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SLOVO ÚVODEM
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
V letošním roce se koná již VIII. ročník doktorské konference Junior Forensic Science Brno.
Konference se postupně stala nedílnou součástí akademického života na Vysokém učení technickém v Brně a
jeho Ústavu soudního inženýrství.
V letošním roce bylo přijato celkem 42 příspěvků ve 3 odborných sekcích. V sekci Analýza
silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení bylo přijato celkem 13 příspěvků, v sekci
Stavebnictví a oceňování nemovitostí 15 příspěvků. V sekci Ostatní vědní disciplíny je počet přijatých
příspěvků 14.
Z celkového počtu 46 účastníků se konference účastní:


Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství: 30 účastníků



Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií:
1 účastník



Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu a fakulta vojenských technologií: 3 účastníci



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní: 2 účastníci



Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní: 1 účastník



Akadémia policajného zboru v Bratislave: 2 účastníci



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství:
1 účastník



Slovenská technická univerzita v Bratislave: 2 účastníci



Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie: 1 účastník

Jsem velmi potěšen účastí všech návštěvníků ze spřátelených vysokých škol a dalších institucí a
rovněž doktorandů VUT na této konferenci. Vysoce oceňuji práci všech, kteří se podíleli na organizaci
konference. Poděkování patří především primátorovi statutárního města Brna Ing. Petru Vokřálovi a rektorovi
Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petru Štěpánkovi, CSc. za poskytnutou záštitu nad
konferencí.
Poděkování patří rovněž partnerům konference za finanční podporu – statutárnímu městu Brnu,
Asociaci znalců a odhadců ČR, Studentské komoře Akademického senátu VUT v Brně, firmám Jerex a Prefa
Kompozity, bez jejichž podpory by nebylo možno uspořádat konferenci na této úrovni.
Chtěl bych rovněž poděkovat všem čestným hostům za jejich účast na konferenci, a to:
doc. RNDr. Danuši Procházkové, DrSc.,
Ing. Vlastimilu Rábkovi, Ph.D.,
doc. Ing. Ludvíku Juříčkovi, Ph.D.,
prof. Ing. Karlovi Balogovi, PhD
Marku Chlupovi.
Na závěr přeji konferenci JuFoS mnoho dalších úspěšných ročníků a všem účastníkům zdařilé
prezentace jejich odborných a vědecko-výzkumných výsledků; zároveň přeji všem mnoho úspěchů v jejich
další vědecké práci.
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Konference JuFoS 2016 se koná za podpory statutárního města Brna, Asociaze znalců
a odhadců ČR, Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně a
firem Jerex a.s. a Prefa Kompozity.
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ANALÝZA REAKCE ŘIDIČE POMOCÍ EYE TRACKERU A
ELEKTROENCEFALOGRAFIE (EEG)
ANALYSIS FROM THE REACTION OF DRIVERS WITH THE EYE TRACKER AND THE
ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG)
Mouin Alkhaddour 1

Abstract
The aim of this study is to analyze the reaction of the driver. Using eye tracker and electroencephalography (EEG)
by studying the record of the electrical activity. Recently, studies on eye tracker focus on resolution and analyzing the type of
visual attention of people in specific tasks. This study aims to analyze the possibilities and methods of verification of driver
reactions to optical stimuli better, than merely analyzing the record eye tracker and electroencephalography (EEG).
Anotace
Rozptýlení pozornosti řidiče je významným tématem v oblasti bezpečnosti silničního provozu v mnoha zemích po
celém světě. Z pohledu zavinění dopravních nehod se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů. V současné době se vyvíjí
technika sloužící k monitorování reakcí. Při řízení vycházejí činnosti řidiče z vizuálního zpracování komplexu informací,
které souhrnně vytvářejí dopravní situaci. Nejvíce informací podstatných pro účastníky provozu (více než 90 %) je vnímáno
vizuálně, čímž se do popředí zájmu zvyšování bezpečnosti dostává vizuální vnímání řidiče.

Obr. 1: Eyetracker.
V současné době se vyvíjí technika sloužící k monitorování reakcí řidičů, která má přinést výsledky vedoucí k
analyzování typu jeho vizuální pozornosti. Hlavním cílem by mělo být analyzovat možnosti a metody ověřování reakcí řidiče
na optické podněty kvalitněji, než pouze analýzou záznamu zařízení pro sledování směru pohledu - eyetrackeru. Je důležité
implementovat inteligentní dopravní systémy a nové technologie. V našem případě má eyetracker s EEG fungovat tak, že
vyhodnotí, zdali řidič adekvátně reaguje na podnět, který sleduje, tj. mělo by být možné vyhodnotit, zda se řidič pouze dívá
daným směrem, či zda skutečně objekt vnímá a reaguje na něj.


Aby nedošlo k dalším dopravním nehodám.



Aplikace měření eye trackeru a elektroencefalografie může pomáhat při zjišťováni reakce řidiče na optické
podněty.



Zlepšení reakcí řidiče během jízdy a zvyšují poměr bezpečnosti.



Studium výkonnosti řidičů pomocí eye trackeru a elektroencefalografie.

Recenzoval
Ing. Albert Bradáč, Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, odborný asistent, Purkyňova 464/118,
Technologický park, Brno-město, 612 00 Brno, +420 54114 8911, ing.bradac@usi.vutbr.cz
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Mouin Alkhaddour, Ing., Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, mouin.al-khadour@usi.vutbr.cz
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ŘIDIČOVA KONTROLA SITUACE ZA VOZIDLEM PŘI JÍZDĚ V NOCI
CONTROL OF THE SITUATION BEHIND THE VEHICLE DURING NIGHTTIME DRIVING
BY THE DRIVER
Michal Belák1, Pavel Maxera2

Abstract
The article is focused on the comprehensive analysis of the conduct of 22 drivers in case of passing 12 pedestrians
(figurants) during night-time driving. Data for this analysis were obtained with the eyetracker that allows tracking the
direction and movement of the driver’s view. Further, among others data via the OBD vehicles have been recorded, which
provides an overview of depressing the accelerator pedal, the current vehicle speed etc.
The aim of the analysis was to determine the total necessary time for driver to assess the situation behind the
vehicle before the beginning of the maneuver. Further, individual components have been evaluated from the point of view of
necessary time of fixation of driver’s view the mirror respectively checking the object in the mirror and the time that is
needed to move the driver’s view from the originally monitored object in the mirror and after checking the situation in the
rear view mirror, back to the monitoring of traffic or a new object on the road. Views of the mirrors have been evaluated and
categorized according to used rear view mirror (left, right, interior) depending on the traffic situation behind and ahead of the
vehicle and under other conditions. For purposes of this analysis, a total of 264 videos have been gained, and 370 views to
the mirrors have been evaluated. In conclusion, the article lists various interesting facts like different patterns conduct or
specifying driving style characters of drivers that were identified during the analysis of those videos.
Anotace
Článek se věnuje komplexní analýze chování 22 řidičů při objíždění 12 chodců (figurantů) při jízdě v noci. Data
pro účely této analýzy byla získána za pomoci eyetrackeru, který umožňuje sledovat směr a změnu směru pohledu řidiče.
Dále byla mj. zaznamenávána data pomocí rozhraní vozidla OBD, která umožňují získat přehled např. o sešlápnutí
akceleračního pedálu, momentální rychlosti vozidla aj.
Cílem provedené analýzy bylo především zjištění celkového času, který řidiči před započetím předmětného
manévru ke kontrole situace za vozidlem potřebovali. Dále byly vyhodnocovány jednotlivé složky tohoto času, kterými jsou
samotná fixace pohledu řidiče do zrcátka resp. kontrola objektu v zrcátku a čas, který je potřebný k přesunu pohledu řidiče
z původně sledovaného objektu do zrcátka a po kontrole situace v zpětném zrcátku zpět na sledování provozu či nového
objektu v silničním provozu. Pohledy do zrcátek byly dále hodnoceny a rozděleny do kategorií vzhledem k použitému
zpětnému zrcátku (levé, pravé, interiérové), v závislosti na situaci za a před vozidlem a podle dalších jiných podmínek.
Pro účely analýzy bylo použito celkem 264 videozáznamů, ve kterých bylo analyzováno celkem 370 pohledů do
zrcátek. V závěru článku jsou uvedeny různé zajímavé skutečnosti jako např. různé vzorce chování či specifické znaky
jízdního stylu, které byly zjištěny při analýze získaných videozáznamů.
Recenzoval
Marek Semela, Ing. Bc., Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, vedoucí odboru znalectví
ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, +420 54114
8912, marek.semela@usi.vutbr.cz
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Michal Belák, Ing., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, michal.belak@usi.vutbr.cz
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Pavel Maxera, Ing., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, pavel.maxera@usi.vutbr.cz
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VYHODNOCENÍ BOČNÍCH NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK PRO VYUŽITÍ
PŘI ANALÝZE SILNIČNÍCH NEHOD
EVALUATION OF SIDE CRASH TESTS FOR USE IN THE ANALYSIS OF TRAFFIC
ACCIDENTS
Martin Bilík 1, Stanislav Tokař2

Abstract
This article presents 4 crash tests of two cars, in which always a moving vehicle strikes with fully overalyed front
part into the side part (cabin for passengers) of another stationary vehicle. Crash tests were carried out to detect the impact
parameters for use in the road accidents analysis. Experimentally measured data and the acquisition of documentation during
crash tests were therefore analyzed in an appropriate manner in order to obtain relevant impact parameters. One of the main
evaluated parameters was the deformation energy that has been used for the permanent damage to vehicles. In the forensic
engineering practice for analyzing vehicle impacts is as a control parameter used EES (Energy Equivalent Speed), this
parameter was counted according to measured values during crash tests.
Anotace
Tento článek se zabývá problematikou spadající do forenzních věd, konkrétně do speciální metodiky soudního
inženýrství - analýzy silničních nehod. V rámci technických posudků o příčinách dopravních nehod se ve většině případů
provádí komplexní analýza nehodového děje, jejíž nedílnou součástí je, mimo jiné, řešení vlastního střetu vozidel.
V současné době jsou data z nárazových zkoušek prováděných v Evropě v drtivé většině přísně chráněna (např. EuroNCAP)
a nejsou dostupná pro potřeby expertů, kteří provádějí analýzu silničních nehod především pro soudní účely. Za tímto účelem
jsou různými organizacemi pro tyto účely prováděny vlastní nárazové zkoušky. Článek představuje 4 provedené nárazové
zkoušky dvou osobních vozidel, kdy vždy jedoucí vozidlo narazilo čelní částí s plným překrytím do boční části druhého
stojícího vozidla v oblasti kabiny pro posádku. Jedním z hlavních vyhodnocovaných parametrů provedených testů byla
deformační energie, která byla spotřebovaná pro vznik trvalých poškození na jednotlivých vozidlech. Provedené nárazové
zkoušky byly uskutečněny pro následující střetové konfigurace vozidel:


Nissan Almera narazilo rychlostí 55 km/h do boku stojící Hondy Civic



Chrysler Sebring narazilo rychlostí 43 km/h do boku stojící Hondy Civic



Škoda Felicia Kombi narazila rychlostí 50 km/h do boku stojícího Mercedesu Benz W210



Škoda Felicia narazila rychlostí 36 km/h do boku stojícího Oplu Omega Kombi

Popis provedených nárazových zkoušek, analýza vstupních parametrů, naměřených dat a pořízené dokumentace je
součástí hlavního textu příspěvku, stejně tak jako prezentace získaných výsledků.

