť pôvod 
a smerovanie jednotlivých transakcií. Druhým podstatným prvkom analýzy sú však dáta, ktoré 
sa na blockchaine nenachádzajú. Vznikajú výskumom, na základe ktorého je možné jednotlivé 
verejné adresy priradiť k službám a prípadne aj k samotným poskytovateľom týchto služieb. Z 
podstaty veci vyplýva, že predmetom záujmu blockchainovej analýzy sú najmä ilegálne služby, 
avšak pre účely komplexného mapovania odvetvia má zmysel analyzovať aj tie legálne. 
Jednotlivé analytické spoločnosti zoskupujú ilegálne alebo rizikové služby do kategórií podľa 
druhu, čím umožňujú štrukturovať výsledky analýz podľa potrieb klienta a jeho programu 

 
13 VASP (virtual assets service provider) je špecifický termín FATF usmernení, ktorý označuje 
poskytovateľa služieb virtuálnych mien. V prichádzajúcom nariadení MiCA bude zrejme nahradený 
širším pojmom CASP - teda poskytovateľ služieb kryptoaktív. 
14 FATF- UPDATED GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH, VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET 
SERVICE PROVIDERS, FATF/OECD 2021, 109 str., Dostupné na: https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf 

15EBA, Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing 
affecting the European Union’s financial sector, 3 March 2021, str. 5-6, Dostupné na: 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2021/963685/
Opinion%20on%20MLTF%20risks.pdf 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf
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vlastnej činnosti prevencie prania peňazí a financovania terorizmu. Riziko spojené s 
kryptoaktívami môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na kritické, vysoké, stredné a nízke. 
Medzi kritické riziká patrí napríklad asociácia verejnej adresy s financovaním terorizmu. 
Takáto asociácia môže vzniknúť v dôsledku práce výskumného tímu, alebo na základe 
informácií od príslušných štátnych orgánov, kam spadajú predovšetkým jednotlivé zložky 
polície a tajné služby. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že blockchainové analytické 
metódy využívajú aj orgány verejnej moci, pričom vhodným príkladom je spolupráca 
amerických orgánov so spoločnosťou Chainalysis, ktorá sa za obdobie posledných rokov 
výrazne zintenzívnila a hodnota ročných kontraktov v roku 2019 dosiahla až 5 mil. USD. 
 

 
Obr.1 - Federálne kontrakty spoločnosti Chainalysis podľa vládnej agentúry a roku16 

Fig. 1 - Federal contracts of Chainalysis by agency and year 

Za zmienku určite stojí aj spolupráca Chainalysis s Europolom už od roku 2016 na základe 
Memoranda o porozumení17 Na základe činnosti Chainalysis a ďalších spoločností, ktoré v 
tomto odvetví pôsobia, sa vyprofilovala metodológia KYT18 ako doplnenie už zaužívaných 
metodológií KYC/AML. 

 
16 NELSON, Danny, Coindesk, Dostupné na: https://www.coindesk.com/business/2020/02/10/inside-chainalysis-
multimillion-dollar-relationship-with-the-us-government/ 
17 Europol, Dostupné na: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-chainalysis-
reinforce-their-cooperation-in-fight-against-cybercrime 
18 Know-your-transaction 
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Obr.2 - Príklad KYT nástroja a kategórie identifikovaných služieb podľa rizika19 
Fig. 2 - An example of a KYT tool and categories of identified services by risk scoring 

Do vysokých rizík je možné zahrnúť napríklad ukradnuté kryptoaktíva v dôsledku 
hackerského útoku alebo podvodu, prípadne kryptoaktíva pochádzajúce z darknet trhoviska. 
Medzi stredné riziká typicky patria služby slúžiace na zakrývanie pôvodu kryptoaktív ako sú 
tzv. mixéry alebo služby vyhýbajúce sa AML povinnostiam, napríklad decentralizované 
burzy. Asociáciu s ilegálnou alebo rizikovou aktivitou je možné skúmať až k prvému bloku, 
využitie proxy adries na zakrytie tejto asociácie preto nie je efektívne. 

Povinná osoba by si mala v internej smernici určiť, aký podiel prostriedkov s iným ako 
nízkym rizikom v skúmanej transakcii alebo celkovo u obchodného partnera už bude 
považovať za neobvyklú obchodnú operáciu.  

5 VZŤAH KRYPTOAKTÍV A KRIMINALITY 
Napriek častej démonizácii kryptoaktív médiami ako vhodného nástroja na legalizáciu príjmov 
z trestnej činnosti a financovania terorizmu, z dát publikovaných spoločnosťou Chainalysis 
vyplýva, že objem transakcií v kryptoaktívach, ktoré môžu byť asociované s ilegálnou 
aktivitou, je v skutočnosti minimálny, a to iba 0,15 % z celkového objemu transakcií. Samotné 
využitie nástrojov blockchainovej analýzy všetkými poskytovateľmi služieb spojených s 
kryptoaktívami môže efektívne viesť k situácii, keď takto označené kryptoaktíva nie je 
prakticky možné konvertovať na tradičné peniaze, ani ich inak použiť. 20 

 
19 Chainalysis, Dostupné na: https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/ 
20 Chainalysis, Crypto Crime Trends for 2022: Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-
Time Low in Share of All Cryptocurrency Activity, Dostupné na: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-
crypto-crime-report-introduction/ 
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Celkový objem transakcií spojených s ilegálnymi aktivitami bol v roku 2021 približne 14 mld. 
USD.21 
 

 
 

Obr.3 - Podiel ilegálnych transakcií z celkového objemu transakcií v kryptoaktívach22 
Fig. 3 - Illicit share of all cryptoassets transaction volume 

V tejto súvislosti je jedným dychom rovnako nevyhnutné uviesť, že dominantnými 
protiprávnymi aktivitami na blockchaine nie sú legalizácia príjmov z trestnej činnosti alebo 
financovanie terorizmu, ale iné aktivity, ktoré nesúvisia s činnosťou poskytovateľov služieb 
súvisiacich s kryptoaktívami. Sú nimi najmä podvody a hackerské útoky, predovšetkým útoky 
na decentralizované protokoly. Mýtické využitie kryptoaktív na financovanie terorizmu v praxi 
neexistuje. Relatívne významný podiel na rizikových transakciách majú darknetové trhoviská, 
ktoré sa tradične spájajú s predajom drog, celkové objemy v kontexte celosvetového obchodu 
s drogami sú zanedbateľné.23  
Štatisticky vyčnievajúci rok 2019 je spojený s gigantickou čínskou ponzi schémou PlusToken, 
ktorá dokázala vytiahnuť od svojich obetí až 2-3 miliardy USD.24 Hlavní protagonisti tejto 
schémy boli zatknutí a Chainalysis identifikovala väčšinu bitcoinov, ktoré nahromadili. 
S príchodom regulácie MiCA a podobných regulačných iniciatív po celom svete, vrátane 
širokého uplatnenia nástrojov blockchainovej analýzy, je pravdepodobné, že kriminalita 
spojená s podvodmi či hackerskými útokmi bude naďalej klesať. Rovnako bude zrejme klesať 
schopnosť darknetových obchodníkov konvertovať a legalizovať svoje príjmy prostredníctvom 
kryptoaktív a teda je možné predpokladať ich postupný presun k inej forme legalizácie príjmov 
z trestnej činnosti. 
Celkový objem finančných prostriedkov z organizovanej kriminality je dlhodobo odhadovaný 
na 2 - 5 % svetového HDP. Podľa správy UNODC "A meta-analysis of the results from various 

 
21 Tamtiež 
22 Tamtiež 
23 Tamtiež 
24 Chainalysis, Dostupné na: https://blog.chainalysis.com/reports/plustoken-scam-bitcoin-price/ 
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studies suggests that all criminal proceeds are likely to amount to some 3.6% of global GDP 
(2.3%-5.5%), equivalent to about US$2.1 trillion (2009)." 25  
Pri zachovaní rovnakého pomeru by to v roku 2020 tvorilo 3,04 bilióna USD.26 Z toho vyplýva, 
že najjednoduchší informovaný odhad podielu kryptoaktív na celosvetovej legalizácii príjmov 
z trestnej činnosti je približne 0,46 %, čo nie je možné považovať za významný príspevok. 

6 ZÁVER 
Do budúcnosti budú zrejme nástroje blockchainovej analýzy integrované nielen do riešení 
centralizovaných poskytovateľov služieb ako sú burzy a zmenárne, ale aj do protokolov 
otvorených financií (DeFi). Možno predpokladať, že absolútny objem ilegálnych transakcií 
bude narastať spolu s rastom trhovej hodnoty kryptoaktív, ale relatívny podiel týchto transakcií 
na celkovom transakčnom objeme bude práve z dôvodu implementácie KYT riešení klesať. 
Kryptoaktíva svojou transparentnosťou skôr napomôžu boju proti kriminalite než by ho brzdili. 
Zostáva len dúfať, že právomoci inštitúcií tvoriace sankčné, protiteroristické a kriminálne 
zoznamy budú naďalej pod demokratickou kontrolou, pretože alternatívu v podobe využitia 
blockchainovej analýzy na získanie totálnej kontroly nad finančným systémom nemožno 
vylúčiť.  
Digitálne meny centrálnych bánk takúto kontrolu v blízkej budúcnosti umožnia a je na nás 
všetkých či dokážeme potenciál novej technológie využiť na posilnenie otvorenej a 
demokratickej spoločnosti, alebo sa posunieme práve opačným smerom. 
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KOŘENOVÝ SOUBOR ZNALOSTÍ INŽENÝRSTVÍ RIZIK REBOK 
AUSTRALSKÝCH INŽENÝRŮ 

AUSTRALIAN RISK ENGINEERING BODY OF KNOWLEDGE REBOK 
Branislav Lacko27) 

ABSTRAKT: 
Příspěvek popisuje obsah a strukturu portálu REBOK, který představuje soubor znalostí 
inženýrství rizik, jak je sestavili pracovníci společnosti „Australští inženýři“. Vysvětluje cíle a 
poslání takového souboru znalostí pro inženýrskou praxi v oblasti rizik. 

ABSTRACT: 
The paper describes the content and structure of the REBOK portal, which contains a body of 
knowledge of risk engineering as compiled by australian engineers. It explains the goals and 
mission of such a body of knowledge for engineering practice in risk area. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
soubor znalostí (ang. zkr. BoK), inženýrství rizik, internetový portál 

KEYWORDS: 
knowledge base (body of knowledge), risk engineering, web portal 

1 ÚVOD 
Anglosasky hovořící státy, ale i jiné země, používají k označení určitého souboru odborných 
profesních znalostí termín „Body of  Knowledge“ (se zkratkou BoK resp.BOK) s připojeným 
odznačením předmětné oblasti. Na stránkách mezinárodní sítě Internet proto můžeme najít 
např.: 
• Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) from the International Institute of 
Business Analysis (IIBA) 
• Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK) from the Business Architecture 
Guild 
• Business Relationship Management Body of Knowledge (BRMBOK) from the 
Business Relationship Management Institute 
• Canadian IT Body of Knowledge (CITBOK) – for Canadian Information Processing 
Society 
• Civil Engineering Body of Knowledge – of  American Society of Civil Engineers 
• Common Body of Knowledge (CBK) – for international information security 
professionals 
• Data Management Body of Knowledge (DMBOK) - for the profession of data 
management, from DAMA International, The Global Data Management Community 

 
27) LACKO Branislav, Doc., Ing., CSc., VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství, Technická 2 616 69 BRNO, 
725325810, lacko.branislav@seznam.cz 
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• Enterprise Architecture Body of Knowledge (EABOK) – for the enterprise architecture 
(EA) discipline 
• Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GISTBoK) – for 
the geospatial realm 
• Industrial Engineering Body of Knowledge (IEBOK) – for the profession of industrial 
engineering 
• Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – from the Project 
Management Institute (PMI) for project managers 
• Product Management Body of Knowledge (ProdBOK Guide) – from the Association of 
International Product Marketing & Management (AIPMM) for product professionals 
• Scrum Body of Knowledge (SBoK) – for the agile project/product management 
• Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) – for the profession of software 
engineering 
• Systems Engineering Body of Knowledge (SEBOK) – for the profession of systems 
engineering 
U nás je, díky početné skupině projektových manažerů, nejvíce známá zkratka PMBOK 
amerického institutu projektového řízení PMI (www.pmi.org), obsahující pojmy a postupy pro 
návrh a řízení projektů, jejíž komentovaný překlad najde zájemce v publikaci autorky Aleny 
Svozilové [9]. Tu vydalo vydavatelství GRADA v roce 2016 již ve třetím vydání. 
Z hlediska pojmové encyklopedie je soubor znalostí (BOK nebo BoK) chápán jako úplný 
soubor pojmů, termínů a činností, které tvoří profesní doménu, jak je definována příslušnou 
vědeckou společností nebo profesním sdružením.[1] Je to typ reprezentace znalostí jakoukoliv 
znalostní institucí. Strukturované znalosti pak využívají odborníci v daném oboru ve své praxi. 
Často tento soubor znalostí slouží nejen k výuce, ale i k certifikaci příslušníků určité profese 
nebo posice. 
Internetová encyklopedie WIKIPEDIE uvádí několik dalších definic BOK, například: 
• Soubor znalostí v rámci profese nebo předmětové oblasti, které jsou obecně uznávány jako 
zásadní a obecně známé (Oliver 2012)[1]. 
• Za zmínku stojí pragmatický pohled (Ören 2005)[2] nebo „BOK je odrazovým můstkem ke 
sjednocení komunity“ (Waite 2004)[3]. 
• Systematické shromažďování aktivit a výstupů z hlediska jejich hodnot, konstruktů, modelů, 
principů a instancí, které vzniká neustálým objevováním a ověřováním práce příslušníky 
profese a umožňuje sebereflektivní růst a reprodukci profese (Romme 2016) [4]. 
• Soubor přijatých a odsouhlasených standardů a nomenklatur týkajících se oboru nebo profese 
(INFORMS 2009)[5]. 
Soubor znalostí je uznávaná ontologie pro konkrétní profesní odbornou doménu. BOK je více 
než pouhá sbírka termínů, ale i seznam odborné literatury, digitální knihovna, webové stránky 
nebo sbírka odkazů na různé webové stránky, popisy náplně odborných funkcí, případové studie 
nebo bohatá sbírka různých relevantních informací. 
 

http://www.pmi.org/
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Lokální (státní, územní, federativní) praxe (LoP) odkazuje na řadu souvisejících komunit praxe 
(CoPs), které pracují na souboru znalostí. Účast v LoP zahrnuje členy CoPs, kteří rozvíjejí 
kompetence v oblasti jejich zájmu a udržují si aktuální znalosti relevantní pro LoP[6]. 
V tomto příspěvku bude dále používáno označení „kořenový soubor znalostí“ (KSZ), aby se 
vyjádřilo (viz dále), že z tohoto souboru znalostí je možno pro konkrétní případy sestavit „kmen 
znalostí“ a z toho pak odvozovat další „znalostí větve“ pro konkrétní, speciální případy. 
Bohužel v řadě zemí, např. v ČR, není zvykem ani tradicí kodifikovat takto kořenové soubory 
znalostí. Po roce 2000 však některé naše komunity začaly tyto kořenové soubory znalostí 
přejímat ze zahraničí (viz komunita českých projektových manažerů a PMBOK), což jim 
umožnilo ztotožnit se a používat zavedené postupy a metody zahraničních firem a jejich 
odborníků, a participovat také např. na profesní certifikaci. 
Bohužel zatím však tato praxe není v ČR zavedena v souvislosti s oblastí inženýrství rizik. 
Proto si tento příspěvek pro inspiraci všímá kořenového souboru znalostí odborného svazu 
australských inženýrů https://engineersaustralia.org.au/ pro oblast rizik  - REBOK (Risk 
Engineering Body Of  Knowledge) https://rebok.engineersaustralia.org.au/. 
Komunitu okolo Risk Engineering Body of Knowledge (REBOK) provozuje Risk Engineering 
Society (RES), která je podporovaná Engineers Australia (EA). RES aktivně přispívá k 
efektivnímu řízení rizik na pracovištích a v komunitě a vytvořila řadu praktických pokynů, které 
pomáhají inženýrům a manažerům prakticky aplikovat principy řízení rizik. EA je instituce s 
více než 100 000 členy, jejímž posláním je „pokrok ve vědě a praxi inženýrství“. Komunita je 
otevřená veřejnosti a online účast je zdarma. Vzdělávací Webináře jsou pro členy EA a RES 
zdarma a nečlenům se účtuje malý poplatek. 
REBOK byl spuštěn v červenci 2019 a nadále se vyvíjí pod vedením Řídícího výboru REBOK. 
Pro více informací o možnosti přispívání do REBOK, předkládání různých návrhů nebo o 
navrhování dalších nových témat REBOK, je možno obě instituce kontaktovat. 
Cílem článku je analyzovat obsah tohoto kmene znalosti z hlediska inženýrství rizik. 

2 INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST AUSTRALSKÝCH INŽENÝRŮ 
Tato inženýrská společnost s pojmenováním Australští inženýři je respektovaným 

sdružením inženýrské profese v tomto regionu. Jsou v ní organizováni profesní inženýři, kteří 
se hlásí k udržitelnému rozvoji techniky v současné globální společnosti. Jsou v ní sdruženi 
inženýři všech oborů. 

Má 9 organizačních územních divizí: Canberra Division, Newcastle Division, Sydney 
Division, Northern Division,  Queensland Division, South Australia Division, Tasmania 
Division, Victoria Division a Western Australia Division. Dále 9 vzdělávacích center a čtyři 
speciálně zaměřené odborné skupiny. 
Komunitu okolo Risk Engineering Body of Knowledge (REBOK) provozuje Risk Engineering 
Society (RES), která je podporovaná Engineers Australia (EA). RES aktivně přispívá k 
efektivnímu řízení rizik na pracovištích a pro příslušnou komunitu  vytvořila řadu praktických 
pokynů, které pomáhají inženýrům a manažerům prakticky aplikovat principy řízení rizik. EA 
je instituce s více než 100 000 členy, jejímž posláním je „pokrok ve vědě a praxi inženýrství“. 
Komunita je otevřená veřejnosti a online účast je zdarma. Vzdělávací Webináře jsou pro členy 
Engineers Australia a RES zdarma a nečlenům se účtuje malý poplatek. 

https://engineersaustralia.org.au/
https://rebok.engineersaustralia.org.au/
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REBOK byl spuštěn v červenci 2019 a nadále se vyvíjí pod vedením Řídícího výboru REBOK. 
Pro více informací o možnosti přispívání do REBOK, předkládání různých návrhů nebo o 
navrhování dalších nových témat REBOK je možno obě instituce kontaktovat. 
Následující texty jsou zpracovány podle článků Nadine Cranenburgh, která je členkou  
vedení společnosti a také administrátorka stránek REBOOK. 

3 STRUKTURA A OBSAH REBOK 

3.1 Členění stránek 
Stránky REBOK jsou rozděleny následovně: 
• Obsah 
• Základní principy 
• Specifika rizik průmyslových odvětví 
• Základní disciplíny inženýrství rizika 
• Profesní specializace 
• Zdroje (včetně případových studií a indexu nástrojů) 
• Jednotlivé aplikace 

3.2 Základní principy REBOK 
 
Rizikové inženýrství přispívá nejen k bezpečnosti a produktivitě obecně, ale i k ochraně 
životního prostředí pro společnost jako celek. Potřeba identifikovat, monitorovat a zmírňovat 
rizika projektu byla pro inženýry uznávána již v průběhu historie, protože pokud se tak neučiní 
v současnosti, může to vést k poškození jejich pověsti, finanční ztrátě, zranění nebo smrti. 
Nezanedbatelný je i potenciál rizikových inženýrů identifikovat příležitosti, které mohou zlepšit 
výsledky řady projektů. 
 
Níže je uveden neúplný souhrn obecných principů rizik použitelných napříč kategoriemi 
aplikací, inženýrskými obory a průmyslovými odvětvími. Odkazy na další informace budou 
přidány, jak se REBOK bude dále vyvíjet: 
 
Řízení rizik ve společnosti (sociálně-politický kontext) 
 Legislativa 
 Očekávání komunity (zainteresované strany) 
 Etický kodex 
Globální koncepty 
 Základy řízení rizik 
 Nejistota 

Složitost 
Modely příčiny nehod 
Vnímání a tolerance rizika 
Kritéria hodnocení rizik 

Přístupy k řízení rizik 
Mezinárodní standard pro řízení rizik ISO 31000 (norma akceptována i jako ČSN) 
Odolnost proti náhodným vlivům (Resilience Engineering) 
Inženýrství spolehlivosti 
Údržba založená na riziku a údržba zaměřená na spolehlivost 

Firemní kultura, organizace rizik a systémy 
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Modely zralosti 
Všeobecné zásady řízení rizik 
Vedení pracovníků k dosahování cílů při zvažování rizika 
Personální otázky a vzdělávání 
Dokumentace a záznamy 
Systémy řízení a organizace 
Jednání se zainteresovanými stranami 
Krizové řízení a připravenost na nenadálé situace 

Nástroje a techniky 
Rejstřík metod, nástrojů a technik 
Identifikace nebezpečí 
Kvalitativní hodnocení rizik 
Semikvantitativní hodnocení rizik 
Kvantitativní hodnocení rizik 
Zkoumání incidentů 
Vedení registrů rizik 

3.3 Další podpůrné stránky REBOK 
Na těch jsou prezentována řešení takových případů jako: 
• Řízení rizik ve firmách (Enterprise risk management) 
• Management životního prostředí 
• Rizika v projektech z hlediska času, nákladů a zdrojů 
• Údržba a správa majetku (hmotného i finančního) 
• Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 
• Řízení specifických rizik 
• Analýza zdrojů nebezpečí, kterými mohou být: 
 Nebezpečný materiál 
 Elektrický proud 

 Strojní a dopravní zařízení 
  Vysoký/nízký tlak 

 Vysoká / Nízká teplota 
  Nebezpečné události (požár, exploze, toxická expozice) 

  Nebezpečný náklad převážený po silnicích a v tunelech 
 případně další skutečnosti. 

3.4 Procesní a problémová orientace REBOK 
Řadu postupů rizikového inženýrství a managementu (jak jsou uvedeny v odstavcích 3.2 3.3 a 
3.4) lze použít v široké škále inženýrských disciplín. Existují však některé principy, nástroje a 
postupy, které jsou specifické pro jednotlivé inženýrské obory. 
Níže je uveden neúplný seznam inženýrských oborů, jejichž specifika REBOK respektuje a 
poskytuje specializované postupy: 
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• Strojní inženýrství (automobily, letouny, rakety, kolejová vozidla, výrobní stroje, 
energetika, průmyslové inženýrství apod. 
• Chemické inženýrství jak z hlediska návrhu chemických výrobních komplexů, tak jejich 
provozování 
• Elektrotechnické inženýrství jak v oblasti silnoproudé elektrotechniky, tak v oblast 
mikroelektroniky 
• Návrh a provoz informačních a řídicích systémů 
• Návrh a provoz telekomunikačních systémů 
• Stavební inženýrství 
• Dopravní inženýrství 
• Environmentální inženýrství 
• Biomedicínské inženýrství 
• Organizace a řízení firem 

3.5 Textové materiály REBOK pro podporu analýzy rizik  
Jedná se souhrn různých digitalizovaných souborů: 
• obecných článků o historii a vývoji inženýrství rizik 
• metodických materiálů popisujících metody, techniky a nástroje inženýrství rizik 
• případových studií a řešených příkladů 
• praktických zkušeností 
• různých doporučení 
• apod. 

4 ZÁVĚR 
V příspěvku jsou komentovány skutečnosti kořenového souboru znalostí a portálu REBOK, 
z hlediska nejvyšší úrovně přístupu. Při dalším zkoumání by bylo možno se seznámit s 
detailními skutečnostmi na nižší a nejnižší úrovni např. s konkrétními popisy používaných 
metod a technik, které jsou doporučovány k používání v jednotlivých krocích při analýze rizik, 
obsahem vzdělávacích kurzů a workshopů, apod. To však nebylo cílem tohoto příspěvku. 
Po rámcovém seznámení se s portálem REBOK je možno zformulovat následující závěry: 
1) Je pozoruhodné, že takový rozsáhlý portál s kořenovými znalostmi inženýrství rizik byl 
vybudován společnostmi EA a RES v poměrně krátkém čase dvou roků. To svědčí o dobrém 
řízení celého projektu a dobré odborné spolupráci obou účastníků projektu. 
2) Portál je komplexní a promyšleně koncipovaný a splňuje cíl, dobré podpory inženýrů 
v oblasti řízení rizik a sjednocení základních pojmů i postupů v inženýrství rizik v regionu. 
3) Zajímavé je, že oslovuje celou komunitu australských (i jiných) inženýrů jako celku, ale 
přitom si správně všímá specifických vlastnosti jednotlivých inženýrských oborů. 
4) Explicitně se hlásí k návaznosti a k používání mezinárodní normy ISO 31 000 Risk 
management (Řízení rizik - Principy a směrnice) následně logicky i navazující normy ISO 
31 010 Management rizik - Techniky posuzování rizik. 
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5) Je důležité, že zdůrazňuje potřebu, aby všichni inženýři ovládali znalosti projektového řízení 
a řízení rizik. 
6) Portál REBOK není vytvořen jako jednolitá knižní publikace, ale možná proto bude jako 
internetový portál pro mladou generaci inženýrů přístupnější. 
Jak bylo v úvodu článku konstatováno, bohužel zatím v ČR není v souvislosti s oblastí 
inženýrství rizik rozšířen a používán nějaký kořenový soubor znalostí. 
Naštěstí ho nahrazují dobré domácí monografické publikace. 
Jednak specializované na problematiku inženýrství rizik (M. Tichý [7], J. Kruliš [8]) nebo 
popisující aplikaci inženýrství rizik na určitou předmětnou oblast (A. Svozilová [9], J. Doležal 
[10] – projektové řízení, M. Čermák [11] – Informatika, K. Rais, V. Smejkal [12] – firemní 
rizika, J. Fotr, J. Hnilica [13]– rizika finančního managementu). 
 
Řada českých vysokých škol a univerzit zařadila výuku inženýrství rizik do svých výukových 
programů [14] alespoň s využitím těchto dostupných materiálů. 
Proto by česká komunita inženýrů rizik měla zvážit, zda by se neměla dohodnout na akceptaci 
některého existujícího souboru kořenových znalostí inženýrství rizik. Například s ohledem na 
členství ČR v organizace FERMA by to mohlo být alespoň doporučení FERMA označované 
jako „Risk management standard“. 
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MODELOVÁNÍ HAVARIJNÍCH DOPADŮ POMOCÍ AMERICKÉHO SOFTWARE 
ALOHA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

ACCIDENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES RELEASE MODELLING USING 
AMERICAN SOFTWARE ALOHA AT UNIVERSITIES 

Otakar Jiří Mika28), Jana Victoria Martincová29) 

ABSTRAKT: 
Příspěvek se zabývá možnostmi modelování úniků nebezpečných chemických látek ze 
stacionárních a mobilních zdrojů rizik v případě havárie. Hodnotí využitelnost dostupných 
tuzemských a zahraničních softwarových produktů, a především pak amerického softwaru 
Aloha pro studijní účely na vysokých školách. 

ABSTRACT: 
This paper deals with modeling of possible escape of hazardous substances from stacionary 
and mobile risk sources in the case of accident. It compare profit of available domestic and 
international software products, especially the American software Aloha which suits well as 
study material at universities. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Bezpečnost, závažná průmyslová havárie, nebezpečné chemické látky a směsi, software Aloha, 
modelování úniku nebezpečných látek 

KEYWORDS: 
Safety, serious industrial accident, dangerous chemicals and substances, software Aloha, 
accidental hazardous substances release modelling 

1 ÚVOD 
V současné době je rozvinutá demokratická společnost České republiky ohrožována celou 
řadou bezpečnostních hrozeb. Samozřejmě existuje i mnoho závažných globálních 
bezpečnostních hrozeb, které například přední americký intelektuál profesor A. N. Chomský ve 
své významné publikaci „Kdo vládne světu“ [1] označuje jako klimatickou změnu a jaderné 
zbraně. Jedná se o závažná bezpečnostní témata, která si zasluhují samostatné odborné sdělení.  
Tento příspěvek je zaměřen na průmyslovou chemickou bezpečnost s důrazem na závažné 
havárie a nebezpečné chemické látky a směsi. 
Současný život člověka je v moderní demokratické společnosti doprovázen, kromě jiného, i 
rozsáhlým využíváním chemických látek a přípravků. Bez „spotřební chemie“ bychom si jen 
těžko představili současný pohodný život. Sortiment využívání nebezpečných chemických 

 
28) Mika, Otakar Jiří, doc. Ing. CSc. – Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního 
managementu, Katedra krizového řízení, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, telefon 739 048 189, email: 
mika@polac.cz 
29) Martincová, Jana Victoria, Ing. Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Odbor 
inženýrství rizik, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, telefon 541148953, email: 
jana.victoria.martincova@usi.vutbr.cz 
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látek se každoročně dále rozšiřuje, ale přitom často nejsou „nové nebezpečné chemické látky a 
směsi“ dostatečně důkladně prozkoumány a poctivě testovány. 
Průmyslová činnost přináší s pokrokem v uspokojování narůstajících potřeb lidstva i řadu 
negativních dopadů. Jedním z nich je možnost vzniku závažné havárie potenciálně spojené 
s únikem nebezpečných chemických látek toxického, hořlavého, výbušného a jiného 
nebezpečného charakteru. Kromě toho mohou mít zmíněné látky a přípravky i jiné významné 
nebezpečné vlastnosti.  
Historie vykazuje celou řadu závažných chemických havárií, které měly nejrůznější negativní 
dopady na životy a zdraví lidí, životní prostředí a majetek. Obecně je možno zkonstatovat, že 
způsobily vážné dopady, škody a újmy. Je nesporné, že závažné chemické havárie nastanou i 
v budoucnosti. Evropská a česká legislativa se snaží společně se systémem různých státních a 
oborových technických norem, organizačních a technických bezpečnostních opatření jejich 
vzniku zamezit, případně u probíhajících závažných chemických havárií maximálně omezit 
jejich nebezpečné havarijní dopady. Na základě zkušeností proběhlých havárií v minulosti 
vznikly podklady pro legislativní opatření. 
Velké množství tuzemských i zahraničních odborných materiálů hovoří o chemických 
haváriích a připomínáme zde několik publikací zaměřených na problematiku chemických 
havárií a prevenci před těmito událostmi. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
K vyhodnocování havarijních dopadů slouží celá řada speciálních softwarů, které budou 
diskutovány v další části tohoto příspěvku. 
Obecně je nutno přiznat, že zatímco české softwarové modelovací produkty jako ROZEX-
Alarm (TPL, s.r.o. Praha) či TEREX (Soft, s.r.o. Praha) jsou cenově celkem přístupné, většina 
sofistikovaných zahraničních softwarových nástrojů je velmi drahá a tím pro českého zákazníka 
relativně špatně dostupná. Proto se autoři příspěvku (jako vysokoškolští pedagogové) zaměřili 
na využití amerického modelovacího nástroje softwaru ALOHA. Z hlediska studijních účelů je 
zakoupení zmíněných českých softwarových produktů pro využití jednotlivců neekonomické 
až nereálné. 

2 CHEMICKÉ HAVÁRIE A JEJICH ZÁVAŽNÉ DOPADY 
Průmyslové zdroje rizika – zvláště pak nebezpečné chemické látky a chemické směsi – jsou 
velmi snadno zneužitelné teroristy. Pachatel potřebuje pouze vědět, jak způsobit například únik 
nebezpečné látky do okolí ze zdroje rizika, nebo jak ho „účinně“ poškodit a iniciovat tím vznik 
závažné chemické havárie. Průmyslových zdrojů rizika, které jsou snadno zneužitelné, je ve 
vyspělých zemích velké množství a jsou navíc často umístěny v blízkosti lidských sídel, 
případně přímo ve městech, vesnicích, osadách. To pak ještě více zvýrazňuje jejich 
nebezpečnost. 
Mimořádné události (nehody a havárie, závažné havárie) v chemickém průmyslu a dopravní 
havárie spojené s únikem, výbuchem nebo požárem nebezpečných chemických látek mají svoji 
specifiku. Je proto důležité studovat záznamy těchto případů za účelem předvídání jejich 
výskytu a vytvoření, přijetí a realizaci řady preventivních bezpečnostních opatření. Nejčastěji 
se v technické praxi setkáváme s požáry, za kterými následují exploze a následně výrony 
toxických plynů, par nebo aerosolů. Přehled typů, pravděpodobností vzniku a dopadů těchto 
nežádoucích událostí je uveden v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Schéma chemických havárií z hlediska pravděpodobnosti vzniku a dopadů 
Typ chemické havárie Pravděpodobnost 

vzniku chemické 
havárie 

Smrtelné 
nebezpečí pro 
osoby v okolí 

Ekonomický 
potenciál ztrát 

Požár vysoká malé střední 
Exploze střední střední vysoký 
výron toxických plynů, par a aerosolů  malá vysoké malý 

Seřadíme-li tyto havárie podle počtu smrtelných úrazů, pak je pořadí přesně opačné, neboť 
toxicita plynných výronů představuje největší smrtelné nebezpečí. Tento fakt bude dále 
podrobně dokumentován na konkrétních příkladech s využitím softwarového modelování. 
Ekonomické ztráty jsou odpovídajícím způsobem vyšší pro nehody, při nichž dojde k výbuchu 
(explozi). Nejhorší typy výbuchů jsou exploze neohraničeného mraku par (UVCE – 
Unconfined Vapour Cloud Explosion). Velký mrak těkavých a hořlavých par se uvolní 
z objektu nebo zařízení a disperguje po území objektu nebo i mimo něj. Následnou iniciací 
dojde ve většině případů k výbuchu.  
Chemické, průmyslové objekty, zařízení, provozy, technologie a sklady jsou relativně dobře 
zabezpečené. Ovšem existuje zde vysoký a nebezpečný nahromaděný energetický a toxický 
potenciál (případně výbušný nebo hořlavý), který může při určité kombinaci různých faktorů a 
podmínek způsobit chemickou havárii až s katastrofickými dopady. 
Jak již bylo uvedeno výše, řada nebezpečných chemických látek má různé havarijní dopady, 
které jsou způsobeny především jedovatostí, výbušností a hořlavostí nebezpečných chemických 
látek a směsí. Havarijní dopady výrazně působí nejen proti osobám, ale také proti 
hospodářským a jiným zvířatům, případně způsobí závažné zničení nebo poškození majetku 
nebo životního prostředí. Kromě toho mohou mít dopady i politické, sociální, ekonomické, 
mezinárodní apod. A konečně havarijní dopady mohou mít i neblahý vliv na funkčnost kritické 
infrastruktury společnosti. 
Nebezpečné chemické látky a směsi mohou mít i řadu dalších nebezpečných vlastností; a to 
výbušnost, mohou být oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, 
výbušné, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro 
reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. Takovou specifikaci podrobně uvádí chemický 
zákon. [10] Některé nebezpečné chemické látky a směsi mohou také prudce reagovat s vodou 
nebo při styku s vodou uvolňovat toxický plyn. 
Níže uvádíme jednoduchou a přehlednou tabulku (tabulka 2) o možných havarijních dopadech 
závažných chemických havárií. Je z ní celkem jasně patrné, že z hlediska ohrožení osob jsou to 
toxické (jedovaté) nebezpečné chemické látky a směsi, které jsou nejvíce nebezpečné. Jako jistý 
vzor jsou uvedeny základní údaje v následující názorné tabulce pro tři značně rozšířené a 
nebezpečné chemické látky – jedovatá látka: chlor; výbušná látka: propan – butan; hořlavá 
látka: automobilní benzín. 

Tabulka 2: Základní porovnání dosahů některých hlavních havarijních dopadů 
Nebezpečná 
chemická látka 

Havarijní 
událost 

Popis možného 
havarijního děje 

Hlavní havarijní 
dopad, případně 
ničivý faktor 
chemické havárie 

Hmotnost 
látky [t] 

Dosah havarijního 
dopadu z hlediska 
nebezpečí zasažení 
osob [m] 

zkapalněný 
chlor 

Únik jednorázový únik obsahu 
zařízení, nebo okamžitý 
únik obsahu 

otrava 
(jedovatost) 

10 
50 

100 

4 330 
7 070 
9 280 
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zkapalněný 
propan - butan 

výbuch jednorázový únik vroucí 
kapaliny s rychlým 
odparem do oblaku 

tlaková vlna, 
rozlet fragmentů 
trosek 
(výbušnost) 

10 
50 

100 

570 
1 000 
1 280 

 
automobilní 
benzín 

požár ohrožení nádrže 
plošným požárem 

tepelné záření 
(hořlavost) 

10 
50 

100 

80 
190 
270 

Zatímco působení tepelného záření požárů nebo tlakové vlny (případně rozletů fragmentů 
trosek) po výbuchu je prostorově omezeno na dosah do desítek až stovek metrů, v případě úniku 
toxické látky je možno očekávat jak smrtelné, tak i zraňující dopady na osoby, faunu a floru 
v řádu stovek metrů, případně i několika kilometrů.  
To závisí na mnoha faktorech. Mezi hlavní patří druh, hmotnost a fyzikální forma uniklé 
nebezpečné toxické látky, způsob úniku a místní povětrnostní situace. Nebezpečné průmyslové 
chemické toxické látky jsou považovány za nejvíce nebezpečné proto, že jejich jedovatost může 
způsobit značnou mortalitu i vážná zdravotní poškození osob či zvířat. 
Velký význam může mít také molekulová hmotnost vybrané nebezpečné průmyslové toxické 
chemické látky. Vzduch má molekulovou hmotnost 29 a toxické plyny se mohou rozdělit na 
těžké a lehké.  
Těžké plyny (jako například chlor, fosgen, chlorovodík, sirovodík, oxid siřičitý), jsou těžší, jak 
okolní vzduch a chovají se tak, že „zatékají“ do sklepů, prohlubní, kanálů a drží se při povrchu. 
Z tohoto pohledu jsou uvedené toxické plyny velmi nebezpečné. Kromě toho mohou být snadno 
a účinně zneužity jako prostředky chemického terorismu.  
Havarijní dopady a dosahy úniku lehkých plynů (například amoniak, kyanovodík, a oxid 
uhelnatý) jsou z hlediska jejich molekulové hmotnosti a chování v přízemní vrstvě atmosféry 
daleko lehčí, než je to u těžkých jedovatých plynů. V žádném případě nelze podcenit tyto 
jedovaté látky, nebo je dokonce „vyřadit“. V některých specifických podmínkách může být 
nebezpečí uvedených látek velmi vysoké, např. v uzavřených prostorech s omezeným nebo 
nedostatečným větráním (jako jsou velké supermarkety, sportovní haly a koncertní sály, 
velkokapacitní kina, divadla, a jiné sportovní a společenské prostory). 

3 POTŘEBA A MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HAVARIJNÍCH 
DOPADŮ  

Ačkoliv analýzy a hodnocení rizik jsou cenným technickým nástrojem pro vyhodnocení 
nebezpečnosti jednotlivých chemických látek, je jejich vypovídací schopnost často omezena 
použitou metodou analýzy a hodnocení rizik. Proto je třeba jednoznačně podpořit požadavek 
na důkladné a kvalitní modelování havarijních dopadů. Závěry takového modelování a správné 
vyhodnocení získaných výsledků mohou nejvíce a nejlépe ukázat na celou řadu potřebných 
organizačních a technických bezpečnostních opatření, která se mají bezodkladně přijímat a 
realizovat k ochraně především ohroženého obyvatelstva.  
Kromě výše uvedeného i tabulka 2 jasně ukazuje, že je nutno provádět modelování (předpověď) 
různých havarijních dopadů chemických havárií (případně teroristických napadení 
prostřednictvím nebezpečných chemických látek). Potřeba modelování havarijních dopadů 
vyplývá ze samotného zákona o prevenci závažných havárií [11], protože se požaduje 
modelování havarijních dopadů, které se dostanou především „za hranici podniku“, neboli do 
prostoru tzv. zóny havarijního plánování. Z tohoto pohledu je zóna havarijního plánování 
prostor v okolí provozovatelů, kde se očekávají havarijní dopady závažných havárií. 
Modelování havarijních dopadů musí důkladně provést samotný provozovatel, případně 
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odborný subjekt, který je schopen kvalitně a kvalifikovaně provést analýzu a hodnocení rizik 
nebezpečných chemických látek a chemických směsí. 
Další povinnost, která vyplývá ze stejného zákona, je modelování havarijních dopadů správními 
úřady. Zákonnou povinnost má krajský úřad na základě předepsaných podkladů od jednotlivých 
provozovatelů. Zcela nezastupitelná role krajských úřadů je v tom, že musí pečlivě a důkladně 
zvážit možnosti vzniku domino efektů, na které mají možné havarijní dopady zcela zásadní 
vliv. 
Existuje celá řada dalších zahraničních vysoce kvalitních počítačových modelovacích 
programů jako například: EFFECTS (Nizozemí), DAMAGE (Nizozemí), PHAST (Spojené 
království), SAVE (Nizozemí), WHAZAN (vyvinuto společností DNV Technica Norsko ve 
spolupráci se Světovou bankou), SAFETI (Norsko), DOW INDEX MODEL FOR TOXIC 
(USA), CHARM (USA), DEGADIS (USA), CFAST (USA),  (HEGADAS (Spojené 
království), DENZ/CRUNCH (Spojené království), HASTE (USA), SLAB (USA), TRACE 
(USA), DRIFT (Spojené království), NBC WARNING (Dánsko), NBC ANALYSIS (Dánsko), 
H-PACK (USA). [12] Dalším programem pro možné využití je dánský softwarový nástroj 
s označení ARGOS. Zahraniční modelovací nástroje jsou sice zpravidla vysoce sofistikované, 
ale na druhé straně velmi drahé. 
Obecně je možno zkonstatovat, že programy pro vyhodnocování havarijních dopadů při 
chemických haváriích se liší svojí přesností. Ta je dána přesností rozptylových algoritmů a 
jejich napojením na další moduly, které zohledňují místní povětrnostní podmínky, vliv 
pokrytosti a reliéfu terénu nebo demografické charakteristiky v daném prostoru. Využití těchto 
modelů pro praxi umožnil především rozvoj informatiky a jejich možné propojení s dalšími 
datovými zdroji.  
V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty výsledků modelování havarijních dopadů vybraných 
toxických látek, aby bylo zřetelné, jak rozdílná data jednotlivé látky vykazují.  
Vyhodnoceno pomocí ROZEX-Alarm jako jednorázový únik obsahu zařízení, nebo okamžitý 
únik obsahu. Teplota kapaliny v zařízení je 200C. Celkové množství uniklé látky: viz. tabulka 
3. Rychlost větru v přízemní vrstvě atmosféry je 1 m/s. Typ atmosférické stálosti: inverze. Typ 
povrchu ve směru šíření látky: průmyslová plocha. Ohrožení osob toxickou látkou: viz. tabulka 
3. Látky v tabulce 3 jsou řazeny podle jejich klasifikace. 

Tabulka 3: Porovnání havarijních dosahů některých hlavních toxických látek pro 
„jednotkové množství“ 10 tun pro každou látku 

Nebezpečná 
průmyslová toxická 
chemická látka 

Chemický 
vzorec 

Klasifikace nebezpečné průmyslové 
toxické chemické látky 

Ohrožení osob toxickou 
koncentrací [m] 

Fosgen  COCl2 Plyn se zvlášť vysokou toxicitou 5 800 
Fosforovodík (fosgen, 
fosfin) 

PH3 Plyn se zvlášť vysokou toxicitou 6 250 

Metylisokyanát CH3NCO Kapalina/plyn se zvlášť vysokou 
toxicitou 

7 170 

Chlor Cl2 Vysoce toxický plyn 4 330 
Chlorovodík HCl Vysoce toxický plyn 4 060 
Sirovodík (sulfan) H2S Vysoce toxický plyn 1 750 
Kyanovodík HCN Vysoce toxická kapalina/plyn 6 890 
Amoniak / čpavek NH3 Středně toxický plyn 1 920 
Oxid siřičitý SO2 Středně toxický plyn 3 400 
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Klasifikace nebezpečných průmyslových chemických toxických látek je v této tabulce uvedena 
dle metodiky Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, TEC-DOC-727 (1996). 
[13] Uváděný literární zdroj představuje odborný podklad, zpracovaný mezinárodním týmem 
expertů OSN. 

4 AMERICKÝ SW NÁSTROJ ALOHA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je velmi výhodný modelovací nástroj. 
Ačkoliv jsou v současné době relativně dobře dostupné domácí softwarové nástroje (a jsou 
snadno zvládnutelné z hlediska uživatelského). 
Tento speciální program je především volně stažitelný z internetu [14] a je možno ho používat 
i v České republice bez omezení. Program vyhovuje i pro výuku. Požaduje poměrně velké 
množství vstupních dat. Jeho další nespornou výhodou je skutečnost, že je pravidelně v USA 
aktualizován a upravován za základě posledních vědeckých poznatků, ale i důležitých 
zkušeností z technické praxe. 
Slouží k modelování podoby a rozsahu úniků nebezpečných chemických látek a určení oblastí 
ohrožených výbuchem či hořením látky. Databáze softwaru ALOHA obsahuje jednak mnoho 
nebezpečných průmyslových chemických látek, ale také některé zástupce bojových 
chemických látek. Software je volně stažitelný včetně základního manuálu, příručky s příklady, 
a dalšími užitečnými odbornými podklady. [15, 16, 17] Nevýhodou může být skutečnost, že 
nástroj ALOHA je celý v angličtině. Tuto jazykovou nevýhodu částečně eliminuje krátká 
uživatelská příručka v češtině v rozsahu 41 stran. [18] Studijní pomůcka University obrany 
Brno z roku 2012 uvádí řadu důležitých příkladů a možností využití softwaru ALOHA pro 
tvorbu krizových scénářů. [19] Dnešní studenti však bývají vybaveni angličtinou na velmi 
dobré úrovni a není pro ně překážkou software obsluhovat. 
Vytvořený model je promítnut do 2D zobrazení pro snadnější a rychlejší vyhodnocení. 
Matematický základ modelů je tvořen statistickým gaussovým rozdělením a modelem „heavy 
gas“. Software slouží pro základní určení ohroženého území a jeho výstupy je možno dále 
využít při havarijním a krizovém plánování. Výstupy modelování jsou dvojí, a to číselné 
hodnoty postiženého prostoru i grafické znázornění. Pro realizaci mnohých studijních programů 
a oborů je vhodné, pokud jsou instalace ALOHA k dispozici ve speciálních učebnách a 
laboratořích s výpočetní technikou a se softwarovým zázemím. 
Nástroj ALOHA je velmi výhodný pro výuku vysokoškolských studentů a to proto, že jak již 
bylo uvedeno, je především volně dostupný, existují k němu již příručky a pomůcky v češtině 
a také je tento softwarový nástroj pravidelně aktualizován. Měl by být proto naistalován na PC 
v učebnách odborných fakult vysokých škol a akademií, které se podrobně zabývají výukou 
průmyslové chemické bezpečnosti. 
Kromě klasické odborné vysokoškolské výuky, je software ALOHA plně využívaný pro 
výzkumnou a publikační činnost akademických pracovníků a při tvorbě kvalifikačních 
studentských prací bakalářských, diplomových a doktorských, jak o tom svědčí některé vybrané 
příklady jednotlivých prací. [20, 21, 22, 23, 24, 25] 

5 ZÁVĚR 
Závěrečná shrnutí a doporučení 
Již samotná existence velkých hmotností nebezpečných chemických látek vytváří předpoklad 
pro možné chemické havárie nebo i chemické napadení teroristy. Přitom jsou na mnoha místech 
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České republiky skladovány, manipulovány a přepravovány ohromné hmotnosti nebezpečných 
chemických látek a směsí. 
Zneužitelných zdrojů rizika je v průmyslově vyspělých zemích velké množství a jsou často 
umístěny v blízkostí lidského osídlení. Navíc existují mnohé velko-objemové zdroje rizika ve 
formě mobilních zdrojů (automobilní a železniční cisterny), které lze přímo účelově umístit na 
vybraném místě chemického napadení. 
Ačkoliv existuje řada různých softwarových nástrojů pro výpočet havarijních dopadů 
závažných chemických havárií, není legislativně stanoveno jejich používání. Přitom je zcela 
zřejmé, že potřeba modelování havarijních dopadů není dána jen požadavky „zákona o prevenci 
závažných havárií“ a jeho prováděcích vyhlášek, ale využití výsledků modelování je daleko 
širší a má zcela zásadní vliv na přijímání dalších následných opatření. 
Zákon o prevenci závažných chemických havárií mimo jiné také řeší problematiku zón 
havarijního plánování. Tato oblast je významná, protože se předpokládá, že havarijní dopad 
v této zóně může ohrozit nebo i zasáhnout obyvatelstvo. Tak, jako se používá zpravidla 
kombinace několika metod analýzy a hodnocení rizika, i modelování havarijních dopadů je v 
ideálním případě provádět jako kombinaci několika softwarů, například ALOHA a TerEx, 
případně ALOHA a ROZEX-Alarm. Rovněž tak je vhodné porovnání výsledků modelování z 
uvedených softwarů s jinými metodami hodnocení rizik. 
Výsledky modelování havarijních dopadů závažných chemických havárií je pak nutno rychle a 
účinně využít pro přípravu a následnou realizaci různých preventivních, represivních, 
ochranných, záchranných a likvidačních opatření.  
Správně stanovená výše uvedená různá opatření budou mít zcela zásadní vliv na ochranu životů 
a zdraví ohrožených a zasažených osob. To znamená, že výsledky modelování mohu a musí 
zprostředkovaně zachránit řady lidských životů, případně rychle a účinně ochránit jejich 
ohrožené zdraví. 
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PŘÍČINY RIZIK VYBRANÝCH KRITICKÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

CAUSES OF RISKS OF SELECTED CRITICAL ELEMENTS OF TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE 

Jan Procházka30), Dana Procházková31) 

ABSTRAKT: 
Sdělení obsahuje výsledky studia příčin rizik kritických prvků dopravní infrastruktury, která je 
klíčovou pro bezpečnost a rozvoj státu i obyvatel. Jsou uvedeny údaje pro mosty, tunely, 
nádraží, letiště a další kritické uzly dopravní infrastruktury.   

ABSTRACT:  
The paper contains the results of a study of the causes of risks of critical elements of transport 
infrastructure, which is crucial for the security and development of the state and the population. 
Data are provided for bridges, tunnels, railway stations, airports and other critical nodes of 
transport infrastructure.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Kritická dopravní infrastruktura; mosty; tunely; letiště; nádraží; kritické uzly pozemních 
komunikací; rizika; bezpečnost, 

KEYWORDS:  
Critical transport infrastructure; bridges; tunnels; airports; railway stations; critical road 
junctions; risks; safety. 

1 ÚVOD 
Dopravu tvoří rozsáhlá síť dopravních cest, objektů, podpůrných systémů a dopravních 
prostředků různých druhů a typů. Dopravní síť je jednou z nejdůležitějších infrastruktur 
zajišťující základní funkce státu, tudíž i základní potřeby lidí pro jejich přežití. Proto je důležitá 
její bezpečnost. Protože svět se dynamicky mění, tj. v čase se mění i technická zařízení 
vytvořená lidmi, tak bezpečnost není statická veličina, a je jí třeba v čase řídit. Bezpečnost je 
dnes v odborných dokumentech a pracích chápaná jako vlastnost celého systému, ne jako 
vlastnost dílčích částí. U technických děl ji vytváří člověk (tvůrce) svými opatřeními a 
činnostmi [1].  

Bezpečnost je narušována dopady rizik [1-3]. Na základě současného poznání riziko a 
bezpečnost jsou v určitém vztahu, ale nejsou komplementárními veličinami [1]. Bezpečnost 
technických děl se zajišťuje cíleným řízením rizik, a to podobně jako spolehlivost, anebo další 
cíle, kterými je např. zabezpečené technické dílo nebo odolné technické dílo. Existuje mnoho 
různých oblastí řízení bezpečnosti, které se od sebe odlišují také dle druhu dopravy respektive 
úhlu pohledu, ze kterého se na bezpečnost sledovaného objektu díváme ( jde o dopravní 
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prochdana7@seznam.cz 
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prostředek, stavbu, dopravní cesty, podpůrné systémy, řídicí systémy včetně lidského aspektu, 
nebo dokonce z hlediska logistických služeb, přepravy zboží a osob).  
Cíle jednotlivých oblastí řízení bezpečnosti a řízení rizik jsou stejné, tj. prevence ztrát, ať už se 
jedná o lidské životy, dále pak ztrát na životním prostředí, kritické infrastruktuře včetně 
ekonomiky a dalších. Kvůli rozmanitosti používaných pojmů se zdá, že jsou jednotlivé 
koncepty řízení bezpečnosti v různých odvětvích rozdílné, ale ve skutečnosti jsou velmi 
podobné [2,3]. Vycházejí ze studia rizik a inženýrství založeném na řízení rizik ve prospěch 
bezpečnosti.  
Na základě současného poznání u kritických prvků dopravní infrastruktury je třeba zajistit 
integrální (celkovou) bezpečnost, která zajišťuje bezpečnost a koexistenci  kritických prvků 
dopravní infrastruktury s okolím po celou dobu životnosti. Znalost zdrojů rizik je základem, a 
proto článek shrnuje  získané výsledky výzkumu pro mosty, tunely, letiště, nádraží a řídící 
systémy dopravy.   