Obr. 1

Boční náraz Nissanu Almera do Hondy Civic – konečné postavení vozidel

Recenzoval
Marek Semela, Bc. Ing. Ph.D., ÚSI VUT v Brně, vedoucí odboru znalectví ve strojírenství, analýze dopravních
nehod a oceňování motorových vozidel, Purkyňova 464/118, Brno 61200, 541148912, marek.semela@usi.vutbr.cz
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Bilík, Martin, Ing. et Ing. – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 61200, +420 721 617 188, martin.bilik@usi.vutbr.cz

2

Tokař, Stanislav, Ing. – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 61200, +420 776 373 986, stanislav.tokar@usi.vutbr.cz
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ANALYSIS OF DRIVER MUSCLE RESPONSE: A SIMULATOR STUDY
Kateřina Bucsuházy1, Veronika Svozilová2

Abstract
This arcticle is a part of an ongoing research project concerning new techniques of a duration of reaction time of
drivers. The goal of this work is to measure and analyze a duration of a muscle response to stimuli during driving by eyetracker and electromyography. For this work two sets of measurements need to be done to determine the muscle responses to
stimuli during driving in laboratory conditions. First set should be done without discractions and the second one should be
performed with discractions. Based on the obtained information from eye-tracker and electromyography, the durations of the
muscle responses are executed and statistically analyzed by analysis of variance (ANOVA).
Anotace
Nowadays, a determination of reaction time of drivers has became to be very important characteristic in the filed
of trafic accident. Commonly reaction time of drivers to some stimulus during a ride represents a time when a driver registers
some stimuls and then reacts to it. Specifically reaction time of a driver consists of three main parts, visual, psychical and
physical reaction time. All of these parts were investigated and analyzed and their values were stated.
The aim of this article is to introduce new and innovative method for measuring the muscle response to a stimulus
as a basis to determine a physical reaction time of drivers. In this case a new combination of measuring the muscle responses
consisting of eye-tracker and electromyography has been designed.
This article were created as the first part of an ongoing project focused on a determination of reaction time (visual,
psychical and physical part) of drivers by combination of eye-tracker, on board diagnostic (OBD) data acquisition and
biomedical methods (electromyography and electroencephalography).
Recenzoval
Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118,
612 00 Brno, tel. +420 541 148912, marek.semela@usi.vutbr.cz

1

Kateřina Bucsuházy, Ing. VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno, katerina.bucsuhazy@usi.vutbr.cz

2

Veronika Svozilová, Ing., VUT Brno, Ústav biomedicínského inženýrství, Technická 12, 616 00 Brno, xsvozi02@stud.feec.vutbr.cz
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RESULTS OF THE ROAD SAFETY INSPECTION OF TEN-T 2015 –
ROAD I/35 IN LIBEREC REGION
Karel Kocián1, Barbora Hájková2, Luboš Nouzovský3

Abstract
The paper is aimed at project of Road Safety Inspection 2015, which was made for ŘSD ČR by Czech Technical
University in Prague, Faculty of Transportation Sciences. The inspection was carried out on the Trans-European Road
Network (TEN-T) and selected I class roads replacing the planned TEN-T. The introduction describes the entire monitored
road network and methodological contents of safety inspection carried out by passage of the inspection vehicle. Presented are
incentives from analysis of accidents on the selected section of road I/35 in Liberec district, like accident rate and accident
locations, and typical safety deficits on the same road section.
Annotation
The article is focused on safety inspection - evaluation of the impact of construction, technical and operational
characteristics of road on road safety. Safety inspections are realized by every five years on the basis of legislation (Decree
no. 317/2011 Coll.) established responsibilities for administrators of the monitored network (Road and Motorway Directorate
of the Czech Republic).
The contribution briefly outline the results in the analysis of accident rates and the categories identified safety
deficits, the total number of the monitored section and their corresponding severity on the road I/35 in the Liberec Region.
The most recurrent safety deficiencies have been described in four locations of the monitored road which are mutually
different. The final methodological phase of the project has to search the correlations between the results found in the
analysis of accidents and identified safety deficiencies. This process allows designing optimal road safety measures which
will provide a socially required level of safety and the level of risk rate on the monitored road network in the Czech Republic
on the basis of established dependency.

Reviewed by
Doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, Horská
3, 128 03 Praha 2, 224 359 003, radova@fd.cvut.cz

Karel Kocián, Ing. Bc., email: kocian@fd.cvut.cz
Barbora Hájková, Ing., email: hajkova@fd.cvut.cz
Luboš Nouzovský, Ing., email: nouzovsky@fd.cvut.cz
12 3
Faculty of Transportation Sciences, CTU in Prague, Department of Forensic Experts in Transportation, Horská 3, 128 03 Praha 2, Czech Republic
1
2
3
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SUITABILITY OF ACCIDENT SIMULATION WITH MULTIBODY
MODELS – CASE STUDIES
Michal Křižák1

Abstract
The aim of this paper is to increase general knowledge about the limitations of accident simulation programs, such
as Virtual CRASH, in cases of simulations with one or more multibody models of pedestrians (or cyclists, motorcycle
drivers). Examples from two different cases are shown to give general idea about sensitivity of simulation programs to
variation of input parameters. Both cases were accidents between motorcycle and bicycle. In each case four variants with
minimal changes to only one parameter are shown to illustrate sensitivity of simulations. It could be seen that even slightest
change in one from the tens or even hundred parameters, could have large impact on results of the simulation.
Annotation
Nowadays, requirements to solve traffic accidents as precisely as possible, are getting higher and higher. Results
of expert opinions have huge impact on judges’ decisions, and in cases of accidents with people (pedestrians, cyclists, and so
on), which almost always result in injury or even death, judgments can have large consequences for participants.
Sadly, part of the problem is judges’ and lawyers’ lack of general knowledge about limitations of simulations and
their persisting requirements for those simulations in expert opinions, even in cases, where no additional information may be
gained from simulations, or even when simulations might be misleading and producing false results..
Main objective of this paper is to increase general knowledge of simulation program’s behavior in simulations
with multibody models by showing on two cases, how sensitive these simulations might be. In first case, motorcycle collided
from behind with bicycle, second case was almost perpendicular collision between motorcycle and pedestrian leading his
bicycle.
From performed simulations with minimal changes to input parameters, and always changing only one parameter
at a time, could be seen huge impact of these slight changes on final positions of vehicles and participants. Also, changes in
input parameters had unpredictable consequences on results, which means, there is no reasonable way to predict simulation
results and to adjust inputs accordingly.
Reviewed by
Ing. Bc. Marek Semela Ph.D., Brno University of Technology, Institute of Forensic Engineering, Accident
Analysis, Purkyňova 446/118, 612 00 Brno, +420 541 148 912, marek.semela@usi.vutbr.cz
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KLONĚNÍ KAROSERIE VOZIDEL TOYOTA YARIS PŘI JEJICH
BRZDĚNÍ
PITCH OF TOYOTA YARIS´S BODY VEHICLES DURING THE BRAKING
Martin Kunovský1 Jana Klišová2

Abstract
Dangerous road traffic situations are encountered on the daily basis. To avoid them and prevent from road
accident driver has to instantly react primarily by intensive braking. Individual solution of these dangerous situations may
have a significant affect to the safety of vehicle crew.
Three vehicle types of Toyota Yaris were alanyzed. Devices developed for the purpose of analysis of movement
of vehicle body during intensive braking event are described in this article. The gathered data is analysed and evaluated.
As an output of analysis the range of possible movements of vehicle body related to magnitude of deceleration during
breaking event is presented.
Anotace
Příspěvek pojednává o měřící soustavě vytvořené Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického
v Brně určené ke snímání a anylýze pohybů karosére různých typů vozidel konajících extrémní jízdní manévr. Měřící
soustavu lze rozdělit na tři základních částí. Mezi první část patří univerzální úchyt, který lze jednoduše umístit na většinu
běžně používaných vozidel. Druhou částí soustavy je samotné měřící zařízení a snímače použité k záznamu požadovaných
dat a třetí je software použitý k vyhodnocení zaznamenaných dat.
Tento příspěvek je zaměřen na měření pohybu karosérie vozidel Toyota Yaris. Článek popisuje měření tří různých
vozidel této značky. Jako extrémní mavévr bylo zvoleno intenzivní brzdění vozidel s různým zpomalením. Závěrem
tohoto článku je názorný graf, který popisuje závislost pohybu přídě, resp. zádě vozidla na průměrném zpomalení vozidla.
Při průměrném brzdném zpomalení cca 10 m/s2 se sníží příď vozidla cca o 60 mm. Pohyb zadní části vozidla proti pohybu
přední části vykazuje přibližně dvakrát větší změnu polohy, tj. při zpomalení cca 10 m/s2 se zadní část vozidla povýší
o cca 100 mm.
Takto publikované hodnoty mohou podpořit znaleckou činnost v řízeních konaných před soudy,
a to jak při odhalování a prokazování určitého typu pojistného podvodu, tak i pro přesnou analýzu korespondence poškození
vozidel a obecnou analýzu dopravních nehod.
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ANALÝZA CHOVÁNÍ ŘIDIČE PŘI JÍZDĚ VE DNE PŘES RIZIKOVÉ
PŘECHODY PRO CHODCE V MĚSTĚ BRNĚ
ANALYSIS OF DRIVER'S CONDUCT WHEN DRIVING OVER THE RISK CROSSWALKS
IN THE CITY OF BRNO IN THE DAYTIME
Pavel Maxera1

Abstract
The article deals with analysis of 5 drivers’ conduct while driving across various pedestrian crossings in the city
of Brno during daytime. Monitored vehicle passed across four crosswalks. Three of these crosswalks are with frequent
occurrence of traffic accidents. First pedestrian crossing is located in close proximity of the tram stop with the traffic island.
Other pedestrian crossings are leading across of four or more traffic lanes with islands in the middle of the road, marked with
a Keep Right sign. Optical reactions on important stimuli and the time required for tracking of them while driving with the
help of the specialized device Pupil Labs for monitoring changes of driver’s viewing angle has been monitored. Also, how
the traffic solution and the complexity of the driving situations affect the options of the driver to recognize hazards associated
with entering and subsequent movement of pedestrians in the roadway has been analysed.
Evaluated driving tests were realized within the scope of the specific university research project named “Analysis
of Driver’s Conduct in Real Traffic Using Eye-Tracking Method” performed by the Brno University of Technology, grantor:
Ministry of Education, Youth and Sports. Driving tests were realized in cooperation with the Directory of Czech Police of the
South Moravian Region.
Anotace
Článek se zabývá analýzou chování pěti řidičů při jízdě s vozidlem v místě přechodů pro chodce v městě Brně.
Měření byla realizována za denního světla na čtyřech přechodech, z nichž tři patří mezi přechody s častým výskytem
dopravních nehod. První z těchto přechodů se nachází v těsné blízkosti tramvajové zastávky s nástupním ostrůvkem. Další tři
přechody jsou vedeny přes čtyři a více jízdních pruhů se středním dělicím ostrůvkem. Pomocí speciálního zařízení Pupil
Labs pro sledování změny úhlu pohledu řidiče jsou analyzovány důležité podněty, na které řidič v daném místě opticky
reaguje a doba potřebná na pozorování těchto objektů. Ze způsobu chování řidičů se analyzuje, jak dané dopravní řešení
a složitost jízdní situace ovlivňuje možnosti řidiče rozpoznat nebezpečí spojená se vstupem a následným pohybem chodce
ve vozovce.
Vyhodnocované jízdní zkoušky byly uskutečněny ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR
Jihomoravského kraje v rámci projektu specifického výzkumu s názvem „Analýza chování řidiče v reálném provozu
za využití metody eyetrackingu“, řešeném na Vysokém učení technickém v Brně, jehož poskytovatelem je MŠMT.
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COMPARISON OF SKID RESISTANCE MEASURING METHODS
Roman Mikulec1

Abstract
This paper presents the comparison of different methods used for measuring road surface skid resistance and
assessment of possible functional dependency between measurement results of these methods. The paper includes description
of various equipments used for measuring road surface skid resistance. Among the measurement results there can be seen
similar course of values gained from different measuring equipment. Interesting results provides comparison of data gained
by using device XL Meter and data gained by multipurpose device TRT (Tatra runway tester).
Annotation
Motivation that led toward the initial research was to compare two different methods for measuring road surface
skid. The first method is commonly used in forensic engineering and is based on measuring deceleration of vehicle while
performing breaking test using devices like XL Meter or PerformanceBox. The second method is commonly used in civil
engineering for the purpose of confirming road surface skid resistance of new roads and for long term observation of
decrease of the road surface skid resistance on older roads. One of the devices used for the second method is called TRT –
Tatra Runway Tester. This device (TRT) measures all the data continuously via fifth wheel while moving in constant speed.
Main problem was figuring out how to compare data gained by both methods. For this purpose was picked a short
section of highway D1 which contained several different sections with experimental treatment of road surface which was
supposed to restore road surface skid resistance. Breaking test was performed on each of these sections of the highway and
average value of measured data was calculated for each sector. From data gained from multipurpose device TRT was as well
calculated average value corresponding with each of the measured sections of the highway.
Average values gained by both methods have been compared for each of the measured sections of the highway
and showed similar development of the values in all but one case. The one case with different values development has been
measured on a section of the highway with different type of surface (the highways surface has been made of concrete while
the section with different values has been made of asphalt).
Average difference between XL Meter and PerformanceBox was 0,1; average absolute difference between XL
Meter and multipurpose device TRT was 0,31.
Reviewed by
Ing. Marek Semela Ph.D., Brno University of Technology, Institute of Forensic Engineering, Department of
Traffic Accident Analysis, Purkyňova 446/118, 612 00 Brno, +420 541 148 912, marek.semela@usi.vutbr.cz
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MOŽNOSTI ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM
ORTOFOTOSNÍMKŮ
POSIBILITIES OF MEASUREMENT OF TRAFFIC ACCIDENT SITE WITH USING
ORTHOPHOTOMAPS
Ivo Stáňa1, Stanislav Tokař2, Martin Bilík3

Abstract
This article deals with a comparison of the currently available methods, which can be used for documentation of
traffic accident place. Well done documentation of traffic accident place as a plan is one of the key assumptions and input
data for later analysis of accident. Compared the methods of focus by measuring wheels, geodesic total station and
ortophotographs. Nowadays orthophotomaps are commonly used as an auxiliary documents for creating the plan of traffic
accident place by the police. It is appropriate to focus on the benefits and limiting conditions of their use.
Anotace
Tento článek navazuje na práci autorského týmu, jejíž prvotní výsledky byly již publikovány na konferenci ExFoS
2016. Pro využití v soudně – inženýrské praxi při analýze silničních nehod je kvalitně provedená dokumentace místa
dopravní nehody (dále jen DN) základním uceleným materiálem. Je třeba mít na paměti, že na základě dokumentace místa
DN budou správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení rozhodovat o zavinění nehody, o způsobu a druhu porušení
pravidel provozu na pozemních komunikacích jednotlivými účastníky nehody a vlastně celkově hodnotit DN. Tyto materiály
slouží take jako základní podklady pro práci soudních znalců při analýze nehodového děje.
Dokumentace DN zpravidla obsahuje:


protokol o nehodě v silničním provozu,



topografickou dokumentaci,



fotografickou dokumentaci případně videodokumentaci.