2 RIZIKA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Zdroje rizik dopravní infrastruktury jsou vnější , vnitřní a lidský faktor. V inženýrské praxi se 
používá označení. „All Hazard“ [4,5]. Příčiny rizik jsou vyvolány procesy, které mají velmi 
různou fyzikální, chemickou, ekonomickou, biologickou, sociální či kybernetickou podstatu 
[1]; obrázek 1. Dále soustředíme pozornost na původce vnitřních rizik, které jsou sektorově 
specifické. 

 
Obr. 1 - Zdroje rizik [1]. 

Fig. 1 – Sources of risks [1]. 
Dopravní infrastruktura je otevřený a složitý systém, který se  skládá z mnoha dílčích systémů 
(subsystémů) a mnoha různých prvků; používá se označení systém systémů (zkráceně SoS). 
Dílčí systémy i prvky mohou pracovat samostatně i dohromady, kdy plní zcela jedinečný úkol, 
který je vzdálený od úkolů jednotlivých entit. Podle poznatků shrnutých v [2,3,6,7] jsou pro ně 
důležité dvě systémové vlastnosti, a to interaktivní složitost a těsná spojení.  
Složité interakce jsou neplánované, neočekávané a většinou neznámé sekvence, které nejsou 
bezprostředně srozumitelné. V systémech systémů mají za následek nejednoznačná rozhodnutí, 
nestabilní preference a konfliktní cíle. Těsná spojení jsou nutnou podmínkou k eskalaci 
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nežádoucích jevů vedoucích až k selhání či havárii. Charakterizují se jako proces, který je 
časově závislý, má malé časové rezervy, je invariantní (v procesu je jediné pokračování – B 
musí následovat po A), a v důsledku předmětných charakteristik je u něho omezený prostor pro 
improvizaci. Interaktivní složitost a těsná spojení mezi prvky v socio-kyber-fyzickém systému 
mohou vést ke kritické situaci v důsledku systémového selhání.  
Výše uvedená fakta znamenají, že riziko se tak stává systémovou vlastností. Kvůli složitosti a 
vysoké propojenosti sledovaných objektů je systematická analýza zranitelností a robustností 
s ohledem na selhání obtížná, a proto se používají výsledky simulací. Bezpečnost je definována 
jako nefunkční požadavek a je spojena s vynořujícími se vlastnostmi systému. Zvažované 
nefunkční vlastnosti nemohou být přiřazeny k jednotlivým komponentám systému. Vynořují se 
jako integrující výsledek chování systému. Proto požadavky na bezpečnost jsou formulovány 
na úrovni celého socio-kyber- fyzického systému a poté sestupným procesem na dílčí systémy 
[1-3,6,7]. Výsledek působení libovolného škodlivého jevu pro aktiva systému či celý systém o 
jisté velikosti závisí na okamžitém stavu systému. 
To znamená, že prvky i dílčí systémy mají povahu fyzickou (technickou), sociální a 
kybernetickou. Bezpečnost předmětného systému [1-3,6,7] proto závisí jak na dílčích 
položkách různé povahy, tak na jejich propojení. Proto při jejím zajištění je třeba zvažovat jak 
rizika spojená s prvky, komponentami, soubory komponent i s celkem (jde o aktiva různého 
stupně), tak i rizika spojená s jejich propojeními, jež jsou realizovány jak vazbami mezi 
jednotlivými entitami, tak i s toky, které mezi entitami proudí (jde o vertikální i horizontální 
aktiva). Vazby jsou těsné, volné a složité. Toky jsou energetické, informační, finanční apod. 
Jelikož svět se dynamicky vyvíjí, tak se mění jak samotná aktiva, tak i prostředí, ve kterém se 
aktiva nachází.  
Charakteristiky složitých socio-kyber-fyzických) systémů jsou shrnuty v práci [7]. 
V předmětné práci jsou rovněž vyhodnoceny havárie a selhání těchto systémů a uvedeny zásady 
pro řízení jejich rizik ve prospěch bezpečnosti. Vyhodnocení havárií a selhání ukázalo, že 
vzájemná provázanost systémů působí za jistých podmínek nežádané závislosti (tzv. 
interdependences). Proto pochopitelně neplatí, že bezpečnost složitých systémů, jejichž 
modelem je systém systémů, je agregací bezpečností dílčích systémů. Pro zajištění bezpečnosti 
celku se musí respektovat i průřezová rizika, která jsou způsobená vazbami a toky napříč SoS 
a s okolím. Uvedená skutečnost znamená, že dnes používaná integrovaná bezpečnost, která je 
založená na řízení integrovaného rizika není zcela na místě u daných objektů. Proto musí být 
postupně nahrazována integrální bezpečností, při které se provádí i řízení průřezových rizik [7]. 
Z výše uvedených důvodů významný problém nastává v dopravě u řídících systémů [7], a to 
hlavně ve spojení se  zaváděním poloautomatických a automatických systémů řízení do praxe. 
Se zaváděním pokrokových systémů řízení je spojeno mnoho problémů, které jsou spojené 
s propojeními mezi technikou, informacemi a lidským faktorem, který vytváří jak hardware, 
tak software pro zajištění propojení prvků a komponent. Jde o oblast, která je dosud ve stavu 
zrodu, a proto nemá ustálená pravidla jako technika; norem i pravidel dobré inženýrské praxe 
je málo.  

3 DATA A POUŽITÉ METODY VÝZKUMU  
Pro výzkum byly použity databáze havárií a selhání sledovaných kritických prvků dopravní 
infrastruktury, tj. dostupné údaje o jejich haváriích a selháních ve světě i v ČR, a výsledky 
šetření havárií a selhání státními orgány shromážděné v databázi [8]. Na základě citované 
databáze bylo vyhodnoceno: 

• 283 selhání mostů ve světě od r. 1297, 
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• 965 selhání tunelů na pozemních komunikacích a 53 případových studií ve světě od 
počátku 19. století, 

• 2511 selhání kritických objektů na pozemních komunikacích (nádraží, křižovatky, 
obtížná  místa komunikací) ve světě od roku 1815 (u železničních nádraží vyhodnoceno 
1125 selhání) , 

• 1917 leteckých nehod civilních letadel ve světě od roku 1909, 

•  31 selhání řídících systémů dopravy ve světě od roku 2006. 
Data byla vyhodnocena nejen analytickými a statistickými metodami, ale především metodami 
inženýrských disciplín zabývajících se riziky (scénáře, případové studie, What, If, kontrolní 
seznamy, diagramy rybí kosti, systémy pro podporu rozhodování, matice odpovědnosti, 
skórování apod.) [1], protože jimi lze zjistit, kde a proč nastal problém a získat podklady pro 
poučení, co je třeba zlepšit.      

4 ZDROJE RIZIK KRITICKÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

Rizika spojená s mosty jsou systematicky sledována v práci [9]. Na základě reálných dat o 
selháních mostů [8] byl sestaven seznam původců selhání mostů. Předmětný seznam byl 
roztříděn do několika  kategorií původců a byl doplněn poznatky z výzkumů dostupných 
v odborné literatuře, jejichž seznam je v práci [9]. Příčiny selhání mostů jsou ukázány na 
obrázku 2.  

 
Obr. 2 - Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují 

bezpečnost mostů  [9]. 
Fig. 2 - Causes of failure of bridges on roads in terms of risks that undermine the safety of 

bridges [9]. 
 

Byly stanoveny zásady, které je třeba dodržovat při projektování mostů na základě současných 
znalostí a požadavků novely ISO 9000 z roku 2016. Jde o aplikaci zásad platných dle 
současného poznání pro řízení rizik při projektování (risk-based design)  a při provozu (risk 
based operation) [10]. 
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Rizika spojená s tunely jsou systematicky sledována v práci [11]. Na základě reálných dat o 
selháních tunelů [8] byl sestaven seznam původců selhání tunelů. Předmětný seznam byl 
roztříděn do několika  kategorií původců a byl doplněn poznatky z výzkumů dostupných 
v odborné literatuře, jejichž seznam je v práci [11]. Diagram rybí kosti (Fishbone diagram) 
zobrazující základní kategorie příčin selhání tunelů je uveden na obrázku 3. 

 
Obr. 3- Zdroje rizik selhání tunelů na pozemních komunikacích [11]. 

Fig. 3 - Sources of risks of road tunnel failure [11]. 
 

Provedená analýza selhání tunelů potvrdila výsledky již obsažené v odborné literatuře, a to 
účast lidského faktoru na více než 80 % selhání tunelů. Přitom se projevily tři hlavní příčiny. 
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 selhání tunelu. Třetí příčinou je, že řídící pracovníci i obsluha 
přijímají vysoké riziko, aniž by měli dostatečné povědomí o jeho dopadech. 
Byly stanoveny zásady, které je třeba dodržovat při projektování tunelů na základě současných 
znalostí a požadavků novely ISO 9000 z roku 2016. Jde o aplikaci zásad platných dle 
současného poznání pro řízení rizik při projektování (risk-based design) a při provozu [10]. 
Rizika spojená s pozemními komunikacemi jsou systematicky sledována v práci [12]. Jsou 
sledována z širšího pohledu než jenom jako příčiny dopravních nehod, a to proto, že selhání 
dopravy má závažné dopady nejen na lidi, ale i na ekonomickou prosperitu území a celého státu. 
Na základě zkušeností je pro ekonomickou prosperitu a zvládnutí krizových situací železniční 
doprava. Na základě reálných dat o selháních dopravních komunikací [8] byl sestaven seznam 
původců selhání, který byl roztříděn do několika  kategorií původců a byl doplněn poznatky 
z odborné literatury, jejíž seznam je v práci [12]. Na základě analýzy  byly zjištěny příčiny, 
které jsou zobrazeny na obrázku  4. 
Nedílnou součástí dnešního života je používání nebezpečných látek, a s tím souvisí jejich 
přeprava. Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek jsou doprovázeny explozemi, 
požáry, únikem nebezpečných látek do okolí či ke kombinaci dvou až tří uvedených jevů, což 
má dopady na chráněná aktiva v místě dopravní nehody a dále pak na kvalitu života lidí [12]. 
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Obr. 4 - Příčiny dopravních nehod na železnici [12]. 

Fig. 4 - Causes of railway accidents [12]. 
 

Analýza databáze dopravních nehod s nebezpečnými látkami [8] odhalila příčiny dopravních 
nehod, zobrazené na obrázcích 5 a 6. Analýza  prognostických scénářů dopravních nehod na 
pozemních komunikacích [12] ukázala, že dopady rizik, i když mají stejnou příčinu, závisí na 
místních podmínkách. 

 
Obr. 5 - Příčiny dopravních nehod s nebezpečnými látkami na železnici v České republice 

[12]. 
Fig. 5 - Causes of traffic accidents with dangerous substances on the railway in the Czech 

Republic [12]. 
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Obr. 6 - Příčiny dopravních nehod s nebezpečnými látkami na silnicích v České republice 

[12]. 
Fig. 6 - Causes of traffic accidents with dangerous substances on roads in the Czech 

Republic [12]. 
 

Analýza legislativy ČR odhalila, že přeprava nebezpečných látek v České republice je řízena 
pouze zahraničními předpisy  ADR (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných 
věcí) [13] a Řádem pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží  [14], které neberou v úvahu 
specifické podmínky území republiky a navíc jejich terminologie neodpovídá terminologii 
zákona č. 350/2011 Sb.. Vzhledem k výsledkům případových studií, je chybou, že hustě 
obydlená Česká republika nemá specifický zákon pro přepravu nebezpečných látek. 
Rizika spojená s leteckou dopravou jsou systematicky sledována v práci [15]. Na základě 
reálných dat o selháních tunelů [8] byl sestaven seznam původců selhání letišť a leteckého 
provozu. Předmětný seznam byl roztříděn do několika  kategorií původců a byl doplněn 
poznatky z výzkumů dostupných v odborné literatuře, jejichž seznam je v práci [15]. Analýza 
databáze leteckých nehod odhalila příčiny leteckých nehod civilních letadel s 15 a více 
pasažéry, které jsou zobrazeny na obrázku 7. Na základě šetření velkých leteckých nehod [15] 
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 [6,7].  
Práce [15] rovněž obsahuje opatření pro snížení počtu a závažnosti havárií a selhání v leteckém 
provozu, a to především v oblasti prevence závažných havárií a v letovém provozu. Obsahuje 
postupy:  

• pro zvládání očekávaných nouzových situací  na letišti, 

• opatření pro zvýšení kvality personálu, 

• plán řízení rizik. Plán řízení rizik je sestaven jak pro letadlo, tak pro letiště, jehož 
modelem je letiště Václava Havla v Praze.   

Pro zajištění bezpečnosti letišť, letadel i letového provozu je nutno velmi podrobně řešit otázky 
technické, organizační, ekonomické, personální, finanční atd. příklad řešení vybraného 
technického problému lze nalézt v práci [16].   
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Obr. 7 -  Příčiny dopravních nehod civilních letadel [15]. 

Fig. 7 - Causes of civil aircraft accidents [15]. 

 
Rizika spojená s nádražími jsou systematicky sledována v práci [17].  Na základě reálných dat 
o selháních [8] byl sestaven seznam původců selhání pouze vlakových nádraží, protože pro 
autobusová nádraží je málo validovaných dat. Předmětný seznam byl roztříděn do několika  
kategorií původců a byl doplněn poznatky z výzkumů dostupných v odborné literatuře, jejichž 
seznam je v práci [17]. Výsledek je zobrazen na obrázku 8. Protože podmínky se dynamicky 
mění, tak z důvodu bezpečnosti nádraží je třeba vždy zajistit cílenou činnost bezpečnostních 
složek, fyzické ochrany a fyzické ostrahy příslušných budov a zařízení sledovaných objektů, a 
mít připraveny plány odezvy na útoky insiderů nebo teroristů z vnějšku. Vlak či autobus se 
staly a dále se mohou stát v rukou neoprávněných nebo psychicky narušených osob 
nebezpečnou zbraní. 

 
Obr. 8 -  Příčiny selhání vlakových nádraží [17]. 
Fig. 8 - Causes of train station failures [17]. 

Dnešní významný problém v dopravě u řídících systémů je spojen se  zaváděním 
poloautomatických a automatických systémů řízení do praxe. Se zaváděním pokrokových 
systémů řízení je spojeno mnoho problémů, které jsou spojené s propojeními mezi technikou, 
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informacemi a lidským faktorem, který vytváří jak hardware, tak software pro zajištění 
propojení prvků a komponent. Jde o oblast, která je dosud ve stavu zrodu, a proto nemá ustálená 
pravidla jako technika; norem i pravidel dobré inženýrské praxe je málo. Proto náš současný 
výzkum je zacílen na doplňování databáze [8] v předmětné oblasti; dílčí výstupy pro řízení 
vlaků jsou v pracích [18,19]. 

5 ZÁVĚR 
Analyzovaná selhání mostů, tunelů, letišť, nádraží a kritických uzlů na pozemních 
komunikacích  vznikla buď výskytem škodlivého jevu, se kterým se v projektu nepočítalo, 
anebo se podcenila jeho velikost, anebo kumulací mnoha malých škodlivých příčin, které samy 
o sobě nemají významný škodlivý potenciál, v krátkém časovém intervalu. Jejich kumulace je 
příčinou latentních podmínek, které 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. Proto pro prevenci selhání sledovaných kritických 
prvků dopravní infrastruktury je třeba se vyvarovat:  

• velkých chyb v prevenci rizik, 

• a také výskytu drobných chyb, jejichž kumulace v krátkém časovém intervalu je 
nebezpečná, což potvrzuje např. i práce [20].  

K selhání mostů, tunelů, letišť, nádraží a kritických uzlů na pozemních komunikacích  dochází 
proto, že: 

• dosud u mostů, tunelů, letišť, nádraží a kritických uzlů na pozemních komunikacích  se 
používají zastaralé způsoby hodnocení rizik, např. stromové modely, které nezvažují 
souběhy jevů, 

• provozovatel či vlastník je orientován hlavně na výkon (tj. zisk) a veřejná správa mu to 
dovoluje, 

• personál, který je s příčinami a dopady rizik v kontaktu, nemá dostatečné kompetence 
pro zavedení proaktivních opatření a provozních předpisů přizpůsobených 
momentálním podmínkám (normálním, abnormálním, kritickým),   

• technická rozhodnutí jsou poplatná různým partikulárním, politickým nebo 
ekonomickým tlakům a nepřihlížejí ke konkrétním rizikům, která se v průběhu provozu 
objevují.  

Základními důvody, proč provozovatelé mostů, tunelů, letišť, nádraží a kritických uzlů na 
pozemních komunikacích  nejsou ochotni rizika ovlivňovat, obvykle jsou: 

• nedostatečné povědomí o rizicích a jejich dopadech na most, tunel, letiště, nádraží a 
kritický uzel na pozemní komunikaci a jeho okolí, 

• subjektivní pocity odpovědného subjektu, který nepovažuje riziko za aktuální, 

• představa, že rizika se týkají vzdálené budoucnosti, 

• kroky vedoucí k identifikaci rizika a jeho snížení jsou většinou v rozporu s okamžitými 
(většinou ekonomickými či politickými) zájmy provozovatele či vlastníka, 

• konkrétní kompetentní pracovník většinou není tím, kdo o krocích vedoucích ke snížení 
rizika může přímo rozhodovat. 
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Nesprávné vypořádání rizik spojených s mosty, tunely, letišti, nádražími a kritickými uzly na 
pozemních komunikacích je způsobeno tím, že: 

• rozhodovací procesy o mostech, tunelech, letištích, nádražích a kritických uzlech na 
pozemních komunikacích  bývají víceúrovňové. Na úrovni, kde lze reálně rozpoznat 
narůstající příznaky rizika a ocenit s tím související riziko, nelze rozhodnout 
o vynaložení vícenákladů na eliminaci tohoto rizika, 

• je nedostatečné povědomí o rizicích, jejich řízení a vypořádání. Práce s riziky je chápána 
jako činnost, která spočívá v dodržení norem a předpisů, což není pravda, protože 
pravidla v nich zavedená pokrývají jen 68.4 % možných podmínek [1,3]; programy 
velké většiny vzdělávacích kurzů probíhajících v České republice tuto nedostatečnost 
ještě prohlubují,  

• u inženýrů v provozu a jeho řízení je úzké chápání bezpečnosti; převládá orientace na 
technickou bezpečnost zařízení chápanou tak, že technické zařízení během životnosti 
nepředstavuje nebezpečí, 

• je nedostatečná spolupráce profesí – stavařů, strojařů, ekonomů, chemiků, informatiků, 
personalistů atd. – každá profese pracuje odděleně, což neumožňuje řešit mezioborové 
a multioborové problémy, 

• mnoho řídících pracovníků je přesvědčeno, že vše je věčné, tj. nezvažují změny 
technických zařízení v čase a se změnou podmínek, a tím podceňují údržbu, opravy, 
dovednost a dodržování režimů práce, které respektují fyzikální, chemické a biologické 
zákonitosti,   

Kritická analýza selhání mostů, tunelů, letišť, nádraží a kritických uzlů na pozemních 
komunikacích  uvedených v databázi [8], ukázala, že některé příčiny selhání se často opakují, 
například dopravní nehody, nedostatečná údržba, nízká kvalita oprav a modernizace. Jejich 
společnou kořenovou příčinou je nedostatečná kultura bezpečnosti účastníků provozu, jejich 
nedostatečný výcvik a motivace zacílená na bezpečnou práci a bezpečné chování.  
Vyhodnocení havárií a selhání sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury, uvedené 
výše ukázalo, že vzájemná provázanost systémů působí za jistých podmínek nežádané 
závislosti (tzv. interdependences). Proto pochopitelně neplatí, že bezpečnost složitých systémů, 
jejichž modelem je systém systémů (označovaný SoS), je agregací bezpečností dílčích systémů. 
Pro zajištění bezpečnosti celku se musí respektovat i průřezová rizika, která jsou způsobená 
vazbami a toky napříč SoS a s okolím. 
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Poděkování: Článek byl vypracován v rámci projektu TAČR CK01000095 Plán řízení rizik 
pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury. 
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NÁVRHY OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH PRVKŮ 
DOPRAVNÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

PROPOSALS FOR MEASURES TO IMPROVE THE SAFETY OF SELECTED 
ELEMENTS OF TRANSPORT CRITICAL INFRASTRUCTURE 

Dana Procházková32), Jan Procházka, Jana Victoria Martincová, Tomáš Kertis 

ABSTRAKT: 
Sdělení srovnává nároky české legislativy na řízení bezpečnosti vybraných prvků dopravní 
kritické infrastruktury se současným odborným poznáním, reprezentovaným generickým 
modelem pro zajištění integrální bezpečnosti. Na základě výsledků srovnání navrhuje úpravu 
stávající legislativy. Z hlediska zajištění základních funkcí státu je třeba upravit povinnosti, 
pravomoci i odpovědnosti jak v oblasti veřejné správy, tak v oblasti správy kritických prvků 
dopravní infrastruktury. V prvním případě jde o oblast organizace veřejné správy, ve které 
chybí: orgán dozoru nad bezpečností vybavený dostatečnými pravomocemi; a odborný systém 
řízení bezpečnosti jak celého dopravního systému, tak vybraných prvků dopravní kritické 
infrastruktury. V druhém případě jde především o zabezpečený systém řízení bezpečnosti 
jednotlivých kritických prvků dopravní infrastruktury, který je založen na kontinuálním řízení 
rizik ve prospěch bezpečnosti ve všech fázích životnosti předmětných prvků.  

ABSTRACT: 
The paper compares the requirements of Czech legislation for the management of the safety of 
selected elements of transport critical infrastructure with current professional knowledge, 
represented by a generic model for ensuring the integral safety. Based on the results of the 
comparison, it proposes an amendment to the existing legislation. In order to ensure the 
fundamental functions of the State, it is necessary to regulate the obligations, authorities and 
responsibilities of both, the public administration and the governance of critical elements of 
transport infrastructure. In the first case, it is an area of public administration organisation in 
which there is a lack of: a safety oversight (supervising) authority equipped with sufficient 
authorities and a professional safety management system for both, the entire transport system 
and the selected elements of the transport critical infrastructure. In the latter case, it is 
primarily a secure safety management system for individual critical elements of the transport 
infrastructure, which is based on continuous risk management for safety at all stages of the life 
of the elements in question. 
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1 ÚVOD 
Infrastruktury jsou výsledky lidského intelektu, které umožňují lidem rozvoj a přežití nástrah 
přírody. Infrastruktury byly, jsou a budou veřejným aktivem, protože zajišťují dennodenní 
potřeby občanů, tj. energii, vodu, jídlo, informace apod. a závisí na nich přežití lidí při 
kritických situacích. Proto základní struktury zvlášť důležitých infrastruktur  tvoří kritickou 
infrastrukturu. Dopravní infrastrukturu zahrnují mezi kritickou infrastrukturu všechny vyspělé 
země [1]. V České republice upravuje kritickou infrastrukturu zákon  o krizovém řízení  č. 240/ 
2000 Sb. a průřezová a odvětvová kritéria nařízení vlády č. 432/2010 Sb.  
Dopravní systém, který zajišťuje, aby dopravní infrastruktura plnila základní funkce státu 
(ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústavní zákon č. 110/1998 Sb.), obstarává dopravu osob a nákladů. 
Zahrnuje souborně všechny způsoby dopravy, které v rámci koordinace jednotlivých 
dopravních systémů spolupracují a vytváří logistickou síť. Předložené sdělení se zabývá 
bezpečností vybraných prvků dopravní infrastruktury; konkrétně: vybrané (kritické) mosty; 
tunely; nádraží; letiště; a pozemní komunikace. Problém řízení dopravního systému je řešen na 
organizační úrovní; problematika  řízení spojená s automatizací, která má specifika,  je řešena 
v další připravované studii. Při formulaci postupů a požadavků pro zajištění bezpečnosti 
vychází: ze současného poznání, obsaženého v renomovaných odborných zdrojích uvedených 
v práci [2]; a ze závazných dokumentů  OSN, EU, OECD, IAEA a dalších. Na jejich základě 
vytváří generický model řízení bezpečnosti pro sledované kritické prvky, které zkoumá jako 
složité otevřené systémy v dynamicky proměnném světě, který je ovlivňován jak procesy, které 
probíhají nezávisle na člověku, tak procesy, které člověk vytváří vědomě či nevědomě svou 
činností a chováním [3].  
Srovnáním nároků vytvořeného generického modelu řízení bezpečnosti s požadavky současné 
české legislativy jsou stanoveny návrhy, které by měla kodifikovat česká legislativa na úseku 
systému řízení sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury s cílem zajistit dobrou 
úroveň integrální bezpečnosti a její  zvyšování.  
Integrální bezpečnost respektuje systémové chápání sledovaného prvku a změny v čase a 
prostoru. Je založená na systémovém, proaktivním a strategicky zacíleném přístupu. Je chápaná 
jako emergentní vlastnost systému, na které závisí existence systému; tj. jde o hierarchicky 
nejvíce určující vlastnost systému. Jde o soubor opatření a činností, který při zohlednění povahy 
(podstaty/naturelu)  kritického prvku chápaného jako systém systémů [2] a všech možných rizik 
i hrozeb směřuje k zajištění fungování prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za 
žádných okolností nedošlo k jejich selhání, při kterém by ohrozily sebe nebo své okolí.   
Riziko představuje míru narušení bezpečnosti sledovaného systému, který je předmětem 
sledování při výskytu možného škodlivého jevu. Jelikož výzkum technických děl ukázal, že 
nehody, havárie i selhání technických zařízení a technických děl nastávají v cca 80% při 
kombinaci  škodlivých jevů, je třeba sledovat integrální riziko [4]. Proto integrální bezpečnost 
je spojena s řízením nejen velkých dílčích rizik, které představují nadprojektové živelní 
pohromy, ale především s řízením integrálního rizika.  
Integrální bezpečnost se neomezuje jen na jednostranná řešení v případě problémů jako je 
represe, ale zabývá se situacemi ovlivňujícími určitou úroveň bezpečnosti prostřednictvím tzv. 
řetězce bezpečnosti, jenž se skládá z dále uvedených částí: proaktivita (odstranění 
strukturálních příčin nejistoty, které narušují bezpečnost, tj. ohrožují bezpečí a udržitelný 
rozvoj); prevence (odstranění přímých příčin, je-li to možné, nejisté situace porušující stávající  
bezpečnosti) připravenost (řešit situaci, v níž je bezpečnost narušena); represe (odezva) 
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(zvládnout narušení bezpečnosti a situaci stabilizovat) a obnova (zajistit podmínky pro obnovu 
a růst bezpečnosti).  