V tomto článku se zaměříme především na metody, způsoby a prostředky používané Policii České republiky,
přesněji orgány činnými v trestním řízení či orgány policie, při topografické a fotografické dokumentaci míst silničních
dopravních nehod. Cílem je porovnat tyto metody mezi sebou podle jejich přesnosti a časové náročnosti.
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POSTUP ČINNOSTÍ ZNALCE PŘI STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ
ÚJMY DOPRAVCE V DŮSLEDKU VYNUCENÉ ODSTÁVKY
NÁKLADNÍHO VOZIDLA
OPERATING PROCEDURE EXPERT IN THE ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSS OWING
FORCED SHUTDOWN TRUCK
Milan Svozil1, Pet Kakáč2, Martin Kunovský3

Abstract
When not caused a traffic accident the injured party is entitled to compensation for total damage he suffered.
These damages are liquidated liability insurance of motor vehicles participant who caused the accident. The complete
destruction of these claims, there is no unified methodology. Determination of the amount of property damage to vehicle
damage resolves expert standard I / 2005 pricing hiring a replacement vehicle to 3.5 tons total weight solves expert standard
no. X / 2012. For other damages, such as rescue, towing, unloading cargo, pricing hiring replacement vehicles over 3.5
tonnes gross weight and trailers, lost profits and other costs due to immobilisation of the vehicle for a period to be done to lay
a replacement vehicle or to a vehicle fixed not jenotný access to solutions the calculation method depends on the knowledge
and focus to the experts, even though such damages are often many times higher than the direct damage to the crashed
vehicle. This paper presents a proposal on how the work of experts in determining the amount of property damage due to the
carrier vynecené shutdown truck.
Anotace
Při nezaviněné dopravní nehodě má poškozený nárok na náhradu celkové škody, která mu byla způsobena. Tyto
škody jsou likvidovány z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla účastníka, který způsobil nehodu. Na
kompletní likvidaci těchto pojistných událostí neexistuje jednotná metodika. Stanovení výše majetkové újmy na poškozeném
vozidle řeší znalecký standard I/2005, stanovení ceny nájmu náhradního vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti řeší znalecký
standard č. X/2012. Pro ostatní škody jako je vyproštění, odtah, přeložení nákladu, stanovení ceny nájmu náhradního vozidla
nad 3,5 t celkové hmotnosti a přípojných vozidel, ušlý zisk a další náklady v důsledku odstavení vozidla po dobu než se
podaří přistavit náhradní vozidlo, nebo než je vozidlo opraveno, není jenotný přístup k řešením Metoda výpočtu závisí na
znalostech a odborném zaměření znalce, přestože tyto škody jsou mnohdy mnohanásobně vyšší, než jsou škody přímo na
havarovaném vozidle. Tento příspěvek představuje návrh možného postupu činnosti znalce při stanovení výše majetkové
újmy dopravce v důsledku vynecené odstávky nákladního vozidla.
Recenzoval
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POSUZOVÁNÍ UŽITNÉ HODNOTY U TVÁŘECÍCH STROJŮ
ASSESSMENT OF UTILITY VALUE IN FORMING MACHINES
Roman Šůstek1

Abstract
This contribution focuses on topical issues associated with value-setting for forming machines. An important part
of the value-assessment process involves machine identification, determination of its functional groups and their design. An
analysis has been carried out for the structural design of a particular forming machine in relation to its usable quality
parameters. These parameters influence the utility value of a forming machine. If we perform a price and parametric
comparison, it is important to compare those quality parameters that are quantifiable and pre-determine machine price. These
key parameters then allow us to set a new price. In order to do so, a suitable solution would be developing a price formula
based on the key parameters and on the catalogue (quoted) prices.
Anotace
Celé oceňování strojů je dobře algoritmizované. Je vždy založeno na identifikaci oceňovaného stroje, stanovení
ceny nové, technické hodnoty stroje a vyjádření jeho obvyklé ceny založené na analýze trhu. Obtížná je však aplikace těchto
činností v rámci realizace oceňovacích postupů. Problém nastává v případě velké variability strojů s různými vlastnostmi,
vlivů ovlivňující jejich technický stav, samotné zjištění a kvantifikace technického stavu apod. Příspěvek se zabývá analýzou
tvářecího stroje typu ohraňovací lis. V první části je provedeno jeho zařazení podle různých technologických a konstrukčních
hledisek. Ohraňovací lis je zde rozdělen na základní funkční skupiny. Jsou popsány dva hlavní hnací systémy a možné
varianty provedení ostatních funkčních skupin. V druhé části příspěvku je provedena analýza konstrukčního řešení ve vztahu
k užitným vlastnostem ohraňovacího lisu. Podrobně vymezuje výhody a nevýhody hnacího systému ohraňovacího lisu
z hlediska uživatele stroje. Z velkého množství parametrů popisující jakost ohraňovacího lisu jsou vybrány klíčové
parametry, které jsou podstatné pro potřeby oceňování, a je vhodné se na ně zaměřit.
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CHEMICKÉ SLOŽENÍ PNEUMATIK A MOŽNÁ DETEKCE JEJICH
STOP NA VOZOVCE
CHEMICAL COMPOSITION OF TIRES AND THEIR POSSIBLE DETECTION ON THE
ROAD
Kateřina Vorálková1

Abstract
It has repeatedly been told, that tire tracks on the road, are one of the most important factors for analysis of
accidents. Needless to say, using of the assistance systems makes a work of police and experts more difficult. In accident
analysis depends on an accurate determination of the length for example braking track, which is relevant for various
parameters necessary for accident analysis.
The specific composition of tires, containing natural and synthetic rubbers, nylon fibers, steel strip, to several tens
of chemicals and other components, which are different proportions typical for each company. Using physical, chemical and
physicochemical analysis can be determined relatively accurately. The main and most abundant element suitable for the
analysis of the chemical viewpoint is zinc. This finding could be used in the formation and development of a substance, most
likely solution, which would facilitate the work of the police and experts on place of traffic accident, with tire tracks, which
could be more accurately.
Anotace
Již několikrát bylo řečeno, že stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z hlavních podkladů pro analýzu
dopravních nehod. Není třeba zdůrazňovat, že asistenční systémy ztěžují práci, jak policii, tak znalcům s určením délky např.
brzdných stop, na které závisí přesné určení různých veličin nutných k analýze nehod.
Specifické složení pneumatik, obsahující kaučuky přírodní i syntetické nylonová vlákna, ocelové pásy, na několik
desítek chemických látek a jiných komponentů, které se v různých poměrech liší v závislosti na výrobci, se pomocí
fyzikálních, chemických a fyzikálněchemický analýz dá určit poměrně přesně. Samozřejmě dané zastoupení určitého prvku
záleží na stavu a stupni opotřebení pneumatiky.
Hlavním a nejvíce zastoupeným prvkem vhodným pro analýzu z chemického pohledu je zinek což bylo zjištěno
pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopii a emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem. Díky své specifické
reakci s kyanoželeznatanem, kdy vzniká bílá sraženina, která se může zdát, při určitých podmínkách, žlutá nebo žlutozelená,
je zinek poměrně dobře identifikovatelný. Tohoto poznatku by se dalo využít při vzniku a vývoji látky, s největší
pravděpodobností roztoku, který by usnadnil práci policii s přesnějším určením stop pneumatik na místě dopravní nehody a
následně i znalcům.
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VYUŽITIE MUTLIKRITERIALNÉHO HODNOTENIA V SÚDNOM
INŽINIERSTVE A PRI ZNALECKOM POSÚDENÍ OBVODOVÉHO
SUBSYSTÉMU
UTILIZATION OF MULTI-CRITERIA EVALUATION IN FORENSIC ENGINEERING AND
THE EXPERTISE OUTSIDE WALL SUBSYSTEM
Tomáš Barňák1

Abstract
The aim of this study is to create a standard application using multi-criteria evaluation in the field of forensic
engineering. This situation can occur in the professional assessment in several cases such as when it is necessary to consider
more criteria variant of the structural subsystems, more variants according to several criteria based on a court claim, which
requires expert advice. A problematic situation arises when it is necessary to clearly determine the ranking of the options
according to established criteria, and reduce subjective evaluation. For the procurement in the field of construction which is
based on the prepared text of the law not only economic criteria but also technical, technological and environmental criteria
will be determined. This fact substantially changes the style of evaluation of individual bids. For the above mentioned needs
of procurement the unification of expert’s decisions and the use of multi-criteria assessment seem to be a reasonable option.
In the case of experimental verification when using multi-criteria evaluation of alternatives construction subsystem the
economic, technical, technological and environmental criteria will be compared. The core of the solution is to compare a
selected number of set criteria, application methods and evaluation weighting based on the weighted values assigned to each
of the criteria to use multi-criteria evaluation methods. The sequence of individual variations is determined by the evaluation
of importance of the values of corresponding criteria concerning expertise in the problematic of outside wall constructional
subsystems.
Anotace
Cieľom je vytvorenie štandardu použitia multikriterialného hodnotenia pre potreby súdneho inžinierstva v
znaleckom posudzovaní , v prípadoch kedy bude potreba posúdiť viac kritérií variant konštrukčných subsystémov, alebo viac
variant podľa viacerých kritérií, na základe súdneho zadania, v súdnych sporoch, ktoré si vyžadujú znalecké stanovisko.
Problémová situácia nastáva v prípadoch, kde je potreba jasne stanoviť poradie rôznych variant podľa zadaných kritérií, bez
vplyvov subjektívneho rozhodovania. Pri verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva, sa na základe pripravovaného textu
zákona, budú stanovovať nie len ekonomické kritériá, ale aj kritériá technické, technologické a ekologické, čo podstatne
zmení aj štýl hodnotenia jednotlivých ponúk. Pre potreby znaleckého posúdenia spomenutej problémovej situácie, sa javí ako
prijateľná možnosť ako zjednotiť výsledky znaleckého rozhodovania použitie multikriterialného hodnotenia. V
experimentálnom prípade overenia aplikácie multikriterialného hodnotenia variant stavebných subsystémov, budú
porovnávané kritéria z oblasti ekonomickej, technickej, technologickej a ekologickej. Základom riešenia je komparácia
vybraného počtu definovaných kritérií aplikáciou metód stanovenia váh. Na základe priradených hodnôt váh jednotlivých
kritérií použitie metód multikriterialného hodnotenia. Zhodnotením významnosti a hodnôt jednotlivých kritérií pre potreby
znaleckého rozhodnutia v prípadoch týkajúcich sa obvodových konštrukčných subsystémov sa stanoví poradie jednotlivých
variant.
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ANALÝZA NOVÝCH RIZIK PŘI INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ
ANALYSIS OF NEW RISKS WHEN INVESTING IN REAL ESTATE
Václav Beránek1

Abstract
The article discusses new risks when investing in real estate. It identifies and partially assesses the new risks
affecting the real estate market. These risks are related to global geopolitical changes and impacts of these changes on
Europe, economic changes in Europe and the current government policy in the Czech Republic in the last period. It deals, in
particular, with the refugee crisis, terrorist threats, negative interest rates, opening of the Czech Republic to foreign
investments coming from countries outside the European Union, and the current subsidy and tax policy of the Czech
Republic.
An analysis of each of the new risks, their impact on the real estate market in the Czech Republic, and an estimate
of duration of their effect on the market.
Impacts on stability of the real estate market and development of real estate prices in the Czech Republic in the
coming period in relation to the new risks.Zkrácený absrakt v angličtině v rozsahu min. 100 slov.
Anotace
Současná měnící se geopolitická situace ve světovém měřítku a zároveň ekonomické změny v Evropské unii
přinášejí řadu nových, dosud neexistujících rizik. Rizik, která ovlivňují i investování do nemovitostí a ceny na realitním trhu
v České republice.
Jsou prováděny vojenské intervence na území Středního východu, probíhá válka teroristických organizací,
zejména Islámského státu a Tálibánu a v důsledku toho dochází k exodu uprchlíků z těchto území – uprchlická krize. Tento
jev je provázen nejednotnými postoji světových mocností, zejména Ruska, USA a zemí Evropské unie. Neexistuje názorová
jednota na řešení ani uvnitř Evropské unie.
Na území Evropské unie bylo v posledním roce spácháno několik teroristických útoků, které jsou připisovány
Islámskému státu.
Po finanční krizi z roku 2008 jako první snížila v roce 2014 Evropská centrální banka depozitní sazbu na – 0,1 %
(- 0,4 % březen/2016). Tuto banku následovalo ještě několik centrálních bank – Dánská národní banka, Švýcarská národní
banka, švédská Riksbank, Japonská centrální banka. V České republice bankovní rada ČNB na svém jednání dne 31.3.2016
rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 %
a lombardní sazba na 0,25 %.
V České republice probíhají na nejvyšší politické úrovni intenzivní jednání o otevření České republiky
zahraničním investorům, zejména z Číny. Jedná se především o oblasti finančních institucí, dopravy a průmyslu a sportu.
V České republice je v současné době několik programů v oblasti regenerace bytového fondu podpory bydlení
pro maldé rodiny. Rovněž čas od času zazní diskuze na téma zvýšení majetkových daní.
Nová rizika lze identifikovat následovně:


Uprchlická krize



Teroristické hrozby



Záporné úrokové sazby



Otevírání České republiky novým investorům



Připravovaná daňová a dotační politika v České republice
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VLIV MIGRAČNÍ KRIZE NA CENU REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ
INFLUENCE OF IMMIGRATION CRISIS TO PRICES OF RESIDENTIAL REAL ESTATES
Libor Chládek1

Abstract
The article is about situation in years 2015-2016 due to influence of migration crisis to prices on real estate market
which wil be touched in short and long run by increasing demand and increasing supply. Acording to the knowledges about
economical mechanises is possible to predict increasing of level prices of real estate market. There is need to see on situation
separately in Germany and in Czech republic and on the other hand to see on the situation together. There is possibility that
there will be placed some amount of refugees to Czech republic. Another sight is fact, that prices on real estate market in
Germany near border of Czech republic are lower than in Czech republic.
Anotace
Příspěvek pojednává o situaci roku 2015-2016 v souvislosti s dopadem migrační krize na trh rezidenčních
nemovitostí, který bude v krátkém i následně v dlouhém období dotčen rapidně se zvyšující poptávkou na kterou bude
odpovídajícím způsobem reagovat nabídka. Z tohoto lze dle znalostí ekonomických mechanismů usuzovat na vzrůst cenové
hladiny rezidenčních nemovitostí. Je nutné posuzovat situaci zvlášť v Německu a zvlášť u nás a také zároveň, neb je nutné
počítat s variantou, že část migrantů bude umístěno i u nás. Pro celkovou situaci je nutno brát v úvahu rapidní vylidňování
příhraničí v Bavorsku, a Sasku.
Motivací, která vedla k zahájení bádání a tedy i ke vzniku příspěvku je aktuální situace ve světě a u našich
nejbližších sousedů, což má dopad i na naši zemi. Primárním problémem je možná změna na trhu rezidenčních nemovitostí,
která nastane díky možné migraci na naše území, zejména těch běženců, kteří nebudou Německem přijati. Cíle, které mají
být dosaženy vyřešením problému mají být správné reakce na zajištění bydlení nově příchozích v případě jejich přijetí.
Přístup k řešení problému který byl použit, byla analýza. Řešením a přínosem je předem definování možností vývojů situací
na trhu a postupování podle zákonitostí trhu.
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PRVOTNÍ PRŮZKUM MASIVNÍ DŘEVOSTAVBY V OBCI NASAVRKY
PRIMESURVEY OF MASSIVE OF WOODEN HOUSES IN THE VILLAGE NASAVRKY
Petr Fait1

Abstract
The article describes positive and negative characteristics of wood from the perspective of the future architectural
intent. Further deals ever discussed the problem of massive wooden building construction and general causes of defects and
failures in massive wooden building phases of the life cycle of wooden building project starting inappropriate, improper
storage of material used for the wooden building, inaccurate processing of material errors in implementation wooden
building and ending with its own use of wooden building. The main aim of the article was to describe the primary survey of
the massive wooden houses in the village Nasavrky. This wooden building was built in 2008 and has after seven years; it has
many defects and disorders. The purpose of this survey was to identify these defects, then evaluate their causes and
subsequent tentatively suggest measures for their removal. For defects and disorders for which it is not possible to determine
the exact course and its cause will be used in a subsequent survey measuring devices.
Anotace
Článek popisuje kladné i záporné vlastnosti dřeva z pohledu budoucího stavitelského záměru. Dále se zaobírá
stále diskutovaným problémem masivních dřevostaveb a to obecné příčiny vzniku vad a poruch masivních dřevostaveb
v etapách životního cyklu dřevostavby počínaje nevhodným projektem, špatným skladováním materiálu použitého na
dřevostavbu, nepřesném opracováním materiálu, chyb při realizaci dřevostavby a nakonec i vlastním užíváním dřevostavby.
Hlavním cílem článku bylo popsat prvotní průzkum masivní dřevostavby v obci Nasavrky. Tato dřevostavba byla postavena
v roce 2008 a už po sedmi letech vykazuje mnoho vad a poruch. Účelem prvotního průzkumu bylo zjistit vyskytující se vady
a poruchy, následně vyhodnotit jejich příčiny a předběžně navrhnout následné opatření k jejich odstranění.

Obr. 1 Kontrolovaná dřevostavba v Nasavrkách
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STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY NA NEMOVITÝCH VĚCECH
VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
DETERMINING THE AMOUNT OF PROPERTY DAMAGE IN THE SLOVAKIA
Tereza Hlaváčová1

Abstract
The article discusses the current issue of determining the amount of property damage in the Slovak Republic.
In the first row are defined terms loss and damage that may be due to the interdisciplinary issues found in both the real estate
valuation in civil and commercial law as well as in insurance. A separate chapter is devoted to the determination of the height
of damage to property - according to the Slovak Civil and Commercial Code suggests that the resulting damage is paid like
a real damage or natural restitution, their computations are dealt with in separate chapters. Briefly they are explained
and individual variables that enter into those patterns. In conclusion is a summary of the issues in the Czech and Slovak
Republics.
Anotace
Článek pojednává o současné problematice stanovení výše škody na nemovitých věcech (dále jen
„nemovitostech“) ve Slovenské republice. V první řadě jsou definovány pojmy ztráta a škoda, které lze díky mezioborovosti
dané problematiky najít jak při oceňování nemovitostí, v občanském a obchodním právu, tak i v pojišťovnictví. Samostatná
kapitola je věnována samotnému stanovení výše škody na nemovitostech – dle slovenského Občanského a Obchodního
zákoníku vyplývá, že se vzniklá škoda hradí jako skutečná škoda nebo jako tzv. naturální restituce, jejichž stanovením jsou
věnovány samostatné podkapitoly. V článku jsou stručně vysvětleny i jednotlivé proměnné, které do daných výpočtů
vstupují. Na závěr je uvedeno shrnutí jednotlivých rozdílů dané problematiky v podmínkách České a Slovenské republiky.
Zejména se jedná o rozdíly v českém občanském zákoně č. 89/2012 Sb., v platném znění, a ve slovenském občanském
zákoníku č. 40/1964 Z.z., v platném znění. Jsou zde srovnány vyhlášky o oceňování majetku č. 441/2013 Sb., v platném
znění, a č. 492/2004 Z.z., v platném znění, s nimiž souvisí i srovnání základní terminologie. V závěru jsou též porovnány
samotné výpočty vedoucí ke stanovení výše škody na nemovitostech.
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ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY A DRAŽBA
AGRICULTURAL LAND AND AUCTION
Michaela Hrubanová 1

Abstract
The specific way to acquire real estate is to buy it at auction. The property is sold in the form of a voluntary
auction, i.e. when the owner assumes that the auction is the best way to obtain the highest possible price for the property, and
the auction is performed on the proposal of the owner. So far, these types of auctions seldom occur in the Czech Republic. In
most cases, the auctions are involuntary. This type of sale occurs when the property owner fails to voluntarily perform the
duties imposed by an enforceable decision. In recent years, electronic auctions have become very popular. The advantage of
these auctions is that the auction participants know the number of other bidders in the auction, which prevents previous
arrangements between the bidders that might later influence the outcome of the auction.
The okdrazby.cz server started to organise electronic auctions in 2010. Since then, it has made about 12.683
auctions, which are already closed, and about 4 auctions, which are currently in progress, and it is preparing approximately
500 new real estate auctions throughout the country. In the Olomouc region approx. 1.100 auctions have taken place to this
date, and other 29 auctions are planned. As far as land is concerned, approximately 327 auctions were held and at present
time, 3 further auctions are planned.
For our subsequent comparison, we selected from the database the auctions of the land kept in the land registry as
arable land or permanent grassland, for which all information, including the lot numbers, the cadastral area, etc. has been
published. We excluded all auctions that included joint ownership, forest land, and the land with a built-up area, as well as
auctions, which were not terminated because a minimum bid had not been submitted. All auctions were carried out
electronically to minimize the risk that bidders would make a previous agreement and thus affect the final price at which the
property would be sold at auction.
If we look at the possibility of the sale of land by auction, we can say that in some cases this method is more
interesting for the owner of the land. However, we need to bear in mind that even if we organize an auction, we must provide
high-quality promotion and the final price for the owner will be reduced by the cost of the auction.
The appraiser can use the auctions for setting the price of land in localities where he/she does not have sufficient
information on the actual sales price of the land. Despite the lack of a "willing seller", if there are more bidders involved in
the auction, we can say that in the sale by auction, the land will be sold for the market price. Therefore, if the auction expert
excludes all the auctions with only one or two bidders (i.e. auctions, which were closed after submitting the first lowest bid),
the expert can get the picture of the market in a given location. We also need to eliminate all extreme cases, i.e. auctions with
a high number of participants, or auctions in which the price of the land many times exceeds the appraisal value. If the
appraiser critically evaluates the obtained data, these sales may help him/her to set the usual price. To illustrate the point, we
have selected only one region. However, similar results can be also obtained in other regions.
Anotace
Specifickým způsobem získání nemovitosti je koupě nemovitosti v dražbě. V případě dražby se nemovitost
prodává formou dražby dobrovolné, kdy vlastník předpokládá, že dražba je pro něj nejlepší způsob jak získat, co možná
nejvyšší cenu za nemovitost. Tento typ dražby je prováděná na návrh vlastníka. Dobrovolné dražby se zatím v podmínkách
České republiky vyskytují minimálně. Nejčastěji se jedná o dražbu nedobrovolnou. K tomuto typu dražby dochází v případě,
kdy majitel nemovitosti neplní dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, nejčastěji neplatí své závazky.
V posledních letech jsou velmi oblíbené dražby elektronické. Výhodou těchto dražeb je, že účastníci dražby neví, kdo další
přihazuje. Tento způsob dražby má jednu velkou výhodu, tou je neznalost ostatních dražebníků, což znamená, že se nemohou
domlouvat a tím negativně ovlivnit cenu.
Server okdražby.cz pořádá elektronické dražby od roku 2010. Za tuto dobu provedl 12 683 dražeb, které jsou
ukončeny, 4 dražby, které aktuálně probíhají a připravuje dalších cca 500 dražeb nemovitostí. Jedná se o počty dražeb, které
se nacházely nebo nacházejí po celé republice. V Olomouckém kraji proběhlo cca 1 100 dražeb a dalších 29 připravují.
V případě pozemků se jednalo o cca 327 dražeb a aktuálně 3 další připravují.
Pro následné porovnání byly z této databáze vybrány dražby pozemků vedených v katastru nemovitostí v druhu
pozemků orná půda nebo trvalý travní porost, u kterých byly zveřejněny všechny informace, včetně parcelních čísel,
kat. území apod. Nebyly vybrány dražby spoluvlastnických podílů, lesní pozemky a pozemky, jejíchž součástí je stavba.
A dražby, které nebyly ukončeny z důvodů, že nebyla podána ani nejnižší nabídka. Což může být známka toho, že byla
nesprávně stanovena cena obvyklá.
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Všechny dražby probíhaly elektronicky, čímž došlo k minimalizaci rizika, že se dražitelé domluví a tím ovlivní
výslednou cenu, za kterou se nemovitost v dražbě prodá.
Pokud se podíváme na možnost prodeje pozemků formou dražby, lze říci, že v některých případech je tento
způsob pro vlastníka pozemků zajímavější. Ale je potřeba si uvědomit, že i v případě dražby je potřeba mít zajištěnou
kvalitní a dostatečnou reklamu, aby se dražby zúčastnil co možná největší počet dražitelů. Dále je potřeba si uvědomit, že
výsledná cena pro pvodního vlastníka je nižší, právě o náklady na provedení dražby.
Pro odhadce je možné použít pro stanovení ceny pozemků v lokalitách, kde nemá dostatek informací o skutečných
prodejích pozemků, právě ceny, za které byly pozemky v dané lokalitě vydraženy. Přestože zde chybí „ochotný prodávající“,
v případě, kdy se dražby účastní více dražitelů, můžeme říci, že se při prodeji formou dražby pozemek prodá za cenu tržní.
Takže pokud znalec vyloučí dražby s jedním a dvěmi účastníky (dražby, které skončily podáním první nejnižší nabídky),
může si udělat obrázek o trhu v dané lokalitě. Je potřeba vyloučit i extrémy, např. když se dražby účastní mnoho dražitelů
a kde cena pozemku několikanásobně převýší cenu odhadní. Ale pokud odhadce získaná data kriticky zhodnotí, mohou mu
tyto prodeje při stanovení ceny obvyklé pomoci. Pro názornost byl vybrán pouze jeden kraj, ale k obdobným výsledkům lze
dojít i v jiných krajích.
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PŘÍKLADY MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ KONTROLY A ANALÝZY
ZNALECKÉHO POSUDKU V NĚMECKU
EXAMPLES OF POSSIBLE METHODS FOR THE CONTROL AND ANALYSIS OF
APPRAISALS IN GERMANY
Ivana Imrišová1