2 RIZIKA A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A DĚL 
Riziko je veličina, která je mírou ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech (a to ve sledovaném 
případě veřejných aktivech i aktivech technického díla). Jeho velikost závisí na konkrétní 
pohromě, která je zdrojem rizika a na zranitelnosti místních sledovaných aktiv. Ve strategickém 
řízení jsou definovány veličiny: ohrožení (anglicky hazard) jako pravděpodobná velikost 
pohromy, která se v daném místě vyskytne jedenkrát za definovaný časový interval (tzv. 
projektová nebo návrhová pohroma) [5]; a riziko jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a 
újmy na sledovaných aktivech při projektové pohromě rozpočtená na jednotku času (nejčastěji 
1 rok) a jednotku území  [5]. Riziko je tudíž místně a časově specifické, protože závisí na 
množství a zranitelnosti aktiv v daném území a v daném čase. 
Vzhledem k dynamickému vývoji světa, stárnutí a opotřebení částí technických prvků i 
technických děl a omezeným lidským znalostem, zdrojům a možnostem, management 
technického díla i veřejná správa se musí připravit na budoucí realizace rizik. To znamená mít 
nástroje, kterými lze snížit realizace známých zdrojů rizik a zmírnit dopady rizik nových. Práce 
prosazuje řízení rizik ve prospěch bezpečnosti. S ohledem na současné poznání  je třeba propojit 
existující normy a standardy, protože obsahují dřívější poznatky a bez jejich aplikace by 
docházelo k opakování minulých chyb z minula a výsledky řízení rizik, jak doporučuje nyní i 
řada norem, např. ISO 31 000, ISO 31010, ISO 9000 atd.; způsob propojování ukazuje práce 
[6].  
Obrázek 1 ukazuje postup práce s riziky [5].  Cílem je, aby technická zařízení i technická díla 
byla bezpečná, tj. kvalitně a spolehlivě plnila funkce, ke kterým byla vytvořena a přitom 
neohrožovala sebe a okolí, tj. lidi a životní prostředí, které je zásadní pro život a rozvoj lidstva. 
Proto v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi lidé musí nejprve poznat zdroje rizik 
(tj. pohromy – škodlivé jevy všeho druhu), ocenit jejich škodlivý potenciál (tj. určit ohrožení, 
která jevy představují a rozložení jejich dopadů) v jednotlivých místech a stanovit velikost 
možných ztrát a škod v závislosti na rozložení veřejných aktiv (tj. určit riziko). V závislosti na 
konkrétních možnostech dané lidské společnosti pak rozdělit rizika na přijatelná, podmíněně 
přijatelná a nepřijatelná [5]; podklad pro rozdělení je uveden na obrázku 2.  

 
Obr. 1. Procesní model práce s riziky. Kritéria = podmínky, které stanovují, kdy je riziko přijatelné, podmíněně 
přijatelné nebo nepřijatelné. Cíle označují žádoucí stavy. Čísla 1,2,3,4 označují zpětné vazby, které se používají, 
když monitoring ukáže, že nejsou splněny stanovené požadavky na bezpečnost [5]. 
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Obr. 2. Podklady pro dělení rizik podle přijatelnosti. 

V případě rizik, která jsou: nepřijatelná, je třeba zajistit aplikaci účinných preventivních 
opatření vůči jejich zdrojům; podmíněně přijatelná, je třeba připravit zmírňující, reaktivní a 
obnovující opatření pro sledovaná aktiva;  a u přijatelných sledovat, zda v čase nedojde ke 
zvýšení  škodlivého potenciálu jejich příčin. Uvedeným způsobem provádíme činnost, kterou 
nazýváme „řízení rizik“. Řetěz pro zajištění bezpečnosti je uveden na obrázku 3. 
 

 
Obr. 3. Činnosti pro zajištění bezpečnosti kritického prvku. 

 

Bezpečnost je chápaná jako vlastnost na úrovni systému, kterou formuje člověk svými 
opatřeními a činnostmi [5]. Veličiny riziko a bezpečnost nejsou komplementární veličiny, 
protože bezpečnost prostředí i každého technického díla lze zvýšit pomocí organizačních 
opatření, např. zavedením varovacích systémů a záložních řešení, aniž bychom snížili velikost 
rizika; doplňkovým pojmem k bezpečnosti je kritičnost [5]. 
Bezpečnost technického zařízení i technického díla a jeho okolí lze zajistit jen kvalitním 
antropogenním řízením [5,7]. Na základě hospodárnosti je třeba především provést snížení rizik 
v nejkritičtějších místech v rámci prevence, i připravit odezvu a obnovu na rizika, která nejsou 
vypořádána buď z důvodu opomenutí nebo neznalostí v procesu projektování a zhotovení, 
anebo preventivní opatření jsou velmi nákladná. Jedná se o velmi nákladnou činnost, a proto je 
nutná vzájemná komunikace mezi vlastníky a provozovateli technických děl, veřejnou správou, 
veřejností a médii [7]. 
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3 GENERICKÝ MODEL ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH 
KRITICKÝCH PRVKŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Cílem je bezpečný provoz kritických prvků dopravní infrastruktury. Kritické prvky dopravní 
infrastruktury jsou složité systémy typu systémy systémů, tj. jsou to otevřené vzájemně 
propojené systémy, jejichž povaha je socio-kyber-fyzická (technická) [7]. V Evropě k jejich 
řízení používáme způsob Total Quality Management (TQM) [3,8,9], který je základem ISO 
norem třídy 9000, 14000 a dalších. Přístup TQM spočívá v tom, že na procesu zlepšování 
kvality se musí podílet všichni zaměstnanci, od řadových zaměstnanců až po nejvyšší řídící 
pracovníky. Proces zlepšování jakosti vychází z impulsu podle potřeb od zákazníka / občana.  
TQM  vychází z toho, že trvalá kvalita výrobků a služeb se nedá zajistit příkazy, kontrolou, 
dílčími programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale cíleným hledáním, 
měřením a hodnocením příčin toho, proč se produktivita a kvalita nezvyšuje [9]. Je to způsob, 
při kterém se pozornost zaměřuje na procesy probíhající v instituci. Při implementaci TQM se 
přihlíží na specifika instituce, protože z důvodu účinnosti musí odpovídat struktuře instituce. 
TQM se využívá v řízení podniků (technických děl), obcí a regionů. 
Z pohledu zajištění bezpečnosti sledovaných kritických prvků a jejich koexistence s okolím po 
celou dobu životnosti jde o určení velikosti příslušných rizik a jejich roztřídění do kategorií: 
přijatelné riziko; podmíněně přijatelné riziko, u kterého se navrhnou nutná opatření preventivní, 
zmírňující, reaktivní a obnovovací; a nepřijatelné riziko, u kterého se navrhne buď vyhnutí dané 
činnosti, je-li to možné, anebo další opatření v rámci krizového řízení, která vyžadují vyšší 
znalosti, vyšší technické vybavení, vyšší náklady, vyšší připravenost lidských zdrojů [5]. Proto 
musíme riziko selhání kritického prvku dopravní infrastruktury nejprve určit správnými 
nástroji. 
Abychom zajistili bezpečnost technických zařízení i technických děl, řešíme problém 
bezpečnosti systému systémů [4,7], protože soubor propojených bezpečných systémů není ještě 
nutně bezpečný systém, protože bezpečnost systému systémů závisí také na charakteru 
vzájemných propojení mezi systémy. Důsledkem vzájemných závislostí je to, že defekt v jedné 
části technického díla způsobí selhání dalších částí technického díla a kaskádu dalších dopadů. 
To znamená, že když chceme zajistit bezpečnost systému systémů, tak kromě bezpečnosti 
dílčích částí technického díla musíme ještě zvlášť sledovat soubor systémů jako celek. Musíme 
zjišťovat: typy selhání systému systémů;   provozní podmínky systému systémů; vnitřní vazby 
a jejich projevy; a charakteristiky kritických stavů systému systémů. 
V současné době je v praxi používáno několik typů řízení rizik; liší se cíli. Nejstarším typem 
řízení rizik je řízení  technických zařízení ve prospěch spolehlivosti [7].  Řízení kontinuity je 
zacílené na bezpečnost technického díla i jeho okolí za všech možných podmínek [4]. Řízení 
pružné odolnosti je předstupněm řízení bezpečnosti a řízení kontinuity; snaží se zvýšit 
houževnatost systému a okolí, aby byl získán čas na zformování účinné odezvy [4]. Řízení aktiv 
upřednostňuje řízení rizik ve prospěch výroby před bezpečím lidí a okolí technického díla [4]. 
Součástmi všech typů řízení jsou pak specifické typy, kterými jsou nouzové řízení a krizové 
řízení. Srovnání typů ukazuje, že: všechny typy používají stejné metody a nástroje pro práci 
s riziky, které z důvodů různých cílů předmětných postupů v konkrétních případech nedávají 
stejné výsledky [7]; všechny typy mají stejný cíl, kterým je zvládnutí rizik a ochrana aktiv (je 
však rozdíl v tom, která rizika a která aktiva zvažují); a jsou nadstavbou řízení spolehlivosti 
(reliability management), které bylo po dlouhá léta královskou disciplínou při řízení 
technických děl [7],  
Přes různé názvy typů řízení, jejich  metodologie je stejná, a to získat: povědomí o riziku; 
pochopení rizika a jeho vztahu k aktivům a jejich bezpečí; a aplikovat příslušné znalosti o tom, 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 371 

co dělat pro dosažení cíle. Pro strategický rozvoj lidské společnosti i technických děl je zásadní 
řízení rizik ve prospěch bezpečnosti (tj. safety management). V rámci řízení rizik technického 
díla ve prospěch bezpečnosti je třeba kvalitně provést pět klíčových aktivit [5], a to:  
1. Vymezení cíle a centra zájmu řízení bezpečnosti: identifikovat kontext; určit prioritní cíle; 

a určit oblasti a zásadní úkoly. Výběry jsou založeny na hodnocení aktiv a cílů. Tím 
stanovíme, které riziko je v daném případě prioritní.  

2. Popis: směřuje k objektivnímu pochopení pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadů (v 
kvalitativním nebo lépe kvantitativním vyjádření) možných pohrom a selhání technického 
díla. Jedná se o vysoce odbornou činnost vyžadující hluboké znalosti a kvalitní data.   

3. Rozhodnutí: vyhodnocení kvality předpovědi vývoje technického díla, pokud možno jako 
optimum při zvážení přínosů a ztrát při provozu technického díla v dynamicky proměnném 
okolí. Rozhodnutí, jak zmírnit a řídit rizika a jak implementovat opatření, reprezentuje 
klíčový krok v rámci řízení rizika.   

4. Komunikace: projednání souboru opatření a činností s klíčovými aktéry procesu provozu 
technického díla a s ostatními zúčastněnými. Legislativa vyžaduje v důležitých otázkách 
komunikaci s veřejností, konzultace, odstranění konfliktů a stanovení partnerství.  

5. Monitoring a poučení: sledování určených veličin a jejich hodnot, které charakterizují 
důsledky rozhodnutí a činností na technické dílo, a v případě zjištění významných odchylek, 
které mohou narušit dosažení cíle, aplikovat korekce.  

Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá dle [1-7] ve výběru některé z dále 
uvedených alternativ:  vyhnutí se riziku, tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které 
jsou zdrojem rizika, když to jde (lidská společnost se může bez technického díla obejít); 
odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde (zvolit alternativu technického 
díla, která bude mít méně zdrojů rizik, anebo menší rizika); snížení pravděpodobnosti výskytu 
rizika, tj. výskytu větších pohrom, když to jde (aplikace zásad kultury bezpečnosti); snížení 
závažnosti dopadů rizika, tj. příprava zmírňujících opatření jako jsou varovací systémy, 
systémy odezvy a obnovy; sdílení rizika, tj. rozdělení rizika mezi zúčastněné a pojišťovny; a 
retence rizika.  
Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá dle [1,3,5,7] 
v rozdělení rizik do kategorií, ve kterých se část rizika: sníží, tj. preventivními opatřeními se 
odvrátí realizace rizika; zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností (varovné systémy 
a jiná opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné dopady; pojistí; 
zajistí opatřeními odezvy a obnovy, pro které se připraví rezervy všeho druhu; a pro část, která 
je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá se připraví plán pro nepředvídané situace 
(Contingency plan).  
K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve 
správném řízení [3] se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni 
zúčastnění (od politiků přes pracovníky správy, vedení technických děl až po techniky a 
občany) a že zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to nejlépe 
připraven; obrázek 4.  
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Obr. 4. Role zúčastněných spojené s bezpečností; SMS je systém řízení bezpečnosti celku (safety management 
systém). 

Při výběru opatření na zvládání rizik je třeba zajistit, aby náklady na zvládnutí rizik nepřevýšily 
možné škody vyvolané realizací rizika. Systém řízení bezpečnosti SMS (Safety management 
system) kritického prvku musí obsahovat úkoly uvedené na obrázku 5. 
 

 
Obr. 5. Úkoly  uvedené v systému řízení bezpečnosti (SMS) kritického prvku. 

 

Podle současných znalostí v souvislosti s bezpečností technického zařízení či technického díla, 
tj. i kritického prvku dopravní infrastruktury, je nutné při sestavování jeho konceptu, jeho 
umístění, projektování, zhotovení a provozu respektovat dále uvedený postup, který propojuje 
normy a výsledky řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, tj. používat nástroje risk-based design, 
risk-based operation; risk-based inspections, risk-based maintenance atd.  [6], které propojují 
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normy a výsledky řízení rizik. Vlastní metodický proces řízení rizik ve prospěch bezpečnosti 
(řízení bezpečnosti) je zobrazen na obrázku 6. 

 
 Obr. 6. Řízení bezpečnosti kritické entity. 

 

3.1 Shrnutí obecných zásad pro práci s riziky 
Na základě komplexní analýzy a kritického posouzení několika tisíc odborných prací a 
výsledků z praxe, jejichž výsledky jsou v pracích [1-5,7], je nutné při řešení problémů 
bezpečnosti kritických objektů použít systémový přístup (tj. zaměřit se na integrální riziko) a 
nejprve vybrat správný koncept práce s riziky (tj. kontext, v němž rizika sledujeme) a poté 
respektovat logický model práce s riziky. Klíčové koncepty inženýrství zaměřených na 
bezpečnost jsou: 
1. Přístupy jsou založené na riziku - intenzita prací a dokumentace je přiměřená úrovni rizika. 
2. Odborný přístup je založen na tom, že se zvažují jen kritické atributy kvality a kritické 

parametry procesu. 
3. Řešení problémů se orientuje na kritické položky – sledují a řídí se kritické aspekty 

technických systémů zajištujících konzistenci operací systémů. 
4. Prověřené parametry kvality se objevují již v návrhu projektu. 
5. Důraz na kvalitní inženýrské postupy – musí se prokazovat správnost zvolených postupů v 

daných podmínkách. 
6. Zacílení na zvyšování bezpečnosti - neustále zlepšování procesů s využitím analýzy 

kořenových příčin poruch a selhání. 
Snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, 
technických prostředků, apod., a proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit 
tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Tato míra rizika (určitá optimalizace) je 
většinou předmětem vrcholového řízení a výsledkem politického rozhodování, při kterém je 
z hlediska zajištění rozvoje nutné, aby se využily současné vědecké a technické poznatky a 
zohlednily ekonomické, sociální a další podmínky. 
Rizika byla, jsou a budou a neustále se budou objevovat nová. Řízení a vypořádání rizik, které 
způsobují pohromy, vyžaduje rozměr a měření rizika, které berou v úvahu nejen fyzické škody, 
oběti a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační a institucionální faktory. 
Většina technik na určování rizika nereprezentuje holistický přístup a nerespektuje, že riziko je 
rozdělené na lokální, regionální i státní úroveň [5].  
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Při práci s riziky si je třeba uvědomit, že úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak 
vyhodnocená rizika snížit na požadovanou společensky přijatelnou úroveň, případně je na této 
úrovni udržet. Základní principy při práci s riziky jsou: být proaktivní; domýšlet možné 
důsledky; správně určovat priority veřejného zájmu; myslet na zvládnutí problémů; zvažovat 
synergie; a být ostražitý.  
Podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) kvalifikované řízení rizik technického 
díla musí: být součástí systému řízení sledovaného technického díla; být součástí každého 
procesu rozhodování sledovaného technického díla; explicitně zvažovat nejistoty a neurčitosti 
v procesech a podmínkách sledovaného technického díla a jeho okolí; být systematické a 
strukturované; vycházet z nejlepších dostupných informací; být dynamické a vhodně reagovat 
na různé změny; být uzpůsobeno místním podmínkám a legislativním požadavkům; respektovat 
vliv člověka (lidský faktor) na technické dílo; a mít schopnost neustálého zlepšování.  

3.2 Kategorie zdrojů rizik sledovaných v kritických prvcích dopravní infrastruktury 
Na základě výsledků výzkumu popsaného v pracích [5,10-15] se v současné praxi v souvislosti 
s kritickými prvky dopravní infrastruktury díly používají dále uvedené výběry zdrojů rizik ve 
spojení s určenou entitou (technické zařízení, komponenta, propojení komponent apod.): 
1. Zdroje rizik určené buď legislativou, anebo zkušenostmi pracovníka, který předmětný úkol 

řeší.  
2. Jen technické zdroje rizik v daném kritickém prvku dopravní infrastruktury. Většinou jde o 

zdroje rizik spojené s: materiálem  (splnění potřebných parametrů, dodavatelské vztahy – 
náhradní materiál apod.); konstrukcí a propojováním komponent a zařízení (nejsou 
stanovené postupy, jsou přítomné labilní nebezpečné látky apod.); výrobními postupy, např. 
při výrobě slitin, svařování, specifickém obrábění atd.; a podmínkami, které jsou nutné pro 
kvalitní výrobek, např. jistý tlak, jistá teplota či jistá vlhkost okolního prostředí atd. 

3. Technické zdroje rizik a lidský faktor. Jde o zdroje uvedené v bodě 2 a špatné provedení 
technických úkonů při provozu kritického prvku dopravní infrastruktury.  

4. Technické zdroje rizik a lidský faktor v nejširším pojetí. Jde o zdroje uvedené v bodech 2 a 
3 a zdroje organizačních havárií v kritickém prvku dopravní infrastruktury (tj. špatná 
rozhodnutí, použití nesprávných postupů atd.). 

5. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 4 doplněné o zdroje rizik související s BOZP a s 
pracovním prostředím.  

6. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 5 doplněné o zdroje rizik z okolí kritického prvku 
dopravní infrastruktury, tj. vnější zdroje rizik. 

7. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 6 doplněné o zdroje rizik spojené s propojeními mezi 
dílčími zařízeními, komponentami a systémy (jde o zdroje rizik, které jsou spojené s 
technickou integritou, automatizací, vzděláváním a dobrými dovednostmi, ochranou 
majetku, ochranou dat a informací, ochranou specifických znalostí, ochranou know-how, 
ochranou good will, financemi, konkurenceschopností, kontinuitou provozu za podmínek 
kritických a extrémních apod.). 

Z uvedeného vyplývá, že v případech 1 až 6 jsou zanedbány mnohé zdroje rizik pro kritické 
prvky dopravní infrastruktury. Je to způsobeno skutečností, že v uvedených případech: 
- při stanovení rizik nejsou zvažována všechna veřejná aktiva a všechna aktiva kritického 

prvku dopravní infrastruktury (tj. není respektován přístup All-Hazard-Approach [3-5], 
který je velmi náročný na data, metody, znalosti, zkušenosti a dobu provedení), 

- je zanedbána systémová podstata kritického prvku dopravní infrastruktury, 
- nezvažují se dynamické dopady vnějšího prostředí na kritický prvek dopravní 

infrastruktury, které následně ovlivní konkurenceschopnost kritického prvku dopravní 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 375 

infrastruktury a zajištění obslužnosti území v delším časovém intervalu (např. špatné 
postupy veřejné správy jsou zdrojem rizik pro kritické prvky dopravní infrastruktury). 

Z hlediska potřeb a ekonomického využití zdrojů je však pravdou, že v řadě praktických úloh 
postačuje zvažovat jen některé zdroje rizik, protože cílem je bezpečné dílčí technické zařízení, 
a ne celý kritický prvek dopravní infrastruktury a jeho okolí. Proto je třeba u každé úlohy 
spojené s prací s riziky důležité určení cíle (obrázek 1).   
Jelikož některá technická zařízení (pojišťovací ventily, odpouštěcí ventily apod.) či některé 
komponenty kritického prvku dopravní infrastruktury (tlaková zařízení, klimatizace, řídící 
systémy apod.) mají zásadní důležitost pro bezpečnost kritického prvku dopravní 
infrastruktury, tak u nich nestačí pracovat s riziky jen z hlediska samotné entity, ale je třeba 
pracovat s riziky, která jsou důležitá i z hlediska bezpečnosti celého kritického prvku dopravní 
infrastruktury). Jde o kritická zařízení, kritická spojení, kritické komponenty a kritické systémy 
kritického prvku dopravní infrastruktury [1,7,16], které vyžadují speciální práci s riziky při 
umísťování, výstavbě, konstrukci a provozu [7,16]. 

3.3 Kategorie nástrojů pro práce s riziky rozdělené podle cíle sledovaného kritického 
prvku dopravní infrastruktury 

Při výběru nástrojů pro práci s riziky kritických prvků dopravní infrastruktury zacílené na 
bezpečnost jsou dle argumentů shrnutých v práci [5] rozhodující dva faktory:  
1. Prvním faktorem je poznání, že riziko je veličina, která je místně specifická, tj. závisí na jak 

příčině poškození aktiva nebo souboru aktiv (tj. na charakteru a velikosti škodlivého jevu / 
pohromy), tak na vlastnostech aktiva či souboru aktiv (zranitelnosti) v momentě výskytu 
pohromy. Např. neudržovaný pojistný ventil při hraničním tlakovém rázu obvykle nesplní 
svou funkci [17]. Protože v čase jsou proměnné, jak stavy aktiv či souboru aktiv, tak i 
velikosti škodlivých jevů či pohrom, tak z pohledu zvládnutí dopadů realizovaného rizika 
existují tři kategorie situací, a to situace: normální; nouzová; a kritická. S rostoucí kategorií 
rostou odborné, finanční, organizační i personální nároky na řízení a vypořádání rizik 
spojených s těmito situacemi. Proto zde hraje velkou roli legislativa, která ukládá 
vlastníkům i provozovatelům kritických prvků dopravní infrastruktury požadavky na práci 
s riziky a veřejné správě požadavky na dozor nad bezpečností ve veřejném zájmu [5]. Na 
základě analýz legislativy [5] je současná legislativa příliš obecná; neuvádí požadavky na 
data a na metody zpracování dat, které zásadně určují kvalitu výsledku [18]. Z hlediska 
úplnosti je třeba uvést, že v České republice je na dobré úrovni odezva na nouzové a krizové 
situace na základě zřízení a stálého zvyšování úrovně IZS (integrovaný záchranný systém - 
zákon č. 239/2000 Sb.) a jaderná bezpečnost, která je pod trvalým dohledem Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii.   

2. Druhým faktorem je výběr typu rizika, který je třeba v řešené úloze sledovat, který závisí 
na určení: počtu aktiv a jejich vyjmenování, tj. jde o zvážení, která veřejná aktiva a která 
specifická aktiva kritického prvku dopravní infrastruktury v dané úloze jsou důležitá;  např., 
zda jsou jimi i výkon, konkurenceschopnost, zisk aj.; a zda v dané úloze hrají roli vazby a 
toky mezi vyjmenovanými aktivy, tj. nestačí mechanický koncept, ale je třeba zvažovat 
systémový koncept.  

Pro krátkodobé zajištění bezpečnosti kritického prvku dopravní infrastruktury (např. bezpečný 
stav jednoduchého technického zařízení), stačí sledovat stav aktiva, tj. dílčí riziko spojené s 
kritickým prvkem dopravní infrastruktury. S ohledem na bezpečí lidí legislativa ve vyspělých 
zemích požaduje sledovat také bezpečí osob na pracovišti (BOZP), tj. jde již o sledování dvou 
aktiv (životy a zdraví osob na pracovišti, kvalita pracovního prostředí), a to pomocí 
integrovaného rizika (tj. je zanedbána vazba stroj – člověk). Protože technická zařízení, osoby 
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na pracovišti a pracovní prostředí jsou provázané, je třeba pro střednědobé a dlouhodobé 
zajištění bezpečnosti sledovat vazby a toky mezi uvedenými dílčími systémy, tj. integrální 
riziko.   
Proto při výběru nástrojů pro práci s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, posouzení, řízení 
a vypořádání) zacílenou na bezpečnost vybrané entity je třeba v technické oblasti v případě 
kritických prvků dopravní infrastruktury rozlišit následující úlohy: výběr nástrojů pro práci s 
rizikem spojeným se stavem technického zařízení (cíl – bezpečné technické zařízení); výběr 
nástrojů pro práci s rizikem spojeným se stavem technické komponenty (cíl – bezpečná 
technická komponenta); výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným s výrobním procesem či 
provozem (cíl – bezpečný výrobní proces nebo provoz); výběr nástrojů pro práci s rizikem 
spojeným se stavem souboru procesů v entitě (cíl – bezpečný soubor procesů v entitě); výběr 
nástrojů pro práci s rizikem spojeným s celým technickým dílem, kritickým prvkem dopravní 
infrastruktury (cíl – bezpečné technické dílo, tj. bezpečný kritický prvek dopravní 
infrastruktury); a výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným s kritickým prvkem dopravní 
infrastruktury a jeho okolím (cíl – bezpečný kritický prvek dopravní infrastruktury a jeho 
bezpečné okolí).  
Na základě prací [1-7,10-16,19-31] nestačí při zajišťování bezpečnosti lidského systému 
v souvislosti s technickými díly a technologiemi (tj. koexistence technického díla s okolím 
během jeho provozu) jen orientace na technická díla a jejich zařízení, protože výběr nástrojů 
pro práci s riziky závisí na: charakteru sledované entity (tj. vybraného technického zařízení či 
vyšších systémů technického díla, tj. kritického prvku dopravní infrastruktury); charakteru 
prostředí, ve kterém sledovaná entita (tj. vybrané technické zařízení či vyšší systém technického 
díla) pracuje; režimu, v jakém sledovaná entita (tj. vybrané technické zařízení či vyšší systém 
technického díla, tj. kritického prvku dopravní infrastruktury) pracuje; požadavcích na provoz 
entity (tj. vybraného technického zařízení či vyšších systémů technického díla); také na tom, 
zda se požaduje řešení krátkodobé, střednědobé nebo strategické, tj. dlouhodobé. 

Pokyny pro výběr vhodného nástroje pro jednotlivé úkoly jsou uvedeny v pracích  [4,32]. Je 
faktem, že čím vyšší typ nástroje je použit, tak tím vyšší jsou náklady (znalosti, finance, čas) 
na jeho použití. Z výše uvedeného vyplývá, že pro zajištění bezpečnosti sledovaných kritických 
prvků dopravní infrastruktury je pro rozhodování o rizicích nutno použít systémy pro podporu 
rozhodování. 

3.4 Systém pro podporu rozhodování (DSS) pro řízení rizik sledovaných kritických 
prvků dopravní infrastruktury při provozu  

Obecně při sestavování systému pro podporu rozhodování pro technická díla (složená i složitá 
typu SoS) založeného na hodnocení úrovně práce s riziky všeho druhu ve prospěch bezpečnosti 
technického díla při provozu je nutné vzít v úvahu, že kompetence a odpovědnosti, které 
uvolňují potřebné zdroje na opatření a činnosti na řízení a vypořádání rizik ve prospěch 
bezpečnosti závisí na úrovni organizační struktury [4]. V pracích [7,4-15] bylo ukázáno 
rozdělení odpovědností za řízení rizik technických děl a sledovaných kritických prvků dopravní 
infrastruktury při provozu ve prospěch bezpečnosti ve státě.     
Organizační struktura technických děl, tj. i kritických prvků dopravní infrastruktury při 
provozu, je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení provozu technických děl, tj. 
v našem případě kritických prvků dopravní infrastruktury při provozu. Dle [33-35]  představuje 
hierarchické  uspořádání vztahů nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci 
(kompetence), vazby a odpovědnost. Uvolnění velkých finančních a dalších prostředků na 
řízení a vypořádání rizik pochopitelně je jen na nejvyšší hierarchické úrovni. Složitá technická 
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díla mají několik hierarchických úrovní. Podle zkušeností z praxe [36] při tvorbě DSS 
předpokládáme organizační strukturu technického díla takto: vrcholový management; vyšší 
management – odpovídá za projekty (např. výsledek souboru několika procesů); střední 
management – odpovídá za jednotlivé procesy; technický management – odpovídá provoz 
jednotlivých technických zařízení; a personál (kritický a podpůrný) – odpovídá za technické 
činnosti. 
Při sestavování DSS jsou brány v úvahu aspekty, které posuzují: způsob zvažování rizik a jejich 
zdrojů; dosaženou úroveň bezpečí při daném provedení technického díla; technickou úroveň 
zavedených opatření; materiálovou a energetickou náročnost; rychlost realizace opatření; 
nároky na personál; nároky na informační zajištění; nároky na finance; nároky na odpovědnost; 
a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení technického díla, tak řízení území).  
Na základě požadavků na práci s riziky technických děl, uvedenými výše byly pro  kritické 
prvky dopravní infrastruktury při provozu sestaveny DSS pro hodnocení rizik spojených 
s provozem s filozofií, čím vyšší riziko, tím nižší je bezpečnost kritického prvku dopravní 
infrastruktury při provozu, což znamená i nižší míra koexistence technického díla s okolím.  Pro 
aplikaci v praxi byla přiřazena stupnice pro vyhodnocení celého kontrolního seznamu 
založeného na principu, který byl zaveden do norem ČSN v 80. letech minulého století [2,3]. 
Výsledky, tj. DSS a stupnice pro hodnocení rizik jsou pro: mosty  v práci [11]; tunely v práci 
[12]; letiště v práci [13]; nádraží v práci [14]; řídící systémy dopravy v práci [15]; a pozemní 
komunikace v práci [10]. 

3.5 Rozhodování o rizicích sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury 
Nejprve je třeba stanovit jak a podle čeho je třeba hodnotit příspěvky jednotlivých zdrojů rizik 
k integrálnímu (celkovému) riziku. V praxi se dle [2,4] osvědčilo při hodnocení příspěvků 
k riziku používat klasifikační stupnici (0-5) a koncept „čím vyšší hodnota, tím je vyšší riziko 
[37], tj. je nižší koexistence kritického prvku dopravní infrastruktury při provozu s okolím“. 
Hodnotová stupnice pro určení míry rizika, které havárie či selhání kritického prvku dopravní 
infrastruktury znamená pro své okolí, zpracovaná dle údajů v práci [2], je v tabulce 1. 
 
Tabulka 1. Hodnotová stupnice pro určení míry rizika, které provozované technické dílo znamená pro své okolí; 
navržena analogicky ke stupnicím uvedeným a popsaným v práci [2]; p – roční pojištění, ABT – roční rozpočet 
území. 

 

Oblast Míra rizika 

Klasifikace Komentář 

Sociální 0 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo do 50 lidí  

1 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo 50-500 
lidí  

2 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo 500-5000 
lidí  

3 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo 5000–50 
000 lidí  
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4 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo 50000– 
500000 lidí  

5 Havárií či selháním kritického prvku dopravní infrastruktury je postiženo nad 
500000 lidí 

Technická a 
ekonomická 

0 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody do 0.5 p 

1 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody rovné p 

2 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody větší než 
p a menší než 0.05 ABT  

3 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody mezi 
0.05 ABT–0.075 ABT  

4 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody mezi 
0.75 ABT–0.1 ABT  

5 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí škody větší než 
0.1 ABT  

Životní 
prostředí 

0 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí malé 
poškození životního prostředí  

1 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí poškození 
životního prostředí, které vyrovná příroda během času  

2 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí mírné 
poškození neobnovitelných zdrojů přírody a přírodních rezervací  

3 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí střední 
poškození neobnovitelných zdrojů přírody a přírodních rezervací  

4 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí nevratné 
poškození neobnovitelných zdrojů přírody a přírodních rezervací  

5 Havárie či selhání kritického prvku dopravní infrastruktury způsobí devastace 
krajiny, neobnovitelných zdrojů přírody a přírodních rezervací 

 
Hodnocení konkrétního případu, tj. hodnocení souboru očekávaných variant provozu kritického 
prvku dopravní infrastruktury dle příslušného DSS musí dělat tým specialistů z různých odborů 
nezávisle; v praxi se osvědčil tým [38,39], který je složený z pracovníka: veřejné správy 
odpovědného za bezpečnost území; veřejné správy odpovědného za dozor nad provozem 
kritického prvku dopravní infrastruktury; managementu kritického prvku dopravní 
infrastruktury, odpovědného za řízení rizik; odborné instituce pro posuzování bezpečnosti 
kritického prvku dopravní infrastruktury – např. z technické inspekce; a Integrovaného 
záchranného systému odpovědného za odezvu na havárie a selhání kritických prvků dopravní 
infrastruktury.  
Výsledná hodnota u každého kritéria je medián, přičemž v případě velkého rozptylu hodnot u 
některého kritéria je třeba, aby pracovník veřejné správy odpovědný za bezpečnost území 
zajistil další šetření, na kterém každý hodnotitel sdělí zdůvodnění svého hodnocení 
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v předmětném případě a na základě panelové diskuse nebo brainstormingu se určí výsledné 
hodnocení [4,39].  
Na základě moderního přístupu, který jsme použili již v pracích [4,40,41] a v souladu s pracemi 
[42-45] zvažujeme v daných souvislostech tolerovatelné riziko vyjádřené principem ALARP 
(as low as reasonable possible) [2,5,35], tj. případ, kdy sledovaný kritický prvek dopravní 
infrastruktury má přínosy a zároveň jsou s ním spojené dopady (ztráty, škody a újmy na 
chráněných aktivech), které organizace spravující kritický prvek dopravní infrastruktury i jeho 
okolí zvládnou pomocí soustavného řízení rizik zacíleného na bezpečnost. Hranici tolerance 
(tj. rozhraní mezi tolerovatelným a nepřijatelným rizikem) určujeme jako kvantitativní vlastnost 
[47], kterou používají např. OSN a Swiss Re [3], a to hranice nepřijatelnosti je desetina užitné 
hodnoty kritický prvek dopravní infrastruktury. 
Na základě uvedeného požadavku v souladu s pracemi [48-55] při použití integrovaného 
přístupu a dalších předpokladů, které jsou uvedeny výše, dostaneme podmínku pro nejvyšší 
možné roční ztráty kritického prvku dopravní infrastruktury způsobené realizací rizik RZTD ve 
tvaru 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 < 𝟎𝟎.𝟏𝟏∑ 𝒌𝒌𝒊𝒊 𝑯𝑯𝑹𝑹𝑹𝑹
𝟓𝟓 𝑹𝑹

𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏  ,                                                                                                  (1)             

kde HTD je užitná hodnota kritického prvku dopravní infrastruktury, ki jsou výsledná 
hodnocení zdrojů rizik v DSS, n je počet zdrojů rizik v DSS (tj. ve sledovaných případech DSS 
pro: mosty  údaj n  v [11]; tunely  údaj n  v [12]; letiště  údaj n  v [13]; nádraží údaj n  v [14]; a 
řídící systémy dopravy údaj n  v [15]) a T je životnost kritického prvku dopravní infrastruktury. 
Jestliže podmínka daná rovnicí (1) není splněna, tak riziko není tolerovatelné, tj.  není zajištěna 
koexistence a provoz kritického prvku dopravní infrastruktury by měl být změněn, tj. měla by 
být vyžádána buď nová varianta, anebo další opatření vedoucí ke snížení rizik, a poté další 
posouzení návrhu. Při splnění požadavku daného rovnicí (1) lze pokračovat v hodnocení. 
Při rozhodování o provozu kritického prvku dopravní infrastruktury z pohledu požadavku na 
zajištění koexistence je nutné, aby provoz kritického prvku dopravní infrastruktury nebyl 
ztrátový pro území. Proto další podmínku pro posouzení míry koexistence dostaneme při 
vyhodnocení přínosů kritického prvku dopravní infrastruktury dle tabulky, převzaté z [4], 
tabulky 2 a s pomocí tabulek 3 a 4.  
 

Tabulka 2. Kontrolní seznam pro posuzování přínosu kritického prvku dopravní infrastruktury pro okolí. Počet 
kritérií n = 10. 

 

Kritérium Hodnocení Pozn. 

Kritický prvek dopravní infrastruktury zvyšuje vzdělanost populace v území.   

Kritický prvek dopravní infrastruktury zvyšuje možnost zaměstnání populace 
v území. 

  

Kritický prvek dopravní infrastruktury zvyšuje úroveň služeb v území.   

Kritický prvek dopravní infrastruktury zvyšuje veřejné blaho v území.   

Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá k rozvoji základních infrastruktur 
v území. 
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Kritický prvek dopravní infrastruktury zvyšuje prestiž území.   

Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá ke kulturnímu rozvoji území.   

Kritický prvek dopravní infrastruktury zlepšuje situaci v sociální oblasti v území 
(dle pomocné tabulky 3). 

  

Kritický prvek dopravní infrastruktury zlepšuje situaci v oblasti technické a 
ekonomické v území (dle pomocné tabulky 3). 

  

Kritický prvek dopravní infrastruktury zlepšuje situaci v oblasti ochrany životního 
prostředí a veřejného blaha v území (dle pomocné tabulky 3). 

  

 

Tabulka 3. Hodnotová stupnice pro určení míry přínosu, který má kritický prvek pro své okolí; navržena 
analogicky ke stupnicím uvedeným v práci [5]; ABT – roční rozpočet území. 

 

Oblast Míra přínosu 

Klasifikace Komentář 

Sociální 0 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá méně než 50 lidem. 

1 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá 50-500 lidem. 

2 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá 500-5000 lidem. 

3 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá 5000–50 000 lidem. 

4 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá 50 000–500 000 lidem. 

5 Kritický prvek dopravní infrastruktury prospívá více než 500  000 lidem. 

Technická a 
ekonomická 

0 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území 0.005 
ABT. 

1 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území 0.005-
0.01 ABT. 

2 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území 0.01-
0.025 ABT. 

3 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území 0.026-
0.05 ABT. 

4 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území až 0.05-
0.075 ABT. 

5 Kritický prvek dopravní infrastruktury přináší do rozpočtu území  více než 
0.075 ABT. 

0 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispěje na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou menší než  500 Kč ročně 
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Životní 
prostředí a 
veřejné blaho 

1 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou 500–5000 Kč ročně 

2 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou 5000–50 000 Kč ročně 

3 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou 50 000–500 000 Kč ročně 

4 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou 500 000–5 000 000 Kč ročně 

5 Kritický prvek dopravní infrastruktury přispívá na ochranu životního 
prostředí a zvýšení veřejného blaha částkou větší než 5 000 000 Kč ročně 

 

Tabulka  4. Hodnotová stupnice pro určení míry přínosu kritického prvku dopravní infrastruktury pro jeho okolí; 
N je číslo rovné pětinásobku počtu kritérií v tabulce 2, tj. N = 50. 

 

Míra přínosu kritického prvku 
dopravní infrastruktury pro 
okolí  

Hodnoty v % N 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 %  

Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední  - 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

 

Na základě zkušeností z praxe a poznatků í příkladů v práci [56] při použití integrovaného 
přístupu a předpokladu, že všechny přínosy uvedené v tabulce 2 mají stejnou pravděpodobnost 
výskytu, dostaneme vztah pro stanovení očekávaného ročního výnosu kritického prvku 
dopravní infrastruktury PRZTD ve tvaru 

𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝟎𝟎.𝟕𝟕∑ 𝒌𝒌𝒊𝒊 𝑪𝑪𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹
𝟓𝟓 𝑹𝑹

𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏  ,                                                                                                  (2) 

ve kterém CPTD je celkový užitný výnos kritického prvku dopravní infrastruktury po dobu 
životnosti, ki jsou jednotlivá hodnocení v tabulce 2, n je počet zdrojů přínosů v tabulce 2 (tj. 
v daném případě n = 10) a T je životnost kritického prvku dopravní infrastruktury. Očekávaný 
roční čistý výnos kritického prvku dopravní infrastruktury RPTD pro území určíme dle vztahu 

𝑹𝑹𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝑨𝑨 − 𝑹𝑹𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹,                                                                                         (3)    
kde A je anuita a RPNTD jsou očekávané provozní náklady kritického prvku dopravní 
infrastruktury. Podkladem pro rozhodnutí je výsledek rozdílu R mezi dovolenými maximálními 
ročními ztrátami kritického prvku dopravní infrastruktury, způsobenými realizací, rizik a 
očekávanými čistými ročními výnosy, tj.   

𝑹𝑹 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝑹𝑹𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹.                                                                                                               (4) 
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Při posouzení jsou použity hranice přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika, které používají např. 
OSN a Swiss Re [3], a to výše ročního pojistného za chráněná aktiva v území (PRTD) a desetina 
ročního rozpočtu území (ABT), který zajišťuje rozvoj v území.  Podle tohoto pravidla v praxi 
porovnáme tři veličiny: rozdíl mezi ročními ztrátami kritického prvku dopravní infrastruktury 
způsobené realizací rizik a očekávaným ročním čistým výnosem z provozu kritického prvku 
dopravní infrastruktury (R), roční pojistné pro kritický prvek dopravní infrastruktury (PRTD) 
a roční rozpočet území (ABT). Na základě výsledků skórování se určí kategorie, do které patří 
v daném případě riziko spojené s kritickým prvkem dopravní infrastruktury podle metodiky 
popsané v [4] takto: 
R ˂ PRTD, tak riziko kritického prvku dopravní infrastruktury je pro území přijatelné, 
PRTD  ˂ R ˂  0.1 ABT, tak riziko kritického prvku dopravní infrastruktury je pro území 
podmíněně přijatelné (tolerovatelné), 
R  ˃ 0.1 ABT, tak riziko kritického prvku dopravní infrastruktury je pro území nepřijatelné.  
V prvním případě (výnosy jsou větší než ztráty) výhody spojené s technickým dílem převážily 
nevýhody, tj. očekávané ztráty, a lze technické dílo provozovat s ohledem na koexistenci 
kritického prvku dopravní infrastruktury a jeho okolí.  
V případě druhém je nutno požadovat další preventivní opatření v řízení kritického prvku 
dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení rizika a zajistit opatření zmírňující, reaktivní a 
obnovovací [1,2,4,7] v rámci soustavného cíleného řízení rizika zacíleného na zajištění 
bezpečného kritického prvku dopravní infrastruktury a koexistenci kritického prvku dopravní 
infrastruktury s okolím.  
V posledním případě, tj. u nepřijatelného rizika, je třeba důkladná úvaha o závěru – v úvahu 
připadá buď vyhnutí se riziku, tj. zastavení provozu kritického prvku dopravní infrastruktury, 
anebo vyžádaní dalších preventivních a zmírňujících opatření vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti kritického prvku dopravní infrastruktury (nutno vyžadovat aplikaci: vyšších 
znalostí; lepší technické vybavení; vyšší náklady na ochranné systémy; zajištění vyšší 
připravenosti lidských zdrojů apod.) [1,2,4,7] a poté provedení nového posouzení koexistence.  

3.6 Strategie pro zvyšování bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury 
Bezpečnost i zabezpečení kritických prvků dopravní infrastruktury je zásadní pro ochranu 

a rozvoj lidí i státu, proto každý stát musí mít strategii na udržování a popř. i zvyšování 
bezpečnosti. Protože svět se dynamicky vyvíjí, tak mohou nastat podmínky, na které nejsou 
limity kritického prvku dopravní infrastruktury připraveny, a proto systémy řízení bezpečnosti 
(i systémy řízení zabezpečení) musí být vždy vybaveny opatřeními pro minimalizování škod 
v případech, že bezpečnostní opatření a bezpečnostní systémy selžou, anebo se vyskytne 
neidentifikované nebezpečí. Minimalizování škod může mít podobu varovné a výstražné 
signalizace, výcviku, pokynů a procedur pro chování v nebezpečných situacích, nebo izolace 
nebezpečných zařízení od osídlených center. Opatření před nehodami včetně nouzového 
plánování musí být vypracováno ještě před tím, než je zařízení spuštěno do provozu. Při vzniku 
havárie by už na to nemuselo být dosti času [4]. 

Systém řízení bezpečnosti má svoje kořeny v inženýrství průmyslové bezpečnosti, která se 
krok za krokem rozvíjí už od 19. století. Relativně nová disciplína zabývající se systémem řízení 
bezpečnosti (nebo v českém inženýrském slangu systémovou bezpečností) je odpovědí na 
podmínky, které vznikly po 2. světové válce, když se vyvinuly její “rodičovské“ disciplíny, a 
to systémové inženýrství a systémová analýza, které se vyvinuly pro řešení nových 
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a komplexních inženýrských problémů. Vědecká báze všech těchto nových proudů inženýrství 
spočívá v teorii systémů, jejíž vývoj začal v třicátých letech minulého století [1]; v současné 
době jde o řízení  bezpečnosti celku a jeho okolí (integrální bezpečnost). 

Kritické prvky dopravní infrastruktury jsou složité socio-kyber-fyzické systémy s vysokým 
počtem mnoha různých propojení. Podle projektu všechny komponenty a propojení mají své 
limity, které jsou nastaveny na určité podmínky tak, aby společně plnily zadaný cíl 
(interoperabilita) [40]. Jelikož v důsledku dynamického vývoje světa se podmínky mění, tak se 
mění i podmínky pro interoperabilitu. Proto bezpečnost kritických prvků dopravní 
infrastruktury se mění v závislosti na podmínkách.  
V souladu s požadavky OECD [57] a s výsledky pro technická díla [4,10-15,40,41], každý 
správce  kritického prvku dopravní infrastruktury musí mít program pro řízení bezpečnosti 
kritického prvku dopravní infrastruktury, který je založen na řízení rizik, a to od projektování, 
přes výstavbu až po provoz [4,40]. Proto z  důvodu důležitosti role kybernetické infrastruktury 
spojené s automatizovaným systémem řízení musí  SMS také  sledovat kybernetické 
zabezpečení; obrázek 7 [15]. 
Hlavním cílem zabezpečení kritického prvku dopravní infrastruktury při automatickém řízení 
je, aby instrukce pro systémy ovládací provoz kritického prvku dopravní infrastruktury byly 
jasné a přesné, tj. aby nebyly ovlivněny jevy, které je zkreslí.  

 
Obr. 7. Model řízení bezpečnosti kritického prvku dopravní infrastruktury s automatizovaným řízením v čase. 
Procesy: 1- koncepce a řízení [15]; 2 - administrativní postupy [15]; 3 -  technické záležitosti [15]; 4 -  vnější 
spolupráce [15]; 5 -  nouzová připravenost [15]; 6 - dokumentace a šetření havárií [15]; 7- kybernetické 
zabezpečení. Zpětné vazby: 1-4 [15]. 

3.7 Dokumentace  pro bezpečnost kritických prvků dopravní infrastruktury 
Ze studia havárií a selhání technických zařízení a technických děl [4,36,40,41], tj. i kritických 
prvků dopravní infrastruktury [11-15]  (obecně entit) vyplývá, že k těmto nežádaným jevům 
došlo v řadě případů kvůli nedostatečné dokumentaci procesů zobrazeným na obrázku 2 a 
nedostatečně určeným odpovědnostem. Proto řada nadnárodních institucí (EU, IAEA, IATA, 
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ICAO, OECD atd.) i řada českých zákonů (263/2016 Sb.,  224/2015 Sb., 181/2014 Sb. atd.) 
požaduje zpracování dokumentace ve formě bezpečnostní zprávy (safety report), což znamená, 
že jde o dokument podporující bezpečnost sledované entity. Předmětný dokument je určen pro 
řídící činnost provozovatele entity a pro potřebu příslušných orgánů veřejné správy (státní 
dozor) i pro informování veřejnosti. 
Obecně bezpečnostní zpráva je soubor dokumentů, které obsahují informace o sledované entitě, 
jejím umístění a činnosti, organizaci a řídícím systému vzhledem k prevenci havárií a selhání, 
popis okolí entity a životního prostředí, popis zařízení a soupis nebezpečných látek přítomných 
v entitě, identifikaci a analýzu rizik havárií a selhání, jejich hodnocení a preventivní opatření, 
opatření týkající se připravenosti na zdolávání havárií a selhání, a omezování jejich dopadů a 
také mapovou dokumentaci. Sleduje procesy zobrazené na obrázku 2 a je základem systému 
řízení integrální bezpečnosti sledované entity. 
Bezpečnostní zpráva se zpracovává již ve fázi konceptu (předběžná),  zpřesňuje se ve fázi 
projektování a zhotovení,  a systematicky se aktualizuje během provozu entity. Poskytuje 
soubor zásad a pravidel pro udržení bezpečnosti a její zlepšování. V praxi je realizována 
převedením do vnitřních předpisů, které jsou povinné. Je základním nástrojem systému řízení 
bezpečnosti (SMS – safety management system) v entitě; podrobný popis je v práci [4]. 
Z hlediska odpovědností je vytvářena hierarchicky v různých úrovních podrobnosti a protože 
nejvyšší kompetence jsou u vrcholového managementu [33-35] , tak se při dělení odpovědností 
postupuje shora dolů.   
Důležitým dokumentem bezpečnostní zprávy je u kritických entit, která jsou životně důležitá 
pro zajištění základních funkcí státu, je  plán kontinuity [4], což je strategický plán řízení 
bezpečnosti a rozvoje entity zakotvený v SMS. Plán vychází ze způsobu řízení integrální 
bezpečnosti a jsou v něm nejen údaje důležité pro provoz entity, ale i způsob řešení problémů, 
které mohou vážně narušit chod a konkurenceschopnost entity. V souladu s [4] plán kontinuity 
entity má vyšší cíle než plán řízení rizik a obsahuje: 
- způsob řešení rizik, které mají zdroj mimo entitu a postihnou vážně entitu s příslušnými 

odpovědnostmi a postupy při řešení konfliktů mezi veřejným zájmem a zájmem entity, 
- postupy pro zajištění bezpečné entity po dobu plánované životnosti tak, aby entita  dodávala 

kvalitní výrobky či služby, byla konkurenceschopná a neohrožovala sebe a své okolí, 
- z důvodu dynamického vývoje entity díla i okolí, které nejsou nutně synergické, reakce na 

změnu podmínek, a to včetně opatření nouzového a krizového řízení, která jsou podrobně 
rozpracována a po všech stránkách zajištěna pro všechny úrovně řízení entity, tj. je připojen 
a plán krizové připravenosti, který obsahuje opatření a jejich zajištění pro podporu státu. 

Pro zajištění správnosti a odbornosti bezpečnostní zpráva musí být odsouhlasena státní 
autoritou, tj. stát musí mít orgán pro dozor nad bezpečností. Předmětné orgány jsou stanoveny 
zákony. 

3.8 Odpovědnost za bezpečnost kritických prvků dopravní infrastruktury 
Řízení bezpečnosti vychází z řízení procesů, které je založeno na důsledném využití znalostí o 
problému v systému a jeho okolí, a proto se mu také říká „knowledge management“. Nositelé 
znalostí jsou lidé, znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve 
znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné postavení než 
dříve. To vše vyžaduje jiný pohled na řízení útvarů a jednotek. Procesní řízení založené na 
ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od operačního přístupu, který se běžně 
používá v rozhodovacím procesu klasického řízení. Je založené na řízení znalostí se nezaměřuje 
na výsledky, ale na příčiny. 
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V každé entitě rozlišujeme základní úrovně řízení, které je nutné sladit, a to: politická, 
strategická, taktická, operativní / funkční a technická, obrázek 8. Politická úroveň je často 
ovlivněna představami a mocenskými cíli vládnoucích politických reprezentací a tím je někdy 
vzdálena od cílů, které má řízení procesů založené na znalostech. Je však důležitá, protože jejím 
prostřednictvím se realizují ostatní úrovně. Je výrazně ovlivněna jevy, jako jsou: korupce, 
mocenské vztahy, zneužití pravomoci a lobbyismus.  

 
Obr. 8. Úrovně řízení procesů  entity.  

 
V procesním řízení založeném na znalostech strategická úroveň určuje základní směry vývoje, 
ze kterých vyplývá, které procesy je nezbytné upravit nebo vytvořit, jaké organizační změny 
bude nezbytné provést, kde získat know-how, finanční zdroje atd. Taktická úroveň řízení 
procesů pomáhá utřídit činnosti nutné pro realizaci dlouhodobých záměrů. Hledají se odpovědi 
na otázky, jak procesy nastavit, v jakém stavu je udržovat a jak musejí tyto procesy navzájem 
spolupracovat. Operativní řízení rozhoduje o konkrétním rozmístění zdrojů v procesu (lidských, 
technologických, finančních) a také o výkonu jednotlivých činností v rámci nastavených 
procesů (jak provést konkrétní operaci). Snahou je zajistit transfer znalostí a dovedností mezi 
pracovníky. Na technické úrovni se řeší konkrétní problémy. Je si třeba uvědomit, že 
nejnáročnější vyjednávání s riziky se odehrává právě na této úrovni; zvyšuje se odolnost prvků, 
zařízení, komponent i celých systémů a dle údajů z praxe úspěšnost technických opatření se 
pohybuje mezi 40 a 80 %. Významného efektu a konkurenční výhody subjekt (území, 
organizace) dosáhne teprve sladěním všech úrovní řízení. Cílem je dosáhnout stavu, kdy 
procesy jsou definovány a řízeny na základě strategie, operativní řízení není jen hašením 
mimořádných událostí. Procesy jsou zdokonalovány na základě poznatků přenášených z 
operativy. Nové poznatky pramenící z řízení procesů se pak rychle promítnou zpět do strategie 
a vyvolají další zásadní změnu či změny ve vývoji subjektu.   
Podle vědecké teorie řízení TQM [7-10] a dle dosavadních zkušeností autorů je třeba 
v souvislosti s řešením problémů při stanovení rozdělení úkolů a odpovědností při zajišťování 
bezpečnosti brát v úvahu možnosti, které existují na jednotlivých úrovních řízení. Možnosti 
jsou totiž dané jak pravomocemi, tak dostupností a množstvím disponibilních zdrojů, sil a 
prostředků které jsou potřebné k řešení: 
- na operativní úrovni managementu technického díla lze úspěšně řešit dobře strukturované 

problémy,  
- na střední úrovni managementu technického díla lze úspěšně řešit strukturované i špatně 

strukturované problémy, které nejsou spojeny s velkými riziky pro technické dílo, 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 386 

- na vrcholové úrovni řízení technického díla lze úspěšně řešit složité i nestrukturované 
problémy, která mají rizika, která lze ovládat za použití nástrojů, které má jen vrcholové 
řízení technického díla k dispozici, 

- jen vzájemnou spoluprací veřejné správy a vrcholového managementu technického díla lze 
řešit složité i nestrukturované problémy velkého rozsahu s velkými riziky. 