Abstract
In her previous post, the author looked at the standard appraisal to determine the market value of particular land
and building of a family house on it in the German city Berg (am Starnberger See) after her earlier contributions in which she
generally described the methodology and procedure for processing of an appraisal to determine the market value of property
in Germany.
This paper deals with the activities of an assessor in processing of the appraisal who at the end of each survey
checks the veracity and accuracy of input data and analysis of applied procedures for determining the market value of the
property, with the aim to ensure that processed appraisal was both clear and factually accurate, and also reviewable.
The main objective of this contribution is to outline some of the options to check the factual accuracy and
sensitivity analysis, which, at the conclusion of determining the market price of the property may the assessor in Germany
apply and later use in his appraisal.
Anotace
Svůj předcházející příspěvek autorka věnovala znaleckému posudku ke stanovení tržní hodnoty konkrétního
pozemku a stavby rodinného domu na něm v německém městě Berg (am Starberger See) poté, co v dřívějších příspěvcích
obecně popsala metodiky a postupy při zpracování znaleckého posudku ke stanovení tržní hodnoty nemovitosti v Německu.
Tento příspěvek se zabývá činností znalce při zpracování znaleckého posudku, který v závěru každého posudku
provádí kontrolu věcné správnosti a přesnosti vstupních úajů a analýzu aplikovaných postupů při zjišťování tržní hodnoty
nemovitosti, s cílem zajistit, aby zpracovaný posudek byl jak srozumitelný a věcně správný, tak i přezkoumatelný.
Hlavním cílem příspěvku je nastínit některé z možností kontroly věcné správnosti a analýzy citlivosti, které může
znalec v Německu závěrem zjišťování tržní ceny nemovitosti aplikovat a následně je ve svém znaleckém posudku uvést.
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PROBLEMATIKA VYČÍSLENÍ VÍCENÁKLADŮ PŘI PŘERUŠENÍ
VÝSTAVBY
ISSUES IN ENUMERATION OF ADDITIONAL COSTS DURING INTERRUPTION OF
CONSTRUCTION
Jindřich Novák1

Abstract
The aim of the article is point at issues in determination of additional costs during the construction brake.
In the begging there is analysis of basis that expert has to come out from. They are mainly construction diary, contract for
work, project documentation and construction schedule. With every base there is stated relevant legislation.
In next chapter there is analysed and determined every single individual cost that can appear during the
construction brake. They are lease of tower crane, silos, habitable container, sanitary container, etc.
Next chapter is focused on determination of winter precaution costs. In case of prolonging construction schedule,
there is possibility of winter works that bring complications. Most of the construction works can be done during temperatures
above +5°C. In case we want to do the works during winter time, we have to accept special treatments called winter
precaution costs that bring additional costs.
The most important chapter is focused on possible approaches of determination costs of site facilities. First
approach is based on percentage. Second approach is individually based ie. in exact time are determined exact costs of site
facilities etc.
In the conclusion there is shown an example, where are demonstrated all the approaches.

Anotace
Cílem článku je poukázat na problematiku vyčíslení vícenákladů při přerušení výstavby. Na začátku jsou
rozebrány podklady, ze kterých musí znalec vycházet. Jedná se především o stavební deník, smlouvu o dílo, projektovou
dokumentaci a harmonogram výstavby. U každého z podkladů je uvedena i příslušná legislativa.
V následující kapitole jsou rozebrány a vyčísleny jednotlivé náklady, které mohou při zastavení stavby vznikat.
Jedná se o pronájem věžového jeřábu, sil, obytných kontejnerů, sanitárních kontejnerů atd.
Další kapitola se věnuje vyčíslení nákladů na zimní opatření. Jelikož při posunu délky výstavby se můžeme dostat
do zimního období, které přináší komplikace. Většina stavebních prací může být prováděna nad + 5 °C. Chceme-li práce
provádět i v zimním období, musíme přijmout zimní opatření, která přinášejí vícenáklady.
Stěžejní kapitolou jsou možné přístupy k vyčíslení těchto nákladů. První přístup je pomocí procent. Druhý přístup
je individuální. V daném čase jsou vyčísleny přesně náklady na zařízení staveniště, zimní opatření a zakonzervování stavby.
V závěru je uveden příklad, na kterém jsou demonstrovány jednotlivé přístupy.
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ROZDÍLNOST TVORBY ROZPOČTU PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU
A ROZPOČTU, KTERÝ MÁ BÝT SOUČÁSTÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
THE DIVERSITY OF THE MAKING OF THE ESTIMATE FOR THE CAPITAL
CONSTRUCTION AND ESTIMATION, WHICH HAS TO BE PART OF AN EXPERT REPORT
Veronika Nykodýmová1

Abstract
One of the most important criteria for the quality development of the estimation of the construction works are
complete and professionally processed material. At the investment of the construction of the majority of the estimation
processes on the basis of project documentation. The estimator is therefore able, on the basis of this documentation of the
required budget without much difficulty to prepare. The making of a estimate for court - expert activities is the creator of the
estimate is bound only to oral communication, and information from interested persons and to the background documents,
which will be in the context of the processing of the report provided. The accuracy of the estimate in this case, therefore,
depends on careful evaluation and the complement of the transmitted documents and last but not least, the expertise of the
preparer an estimate of the building.
The main goal of this contribution is to point out the difference of making the estimate for the capital construction
and estimation, which has to be the main part of the expert report. In the contribution is a scheme for the formation
of the budget ex ante on the basis of project documentation and diagram of the budget ex post, which is formed on the basis
of the obtained documentation of the already realized construction. In the contribution are also shown the possibilities
of acquiring the materials for the creation of the estimate for expert purposes.
Anotace
Jedním z nejdůležitějších kritérií pro kvalitní vypracování rozpočtu stavebního díla jsou úplné a odborně
zpracované podklady. U investiční výstavby se většinou rozpočet zpracovává na základě některého stupně projektové
dokumentace. Rozpočtář je tedy schopen na základě dané dokumentace požadovaný rozpočet bez větších obtíží vyhotovit.
U tvorby rozpočtu pro soudně - znaleckou činnost je tvůrce rozpočtu vázán pouze na ústní sdělení a informace
od zúčastněných osob, na podklady založené v soudním spise a podklady, které mu jsou v rámci zpracovávání posudku
poskytnuty, nebo si je zajistí v rámci vlastního místního šetření. Přesnost rozpočtu v tomto případě tedy záleží na pečlivém
vyhodnocení a doplnění předaných podkladů a v neposlední řadě i na odborných zkušenostech zpracovatele rozpočtu.
Hlavním cílem tohoto příspěvku je poukázat na odlišnost tvorby rozpočtu pro investiční výstavbu a rozpočtu,
jenž má být hlavní součástí znaleckého posudku. V příspěvku je uvedeno schéma pro tvorbu rozpočtu ex ante na základě
projektové dokumentace a schéma rozpočtu ex post, který je tvořen na základě dodatečně získaných podkladů
na již realizované stavbě. V příspěvku jsou také uvedeny typy na možnosti získávání podkladů k tvorbě rozpočtu
pro znalecké účely.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI NÁJEMNÉHO ZA PROSTORY
V ADMINISTRATIVNÍCH BUDOVÁCH
FACTORS AFFECTING RENT RATE FOR PREMISES IN ADMINISTRATIVE BUILDINGS
Oldřich Pokorný1

Abstract
Aim of this paper is to review current research state at the field of factors affecting rent rate for premises in
administrative buildings. My next goal will be to develop methods for dealing with problems related to determining the rent
rate for premises in administrative buildings. Currently, there is no mandatory or recommended methodology for dealing
with problems of this kind. Data for my next work will be based on market research and probaly also game theory will be
used, main focus will be on defining of a system of significant variables in such a way that the essential price determining
factors are taken into consideration and on proposing suitable valuation procedures taking into account the specifics of the
property in question.
Anotace
Tento článek se zaměřuje na stav současného poznání na poli metod vhodných pro řešení problémů spojených se
stanovením výše nájmu za prostory v administrativních budovách a faktorů, ovlivňujících výši nájmů v těchto prostorách. V
současné době neexistuje závazná, ani doporučená metodika pro řešení daného typu problému. Vzhledem k této skutečnosti
je prvním klíčovým krokem provedení tohoto zkoumání tak, aby došlo k podchycení současného stavu vědeckého poznání
daného tématu, samozřejmě nejen v ČR, ale i ve světě.
Jak z hlediska metod, tak z hlediska faktorů se podařilo shromáždit reprezentativní údaje, popisující mnohdy zcela
odlišný přístup (nebo zcela odlišný faktor), který má, nebo může mít v dané zemi/lokalitě optimální použití. Situace
v zahraničí je poměrně pestřejší, přenositelnost do ČR bude nepochybně možná, musí však dojít k přizpůsobení pro naše
lokální podmínky. Zatím se nejeví jako možné aplikovat univerzální přístup k dané problematice, tato teorie však musí být
dále rozpracována.
Shromážděné výsledky této práce mohou pomoci v dalších aktivitách v rámci řešení problémů spojených se
stanovením výše nájmu za prostory v administrativních budovách.
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ZDANĚNÍ VĚCÍ NEMOVITÝCH – NOVELIZACE K ROKU 2016 A VLIV
NA CENY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ
TAXATION OF IMMOVABLE PROPERTY – AMENDMENT TO 2016 AND IMPACT ON
RESIDENTIAL PROPERTY PRICES
Lucie Rašovská1

Abstract
Since the beginning of 2013 there has been a lot of changes to legislation in the field of real estate tax rules in the
Czech Republic. These changes affect mainly the taxpayers (who routinely buy and sell property, inherit, accept or donate
property, etc.). These changes are described, explained in detail and also practical examples of them are presented in this
paper.
The article also deals with issues of the real estate taxes which could be important factor affecting prices of the
residential real estate market and solve how much real estate taxes can affect price of real estate and also taxpayer conditions
on the real estate market.
The topic of this article resulted from processing the issue of dissertation of the author.

Anotace
Od začátku roku 2013 došlo v České republice k mnoha legislativním změnám, které se promítly taktéž do
pravidel zdaňování nemovitých věcí. Tyto změny mají v současnosti značný dopad na daňové poplatníky, kteří běžně svůj
nemovitý majetek prodávají, nakupují, dědí, případně i darují, nebo jsou jím samotní obdarováni. Zmiňované změny
(novinky) u daní, vztahujících se k nemovitým věcem jsou v předkládaném článku popsány a vysvětleny společně i
s praktickými ukázkami (převážně k aktuálnímu roku vydání článku, tj. 2016).
Článek se taktéž zabývá problematikou daní (spojených s nemovitostmi) z pohledu zkoumání jejich možné míry
vlivu na konečnou cenu nemovité věci na rezidenčním realitním trhu. Po podrobném prozkoumání jednotlivých daní a
posouzení jejich možného vlivu na konečnou cenu (i v souvztažnosti k výše uvedeným legislativním změnám), došlo ke
zjištění, že daně v souvislosti s nemovitými věcmi by mohly představovat jeden z významných faktorů, ovlivňujících cenu
nemovité věci (potažmo ztížit i podmínky fyzické osobě – daňovému poplatníkovi, který nejčastěji nemovité věci kupuje či
prodává).
Vytýčených cílů v rámci hlavního předmětu příspěvku, tedy poukázat na aktuální změny v legislativních
úpravách, týkajících se daní, souvisejících s nemovitostmi a popsat pohled na daně jakožto na jednoho z možných a
zároveň významných faktorů ovlivňujících cenu nemovitého majetku na rezidenčním realitním trhu bylo dle názoru autorky
článku úspěšně splněno.
Příspěvek by měl posloužit jakožto informační zdroj především odborné veřejnosti, kdy optimální, ucelené a
přehledné informace ohledně zdanění nemovitých věcí a jejich legislativních změnách od roku 2013 do současnosti ve vyšší
míře stále schází.
Motivací ke zpracování příspěvku představuje převážně aktuálnost dané problematiky a zájem autorky dozvědět
se vzhledem k praxi informace o nově účinných legislativních změnách na poli daňové problematiky, která se vztahuje
k nemovitým věcem. V neposlední řadě byl článek zpracován k ověření pravdivosti hypotéz disertační práce autorky, která je
realizována v rámci doktorského studijního programu Soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
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VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH POZEMKŮ VE VYBRANÝCH
ZEMĚDĚLSKÝCH STŘEDISCÍCH
EVOLUTION OF BUILDING PLOT PRICES IN SELECTED AGRICULTURAL CENTRES
Marie Ruberová1