U technických děl nadnárodního dosahu je pak ještě nutná mezinárodní spolupráce.  
Z výše uvedených důvodů hierarchie odpovědností za bezpečnost kritických prvků dopravní 
infrastruktury je znázorněna na obrázku 8; tj. nejvyšší je na úrovni politické, kde se stanovují 
koncepce a rozhoduje o financích. 
  

4 DATA A METODA VÝZKUMU 
Na základě výše uvedených faktů a použité literatury, pro udržování a zvyšování bezpečnosti 
kritických prvků dopravní infrastruktury musí existovat jasný systém řízení bezpečnosti; prvky 
jeho generického modelu jsou popsány výše. Pro jeho zavedení musí být zaveden systém, který 
je koordinován, má jasné definované odpovědnosti a odborně správně zajišťuje řízení rizik. 
Proto musí obě uvedené činnosti být stanoveny legislativou. Jde o vysoce náročný úkol po 
všech stránkách – znalostní, technické, organizační, finanční, personální i kybernetické. Proto 
musí být jasně založen v zákonech.  
Data pro výzkum byla proto získána posouzením českých zákonů z pohledu nároků na řízení 
rizik zacílené na integrální bezpečnost popsané generickým modelem. Pro potřeby hodnocení 
byly na základě údajů v pracích [4,10-15, 40,41] sestaveny dvě tabulky obsahující nároky 
generického modelu: 
1. Tabulka 5 byla sestavena s cílem odhalit nedostatky legislativy vztahující se na sledovanou 

entitu chápanou jako socio-kyber-fyzický systém. Při hodnocení  byla použita klasifikační 
stupnice 1 až 5 (1 znamená dokonale splněno a 5 nesplněno; obecná formulace požadavku 
s odkazem na předpis, který ji nespecifikuje přesně, se klasifikuje stupněm 3; a obecná 
formulace požadavku bez odkazu na předpis, který ji specifikuje, se klasifikuje stupněm 4). 

2. Tabulka 6 byla sestavena s cílem odhalit nedostatky v legislativě, která upravuje práci 
s riziky ve spojení se sledovanou entitou  chápanou jako socio-kyber-fyzický systém. Jde o 
posouzení, jak se požaduje aplikace moderních přístupů: All-Hazard Approach [3,5];  
Defence-in-Depth [5,7]; a  risk-based design, risk-based operation, risk-based inspection, 
risk-based maintenance [4-6]. Při hodnocení  byla použita klasifikační stupnice 1 až 5 (1 
znamená dokonale splněno a 5 nesplněno; obecná formulace požadavku s odkazem na 
předpis, který ji nespecifikuje přesně, se klasifikuje stupněm 3; a obecná formulace 
požadavku bez odkazu na předpis, který ji specifikuje, se klasifikuje stupněm 4).  

 
 

 

 

 

Tabulka 5. Datový soubor pro hodnocení nedostatků legislativy z hlediska úplnosti požadavků na integrální 
bezpečnost. 
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vrcholovému  managementu entity jasně odpovědnost za integrální bezpečnost entity.    

vrcholovému  managementu entity, aby zadávací podmínky entity  zvažovaly dopady pohrom, 
které jsou možné v území dle přístupu All-Hazard-Approach.  

 

státnímu dozoru, aby prověřil, zda zadávací podmínky entity  zvažují dopady pohrom, které 
jsou možné v území dle přístupu All-Hazard-Approach. a vyžaduje nápravu nedostatků. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby projekt entity zvažoval platné normy a standardy a 
výsledky hodnocení rizik od pohrom, které jsou možné v území a v entitě dle přístupu All-
Hazard-Approach.  

 

v jaké ukládá legislativa státnímu dozoru, aby prověřil, zda  projekt entity zvažuje platné normy 
a standardy a výsledky hodnocení rizik od pohrom, které jsou možné v území a v entitě dle 
přístupu All-Hazard-Approach. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby zhotovení entity bylo provedeno podle platných norem 
a standardů vylepšených podle výsledků hodnocení rizik od pohrom, které jsou možné v území 
a v entitě dle přístupu All-Hazard-Approach.  

 

státnímu dozoru, aby prověřil, zda  zhotovení  entity zvažuje platné normy a standardy a 
výsledky hodnocení rizik od pohrom, které jsou možné v území a v entitě dle přístupu All-
Hazard-Approach. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
možných nadprojektových živelních pohrom v daném území. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
pádu letadla, požáru a výbuchu v okolí entity. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity  obsahovaly 
opatření pro případ výpadku vnější elektrické sítě. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity obsahovaly opatření 
pro případ výpadku vnějších dodávek vody.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity obsahovaly opatření 
pro případ ztráty komunikačního spojení se světem.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
změn orientace veřejné správy (ztráta podpory) a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výrazného zvýšení daní a  měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výrazné změny úrokových sazeb a  měly připravena korekční opatření.  
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
nepřidělení dotací a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
rychlých změn v cenové politice a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
selhání smluv s dodavateli a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
selhání smluv s odběrateli a  měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
války a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
boje o moc mezi politickými rivaly měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
úmyslného poškozování good will a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
teroristického fyzického útoku z okolí a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
hackerského útoku z okolí a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
útoků nátlakových skupin a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
neoprávněného užívání duševního vlastnictví entity a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
špatné spolupráce s místní veřejnou správou a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
vnitřního požáru a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
vnitřního výbuchu a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
kontaminace ovzduší v entitě  a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
kontaminace pitné a užitkové vody v entitě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
kontaminace staveb a zařízení a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
vnitřního rozvodu elektřiny a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výpadku vnitřního osvětlení a  měly připravena korekční opatření.  
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
vnitřního rozvodu pitné a užitkové vody a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výpadku chladícího či větracího systému v entitě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
vnitřní komunikační sítě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výpadku nouzového osvětlení  v entitě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výpadku nouzového komunikačního systému v entitě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
výpadku nouzového hasícího systému v entitě a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb v projektu, konstrukci či technologických zařízení a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
nesledování skoro nehod a nevytváření poučení a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
neprovedení nápravných opatření (technických i organizačních) s cílem snížit výskyt skoro 
nehod a malých nehod a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
nezavedení kvalitního monitoringu stavu kritických zařízení, kritických komponent a 
kritických systémů s cílem včas odhalit: poškození tlakových potrubí s chladícím médiem nebo 
užitkovou vodou nutnou pro provoz; poškození nebo netěsností ventilů u tlakových nádob a  
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
špatné údržby a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
špatně provedených oprav technických zařízení a jejich propojení, a  měly připravena korekční 
opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
špatné reakce technických zařízení a jejich propojení na změnu provozních podmínek  s cílem 
zajistit včasnou výměnu  nebo modifikace strojů, zařízení, komponent či systémů, a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
neexistence ochranných bariér pro: práci obsluhy; kritické činnosti; a nakládání s odpady; 
špatné reakce technických zařízení a jejich propojení na změnu provozních podmínek  s cílem 
zajistit včasnou výměnu  nebo modifikace strojů, zařízení, komponent či systémů, a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chybějících záložních zdrojů energie pro zařízení, která musí pracovat v nepřetržitém provozu 
a  měly připravena korekční opatření.  
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chybějících záložních zdrojů chladiva pro zařízení, která musí pracovat v nepřetržitém provozu 
a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku strategie, koncepce a provozních podmínek a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dlouhodobé strategie rozvoje systému řízení integrální 
bezpečnosti a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dlouhodobé strategie rozvoje a  měly připravena korekční 
opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řešení konfliktů a  měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku efektivity řízení a  měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku vertikální i horizontální komunikace a  měly připravena 
korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řídícího stylu a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku vertikální i horizontální komunikace a  měly připravena 
korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řídící schopnosti a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku porozumění zákazníkům a  měly připravena korekční 
opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti předpokládat vývoj vnějšího prostředí a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

legislativa vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity 
zvažovaly dopady chyb vrcholového řízení na úseku objektivity hodnocení organizačních 
kompetencí a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku využití rozvojového potenciálu a  měly připravena korekční 
opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku angažovanosti top managementu ve prospěch entity a  měly 
připravena korekční opatření.  
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku časových nároků provozu a  měly připravena korekční 
opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku komunikační schopnosti s místní veřejnou správou a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku komunikační strategie s podřízenými a  měly připravena 
korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dostatečnosti monitorování výsledků činnosti entity a  měly 
připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dostatečného využití lidských zdrojů. a  měly připravena 
korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku smluvního zajištění včasných dodávek materiálů a surovin či 
služeb a  měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se změnám obecně závazných 
předpisů a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se změnám systému daní a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se změnám v úrokových sazbách a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se změnám situace na trhu a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se změnám podpory ze strany státu a 
měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti zajistit dostatečné množství kvalifikovaného 
personálu a měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti zajistit finanční rezervy pro provoz při vnějších 
změnách a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zájmu o bezpečnou entitu a měly připravena korekční 
opatření. 
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku úrovně potřebných technických znalostí a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dokumentace pro bezpečný provoz a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kvality standardů a norem a postupů pro řízení změn a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dohledu a kontroly provozu  a měly připravena korekční 
opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku stanovení odpovědností a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku informovanosti řídících pracovníků a pracovníků v provozu 
a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečného systému odezvy na nouzové situace a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku stanovení požadavků na kvalifikovanost a dovednost obsluhy 
a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního systému vzdělávání personálu a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění pracovní disciplíny při práci v nebezpečných 
provozech entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního technického řízení strojů, zařízení, 
komponent a systémů entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního automatického řízení strojů, zařízení, 
komponent a systémů entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku monitoringu provozu zacíleného na bezpečnost provozu 
entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku systému provádění technických inspekcí entity a měly 
připravena korekční opatření. 
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku systému financování zacíleného na bezpečnost provozu entity 
a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku finančních rezerv na obnovu strojů, zařízení, komponent a 
systémů po provozní havárii entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku finančních rezerv na obnovu strojů, zařízení, komponent a 
systémů po nadprojektové havárii entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zpracování poplachového plánu entity a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zpracování potřebných nouzových (vnitřních) plánů entity a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zpracování plánu kontinuity entity pro extrémní situace a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku rozmístění požární signalizace a hasících přístrojů v entitě a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku ochrany proti organizačním haváriím (tj. oblast strategické 
koncepce řízení technického díla v čase, kvalitní monitoring rizik a program na zvyšování 
bezpečnosti) v entitě a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních předpisů pro normální provoz entity a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních předpisů pro abnormální provoz entity a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních předpisů pro kritický provoz entity a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kvalitní přípravy provozních procesů před jejich zahájením 
kvality provozních předpisů pro abnormální provoz entity a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku kontroly strojů a zařízení před zahájením kritické provozní 
operace a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku ověřování kvalifikace a dovednosti kritického personálu a 
měly připravena korekční opatření. 
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku sestavení a ověření postupů pro kritické procesy a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku důkladné kontroly kvality výstupů z kritických procesů a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku postupů entity pro účinnou odezvu na kritické podmínky a 
materiální, technické, finanční a personální rezervy na její provedení a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku předpisy pro obsluhu při výskytu: vnějších pohrom (živelní 
pohromy, pád letadla, nepříznivé klimatické podmínky, přerušení zásobování technického díla 
elektřinou, vodou apod. od vnějších sítí; vnitřních pohrom (požár, výbuch, výpadek elektrické 
energie, výpadek dodávek vody či jiného chladiva, výpadek nouzového osvětlení, zatopení 
objektu, výpadek vnitřní komunikační sítě, požár, výbuch, výpadek informační sítě); 
technických poruch (neseřízené stroje; neseřízená zařízení; neseřízené komponenty; neseřízené 
systémy; použití špatných údajů při seřízení zařízení; porucha nebo selhání bezpečnostních 
pojistek, zařízení či systémů; poškození kritických zařízení, komponent či potrubí – např. 
tlakové nádoby, potrubí s chladivem; netěsné ventily; selhání blokovacích zařízení; poruchy 
svarů, kabelů, čerpadel, kompresorů, diesel generátorů; elektrický zkrat; nefunkčnost zařízení 
pro varování v případu nouze; vyřazení automatických hasicích přístrojů v případě nouze; 
zaseknutý pojistný ventil; nedostatečné chlazení; nedostatečná ochrana při práci 
s nebezpečnými látkami nebo ionizujícím záření; nedostatečná úprava práce s nebezpečnými 
látkami či ionizujícím zářením; špatné kontakty na relé v řídicím systému; nevhodné kontejnery 
pro skladování nebo přesun nebezpečných látek; špatně provedená přeprava materiálů, 
polotovarů či výrobků; apod.); nejsou určeny odpovědnosti za výrobní operace a zásady 
vzájemné pomoci (kultura bezpečnosti), a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dostatečnosti ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent 
a systémů při nadprojektové havárii a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitních pracovních podmínek pro lidí a kvalitní 
režimová opatření pro provozu strojů, zařízení, komponent a systémů zohledňující možnosti 
obslužného personálu a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné ochrany životů, zdraví a bezpečí 
obslužného personálu za všech možných podmínek a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné ochrany životů, zdraví a bezpečí 
kontraktorů za všech možných podmínek a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné ochrany životů, zdraví a bezpečí 
zákazníků a návštěvníků za všech možných podmínek zajištění dostatečné ochrany životů, 
zdraví a bezpečí obslužného personálu za všech možných podmínek a měly připravena korekční 
opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné ochrany strojů, zařízení, komponent a 
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systémů technického zařízení před podvodným nebo nebezpečným jednáním lidí z obsluhy, 
personálu kontraktorů či skupiny návštěvníků a měly připravena korekční opatření. 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění vytváření příznivé atmosféry na pracovišti a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění prosazování zásad kultury bezpečnosti na pracovišti 
a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění motivace obslužného personálu ke kvalitní práci a 
k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, výcviku a finančních odměn a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění otevřené komunikace na všech úrovních řízení entity 
a mezi nimi o problémech výrobních, bezpečnostních a dalších dostatečné ochrany životů, 
zdraví a bezpečí kontraktorů za všech možných podmínek a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění fyzické ochrany prioritních strojů, zařízení, 
komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických podmínkách a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kybernetické ochrany prioritních automatických 
strojů, zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických podmínkách 
a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění rezerv na dekontaminaci strojů, zařízení, komponent 
a systémů po ukončení provozu a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitní spolupráce s veřejnou správou, jako je  
předávání podkladů pro vnější nouzové (havarijní) plány a vzájemné podpory zacílená na 
zvládnutí krizových situaci a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění prověřování účinnosti organizačních opatření a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitní spolupráce s ostatními entitami, které jsou 
vzájemně provázané územně, výrobou, podobnou technologií aj. dostatečné ochrany životů, 
zdraví a bezpečí kontraktorů za všech možných podmínek a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění správného vyhodnocování rizik a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění ověřených předpisů pro: řízení přepravy, manipulace  
a skladování materiálů, výrobků a odpadů, a měly připravena korekční opatření. 
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku úkrytů pro zaměstnance pro případ potřeby, a měly 
připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku odzkoušení způsobu přechodu činností z obvyklých zařízení, 
komponent či systémů na záložní, a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku nastavení pracovních režimů (zatížení personálu, zajištění 
požadované kvality výstupu), a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení a všech dalších zúčastněných na úseku povědomí o bezpečnosti a 
povědomí o rizicích, a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řízení v oblasti technické, IT, organizace pro ovládání 
obsluhy, strojů, zařízení, komponent a systémů, a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku monitoringu  provozu zacíleného na bezpečnost zahrnující 
kvalitní výrobu či kvalitní obslužnost, a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řízení klíčových procesů      (process safety management), a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku dodržování pracovních režimů u kritických zařízení, 
komponent a systémů (integrity management strategy), a měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku stanovení bariér, limit a podmínek pro kritické procesy), a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku stanovení reakcí na změny, a měly připravena korekční 
opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku nezabránění provozu mimo dovolené limity (neprosazování 
kultury bezpečnosti, pravidel správného chování, vykonávání odpovědnosti,  nedodržování 
zásad vzájemné pomoci, neprovádění kalibrace a kontroly zdrojů před zahájením provozu), a 
měly připravena korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řízení procesů (hlavně kritických a důležitých pro entitu), a 
měly připraveny korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění správnosti údajů o provozu), a měly připraveny 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění pořádku na pracovišti), a měly připraveny korekční 
opatření. 
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vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku varovacího systému, ), a měly připraveny korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku vyznačení evakuačních tras, a měly připraveny korekční 
opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku varovacího systému, ), a měly připraveny korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění preventivní údržby kritických zařízení, a měly 
připraveny korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku řízení bezpečnosti při provádění klíčových operací, a měly 
připraveny korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb celého managementu (vyššího, středního  i technického) řízení na úseku odpovědnosti, 
práce s riziky, ekonomickém, technickém, organizačním, personálním, vzdělávacím i ochrany 
osob, majetku i pracovního a životního prostředí, nouzového plánování a provádění odezvy, a 
měly připravena korekční opatření.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb kritického i ostatního personálu na úseku technickém (dodržování provozních předpisů, 
kvalitní údržba a kvalitní opravy), odpovědnosti, finančním i ochrany osob, majetku i 
pracovního a životního prostředí, nouzového plánování a provádění odezvy, a měly připravena 
korekční opatření. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění, že kritičtí  pracovníci provádějící konkrétní 
pracovní úkony mají: odpovídající vzdělání, výcvik, dovednost; povědomí o rizicích a 
bezpečnosti;  dodržují pravidla kultury bezpečnosti; schopnost a motivaci dodržovat výrobní 
předpisy a pravidla správného nakládání s odpady. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby řídící dokumenty pro provoz entity zvažovaly dopady 
chyb vrcholového řízení na úseku zajištění, že pomocný personál provádějící podpůrné 
pracovní úkony v provozu technického díla chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost 
úkonů; dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; má motivaci provádět úkony bezpečně a správně  
nakládat s odpady. 

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity 
měly opatření na odhalení nekalých úmyslů, tj. insiderů.   

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, že hardware informačního systému entity podporující organizaci a provoz entity je 
zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou možné 
v entitě a v okolním území.   

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, že software informačního systému entity podporující organizaci a provoz entity je 
zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou možné 
v entitě a v okolním území.   

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, že kanály pro přenos informací technických i organizačních v entitě jsou zabezpečené 

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXX.  mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Mikulov  2022 

 398 

proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou možné v entitě a okolním 
území.  

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, že je zajištěn přenos informací technických i organizačních v entitě při selhání 
informační infrastruktury.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, že je zabráněno nakažení kritických informačních systémů entity červy, útokům 
hackerů apod.  

 

vrcholovému  managementu entity, aby způsob řízení a řídící dokumenty pro provoz entity  
zajistily, aby kontinuálně zajišťoval integrální bezpečnost entity.  

 

ukládá veřejné správě zajistit kvalitní vzdělání o rizicích a bezpečnosti.  

ukládá veřejné správě  provádět dozor nad integrální bezpečností entity.  

ukládá veřejné správě, aby vyžadovala od provozovatele entity opatření podporující integrální 
bezpečnost entity. 

 

ukládá veřejné správě monitorovat integrální bezpečnost entity.   

ukládá veřejné správě kontrolovat dodržování požadavků BOZP v entitě.  

ukládá veřejné správě kontrolovat dodržování požadavků ochrany životního prostředí.  

ukládá veřejné správě kontrolovat dodržování požadavků ochrany uživatele.  

 
Tabulka 6. Datový soubor pro hodnocení nedostatků v práci s riziky z hlediska požadavků legislativy. 

Položka 

H
odnocení 

Jsou v dokumentaci entity odlišovány pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko?  

Je dokumentace entity založena na kontextu, který zvažuje jen aktiva entity?  

Je dokumentace entity založena na kontextu, který zvažuje aktiva entity a vybraná veřejná aktiva 
(zaměstnanci, kontraktoři, návštěvních, lidé v okolí, pracovní a životní prostředí)?  

 

Je dokumentace entity založena na kontextu, který zvažuje aktiva entity a všechna veřejná aktiva?  

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které stanovuje zkušenost experta?  

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které stanovuje legislativa a zkušenost experta?  

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě?  

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě a lidský faktor 
spojený se špatně provedenými pracovními úkony? 

 

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě a lidský faktor 
v nejširším pojetí? 

 

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě, zdroje určené BOZP 
a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí? 
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Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě, zdroje určené BOZP 
a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou životního prostředí vně entity? 

 

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v entitě, zdroje určené BOZP 
a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou životního prostředí vně entity  
v systémovém pojetí (tj., že všechny zdroje rizik jsou vzájemně propojené)? 

 

Jsou v dokumentaci entity zvažovány zdroje rizik dle přístupu All-Hazard-Approach (tj. systémové 
pojetí i vnější zdroje)?  

 

Je v dokumentaci entity zvažováno jen dílčí riziko?   

Jsou v dokumentaci entity zvažována dílčí rizika i integrované riziko?   

Jsou v dokumentaci entity zvažována dílčí rizika, integrovaná rizika i integrální riziko?  

Jsou v dokumentaci entity rizika v entitě systematicky sledována?  

Jsou v dokumentaci entity rizika entity systematicky sledována až po výstavbě entity?  

Jsou v dokumentaci entity rizika entity systematicky sledována po celou dobu životnosti entity už od 
jejího projektu? 

 

Jsou v dokumentaci entity rizika entity systematicky sledována po celou dobu životnosti entity už od 
jejího projektu a v jejím projektu a provozu je uplatněn přístup Defence-In-Depth? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky?  

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky, který 
má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky, který 
má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, která respektují veřejný zájem (tj. mají sociální rozměr)? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky, který 
má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky, který 
má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik s ohledem na veřejný zájem? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky použit procesní model práce s riziky, který 
má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, cíle řízení rizik s ohledem na veřejný zájem a nápravná 
opatření v monitoringu pro případ, že nebezpečí se stane nepřijatelné? 

 

Je v dokumentaci entity při práci s riziky entity systematicky určen a sledován soubor prioritních rizik?  

Zajišťuje technika řízení rizik entity v každé fázi práce s riziky přezkoumání přínosů a nákladů 
spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a 
prostředky dopravního systému?  

 

Zajišťuje technika řízení rizik entity v každé fázi práce s riziky přezkoumání přínosů a nákladů 
spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a 
prostředky entity a veřejné správy? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to jen 
některých?  

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech 
prioritních? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, 
které by mohly způsobit závažné ztráty entitě? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, 
které by mohly způsobit závažné ztráty entitě a nepřijatelné dopady na okolní životní prostředí? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření  a připravována zmírňující opatření na 
snížení největších  dopadů rizik, a to jen některých?  
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Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení 
nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení 
nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty dopravnímu systému? 

 

Jsou v entitě prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení 
nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty entitě mít nepřijatelné 
důsledky pro okolní životní prostředí? 

 

Je entita pojištěna pro případ realizace rizik?  

Má entita rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační pro odezvu v případě 
realizace závažného rizika?  

 

Má entita rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační pro obnovu v případě 
realizace závažného rizika? 

 

Má entita rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační pro odezvu a obnovu 
v případě realizace extrémního neočekávaného rizika? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě zohledněny jen výsledky předběžných analýz rizik?  

Jsou při práci s riziky v entitě upřednostněny výsledky standardních, rychlých a méně přesných analýz 
rizik před výsledky předběžných analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě upřednostněny výsledky detailních analýz rizik v souhrnném kontextu 
před výsledky standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik a před výsledky předběžných analýz 
rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě upřednostněny výsledky individuálních a specifických analýz rizik před 
výsledky detailních analýz rizik v souhrnném kontextu, standardních, rychlých a méně přesných analýz 
rizik a předběžných analýz rizik? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny kritéria pro hodnocení?  

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny kritéria pro hodnocení technické a ekonomické?  

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny kritéria pro hodnocení technické a ekonomické, externí a 
interní? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny kritéria pro hodnocení technické a ekonomické, externí a 
interní a sociálně – politické? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky pro zajištění bezpečnosti?  

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti?  

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti a dílčí 
cíle? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí 
cíle a metody a postupy? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí 
cíle, metody a postupy a také limity a podmínky? 

 

Jsou při práci s riziky v entitě stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí 
cíle, metody, postupy, limity a podmínky,  a kompetence osob či institucí? 

 

Má správce entity systém řízení bezpečnosti (SMS), který je  postaven na zásadách procesního řízení a 
systematické práci s riziky?   

 

Má správce entity systém řízení bezpečnosti, který obsahuje organizační strukturu, odpovědnosti, 
praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění 
jejich nepřijatelných dopadů v dopravním systému  a v okolním území? 
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Má správce entity systém řízení bezpečnosti (SMS), který má proces řízení, který obsahuje 
šest procesů: koncepce a řízení; administrativní postupy; technické záležitosti; vnější spolupráce; 
nouzová připravenost; a dokumentace a šetření havárií (dopravních nehod a jiných selhání)? 

 

Má SMS správce entity proces koncepce a řízení, který obsahuje podprocesy pro: celkovou koncepci; 
dosahování dílčích cílů bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál 
a zahrnuje úseky pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / informovanost a 
pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti? 

 

Má SMS správce entity proces administrativní postupy, který obsahuje podprocesy pro: identifikaci 
ohrožení od možných pohrom a hodnocení rizika; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních 
povolení); řízení změn; bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností výrobků? 

 

Má SMS správce entity proces technické záležitosti, který obsahuje podprocesy pro: výzkum a vývoj; 
projektování a montáže; inherentně bezpečnější procesy; technické standardy; skladování 
nebezpečných látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a objektů? 

 

Má SMS správce entity proces vnější spolupráce, který obsahuje podprocesy pro: spolupráci se 
správními úřady; spolupráci s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a 
spolupráci s dalšími podniky? 

 

Má SMS správce entity proces nouzová připravenost, který obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní 
(on-site) připravenosti; usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná 
správa); a koordinaci činností resortních organizací při zajišťování nouzové připravenosti a při odezvě? 