Abstract
Valuation of building plot in agricultural areas, as well as the valuation of land bulit-up by buildings of a foreign
owner, is a very frequently discussed topic among officially appointed experts and authorized appraisers. This issue has no
current official rules and methodology.
The author of the article, within elaboration of the doctoral thesis titled „The usual valuation price of the land
under the buildings in agricultural areas”, communicates with representatives of agricultural cooperatives and agricultural
companies in various parts of the Czech Republic. Based on the information about realized sales of the land in agricultural
areas obtained from these representatives, the author compiled a database of realized (historical) prices.
The aim of this article is to present evolution of building plot prices in four specific agricultural centers in the
district Brno-country and highlight the distinctive characteristics of these lands from other (generally marketable) building
plots in the same area.
Anotace
Oceňování stavebních pozemků v zemědělských areálech, stejně jako oceňování pozemků zastavěných stavbou
jiného vlastníka, je mezi znalci často diskutovaným tématem. Jedná se o velmi složitou a komplikovanou úlohu, pro kterou
doposud není vydána žádná oficiální jednotná metodika. Znalci, resp. i znalecké ústavy, k ní proto přistupují individuálně,
na základě svých odborných zkušeností a znalostí.
Autorka článku, v rámci zpracování disertační práce s názvem „Obvyklá cena pozemku zastavěného stavbou
cizího vlastníka v zemědělských areálech“, komunikuje se zástupci zemědělských družstev a zemědělských společností
v různých částech České republiky. Na základě informací o realizovaných prodejích pozemků v zemědělských areálech
získaných od těchto zástupců autorka sestavila databáze realizovaných (historických) cen.
Cílem tohoto článku je představit vývoj cen stavebních pozemků od roku 2001 do roku 2008 ve čtyřech
konkrétních zemědělských střediscích v okrese Brno-venkov a poukázat na specifika a odlišnosti těchto pozemků od jiných
(běžně obchodovatelných) stavebních pozemků ve stejné lokalitě.
V článku jsou také vysvětleny základní číselné charakteristiky, které jsou aplikovány u sestavených databází.
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STANOVENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ AČR
DETERMINING THE COST OF MAINTENANCE CZECH ARMY BUILDINGS
Martin Školoud1

Abstract
Currently the Army of the Czech Republic does not have any rules in determining the amount of funds for
building maintenance. The maintenance is carried out irregularly and often does not solve keeping the functionality of the
basic elements of the building (roof, statics, windows, sewerage, electrical wiring). Every building which is in use has to be
kept in good technical condition. Only in such properties, the user can perform tasks for the security of defence of the Czech
Republic properly. In terms of these facts a work target was set to create a simple method of a long term maintenance
financial plan of premises owned by the Army of the Czech Republic. The crucial part of leading to the fulfilment of the
objective was to create an experimental maintenance financial plan of selected premises. The financial plan was created on
the base of commonly reachable Internet resources and commonly available software. The considered reconstraction of the
premise is best carried out between the 25. and 30. year from the last reconstuction. A suitable index of costs for maintenance
in accordance with character of the premises has been proposed. From the point of view of surveyed premises, this property
maintenance finance planning methods appears as a suitable solution.
Anotace
Armáda ČR vlastní rozsáhlou nemovitou infrastrukturu v účetní hodnotě několik miliard korun. Nemovitou
infrastrukturou se rozumí pozemní stavby (budovy), komunikace, letištní plochy, inženýrské sítě. Nejsou stanovena pravidla
určení výše finančních prostředků na údržbu těchto objektů. Údržba probíhá nepravidelně a velmi často neřeší udržení
funkčnosti základních stavebních prvků objektu (střecha, statika, okna, kanalizace, elektroinstalace).
V současné době, když je prováděna údržba na konkrétním objektu, je rozsah údržby pro daný objekt pouze
částečný a většinou nerespektuje potřeby objektu. V případě rozsáhlejší údržby (modernizace, rekonstrukce), která vyžaduje
zpracování projektové dokumentace, je pravidlem, že po vypracování projektové dokumentace rozpočtové náklady stavby
přesahují až 100% plánovaných finančních prostředků, a to při dodržení původně definovaných požadavků na rozsah
projektové dokumentace. Tato skutečnost v mnoha případech odsune plánovanou údržbu objektu o několik let. Je zřejmé, že
odhad finančních prostředků na údržbu probíhá nahodile, neodborně a bez pravidel.
Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a ověřit jednoduchou metodu pro vytvoření dlouhodobého
finančního plánu pro údržbu nemovitostí v areálech Armády ČR. Metoda by měla být použitelná i pro jiné objekty než
objekty Armády ČR. Výsledkem bude finanční plán výše nákladů na údržbu v jednotlivých pětiletých obdobích od kolaudace
objektu až po jeho plánovaný konec životnosti. Dalším cílem je definovat indexy navýšení ceny pro objekty se stejnými
charakterovými vlastnosti. Z praxe vyplývá, že objekty které se jeví jako stejné, mohou mít z různých důvodů jiné finanční
nároky na údržbu a na odhad uvažovaných stavebních prací na údržbu.
V rámci řešení problematiky vytvoření metody sestavování finančního plánu údržby byl zpracován soubor dat pro
20 objektů. Zpracováním získaných dat bylo zjištěno, že stavebně konstrukční charakteristiky objektů, z jakých materiálů
a jakým způsobem je objekt vystavěn, mají vliv na finanční náročnost údržby nemovitosti po dobu životnosti. Bylo
definováno, kolik finančních prostředků je teoreticky potřebné pro údržbu nemovitosti. Sestavený finanční plán údržby
nemovitosti je funkční pro stanovení předpokládané ceny za uvažovanou rekonstrukci, modernizaci nebo technické
zhodnocení objektu. Podmínkou je interval pravidelné rozsáhlejší údržby mezi 25tým a 30tým rokem od poslední zásadní
rekonstrukce. Pro zpřesnění odhadu ceny za uvažovanou rekonstrukci je vhodné indexovat získanou hodnotu dle charakteru
využití objektu a dle stavebně konstrukčních charakteristik.
Praktickým přínosem je stanovení jednoduché metody pro určení výše finančních prostředků, které je nutné
vyčlenit v rozpočtu kapitoly MO po dobu životnosti objektu. Zároveň je možné plán využít na stanovení výše finančních
prostředků na stavební práce v určitém časovém intervalu. Dalším praktickým přínosem je zjištění, že výstavba a údržba
objektů Armády ČR je finančně náročnější než objekty v civilním sektoru. Rozdíl je daný účelem užívání, využíváním
nejmodernějších technologií u objektů souvisejících s krizovou infrastrukturou a požadavkem na zabezpečení objektů
z hlediska výskytu utajovaných skutečností
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VLIV VÝVOJE HDP NA VÝVOJ CEN NEMOVITÝCH VĚCÍ
THE INFLUENCE OF GDP UPON THE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE PRICES
Darina Tauberová1

Abstract
The object of this article is to perform a case study that examines the influence of GDP upon the development of
real estate prices, confirming or disproving their relationship and determining whether any demonstrated correlation can be
used to predict the development of real estate prices. Statistical analysis, specifically regression analysis, shall be applied.
The subject of this case study is to be the residential apartment market. Statistical software shall be employed and, to
illustrate an alternative approach, Microsoft Excel will also be used.
Anotace
V rámci zkoumání možností predikce vývoje nemovitostního trhu je nutné selektovat relevantní faktory, které
nemovitostní trh ovlivňují. Z tohoto důvodu je provedena případová studie, předmětem zkoumání je hrubý domácí produkt
(HDP) jako významný makroekonomický faktor a nemovitý trh se zaměřením na rezidenční segment. Primárním problémem
je zjištění, zda a do jaké míry jsou veličiny vývoje cen nemovitých věcí a vývoje HDP na sobě závislé, dílčími problémy je
určení optimální metodiky. Cílem je tedy potvrzení, popř. vyloučení premisy, že vývoj cen nemovitých věcí je přímo
ovlivněn vývojem HDP, druhým cílem je nalezení metodiky, která bude vhodná při zkoumání a hledání dalších relevantních
faktorů. Jako vhodný přístup byla zvolena matematická statistika, konkrétně regresní analýza a Durbin-Watsonova statistika,
využit byl statistický program a Microsoft Excel, výpočty byly provedeny na základě dat Českého statistického úřadu, kdy
při využití indexu cen nemovitostí byly spočítány procentuální přírůstky. Konkrétně byla využita lineární regrese, která
potvrdila vhodnost lineárního modelu, výpočet ukázal, že díky modelu je možno vysvětlit 47,88% případů, korelační
koeficient indikuje středně silný vztah mezi proměnnými, při provedení autokorelace za využití Durbin-Watsonovy statistiky
bylo potvrzeno, že neexistuje žádný náznak sériové autokorelace v reziduí na hladině spolehlivosti 95,0%. Je tedy možno
konstatovat, že testování potvrdilo závislost ceny nemovitých věcí na vývoji HDP, a tedy že HDP má vliv na vývoj ceny
nemovitých věcí a je možno zjistit závislost těchto veličin. Potvrdilo se tedy, že je možno při predikování vývoje cen
nemovitých věcí vycházet z hodnot HDP. Určení relevantních faktorů je předmětem dalšího zkoumání autora. Přínosem
provedeného zkoumání je potvrzení vhodnosti využití vývoje HDP na predikování vývoje cen nemovitých věcí. Pro obor
oceňování nemovitých věcí je důležité, aby znalci a odhadci byli schopni predikovat vývoj cen nemovitých věcí a díky
testování provedeném v tomto článku a potvrzením vhodnosti přístupu je postupně možné objasnit jednotlivé relevantní
faktory pro určení vývoje nemovitostního trhu.
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ÚOZI V KOMBINACI SE SOUDNÍM ZNALCEM OBORU EKONOMIKA
ÚOZI IN COMBINATION WITH COURT EXPERT MAJORING IN ECONOMICS
Zdeňka Tesařová 1

Abstract
The article lists the definitions for officially authorized survey engineer and court expert.
This paper is trying to show the reality, which is of great benefit if officially authorized survey engineer and court
expert in the field of economics are one person. It is the acquisition of data for valuation of land or easements. The article is
based on practical examples shown how the valuation of land and easements to use the knowledge and software surveyors.
The biggest benefit is when a court expert has valued parcel simplified registration. Officially authorized survey
engineer has the knowledge and he makes identifikation of map simplified registration with a valid cadastre map and thus
defines where the parcel is simplified registration. Another important material is to determine the extent of the easement,
because when you insert an easement in the Land Register is attached to the deposit geometrical plan, which however only
the quarry points of the easement.
Anotace
V případě, že soudním znalcem v oboru ekonomika je člověk, který je zároveň geodet, respektive úředně
oprávněný zeměměřický inženýr, je lepší připravenost a vybavenost při oceňování pozemků a věcných břemen.
Jedná se zejména o znalosti a možnosti při:


získání podkladů pro ocenění pozemku z příslušného katastrálního úřadu


digitální katastrální mapy



rastrového mapového podkladu (mapové listy)



rastrového mapového podkladu (mapy zjednodušené evidence = grafický příděl, mapy zjednodušené
evidence či pozemkového katastru)



souřadnic lomových bodů pozemku



souřadnic lomových bodů věcného břemene



výpisu z katastru nemovitostí



identifikaci parcel porovnáním zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem,
popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo
v katastrálním operátu se stavem k určitému datu



určení hranic pozemku, s tím související fakt, zda porost nebo stavba je ještě na oceňovaném pozemku
či nikoli





vytyčení lomových bodů hranice pozemku, respektive lomových bodů věcného břemene, pomocí
digitální měřící techniky, a to totální stanicí či přístrojem GPS



vytyčení lomových bodů hranice pozemku, respektive lomových bodů věcného břemene, oměrnými
mírami od jednoznačně identifikovatelných hranic okolních pozemků (například rohy budov, ohradní
zeď, lomové body plotů, komunikace, atd.)

určení rozsahu věcného břemene na pozemku.

Příspěvek na jednotlivých příkladech ukazuje, jak úředně oprávněný zeměměřický inženýr snadno získá podklady,
které jsou potřeba pro ocenění pozemků nebo věcného břemene. Je zde poukázáno na skutečnosti, že úředně oprávněný
zeměměřický inženýr má lepší znalosti při definování hranic pozemků v terénu a s tím související odpovědi na otázky,
zda daný porost či stavba se ještě nachází na oceňovaném pozemku či nikoli.
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VALUING ENVIRONMENTAL DAMAGE USING THE CONTINGENT
VALUATION METHOD
Samer Al Khaddour1

Abstract
This paper is focusing on the importance of ecosystem valuation method. In particular, this paper aims to
investigate the application of contingent valuation method to evaluate the environmental damage. The economic and social
development have involved on the significant environmental costs, resulting from the continued pursuit of luxury. The trend
in this research is to explain how the contingent valuation method is used to determine the environmental demage.
Anotation
Some scientists think that the excessive damage to the environment has direct relation to an economic politics
failure, this failure maybe is the result of the reflection of set of events like not taking some resource costs into account, or
the lack of property rights. Environmental damage refers to an event out of what is expected of him or planned, and assumes
that there is a direct cause of the occurrence of this damage. In economic terms it is expressed in the negative changes to the
properties of the natural environment caused by human activity, regardless of if it happens directly or indirectly by.
There are some methods to value the environmental damage. One of non-market method is the contingent
valuation Method. The contingent valuation method (CVM) is used to estimate economic values for all kinds of
environmental goods and services. This method is used to determine both use and non-use values. CVM is the most common
method is used for estimating non-use values. This method is also the most controversial of the non-market valuation
methods. The contingent valuation method depends on a survey, this method directly asks people, how much they would be
willingness to pay for specific environmental goods or services. In some cases, people are asked for the amount of
compensation they would be willingness to accept to give up specific environmental goods or services. It is called contingent
valuation, because people are asked to state their WTP or WTA, contingent on a specific hypothetical scenario and
description of the environmental good or service
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ZÁPALNOSŤ MATERIÁLOV A FORENZNÝ PRÍSTUP
PRI ZISŤOVANÍ PRÍČIN POŽIAROV
FLAMMABILITY OF MATERIALS AND FORENSIC APPROACH
IN FIRE INVESTIGATION
Karol Balog1, Jozef Martinka2, Tomáš Chrebet3, Ivan Hrušovský4, Siegfried Hirle5

Abstract
The paper deals with the application of new methods for determining the flammability of materials by fire
investigation. A common cause of fires is ignition or spontaneuos ignition. Fires of liquid and solid materials have different
mechanisms of initiation. Standardized laboratory tests provided flammability parameters may lead to misinterpretation
initiation of fire. Use of modern methods such as conical calorimeter, safety calorimeter, thermal analysis and fire modelling
are used to simulate conditions close to the fire. In terms of forensic approach using the selected methods to determined
conditions for the initiation of solid materials fire.
The paper was presented at the conference ExFoS 2014, and was included in the proceedings of this conference.
At the conference JuFoS 2016 was held on this topic expert invited lecture.
Anotace
Príspevok sa zaoberá aplikáciou nových metód stanovenie horľavosti materiálov pri zisťovaní príčin požiarov.
Častou príčinou požiarov je iniciácia vznietením alebo samovznietením. Požiare kvapalných a tuhých materiálov majú rôzny
mechanizmus iniciácie. Laboratórnymi normovanými testami stanovené parametre horľavosti môžu viesť k nesprávnym
interpretáciám iniciácie požiaru. Využitie moderných metód ako sú kónický kalorimeter, bezpečnostný kalorimeter, termická
analýza a modelové skúšky umožňujú simulovať podmienky blízke požiaru. Z hľadiska forenzného prístupu pomocou
vybraných metód sa stanovili u tuhých materiálov podmienky pre iniciácie požiaru.
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RIZIKA KOMUNIKACE PŘI ORGANIZACI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
RISK COMMUNIVATION IN THE ORGANIZATION OF RAILWAY TRANSPORT
Peter Hrmel1

Abstract
The paper describes the potential risks arising from the exercise of communication services in railway traffic. The
author lists the possible types of communication, and discusses their implications. The paper is not a complete listing of all
the risks associated with communications,'je incorporated herein by cross-sectional selection of some cases. The article
describes the addiction risks arising violations of applicable regulations and the principles of good communication. The
author illustrates an example of inappropriate use means of communication on the part of police and documenting test case
shows danger of default background inaccurate information. In conclusion echoes appeal for reconsideration well-established
practices in communication matters..
Anotace
Příspěvek popisuje možná rizika vyplývající z komunikace při výkonu služby v provozu železniční dopravy.
Autor se zabývá zdánlivě bezproblémovou oblastí, která je součástí lidské práce, aby mohl poukázat na skrytá rizika, která se
zde nacházejí. Článek neobsahuje kompletní výčet veškerých rizik. Autor se zabývá některými vytipovanými problémovými
oblastmi, souvisejícími s komunikací a zaměřuje se na výčet jednotlivých typů komunikace a aspekty vzniku rizikového
stavu. V článku je popsána závislost vzniku rizik na porušování platných předpisů a zásad správné komunikace. Autor
dokládá příklad nevhodného použití komunikačních prostředků ze strany Policie ČR a uvádí případovou studii dokumentující
vznik nebezpečí z prodlení na pozadí nepřesných informací a nevhodného způsobu zdánlivě zaběhnutých komunikačních
praktik.
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VYUŽITIE JAZYKOVEJ ANALÝZY PRI SKÚMANÍ RUČNÉHO PÍSMA
POSSIBILITY TO USE LANGUAGE ANALYSIS IN EXAMINING HANDWRITING
Mária Humenská 1, Magdaléna Krajníková2, Soňa Masnicová3

Abstract
The authors showing on example Testament the possibility of linguistic analysis when examining the authenticity
of the document written the senior autor. Also they define linguistics analysis as a new a separate forensic methods, which is
useful for the examining of language in the form of the written or spoken text. This article provides forensic methods
discussed in terms of methodology and point to the possibility of qualitative and quantitative examining and also to certain
limitations that arise from differing types of forensic evidence. In this example also show the possibilities to complement the
examination of forensic handwriting by analysis of language, which is particularly advantageous in the case of short texts
examining what is the testament.
Anotace
Jazyková analýza je považovaná za jednu z najmladších metód kriminalistiky. Dôvodom je jej iba nedávne
etablovanie sa medzi uznávané kriminalistické metódy. V skutočnosti sa však poznatky analýzy jazykového prejavu
využívali už v päťdesiatych rokoch ako súčasť písmoznaleckej expertízy. Slúžila na identifikáciu autora a prispievala
k identifikácii pisateľa textu. Uvedený praktický príklad predstavuje možnosť využitia jazykovej analýzy pri skúmaní
pravosti listiny. S rozvojom kriminalistiky, ale aj vlastnej jazykovej analýzy, sa zdokonaľovala aj táto metóda. Došlo k jej
osamostatneniu a v systéme kriminalistiky si našla osobitné miesto. Jazyková analýza je definovaná ako nová, samostatná
kriminalistická metóda, ktorá je využiteľná pre skúmanie jazyka v podobe napísaného alebo hovoreného textu. Autorky
rozoberajú danú kriminalistickú metódu z hľadiska metodológie a poukazujú na možnosti kvalitatívneho i kvantitatívneho
skúmania a tiež na určité obmedzenia, ktoré vyplývajú z rôznych druhov kriminalistických stôp. Základnými metódami
jazykovej analýzy sú kvalitatívne metódy - analýza, porovnávanie a syntéza, štandardné metódy aplikovanej jazykovedy,
štylistiky, literárnej vedy a ďalších vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú skúmaním textu. Vlastná analýza je chápaná ako
analýza obsahu, formy a jazyka ako základného výrazového prostriedku skúmaného textu. Takto daná jazyková štruktúra sa
analyzuje na úrovni celého textu, viet a slov. Každá z týchto úrovní má svoju rovinu a hľadisko. Posúdenie hľadiska na
určitej rovine je tá vlastná analýza, ktorej výsledkom sú znaky skúmaného objektu, ktoré sa podľa účelu delia na sprievodné,
typizačné a identifikačné a sú podkladom pre porovnanie skúmaných materiálov. Na základe ich zhodnosti sú podkladom pre
stanovenie záverov skúmania.
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MARKANT RIZIKA PŘI VYHODNOCOVÁNÍ OBRAZOVÝCH VÝSTUPŮ
BEZPEČNOSTNÍCH RTG ZAŘÍZENÍ
RISK FEATURES FACTORS OF ANALYSIS OF SECURITY X-RAY IMAGES
Jitka Johanidesová1

Abstract
The article describes and classifies high-risk indications at X-Ray image analysis used for uncovering of
prohibited items in civil aviation. It defines 7 basic high risk indications in the security xX- ray image. It profiles the high
risk indication such one from the the basic factors of the screening procedures and describes reasons, genesis and possible
results depending the high risk indication, which are in the security x- ray image. Depending of the fact high risk indications
the article describes relevant relations of the standardised image interpretation test. It tates that teaching knowledges of highrisk indications should be an integral part of X-Ray operators training. It means that there is a neccessity to change the
legislation frame for performing so called standardised exam of X-Ray operators.
Anotace
Rizikový příznak jako jeden ze základních rizikových faktorů je jednou z příčin selhání detekčních kontrol
prováděných pomocí RTG zařízení. Současné legislativní nastavení přezkušování operátorů není způsobilé hodnotit práci
RTG operátora s rizikovým příznakem. Sdělení charakterizuje a klasifikuje rizikové příznaky při analýze obrazových
výstupů RTG zařízení zejména využívaných k odhalování zakázaných předmětů v civilním letectví. Definuje 7 základních
rizikových příznaků v obrazovém výstupu RTG zařízení. Profiluje rizikový příznak jako jeden ze základních rizikových
faktorů práce RTG operátora a popisuje příčiny, způsoby vzniku a možné důsledky přítomnosti rizikového příznaku
v obrazovém výstupu RTG zařízení. V návaznosti na existenci rizikových příznaků sdělení dále popisuje relevantní
souvislosti vztahující se ke standardizované zkoušce vyhodnocování snímků. Konstatuje, že výuka znalostí rizikových
příznaků musí být nedílnou součástí výcviku a hodnocení RTG operátorů. To znamená, že je potřebné změnit legislativní
rámec pro provádění tzv. standardizovaných zkoušek RTG operátorů tak, aby výsledek zkoušky reflektoval práci operátora
s rizikvým příznakem.
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FORENZNÍ BALISTIKA: RANIVÝ POTENCIÁL ODRAŽENÝCH STŘEL
A JEHO HODNOCENÍ
FORENSIC BALLISTIC: WOUNDING POTENTIAL OF A RICOCHET PROJECTILE
AND THE QUANTIFIED EVALUTION
Ludvík Juříček1, Olga Vojtěchovská2

Abstract
The authors analyse the ricochet bullet effect on biological model of swine leg. The experiment simulates the real
professional Slovak police action using the ammunition of 9 mm (type 82) in the municipal city zones. The results reveal the
high ricochet bullet wound potential. The numeric model of the ballistics simulation points out the theory of the ricochet
bullet terminal effect and the correlation of the terminal effects and the distance between ballistic barrier and wounded
person. The evaluation of conclusions contribute to understanding the ricochet bullet wound effects and the principles of
special forces ammunition selection for use in municipal city zones with lower risk of the other person gunshot injury.
Anotace
Autoři analyzují účinek odraženého projektilu konkrétní ráže a výrobního provedení na člověka nacházejícího se
v blízkosti posuzované střelby. Zájem autorů předloženého příspěvku byl vyvolán konkrétním případem střelby v Bratislave
- Devínskej Novej Vsi z roku 2010, kdy bylo nutné odpovědět na otázku, zda mohlo dojít působením projektilu vystřeleného
z palné zbraně příslušníkem ozbrojených bezpečnostních sborů (OBS) ke střelnému poranění nezúčastněné civilní osoby.
Ještě před vlastní experimentální střelbou na biologický fyzikální model byla autory řešena předexperimentální numerická
simulace. V této úloze byl reálný cíl nahrazen syntetickou substitucí živé tkáně (20 % roztok balistické želatiny), na němž
byly predikovány okamžité rychlosti pronikající MRS při různých hloubkách vniku. Použitý matematický model simuluje
a vhodně doplňuje teoretická východiska balistiky odražených střel a ukazuje konkrétní závislost účinku projektilu na
vzdálenosti mezi odraznou tuhou plochou a potenciálně zraněnou osobou.
Vlastní terminálně balistický experiment simuluje reálné použití služební zbraně s definovaným střelivem
pistolového náboje ráže 9 mm vz. 82 příslušníkem Policajného zboru SR v podmínkách zastavěné městské aglomerace.
Jednalo se o balistický experiment se sérií výstřelů z krátké kulové zbraně (KKZ) s náhodným zásahem stěny panelového
domu, nebo horizontální pevné plochy (živicový povrch vozovky) s následným očekávaným odrazem „homogenního“
projektilu. Dosažené výsledky ukazují na řadu zvláštností v chování odražené střely od tuhé překážky s výrazně zvýšeným
ranivým účinkem odraženého projektilu.
Vyhodnocení výsledků provedených střeleckých experimentů, doplněných o střelbu širším sortimentem střel
pistolových (revolverových) nábojů ráže 9 mm Luger (resp. 38 Special) a použitím dalšího materiálu odrazné plochy
(dřevotřísková deska) přispívá k porozumění účinků odražených projektilů a vymezuje možnosti výběru vhodnějšího střeliva
při služebních zásazích příslušníků OBS v zastavěných městských aglomeracích s možností poranění nezúčastněných osob.
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BEZPEČNOST „SMART CITIES“
SMART CITIES SAFETY
Jan Procházka, Dana Procházková1