 

Má SMS správce entity proces dokumentace a šetření havárií, který obsahuje podprocesy pro: 
zpracování zpráv o pohromách, haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech; 
vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich příčin; a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně 
aplikace poučení a sdílení informací)? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém jsou stanoveny role 
zúčastněných, pravidla pro zvyšování kultury bezpečnosti (tzv. zlatá pravidla) a příslušné 
odpovědnosti?  

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém jsou: bezpečnostní plány 
(strategická, taktická, operativní a technická úroveň); vnitřní a vnější nouzové plány, plány kontinuity 
a krizové plány? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik 
s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik 
s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje jen technická rizika? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik 
s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická a organizační rizika? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik 
s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační a vnější 
rizika? 

 

Je v SMS správce entity program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik 
s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační, vnější a 
kybernetická rizika? 

 

Je v SMS správce entity zajištěn kvalitní monitoring integrálního rizika a závažných dílčích rizik a 
nápravná opatření pro případ nepřijatelných rizik? 

 

 
Metoda hodnocení tabulek 5 a 6 je obdobná tabulce 4 a je uvedena v tabulce 7. Hodnocení 
tabulek 5 a 6 provedli autoři každý samostatně. Výsledná hodnota u každého kritéria je medián, 
přičemž v případě velkého rozptylu hodnot u některého kritéria první autor jako koordinátor 
výsledky zajistil diskusi, při které každý hodnotitel sdělil zdůvodnění svého hodnocení 
v předmětném případě a na základě následného brainstormingu se určilo výsledné hodnocení.  
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Tabulka 7. Míra nedostatků legislativy pro zajištění  integrální bezpečnosti / kvalitu práce s riziky. 

Míra nedostatků  Hodnoty v % N 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 %  

Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední  - 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

 
Při  vyplňování tabulek byly zjištěny věcné nedostatky v systému řízení sledovaných kritických 
prvků i formální nedostatky, např.:   
- zákon č. 266/ 1994 Sb.: se stále odkazuje na již neplané předpisy EU 2004/49/ES a 

2008/57/ES;  není provázán s krizovou legislativou  v oblasti určení prvků, které musí mít 
plán krizové připravenosti, 

- směrnice EU 2016/797 z 11. května 2016, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii se dosud nepromítla do české legislativy,¨ 

- koncept Defence-in-Depth je aplikován jen v omezené míře, 
- v železniční dopravě se v souvislosti s riziky často používají normy, např.  norma EN 

50126, která nemá oporu v českých zákonech, 
- stavební zákon je příliš obecný, neobsahuje ani požadavky na zadávací podmínky stavby, a 

tím dochází k tomu, že např. příčinou selhání mostů jsou externí zdroje rizik (sesuvy, 
povodně, vítr, poklesy podloží) atd. 

5 VÝSLEDKY POSOUZENÍ LEGISLATIVY Z POHLEDU NAPLNĚNÍ 
SOUČASNÉHO ODBORNÉHO POZNÁNÍ 

Srovnání nároků české legislativy na řízení bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické 
infrastruktury se současným odborným poznáním, uvedeným v odstavcích 2 a 3, uvedené 
v tabulkách 5 a  6,  je shrnuto do tabulky 8. Z tabulky 8 vyplývá, že míra:   
- nedostatků legislativy z hlediska úplnosti požadavků na integrální bezpečnost je 4 (86.3 %), 

tj. je velmi vysoká, 
- nedostatků legislativy z hlediska požadavků na práci s riziky je 4 (85.8 %), tj. je velmi 

vysoká, 
 
Tabulka 8. Výsledky srovnání nároků české legislativy na řízení bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické 
infrastruktury se současným odborným poznáním. 

 

Výsledek 
hodnocení 

Počet 
kritérií 

Interval 
celkového 
hodnocení  

Interval výsledného hodnocení 
respondenty 

Medián hodnocení 
respondenty 

Míra 
nedostatků 

Tabulka 5 166 166 – 830 671 (80.8 %) - 744.5 (89.7 %) 716 (86.3 %) Velmi 
vysoká 
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Tabulka 6 72 72 – 360 297 (82.5 %) - 318 ( 88.3 %) 309 (85.8 %) Velmi 
vysoká 

 

V prvním případě jde především o oblast organizace veřejné správy, ve které chybí: orgán 
dozoru nad bezpečností vybavený dostatečnými pravomocemi; a odborný systém řízení 
bezpečnosti jak celého dopravního systému, tak vybraných prvků dopravní kritické 
infrastruktury.  Ministerstvo dopravy je sice statutárním orgánem státu  pro dopravní stavby, 
ale nemá specifické  nástroje, zakotvené v legislativě pro zajištění kvality staveb. Na úseku 
dozoru nad kvalitou provozu dopravní infrastruktury, tj. i kritických prvků infrastruktury, nemá 
síť orgánů dozoru ve struktuře veřejné správy. Specifické  zákony o dopravě (zákon č. 111/ 
1994 Sb., o silniční dopravě; zákon č. 266/1994 Sb., o drahách; zákon č. 12/1997 Sb., o 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích; zákon č. 49/1997 o civilním letectví; zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích;  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích) nerozlišují v systému správy celkovou bezpečnost objektů a sítí 
a bezpečnost procesů spojených s provozem. V zákoně č. 266/1994 Sb. není jasně stanovena 
pravomoc a odpovědnost Drážního úřadu. U sledovaných kritických prvků dopravní 
infrastruktury se řešení událostí jako je pád letadla či teroristických útok  specificky neřeší, 
ačkoliv mohou být vážně poškozeny zájmy státu (zákon č. 110/1998 Sb.). Požadavky na 
sledované prvky kritické dopravní infrastruktury spojené: se zákonem č. 240/2000 Sb. a 
souvisejícími předpisy; se zákony č. 22/1997 Sb. a 250/2021 Sb. ; zákonem č.  181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti,  jsou sledovány pouze v obecné rovině. 
V druhém případě jde především o zabezpečený systém řízení bezpečnosti jednotlivých 
kritických prvků dopravní infrastruktury, který je založen na kontinuálním řízení rizik ve 
prospěch bezpečnosti ve všech fázích životnosti předmětných prvků. Legislativa neukládá 
zajišťovat celkovou bezpečnost sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury; obvykle 
se zaměřuje jen na bezpečnost procesů spojených s provozem. Pro řízení rizik v drážní dopravě 
jsou široce používány  postupy RAM a RAMS, kterými se zajišťuje v prvním případě 
spolehlivost, dostupnost a udržitelnost a v druhém ještě bezpečnost [69] ve smyslu zabezpečení, 
protože nezvažuje ochranu okolí; pro sledované prvky kritické dopravní infrastruktury však 
nejsou upraveny. Ochrana okolí je legislativou systematicky vyžadována jen u letišť. 
Legislativa speciálně neukládá odstraňovat příčiny organizačních havárií a sledovat skoro 
nehody u sledovaných prvků kritické dopravní infrastruktury. Pro případy požárů jsou 
poplachové směrnice,  legislativa  neukládá  mít vlastní plány odezvy na nouzové situace; 
obvykle se spoléhá na IZS (zákon č. 239/2000 Sb.).   
Lze říci, že česká legislativa v řadě případů ustrnula na poznání z 80. let minulého století a 
dosud nezavedla, anebo jen v omezené míře zavedla současné poznatky o řízení bezpečnosti a 
o práci s riziky ve prospěch bezpečnosti. Přestože česká republika je člen EU, nezavedla 
důsledně typ řízení TQM, ve kterém jsou jasně stanoveny odpovědnosti a jasná pravidla pro 
práci s riziky. V řadě případů spojených s dopravními systémy, dopravní infrastrukturou a 
sledovanými kritickými prvky dopravní infrastruktury  sice legislativa požaduje bezpečnost, ale 
pojem samotný nedefinuje a normy i metodiky jsou obvykle příliš obecné, anebo je zřejmé, že 
se vztahují ke spolehlivosti a ne bezpečnosti. Pro dosažení úrovně ve vyspělých zemích světa 
je nutné zajistit nejen úpravu legislativy, ale také potřebnou vzdělanost. 
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6 DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH 
PRVKŮ DOPRAVNÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

V prvé řadě je nutné do legislativy zavést důsledně principy TQM [8,9], což mimo jiné 
znamená, že stát v rámci péče o veřejná aktiva zajistí dohled a dozor nad sledovanými 
kritickými prvky dopravní kritické infrastruktury. To znamená, že tímto způsobem se začne 
vyžadovat důsledná aplikace principů řízení rizik u sledovaných prvků dopravní kritické 
infrastruktury zacílená na integrální bezpečnost. Zároveň se tím nastaví jistá úroveň kultury 
bezpečnosti při tvorbě a provozu sledovaných prvků dopravní kritické infrastruktury, která 
souvisí s organizační kulturou a je souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení 
nejen sledovaných prvků, ale i organizačních jednotek státu dohlížejících na tvorbu a provoz  
sledovaných entit, tj. na vytváření norem institucionálního chování.  
Kultura bezpečnosti znamená správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na 
reálné situace. Nejde totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost 
sledovaných entit, protože tím můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. 
Z hlediska veřejného zájmu sledované entity musí být bezpečné, tj. zajišťovat požadované 
úkoly na úseku obslužnosti a ani při svých kritických podmínkách neohrožovat sebe a své okolí. 
Z porovnání nároků na zajištění bezpečnosti kritických prvků entit, které mají socio-kyber-
fyzickou strukturu (tvoří systémy systémů), shrnutých v odstavci 2  a požadavků uvedených 
v české legislativě vyplývá, že pro zajištění bezpečnosti kritických prvků dopravní 
infrastruktury je třeba do české legislativy doplnit: 
- jasné úkoly a odpovědnosti, jak pro veřejnou správu, tak pro management kritických prvků,  
- jasné pokyny pro práci s riziky, tj. používat propojení norem a výsledků řízení rizik, 

moderní přístupy: All-Hazard Approach;  Defence-in-Depth; a  risk-based design, risk-
based operation, risk-based inspection, risk-based maintenance [4-7,40,41]. 

Předmětné nároky jsou ve vyspělých zemích již zohledněny, jak ukazují např. práce [58-68].  
V dalším kroku je nutné u sledovaných kritických prvků dopravní kritické infrastruktury zavést: 
- povinnost zpracovávat bezpečnostní dokumentaci ve formě bezpečnostní zprávy v rozsahu 

běžném ve vyspělých zemích, ve které bude upřednostněna integrální bezpečnost [69], 
- zřídit orgán, který bude vykonávat státní dozor nad bezpečností, 
- jasnou organizační strukturu systému řízení bezpečnosti (SMS) kritických prvků dopravní 

infrastruktury a odpovědnosti: vrcholový management; vyšší management; střední 
management; technický management; a personál (kritický a podpůrný). Na jednotlivých 
úrovních jasně stanovit úkoly, odpovědnosti a požadavky na spolupráci na horizontálních i 
vertikálních úrovních,  

- jasnou organizační strukturu dozoru nad bezpečností kritických prvků dopravní 
infrastruktury a odpovědnosti na úrovni organizačního řízení státu,  

- pro zajištění bezpečnosti monitoring kritických prvků dopravní infrastruktury a provádět 
pravidelně hodnocení rizik, anebo po každé havárii či selhání kritického prvků dopravní 
infrastruktury, 

- metodu hodnocení rizik z pohledu složitosti entity a časového intervalu, ke kterému se 
hodnocení vztahuje, 

- povinnost investorů i provozovatelů entity a orgánů státní správy realizovat odborná 
doporučení pro zlepšení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury – risk based 
design; risk-based inspections; risk-based maintenance a risk-based operation. Jde o 
propojení norem a výsledků analýzy rizik jak doporučují ISO 31 000 a ISO 31 010 a další 
ISO normy pro konkrétní položky, 
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- povinnost zpracovávat plán řízení rizik, kterým se zvládnou havárie a selhání kritických 
prvků dopravní infrastruktury a předem se vyřeší konflikty mezi zájmy zúčastněných, které 
během životnosti entity mohou nastat. 

Systém řízení bezpečnosti (SMS) musí mít jasný program na udržování a stálého zvyšování 
bezpečnosti, a to včetně kultury bezpečnosti. V případě automatizace musí být řádně 
zabezpečen proti útokům všeho druhu [5]. Pro jeho správnou funkčnost správce kritického 
prvku dopravní infrastruktury (entity) pro zajištění bezpečnosti musí mít legislativou uloženy 
povinnosti:  
- monitoroval situaci a provoz dopravy v entitě a jejím okolí s použitím kamer a senzorů a 

komunikačního zařízení s cílem zajistit normální provoz, 
- mít připravenu odezvu pro případ selhání entity, 
- mít účinný varovací systém a schopnost rychlé a správné detekce jakéhokoliv jevu, který 

může vést k selhání entity a její funkce, 
- mít zařízení pro uzavření entity, 
- mít zařízení pro kontakt se záchrannými službami, 
- mít zařízení pro kontakt s uživateli entity, 
- mít vycvičený personál pro řízení tunelu za možných situací – normální, nouzové i kritické,  
- mít plán údržby, 
- mít plán kontrol – nutná pravidelná kontrola kritických prvků entity a podmínek okolí, a 

nouzových opatření včetně jejich zajištění,  
- mít plán pro řízení rizik. 
Bezpečnostní dokumentace i plán řízení rizik entity musí z hlediska veřejného zájmu zohlednit:  
- dopady: možných živelních pohrom na entitu a četnost výskytu extrémních pohrom; 

klimatických a meteorologických podmínek na entitu a četnost výskytu extrémních 
podmínek; provozních poruch a nehod na entitu a četnost jejich výskytu; možných požárů 
na entitu a četnost jejich výskytu; možných explozí na entitu a četnost jejich výskytu; 
možných mechanických poškození  entity a četnost jejich výskytu; možných dopravních 
nehod v entitě a četnost jejich výskytu; dopady chyb v projektu entity jako: špatné 
kombinace zatížení; podcenění velikostí možných pohrom; nezvážení resonancí 
v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení aerodynamických sil; nezvážení 
geotechnických zranitelností v podloží apod.; možných chyb při výstavbě a konstrukci  
entity jako: nekvalitní materiál (často ochuzený beton); skryté vady v materiálu; špatné 
ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné provedení kritických prvků (např. mostních 
oblouků ostění tunelů) apod.; možných chyb v provozu entity jako: nedostatečná údržba; 
zanedbané opravy; neprovádění včasných oprav; častá přetížení; koroze; únavové trhliny 
v materiálu; podcenění stárnutí materiálu apod.; možných změn způsobených stárnutím 
jako: koroze např. u ocelových výztuží u mostů a tunelů; rozvrstvení betonových desek; 
velká šířka trhlin v betonových strukturách entity; únava ocelových struktur; velké 
napjatostí v ocelových strukturách apod.); možných sabotáží v entitě a četnost jejich 
výskytu; a možných teroristických útoků na entitu a četnost jejich výskytu, 

- nároky na obslužnost, kterou zajišťuje entita z pohledu: území; obrany; průmyslu; IZS 
(Integrovaný záchranný systém); a sociálních potřeb občanů, 

- ekonomické ztráty způsobené nefunkčností entity po dobu delší než 14 dnů, 
- úroveň fyzické ochrany entity, 
- úroveň promyšleného rozmístění záloh prioritních komponent entity, 
- úroveň zajištění náhradních řešení v případě selhání entity, 
- úroveň řízení bezpečnosti entity (kultura bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti mostu – 

fáze: prevence, připravenost, odezva, obnova). 
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Orgán veřejné správy pověřený dohledem a dozorem nad bezpečností musí mít  legislativou 
uloženy povinnosti mít plán inspekcí a jejich základní rozsah s ohledem na rizika spojená 
s entitou a jejím okolím.  
 

7 ZÁVĚR 
Ačkoliv koncept integrální bezpečnosti se rozšiřuje v praxi pomalu z důvodů uvedených v práci 
[70], je třeba  ho prosazovat, protože do pojetí integrální bezpečnosti patří i život podporující 
funkce,  jejichž rizika s ohledem na zdraví člověka, ekosystémy a bezpečnost systému se 
minimalizují. Jedná se především o možné nežádoucí a nepřijatelné dopady spojené 
s technologiemi a technickými zařízeními vytvořenými člověkem, které způsobují kontaminace 
prostředí, nezdravé potraviny či přispívají ke klimatické změně. Proto v daném smyslu 
navrhujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické infrastruktury, 
které jsou uspořádány do jasné struktury, která je v zahraničí ověřená dlouholetou praxí. 
V oblasti kritické dopravní infrastruktury jde především o zajištění zvládnutí: slabin v 
zabezpečení vůči vnějším vlivům; výskytu vnitřních náhodných poruch systému; výskytu 
vnitřních systémových poruch zařízení; poruch v procesech, lidských chyb, nedostatku zdrojů; 
konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení; chybné nebo nedostatečné identifikace 
ovlivňujících činitelů; chybné práce s riziky, volba metody, definice stupnic, ohodnocení rizika 
neodpovědnosti, nekompetence, závislosti a nedůvěryhodnosti řešitelských subjektů. 
V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či 
vedlejšími systémy jde především o zabránění: přenosu chybných a matoucích informací, tj. 
chyby na vstupu nebo na výstupu systémů; přerušení informačních a materiálových toků; 
vykonávání navzájem se ovlivňujících funkcí; a poruchám okolních systémů a realizaci 
relevantních pohrom. 
V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde především o 
zabránění: aplikaci chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik z vyšších úrovní 
systému řízení bezpečnosti (SMS); neporozumění požadavkům a informacím z jiné vrstvy 
SMS; přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné vrstvy do druhé; a nedodání 
vstupní informace. Na rozhraní infrastruktury s okolním prostředím jde o zabránění 
nepředvídatelným událostem a útokům: změna podmínek pro provoz ze strany státu; úmyslná 
poškození; a cílené útoky. 
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ZNALECKÝ KVALIFIKOVANÝ ODHAD RIZIKA VYVOLANÉHO IONIZUJÍCÍM 
ZÁŘENÍM 

EXPERT QUALIFIED ESTIMATE OF THE RISK CAUSED BY IONIZING 
RADIATION 
Jozef Sabol33) 

ABSTRAKT: 
Referát se zabývá kvantifikaci ozáření osob pomocí příslušných veličin radiační ochrany  
a jejich interpretací ve smyslu rizika, jemuž jsou ozářené osoby vystaveny. Na základě 
monitorování příslušných veličin resp. dalších relevantních parametrů, lze stanovit míru 
pravděpodobnosti ohrožení ozářené osoby. Při odhadu rizika je nutno přihlížet ke dvěma 
možným rozdílným zdravotním účinkům, a to stochastickému a deterministickému. V prvním 
případě se jedná převážně o dlouhodobé projevy na zdraví v podobě indukce rakovinového 
nádoru. Pravděpodobnost jeho výskytu je přímo úměrná velikosti ozáření. Naproti tomu, ve 
druhém případě se poškození v důsledku ozáření projeví v podstatě bezprostředně po ozáření, 
přičemž jeho závažnost je úměrná dávce záření nad prahovou úrovní pro specifický druh 
poškození. Zatímco stochastické účinky nelze jednoznačně spojovat pouze s ozářením, protože 
na výskyt rakoviny mají svůj vliv i další faktory, u deterministických účinků je poškození zdraví 
ozářených osob v přímé souvislosti s působením záření. 

ABSTRACT: 
The paper deals with the quantification of exposure of persons based on the relevant quantities 
of radiation protection and their interpretation in terms of the risk to which exposed persons 
are submitted. Based on the monitoring of relevant quantities resp. other relevant parameters, 
the degree of probability of endangering the irradiated person can be determined. The risk 
estimation must take into account two possible different health effects, namely stochastic and 
deterministic. In the first case, these are mainly long-term manifestations of health in the form 
of cancer induction. The probability of the tumour occurrence is directly proportional to the 
degree of the exposure. In contrast, in the second case, the damage due to radiation occurs 
substantially immediately after the exposure, its severity being proportional to the radiation 
dose above the threshold level for the specific type of damage. While stochastic effects cannot 
be unambiguously associated only with radiation, because other factors also have an effect on 
the incidence of cancer, deterministic effects are unequivocally associated with damage to the 
health of irradiated persons in direct relation with the effects caused by radiation. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Ionizující záření, použití, ozáření, ochrana zdraví, stochastické účinky, deterministické účinky, 
riziko. 

KEYWORDS: 
Ionizing radiation, use, exposure, health protection, stochastic effects, deterministic effects, 
risk. 
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1 ÚVOD 
Aplikace radiačních a jaderných technologií jsou značně rozsáhlé a zasahují do mnohých 
oblastí, kde představují významný přínos ke zvýšení efektivity v daném oboru nebo k realizaci 
procesů, z nichž některé lze zajistit pouze prostřednictvím záření. Jedná se především o použití 
zdrojů ionizujícího záření (dále záření) v medicíně, průmyslu (včetně jaderné energetiky), vědě 
a mnohých dalších aplikacích radiačních a jaderných technologií. 
Radiační zdroje můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin: 1. radioaktivní zářiče (radionuklidy, 
jaderné reaktory), a 2. radiační generátory (rentgenky, urychlovače). Z hlediska potenciální 
vlivu zdrojů záření na své okolí patří zdůraznit dvě zásadní odlišnosti: radioaktivní zářič 
nepřetržitě emituje záření, které nelze vnějším zásahem přerušit, zatímco radiační generátor 
produkuje záření pouze v režimu napájení vnějším elektrickým zdrojem.  
Radioaktivní zdroje mohou principiálně pracovat v regulovaném, tedy schváleném normálním 
režimu, kdy jejich vliv na obsluhující personál, pacienta a veřejnost je plně v souladu s přísnými 
požadavky dozorného orgánu na zajištění adekvátní radiační bezpečnosti, nebo se v důsledku 
nehody, havárie nebo sabotáže mohou dostat do mimořádného režimu, kde je snahou vrátit 
situaci opět do standardních poměrů. V normálním režimu je zajištěna jak adekvátní ochrana 
osob (pracovníků, pacientů), tak i dopad na okolní životní prostředí.  
V každém režimu využívání radiačních a jaderných technologií dochází k určitému riziku 
v důsledku nežádoucího ozáření osob a potenciální možnosti radioaktivní kontaminace 
životního prostředí. 

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ ZÁŘENÍ 
Tyto zdroje zahrnují jak přírodní zdroje záření, jakými jsou zejména kosmické záření a přírodní 
radioaktivní zářiče nacházející se v určitých koncentracích v zemské kůře a atmosféře, tak 
umělé zdroje, kam řadíme umělé radioaktivní zářiče a již zmíněné radiační generátory. Každý 
zdroj záření lze charakterizovat počtem a druhem emitovaného záření za jednotku času nebo 
počtem částic v určité vzdálenosti od zdroje vztažené k jednotkové ploše a jednotce času.  
Ke kvantifikaci zdrojů záření se nejčastěji používají veličiny aktivita a emise zdroje. Aktivita 
vyjadřuje počet rozpadu v radionuklidu za jednotku času a vyjadřuje se jednotkou Bq 
(becquerel), který odpovídá jedné radioaktivní přeměně za sekundu. Přitom jeden rozpad může 
být spojen s emisí jedné nebo několika částic či fotonů elektromagnetického záření. Aktivitu 
lze použít pouze pro kvantifikaci radioaktivních zářičů, nelze pomocí ní kvantifikovat jiné než 
radioaktivní zdroje záření. U otevřených zdrojů ionizujícího záření má význam jejich kvantifi-
kace s ohledem na celkovou aktivitu A (Bq), měrnou aktivitu am vztaženou na jednotku 
hmotnosti (Bq.kg-1), objemovou aktivitu aV vztaženou na jednotku objemu (Bq.m-3 nebo  
i Bq.l-1) nebo plošnou aktivitu aS vztaženou na jednotku plochy (Bq.m-2). Přehled aktivity 
radioaktivních zdrojů používaných v různých aplikacích je na obr. 1. [1]. 
Obecnější veličinou, kterou lze použít obecně, je emise zdroje, definovaná počtem emitovaných 
části zdrojem za jednotku času. Emise zdroje je tedy univerzálnější veličina, kterou lze použít 
v případě jakýchkoli zdrojů záření. Jednotkou emise je s-1, tj. počet částic emitovaných zdrojem 
záření za jednu sekundu. Vzhledem k tomu, že některé zdroje záření nevysílají částice do všech 
směrů stejnoměrně (např. rentgenka nebo lineární urychlovač), lze emisi vztáhnout k určitému 
směru (úhlová distribuce emise zdroje). 
U radioaktivních zářičů musíme přihlížet i k jejich další důležité vlastnosti, která souvisí 
s podstatou rozpadu jader, jejichž počet s časem ubývá. Tento proces je charakterizován 
poločasem přeměny, což je doba, během níž dojde k poklesu aktivity zdroje na polovinu. 
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Obr. 1 Přehled aktivity zdrojů ionizujícího záření v různých aplikacích 
Fig. 1 Overview of the activity of ionizing radiation sources in various applications 

Záření při interakci s látkou v ni deponuje celou nebo určitou část své energie a tím se jeho 
intenzita po průchodu vrstvou látky exponenciálně klesá. Tento pokles, kromě složení a 
vlastností absorbátoru, závisí také na druhu a energii záření (obr. 2). 

 

Obr. 2 Průběh fluence jednotlivých druhů záření během průchodu látkou v závislosti na hloubce 
(markantní rozdíl mezi fotony a nabitými částicemi)  

Fig. 2 The course of fluence of individual types of radiation during the passage through the 
substance depending on the depth (striking difference between photons and charged particles) 

Počet částic zdroje vztažený na jednotku času a plochy se přitom se vzdálenosti od zdroje 
zmenšuje v zásadě se čtvercem vzdálenosti. Tato závislost striktně platí pro bodové zářiče, u 
rozměrnějších zářičů může být v konkrétních situacích závislost na vzdálenosti složitější, ale 
v zásadě odpovídá tomuto principu poklesu.  
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3 HODNOCENÍ RIZIKA ZDRAVOTNÍCH ÚČINKŮ VYVOLANÝCH 
ZÁŘENÍM 

Působení záření na látku se nejčastěji charakterizuje veličinou dávka (D), což je vlastně energie 
absorbovaná záření v daném místě látky vztažená na jednotku hmotnosti této látky. Jednotkou 
je Gy (gray), který odpovídá absorpci energie 1 J (joule) na 1 kg. Z hlediska posouzení účinků 
záření na živou tkáň není tato veličina vhodná, neboť odezva živé tkáně nezávisí pouze na 
absorbované energii, ale i na druhu záření a citlivosti dané tkáně na ozáření. Proto se zavádí 
univerzálnější veličin – efektivní dávka (E), která zohledňuje zmíněné vlastnosti 
prostřednictvím radiačního váhového faktoru (wR) resp. tkáňového váhového faktoru (wT). 
Přitom se vychází z průměrné dávky v příslušném orgánu (DT) a uvažuje se celkem 12 
necitlivějších orgánů a tkání lidského těla. Efektivní dávka, jejíž jednotkou je Sv (sievert), je 
tedy definována vztahem 

 
kde DT,R je absorbovaná dávka ve tkáni T vyvolaná záření typu R.   
S průběhem času pokračovala upřesnění jednotlivých váhových faktorů s ohledem na 
upřesněné hodnoty radiačních a tkáňových faktorů reflektujících aktuální výsledky 
epidemiologických studií. Jako příklad lze uvést hodnoty wT doporučované Mezinárodní 
komisí pro radiologickou ochranu (ICRP – International Commission on Radiological 
Protection) [2] ilustrované na obr. 3.  

 

Obr. 3. Ilustrace geneze tkáňových váhových faktorů pro gonády a prsa v posledních třech 
doporučeních ICRP 

Fig. 3. Illustration of the genesis of tissue weighting factors for gonads and breasts in the last three 
ICRP recommendations 

Veličina efektivní dávka však slouží výhradně pro posouzení míry, a tedy i rizika, působení 
záření na celý organismus, kde se přihlíží k ozáření všech důležitých orgánů a tkání. Na této 
veličině závisí riziko, jemuž je vystavěna ozářená osoba, kterou často bývá i pacient podrobující 
se diagnostickým vyšetřením. Pro představu, v ČR je průměrná roční efektivní dávka 
v důsledku přírodního radiačního pozadí na úrovni kolem 3-4 mSv. Dopad jaderné havárie na 
celoživotní ozáření obyvatel ČR je menší než 0,7 mSv. Jedno vyšetření pomocí počítačové 
tomografie (CT) může zatížit pacienta efektivní dávkou až 10-15 mSv. A jaký to má dopad 
z hlediska rizika pro jakoukoli ozářenou osobu na úrovni 1 mSv? Riziko ozáření je 5x10-5  
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mSv-1, což znamená, že při takovém ozáření 100 000 pacientů,  u pěti z nich povede toto ozáření 
k výskytu rakoviny nad rámec spontánního výskytu této nemoci v důsledku jiných spouštěcích 
mechanismů.  
Z výše uvedené úvahy lze konstatovat, že 1 mSv je pro jednotlivce spojeno s minimálním 
rizikem, které v individuálním případě můžeme zanedbat. Jedná-li se však o početnější skupinu 
ozářených osob, důsledky i tak nízkého ozáření již nemusí být triviální. Takže, např. u jednoho 
miliónu ozářených i tak malá efektivní dávka vede k 50 případům rakoviny. Přitom ale, z těchto 
osob kolem 250 000 onemocní na rakovinu z jiných příčin. To znamená, že frekvence 
onemocnění vyvolaná zářením u jednotlivce je oproti běžnému výskytu rakoviny v podstatě 
zanedbatelná. Důležité je však si uvědomit, že doposud neexistuje způsob, jak rozlišit rakovinu 
indukovanou zářením od tohoto onemocnění v důsledku jiných faktorů [3].   
Pokud jde o kvantifikaci ozáření pomocí efektivní dávky, je namístě zdůraznit, že na její 
velikost má vliv jak externí, tak i interní ozáření.  
Výše uvedené úvahy, kde můžeme použít rizikový faktor  5x10-5 mSv-1 se týkaly relativně 
nízkých hodnot ozáření (do 500-800 mSv). Nad touto hranicí dávek se začínají projevovat 
krátkodobé deterministické účinky, jejichž výskyt nad prahovou úrovní je 100%, přičemž 
závažnost účinku stoupá s dávkou. Pro kvantifikaci těchto účinků nelze použít efektivní dávku, 
modifikovanou podobu absorbované dávky v orgánu váženou hodnotou relativně biologické 
účinnosti (RBE – Relative Biobiological Efficiency), která závisí na parametrech záření i na 
citlivosti ozářené tkáně. Jednotkou této veličiny, nazývané RBE-ekvivalentní dávka, je Gy-Eq 
(ekvivalentní gray) [4].  

4 KVANTIFIKACE RADIAČNÍHO RIZIKA 
Jak již bylo uvedeno, radiační riziko se projevuje při nízkých ozářeních stochasticky, zatímco 
při vysokých dávkách dochází k deterministickým účinkům. Tyto procesy souvisí se samou 
podstatou poškození buněk živé tkáně (obr. 4)[5].  

 

Obr. 4 Radiační účinky na buněčné úrovni: ilustrace původu stochastických a deterministických 
účinků  

Fig. 4 Radiation effects at the cellular level: illustration of the origin of stochastic and deterministic 
effects 

Široká veřejnost obvykle nerozlišuje mezi radiačním rizikem souvisejícím se stochastickými a 
deterministickými účinky. Toto chápání, a stejně tak neporozumění mechanismů poškození 
vyvolaného zářením, vede k neadekvátnímu vnímání míry radiačního riziku ve srovnání 
s jinými druhy rizik, s nimiž se běžně setkáváme. Je přitom velký rozdíl v hodnocení tohoto 
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rizika mezi obyvatelstvem a těmi, kteří mají určité systematické znalosti této oblasti. Situaci ve 
vnímání některých specifických rizik různými skupinami je uvedeno v tab. 1 [5]. 

Tab. 1 Příklady různého vnímání některých rizik (celkem se posuzovalo 28 rizik) 
Tab. 1 Examples of different perceptions of some risks (a total of 28 risks were assessed) 

Původ rizika 
Vnímání rizika 

Ženy voličky VŠ studenti Odborníci 
Motorová vozidla 2 5 3 
Kouření 4 3 4 
Alkohol 6 7 5 
Zbraně 3 2 1 
Chirurgický zákrok 10 11 9 
Motocykly 5 6 2 
Vyšetření rentgenem 22 17 24 
Pesticidy 9 4 15 
Elektřina 18 19 19 
Plávání 19 30 17 
Antikoncepce 20 9 22 
Velké stavby 12 14 13 
Konzervace potravin 25 12 28 
Jízda kolem 16 24 14 
Letecká doprava 17 16 18 
Železniční doprava 24 23 29 
Jaderné elektrárny 1 1 8 
Domácí spotřebiče  29 27 27 
Horolezectví 15 22 16 
Lyžování 21 25 16 

Údaje v tab. 1 jsou typické pro USA, vnímání jednotlivých rizikových situaci mohou být 
v různých zemích trošku odlišné. Každopádně, toto chápání souvisí s čerpáním informací z 
příslušných zdrojů. Je zřejmě, že široká veřejnost vychází většinou ze sporadicky získaných 
informací a ze spíše z neúplných nebo neověřených zdrojů (včetně bulváru, fám atd.), zatímco 
odborníci, nebo sečtělejší část populace, spoléhá spíše na systematické a spolehlivější prameny.  
Na jakémkoli pracovišti, kde se využívají radiační nebo jaderné technologie, může vždy dojít 
s určitou, byť velmi malou pravděpodobností k nehodě nebo havárii a to z různých důvodů 
včetně vady materiálu, lidského faktoru či nedůslednosti operátora, nyní také chybou řídicího 
softwaru nebo potenciálně i kybernetickým útokem. Principiálně nelze úplně vyloučit ani 
teroristický útok zvenčí nebo nakonec i zevnitř. Dosud došlo k řadě menších nebo rozsáhlejších 
radiačních nebo i jaderných nehod s různými dopady na ozáření osob a kontaminaci životního 
prostředí zasaženého nekontrolovatelným únikem radioaktivních látek z poškozeného 
jaderného zařízení. 
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Pro hodnocení závažnosti mimořádných jaderných událostí byla Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii (MAAE, anglicky IAEA – International Atomic Energy Agency) zavedena 
mezinárodní stupnice INES (International Nuclear Event Scale) ilustrovaná na obr. 5 [6].  

 

Obr. 5 Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES 
Fig. 5 INES International Nuclear Events Scale 

5 ZÁVĚR 
Za normální situace využívání záření, kdy je celý proces pod kontrolou a je zajištěna adekvátní 
ochrana, je potenciální riziko pouze v podobě stochastických zdravotních účinků, které  
s určitou malou tolerovanou pravděpodobností zvyšují výskyt nových případů výskytu 
rakoviny a genetických poškození, k nimž může dojít někdy v budoucnosti. Tato 
pravděpodobnost je mnohonásobně nižší než spontánní výskyt těchto onemocnění a proto, 
s přihlédnutím k nesporným výhodám použití radiačních a jaderných technologií, ji můžeme 
v celkovém kontextu považovat za zdůvodnitelnou. V tomto případě se jedná o nízké úrovně 
ozáření, kde pravděpodobnost účinků je úměrná ozáření osob. Na druhé straně, v případě 
mimořádné situace, však již dochází k prokazatelným poškozením zdraví zasažených osob, 
přičemž závažnost těchto účinků je v zásadě úměrná velikosti ozáření. Zde je již možné spojit 
zdravotní poškození s ozářením, jemuž byly osoby vystaveny v důsledku radiační nehody nebo 
havárie. Cíl ochrany osob spočívá v minimalizaci stochastických účinků a v odvrácení 
radiačních nehod a havárií. Těm však nikdy se 100-procentní pravděpodobností nelze zabránit. 
Na takové situace však musíme být předem připraveny tak, abychom mohli snížit nepříznivé 
dopady takových mimořádných situací na minimum. 
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POSUZOVÁNÍ RIZIKA PŘI PŘEPRAVĚ RADIOAKTIVNÍCH A JADERNÝCH 
MATERIÁLŮ: OZÁŘENÍ OSOB A DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

RISK ASSESSMENT OF THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE AND NUCLEAR 
MATERIAL: PERSONAL EXPOSURE AND THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

Jozef Sabol34 

ABSTRAKT: 
Práce je zaměřena na bezpečnostní problémy spojené s přepravou vysoce aktivních 
radioaktivních zářičů a jaderných materiálů, které zahrnují jak samotné jadrné palivo, tak 
i vyhořené palivo. Kromě standardních opatření zaměřených na zajištění obecných zásad 
dopravní bezpečnosti, v případě dopravy radioaktivních materiálů je nezbytné dodržet další 
specifické předpisy týkající se zajištění adekvátní ochrany osob před nadměrným ozářením a 
minimalizaci radioaktivní kontaminace životního prostředí, v případě nehody nebo havárie. Ve 
všech těchto případech se dopravce řídí příslušnou národní legislativou, která musí 
zohledňovat relevantní mezinárodní standardy. V České republice za tuto oblast zodpovídá 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který vydává rozhodnutí o povolení přepravy 
radioaktivních a štěpných materiálů v souladu Atomovým zákonem a příslušnými vyhláškami, 
které jsou konzistentní s mezinárodními doporučeními, zejména IAEA a ICRP. 

ABSTRACT: 
The work is focused on safety issues associated with the transport of highly active radioactive 
sources and nuclear materials, which include both the nuclear fuel itself and the spent fuel. In 
addition to standard measures aimed at ensuring the general principles of traffic safety, in the 
case of transport of radioactive materials it is necessary to comply with other specific 
regulations concerning guaranteeing adequate protection of persons against excessive 
exposure and minimizing radioactive contamination of the environment in case of accident or 
incident. In all these cases, the carrier follows the relevant national legislation, which must 
take into account relevant international standards. In the Czech Republic, the State Office for 
Nuclear Safety is responsible for this area, which issues decisions on permitting the transport 
of radioactive and fissile materials in accordance with the Atomic Act and relevant decrees that 
are consistent with international recommendations, especially those developed by the IAEA and 
ICRP. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
Doprava, radioaktivní materiál, štěpný materiál, jaderné palivo, dopravní nehoda, únik 
radioaktivní látky, ozáření osob, kontaminace životního prostředí.  

KEYWORDS: 
Transport, radioactive material, fissile material, nuclear fuel, traffic accident, leakage of 
radioactive substance, exposure of persons, environmental contamination.  
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1 ÚVOD  
Při využívání jaderné energie a ionizujícího záření (dále jenom záření) je nezbytné zajistit 
odpovídající ochranu všech osob, tj. pracovníků i ostatního obyvatelstva, před škodlivými 
účinky ozáření a radioaktivní kontaminace. V České republice (ČR) za zajištění bezpečnosti 
v této oblasti odpovídá Statni úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který jako ústřední orgán 
státní správy vykonává dozor s cílem dodržet platnou legislativu pro zajištění radiační ochrany 
[1]. V rámci své pravomoci a působnosti, v souladu se zásadami činnosti správních úřadů  
a mezinárodni praxi, vydává SUJB bezpečnosti návody, ve kterých rozpracovává požadavky 
radiační a jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany, a zvládaní radiačních mimořádných události 
v souladu ustanoveními Atomového zákona [2] a souvisejících prováděcích vyhlášek, zejména 
vyhlášky o přepravě radioaktivní nebo štěpné látky [3]. Problematikou přepravy radioaktivních 
materiálů se rovněž zabývá ČSN EN ISO 12807 [4].  
Přeprava radioaktivních látek probíhá po veřejných komunikacích a v blízkosti obydlí 
obyvatelstva, proto si vyžaduje speciální opatření včetně splnění řady podmínek obsažených 
v povolení SÚJB, které zahrnují také havarijní plán. To podstatný rozdíl od podmínek nakládaní 
s těmito látkami v kontrolovaných pásmech uzavřených pracovišť, kde pracovní režim se 
v zásadě nemění.  

2 CHARAKTERISTIKA RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ ZÁŘENÍ  

V různých aplikacích radiačních a jaderných technologií se setkáváme s různými 
radioaktivními látkami a materiály. Z místa jejich produkce, obvykle jaderných reaktorů  
a dalších specifických laboratoří, je nutné tyto radioaktivní zdroje dopravovat do místa určení. 
Používají se k tomu v podstatě všechny typy dopravních prostředků. Jejich volba souvisí 
s charakteristikou daného zdroje, kde některé kvůli svým rozměrům nebo hmotnosti, se nehodí 
pro leteckou dopravu, která je však v rozsáhlé míře používána k rychlé přepravě menších 
zdrojů, jako např. radiofarmak.  
Pro každý druh přepravy radioaktivních materiálů platí určité požadavky, které berou v úvahu 
i některé jejich parametry, kam patří zejména aktivita obsažených radionuklidů a jejich 
radiotoxicita nebo fyzikální či chemické vlastnosti, které jsou důležité pro bezpečnost dopravy 
ve veřejném prostoru. 
Při přepravě jakýchkoli nebezpečných látek, věcí a předmětů je zapotřebí dodržovat speciální 
režim bezpečnosti v závislosti na příslušné třídě těchto materiál. Odpovědnost za bezpečnou 
dopravu je jednou z klíčových povinností všech zúčastněných partnerů, počínaje samotným 
přepravcem, odesilatelem a všemi osobami, které náklad předávají nebo se podílejí na jeho 
vykládce. Tento proces zahrnuje řádně vyplněné průvodní dokumenty a schválený přepravní 
obalový soubor přepravovaného materiálu s jeho předepsaným značením. Odesilatel musí 
rovněž zajistit, aby všichni pracovníci podílející se na přepravě nebezpečných věcí prošli 
příslušným školením. Obdobná opatření musí být zajištěna i na straně adresáta zásilky [5].   
Kromě aktivity, která se udává v jednotkách Bq (becquerel) a představuje počet radioaktivních 
přeměn v daném zdroji za jednotku času, jsou důležité i další parametry a pojmy používané 
v oblasti přeprav radioaktivních materiálů, jakými jsou vlastnosti emitovaného záření, 
přípustná aktivita pro daný obalový soubor, povrchová kontaminace, požadavky na kontejner, 
schválený typ obalového souboru, přepravní index (nejvyšší příkon dávkového ekvivalentu ve 
vzdálenosti 1 m od povrchu obalového souboru nebo jiného předmětu, udaný v mSv/h 
vynásobený  číslem 100), typy radioaktivní zásilky a některé další [6].  
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Z hlediska balení, při dopravě radioaktivních materiálů rozlišujeme celkem čtyři druhy tohoto 
balení: 

• Vyjmuté zásilky - pro velmi malé množství radioaktivní látky a nevyžaduje vnější 
označení; 

• Průmyslové zásilky - pro přepravu látek s nízkou specifickou aktivitou (LSA) nebo 
povrchově kontaminovaných předmětů (SCO), např. přirozeně radioaktivních rud  
s nízkou aktivitou; 

• Zásilky typu A - určeny pro bezpečnou přepravu relativně malého množství 
radioaktivních látek; a 

• Zásilky typu B - používají pro přepravu většího množství radioaktivních látek a mají 
být schopny odolávat následkům vážných nehod. 

Zásilky typu A a typu B se dělí do tří kategorií, přičemž pro každou z nich se používá příslušné 
značení. Rozdělení do kategorií se zakládá zejména na příkonu dávkového ekvivalentu na 
povrchu zásilky: 

• Štítek pro kategorii I má výhradně bílé pozadí; a 
• Štítky pro kategorie II a III mají žluté pozadí a udávají vyšší příkon dávkového 

ekvivalentu na povrchu zásilky (dávkový ekvivalent v daném místě představuje dávku 
vynásobenou jakostním váhovým faktorem). 

Štítek musí rovněž uvádět přepravní index (TI) – číslo mezi 1 a 10, který číselně odpovídá 
příkon dávkového ekvivalentu ve vzdálenosti 1 metru od povrchu zásilky. Na štítku musí být 
také název nebo chemická značka radionuklidu a jeho aktivita (tab. 1).  

Tab. 1 Značení štítků a vymezení přepravního indexu [7] 
Table 1. Labelling and definition of the transport index [7] 

 

Štítek/kategorie 

Nejvyšší příkon 
dávkového 
ekvivalentu na 
povrchu zásilky 
(µSv/hr) 

Nejvyšší příkon 
dávkového 
ekvivalentu ve 
vzdálenosti 1 m 
(µSv/hr) 

Přepravní 
index (TI) 

Bílý – I 

 

 

< 5 - 0 

Žlutý – II 

 

< 500 < 10 0 - 1 

Žlutý – III 

 

< 2000 < 100 1 - 10 
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3 RIZIKO OZÁŘENÍ PERSONÁLU A DALŠÍCH OSOB  
Zajištění bezpečnosti a zabezpečení přepravy radioaktivního materiálu – ať už po silnici, 
železnici, letecky nebo po moři – je pochopitelně hlavní prioritou, která je přísně regulována v 
závislosti na typu a množství radioaktivní látky. Materiály, které jsou považovány za látky s 
nízkou radioaktivitou, mohou být přepravovány s žádnými nebo s velmi malým počtem kontrol.  
Materiály, které jsou považovány za vysoce radioaktivní, jsou však předmětem zpřísněných 
kontrol včetně dalších speciálních opatření pro balení a označování. To vše zahrnuje přepravu 
různého charakteru, od vyřazených součástí jaderných reaktorů nebo přepravy ozářeného 
jaderného paliva až po přepravu lékařských radiofarmaka nebo přeprava uzavřených 
radioaktivních zdrojů používaných v průmyslu. Každý den jsou po celém světě přepravovány 
tisíce zásilek radioaktivních materiálů, včetně radioaktivního odpadu. 
Při každé druhu přepravy musí být radioaktivní látka jednoznačně identifikována a to nejenom 
výstražným znamením, ale i její specifikací (obr. 1).  
 

  
a) b) 

Obr. 1 Přeprava radioaktivních materiálu, a) dopravní prostředky, b) jejich značení o hlavních 
údajích o přepravované radioaktivní látce  

Fig. 1 Transport of radioactive material, a) means of transport, b) their marking including the main 
data on the transported radioactive substance 

Cílem opatření k zajištění bezpečné přepravy radioaktivních materiálů je splnění požadavků 
radiační ochrany, které se řídí následujícími principy 

• Zdůvodnění použití zdrojů záření - nesmí být přijat žádný postup, pokud nepřinese 
kladný čistý přínos; 

• Omezení ozáření a rizika pro jednotlivce: ozáření jednotlivců musí být nižší než 
příslušné limity pro pracovníky a obyvatelstvo, jakož i zavedení referenční úrovně pro 
pacienty; 

• Optimalizace ochrany a bezpečnosti: velikost a pravděpodobnost ozáření a počet 
exponovaných jedinců musí být udržovány na tak nízké úrovni, jak je rozumně 
dosažitelné (princip ALARA), přičemž je třeba vzít v úvahu ekonomické a sociální 
faktory. 

Uvedené situace se vztahují pro normální podmínky, kdy vše probíhá v souladu se schválenými  
postupy ve využívání záření. Samozřejmě, z různých důvodů může dojít k nehodám či haváriím 
a na takové mimořádné události musíme být připraveni. Velká pozornost se zde věnuje 
především prevenci takových události, k nimž může dojít v důsledku vady materiálů nebo 
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závadou na zřízení, lidské chyby, přírodní katastrofy, sabotáže a nakonec, nelze vyloučit ani 
cílený teroristický útok. . Když však nastanou, je nezbytné postupovat podle předem 
vypracovaného havarijního plánu, jehož hlavním úkolem je v co nejkratším čase vrátit situaci 
do normálního stavu. To samé platí i pro mimořádné události týkající se přepravy 
radioaktivních materiálů, kde se musí zvláštní pozornost kromě omezení ozáření osob také 
minimalizace radioaktivního zamoření okolního prostředí. Taková kontaminace v konečném 
důsledku přispívá rovněž k nežádoucímu vnitřnímu ozáření osob.  
V mezinárodním měřítku v oblasti zajištění bezpečné přepravy radioaktivních a jaderných 
materiálů nezastupitelnou roli hraje Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – 
International Atomic Energy Agency), která je součástí OSN a její doporučení jsou podkladem 
pro národní legislativy všech členských zemí. Její přepisy a doporučení reflektují aktuální vývoj 
ve snaze o neustále zvyšování nejenom vlastní bezpečnosti radiačních zdrojů a jaderných 
zařízení, ale i jejich zabezpečení před vnitřními a vnějšími hrozbami [8-11].  

4 KATEGORIE DŮLEŽITÝCH RADIOAKTIVNÍCH MATERIÁLŮ 
S ohledem na možné riziko při přepravě nebo manipulací s jednotlivými radioaktivními 
materiály je užitečné charakterizovat některá jejich důležitá specifika [12]. 

4.1 Vysokoaktivní radioaktivní zářiče 
Mezi nejmohutnější radioaktivní zdroje patří záříce, které se využívají zejména v radio-
nuklidových termo-elektrických generátorech, průmyslových ozařovacích, radioterapeutických 
aplikacích, defektoskopii a některých dalších průmyslových a lékařských aplikacích. Na 
transport těchto silných zářičů se používají speciální kontejnery. Na obr. 2 je kontejner pro 
přepravu záříce Co-60, který musí odolat i přísným předpisům vztahujících se k mechanickému 
poškození nebo požáru. 
 

  

a) b) 
Obr. 2 Transportní kontejner na přepravu radioterapeutických zářičů, a) vlastní kontejner, b) 

zkouška na odolnost v případě požáru 
Fig. 2 Transport container for the transport of radiotherapeutic emitters, a) container, b) test for 

resistance in case of fire 
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4.2 Radioaktivní odpady 
Radioaktivní odpady se produkují v podstatě na každém pracovišti, kde se pracuje  
s radioaktivními zdroji nebo jadernými materiály. Nízkoaktivní odpady o krátkém poločasu 
přeměny se obvykle skladují po dostatečné dlouhou dobu a za určitých definovaných podmínek 
na pracovišti a potom se likvidují spolu s komunálním odpadem. Odpady o střední aktivitě lze 
přepravovat na úložiště radioaktivního odpadu v kontejnerech typu A. Vysokoaktivní odpady, 
včetně vyhořelého paliva a některých silných použitých radioaktivních zářičů, vyžadují pro 
svou přepravu na úložiště kontejnery typu B. 

4.3 Jaderné palivo 
Vyhořelé jaderné palivo vzniká jako vedlejší produkt při provozu jaderně-energetických  
a výzkumných reaktorů. V souladu s Atomovým zákonem [2] do doby, než vyhořelé nebo 
ozářené jaderné palivo jeho původce nebo SÚJB prohlásí za radioaktivní odpad, se na nakládání 
s ním, kromě požadavku vyplývajících z jiných ustanovení tohoto zákona, vztahují také 
požadavky jako na radioaktivní odpady. Vlastník vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva 
je povinen nakládat s ním tak, aby nebyla ztížena možnost jeho další úpravy. Kromě relativně 
omezené přepravy vyhořelého paliva uvnitř ČR, je potřeba počítat s tím, že v budoucnosti se 
naše území stane tranzitem i pro přepravu jaderného paliva pro jiné země.  
Doprava vyhořelého paliva patří mezi nejobtížnější způsoby přepravy radioaktivních materiálů, 
neboť se jedná o vysokoaktivní štěpné produkty o velmi vysoké měrné aktivitě. Příklady 
speciálních kontejnerů pro tyto účely jsou na obr. 3. 
 

  
                         a)                        b) 

Obr. 3 Ukázka transportních kontejneru na přepravu vyhořelého jaderného paliva 
Fig. 3 Examples of transport containers for spent nuclear fuel transport 

Konstrukci přepravních kontejneru pro jaderné palivo se věnuje mimořádná pozornost, neboť 
musí prokázat odolnost vůči pádu, ohni, ponoření do vody a stínění vůči záření. Každý 
kontejner musí mít certifikát od příslušného jaderného dozoru (u nás SÚJB). Kvůli zajištění 
bezpečnosti realizace přepravy, která probíhá podle mezinárodních pravidel, přičemž tato 
přeprava vyžaduje speciální režim ochrany a je v zájmu bezpečnosti přepravy ze zákona 
utajena. 

5 ZÁVĚR 
Vzhledem ke specifickým vlastnostem a povaze nebezpečí představuje přeprava radioaktivních 
materiálů speciální problém, který souvisí možným ozářením obslužného personálu 
i potenciálním dopadem na okolní obyvatelstvo jako důsledek radioaktivní kontaminace okolí 
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místa havárie. Proto se této formě přepravy věnuje mimořádná pozornost v podobě přísných 
bezpečnostních opatření přijímaných jednotlivými státu. V souvislosti na mezinárodní 
charakter této přepravy, jsou přijatá opatření konzistentní s relevantními mezinárodními 
standardy, které vypracovává zejména Mezinárodní agentura pro atomovou energii spolu 
s dalšími mezinárodními organizacemi a institucemi zabývajícími se radiační a jadernou 
bezpečností. Přitom se důsledně přihlíží k širšímu okruhu standardů a doporučení, které celou 
škálu bezpečnostních aspektů týkajících se přepravy celé řady dalších nebezpečných materiálů 
a věcí, s nimiž musí být zásady přepravy radioaktivních materiálů v plném souladu (obr. 4)[13].  

 

Obr. 4 Souvislost mezi předpisy pro zajištění adekvátní bezpečnosti v jednotlivých oblastech 
Fig. 4 Relationship between regulations to ensure adequate safety in individual areas 

 
Při zajištění bezpečné přepravy radioaktivních materiálů se velká pozornost věnuje 
minimalizaci ozáření osob během běžných a očekávaných situací, a dbá se na plnění všech 
opatření zaměřených na prevenci a optimální řešení případných mimořádných událostí, které 
by mohly vést k nadměrnému ozáření osob a radioaktivnímu zamoření životního prostředí.  
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