Abstract
Předložená práce na základě konceptu řízení integrální bezpečnosti systému systémů doplňuje návrhy souboru
opatření do současně moderního konceptu SMART CITIES tak, aby komunity založené na konceptu SMART CITIES byly
bezpečné komunity, které zajistí bezpečí a rozvoj svým občanům za podmínek normálních, abnormálních i kritických, jež
jsou důsledkem dynamického vývoje světa a lidských chyb při řízení chování lidské společnosti v komunitě.
Anotace
Lidé všude na světě od historických dob chtějí žít v dostatečně bezpečném životním prostoru s možností rozvoje,
což znamená, že musí vědomě řídit chování lidské společnosti tak, aby výsledkem byly bezpečné komunity, bezpečné
oblasti, bezpečná místa atd. Jelikož lidské potřeby, zájmy a přání se naplňují hmotnými i nehmotnými statky, které mají
užitnou hodnotu, tak lidé musí cíleně budovat svá sídla (komunity) jako bezpečné lidské systémy, což znamená, že musí
pečovat o: veřejná aktiva; vztahy i toky mezi aktivy; vztahy i toky s okolím; a hlavně neohrožovat své okolí ani při svých
kritických podmínkách.
Nástroje lidí pro zajištění daného cíle jsou: řízení; vzdělávání; legislativa, standardy a normy; plány; materiální,
technické a finanční zázemí; a vycvičený personál pro plnění úkolů na úrovni technické, organizační i funkční, taktické; a
strategické. Proces vytváření bezpečné komunity (lidského systému) je založen ve strategickém plánu rozvoje dané komunity
(objektu, města, území, státu). Předmětný proces začal ve vyspělých zemích v 90. letech minulého století. Z odborného
hlediska je strategický plán de facto plán řízení bezpečnosti komunity, který zajišťuje bezpečí a rozvoj lidí v komunitě dnes i
v časech příštích při zvážení všech možných zdrojů pohrom. Jeho koncept vychází ze systémového pojetí reality a respektuje
veřejný zájem. Předložená práce se soustřeďuje na koncept komunit budovaných jako SMART CITIES (inteligentní města) a
vytváří nástroje pro zajištění jejich bezpečnosti. Kritickým posouzením stávající situace ukazuje, že řízení SMART CITIES
musí zvažovat: přírodní pohromy a technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému; teroristické útoky, kriminální činy
nebo válku; technologické havárie (tzv. vnitřní) kritických prvků, vazeb a toků v systému. Je nutno zvážit vady materiálu v
zařízeních, stárnutí materiálů v zařízeních, nedostatečnou údržbu zařízení apod.; chyby nebo selhání řídícího systému; lidské
chyby, a to speciálně příčiny organizačních havárií jako špatná rozhodnutí řídících pracovníků a špatné způsoby řízení.
Především je nutno zvažovat selhání smart technologií a mít připraveny postupy na jejich překonání a obnovu způsobem,
který nevyvolá kritické dopady na veřejná aktiva, jejichž důsledkem jsou velké ztráty na lidských životech a lidském zdraví,
anebo neschopnost stabilizovat situaci a provést obnovu. Na základě koncepce integrální bezpečnosti je zpracován procesní
model pro řízení bezpečnosti SMART CITIES, obrázek 1.

Obr. 1
Model pro řízení bezpečnosti SMART CITIES: sedm bloků procesů důležitých pro bezpečnost SMART CITIES;
tečkovaná čára – zpětná vazba 1; čerchovaná čára – zpětná vazba 2; čárkovaná čára – zpětná vazba 3; plná čára – zpětná
vazba 4.
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SELHÁNÍ DODÁVEK PITNÉ VODY
DRINKING WATER SUPPLY FAILURE
Jan Procházka, Linda Vašatová1

Abstract
Drinking water supply system is one of most critical infrastructure. Interdependencies of water supply system with
another critical infrastructure and another protected asset determine water supply system failure as possible critical disasters.
Crisis management for critical situation, caused by water supply failure, has to been prepared. Article deal with drinking
water supply systems connection to another infrastructures and network topology during the normal operation. Small
disruptions of water supply are common effect with various causes. Article mentions several possible causes from different
type of source. Article considers theoretical drinking water supply network which is based on data for existing network. Two
different case study are taking into account and relevant impacts are determined by the What, If analysis.
Anotace
Život a zdraví lidí závisí na veřejných aktivech, do kterých patří i kritická infrastruktura. Síť zásobování pitnou
vodou je jednou ze základních infrastruktur, které patří do kritické infrastruktury ve všech vyspělých zemích. Pojem kritická
infrastruktura je v české legislativě zavedena zákonem č. 240/200 Sb. a popsána nařízením vlády č. 432/2010 Sb. Předložený
článek se zabývá technickým pohledem, kdy kritickou infrastrukturu bereme jako soubor prvků, vazeb a toků, kde prvky
mohou být liniové a bodové stavby, procesy nebo řízení. Soubor všech částí a jejich závislostí pak poskytuje určitou službu,
nutnou pro fungování až přežití lidského systému.
Při zvládání rizik a řízení bezpečnosti kritické infrastruktury i jednotlivých infrastruktur si musíme především
uvědomit úzkou propojenost jednotlivých systémů, které infrastruktury tvoří a které znázorňujeme modely „systémy
systémů“. Vyřazení jednoho systému, jedné infrastruktury pak má dříve nebo později negativní vliv na fungování ostatních
infrastruktur, které tvoří kritickou infrastrukturu. Kritičnost některých infrastruktur je pak tak vysoká, že jejich vyřazení
znamená rychlé narušení a vyřazení dalších služeb i těch kritických. U infrastruktur s velmi vysokou kritičností je pak nutná
především rychlá odezva v dostačujícím měřítku.
Z uvedených důvodů jsou selhání některých infrastruktur zařazeny do kategorie kritických pohrom, pro které je
nezbytné mít připravenou odezvu na úrovni krizového řízení. Jak článek napovídá, jednou z takových infrastruktur je i
infrastruktura zajišťující dodávku pitné vody. Zabývat se proto budeme příčinami selhání dodávek pitné vody, možnými
dopady a podmínkami zvládnutí odpovídající nouzové situace.
Náchylnost infrastruktur k poškození je poměrně vysoká. Existuje mnoho příčin a procesů, které vedou k narušení
sítě. Některým příčinám, například živelním pohromám, nelze zabránit. Hlavním problémem mnoha zemí jsou ale příčiny,
které jsou zcela v rukách veřejné správy a vlastníků vodovodní sítě, a to výstavba a údržba potrubí. Příčiny selhání dodávek
vody můžeme členit různými způsoby. Podle prvků, které jsou narušeny, velikosti dopadů, oblasti vzniku pohromy, či její
charakteristice. Příčiny, členěné podle posledních dvou vyjmenovaných bodů, jsou na základě dat z vybrané oblasti a za
pomoci Išikavova diagramu znázorněné na obrázku 1. Páteří rybí kosti na obrázku 1 je selhání dodávek pitné vody a její
příčiny jsou členěny na 6 různých skupin.
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Obr. 1 Išikavův diagram pro selhání dodávek pitné vody.
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ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST ÚZEMÍ A KRITICKÝCH
OBJEKTŮ
MANAGEMENT OF RISKS DIRECTED TO SAFETY OF TERRITORY AND CRITICAL
FACILITIES
Dana Procházková1

Abstract
Předložená práce shrnuje všechny známé procesy, které produkují jevy, které jsou zdroji rizik pro lidstvo.
Předmětná rizika přináší škody, ztráty a újmy lidem, a to buď přímo anebo zprostředkovaně přes škody, újmy a ztráty na
veřejných aktivech složitého lidského systému. Pro zajištění existence a rozvoje lidstva je třeba se všemi riziky cíleně
pracovat. Proto práce uvádí poznatky o současném chápání rizik, práci s riziky a o postupech, kterými lidé mají šanci zajistit
pro sebe existenci, bezpečí a rozvoj. Práce se soustřeďuje jednak na lidský systém, tj. území, a na kritické objekty, tj. složité
technologické objekty a infrastruktury, které lidé potřebují pro kvalitní život. Největší rizika jsou spojená s objekty a
infrastrukturami, které jsou složité a obsahují navíc nebezpečné chemické látky.
Anotace
Svět, ve kterém žijeme (označovaný jako lidský systém), se dynamicky vyvíjí, tj. neustále v něm probíhají jisté
procesy, jejichž výsledky jsou jevy, které nazýváme pohromy a které od určité velikosti působí člověku a jeho aktivům ztráty
a škody. Riziko je chápáno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech v konkrétním místě a je
závislé na normativní velikosti konkrétní pohromy a místní zranitelnosti aktiv První část práce tudíž pojednává o zdrojích
rizik a shrnuje poznatky o práci s riziky, druhá pak uvádí způsoby typické pro zajištění bezpečnosti složitých kritických
objektů. Kritické objekty jsou složité technologické objekty a infrastruktury, tj. technologické (nebo přesněji sociotechnologické) systémy, zahrnující budovy a infrastruktury, které jsou nutné pro životy lidí v dnešním světě. Je však
pravdou, že na jedné straně zkvalitňují a usnadňují život lidí, ale na straně druhé ho ohrožují, když dojde k haváriím. Pro
bezpečnost sledovaných objektů je důležitá interoperabilita za podmínek normálních, abnormálních i kritických. V práci jsou
uvedeny:


koncept bezpečného lidského systému, ve kterém je podrobně sledována přijatelnost rizik, povaha rizik a
možnosti jejich ovládání,



zásady a metodické aspekty kvalifikované práce s riziky,



oblasti vyžadující opatření pro zvládnutí rizik primárně ohrožujících lidi,



bezpečnost kritických objektů a koncept používaný pro její zajištění, kde je podrobně sledován postup pro
zajištění bezpečnosti a postup pro zajištění bezpečnosti kritického objektu,



procesní model pro řízení bezpečnosti kritického objektu v čase.

Na základě znalostí a zkušeností pracujeme s riziky tak, abychom zajistili bezpečí a rozvoj lidí. Znalosti ukazují,
že velkou pozornost musíme věnovat chování lidí i lidským opatřením a činnostem a způsobu jejich řízení a provádění,
abychom předcházeli organizačním haváriím. Tím, že se soustředíme jenom na dodržování norem a předpisů zacílených na
spolehlivost našich opatření a činností, tím můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí.
Analýza současné situace ukazuje, že umíme systematicky zvládnout řadu nežádoucích procesů, tj. poruch a
selhání, které dokážeme předem odhalit. Proto musíme připustit, že složité kritické objekty jsou z různých důvodů čas od
času v nestabilním stavu, při kterém se objevují neočekávané škodlivé jevy a kaskády selhání bez zjevné příčiny, tj.
připouštíme nejistoty náhodné i epistemické (znalostní) v jejich chování. Z důvodu zajištění bezpečnosti kritických objektů a
ochrany lidí proto musíme mít k dispozici způsob provedení odezvy pro možné případy, které nelze odhalit
pravděpodobnostními přístupy a budovat pro ně náhradní zdroje vody a energie, specifické systémy odezvy a specifický
výcvik inženýrů a záchranářů.
Je si nutno uvědomit, že v reálném světě při zajišťování bezpečnosti kritických objektů řešíme netriviální
problémy, tj.: je více chráněných aktiv, jejichž cíle jsou v řadě případů konfliktní; aktiva se mění v čase a prostoru; a
prostředí, ve kterém jsou aktiva, tj. lidský systém se dynamický vyvíjí.
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STANOVENÍ VÝŠE ŠKOD NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
VALUATION OF THE ENVIRONMENTAL DAMAGES
Barbora Schüllerová1

Abstract
The issue of determining the amount of environmental damage is currently handled by methods which focus
primarily on the damage to production functions of the damaged biotope they are designed primarily for stationary pollution
sources, and is only marginally solved the issue of transportation. One possible suggestion is to create a unified approach of
determining the amount of the environmental damage, including damage not only on production, but also on the nonproduction functions. The paper introduced the essential findings for solving problems of determining the amount of
environmental damage. Like an important supporting instrument became the method of the risk engineering, which were
implemented in the individual solution steps. The aim is to develop a comprehensive methodology for determining the
amount of environmental damage.
Anotace
Problematika stanovení výše škod na životním prostředí je v současné době řešena metodami, které se zaměřují
především na poškození produkčních funkcí poškozeného biotopu, jsou určeny zejména pro stacionární zdroje znečištění a
pouze okrajově řeší i problematika dopravy. V příspěvku jsou představena podstatná zjištění pro řešení problematiky
stanovení výše škod na životním prostředí. Mezi současné problémy patří zejména absence jednotného přístupu, větší
pozornost a zahrnutí do celkových škod i mimoprodukční funkce ŽP a nutná opatření k jejich nápravě, zohlednění
zranitelnosti ŽP při definici vzniklých škod. Jako významný podpůrný nástroj, který zvyšuje zajištění kvalit výsledků je i
analýza rizika, která je navrhována ve třech fázích procesu (před zahájením – sběr dat a vymezení hodnocené oblasti,
v průběhu – hodnocení zranitelnosti a zařazení škod do kategorií, po ukončení – zpětná kontrola zohlednění všech působících
faktorů a kompletního provedení stanovení výše škod). V příspěvku jsou stručně představeny zmiňované problémy a
způsoby jejich řešení pro vytvoření finální metodologie stanovení výše škod na ŽP.
Recenzoval
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OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PRO DRAŽBU
VALUING PROPERTY FOR AUCTION
Jana Štěpánková1

Abstract
Valuing property, as a basic estimate of the lowest bidding price, is the one of the hotly debated themes in expert
practice. Selling at auction is one of the quickest and most efficient ways of selling property or land.
It gives a high degree of certainty that contracts will be exchanged on the stated day, if the initial price is set
properly. The entire sales process, from instruction to the exchange of contracts, is achieved within a few hours. Sales are
entirely open and transparent and the majority of property types are suitable for selling at auction.
One cruicial factor is to provide accurate, up-to-date valuations. There are hidden risks connected to inaccurately
estimating the value. Although the responsibility of the appraiser seems to be limited, due to the fact that the price is finally
set by the market, it does have recognizable consequences. The valuer is responsible for accurate valuations without
providing misleading information for both sides, the seller and the buyer. The aim of the article is to summarize the problems
connected to this type of valuation.
Anotace
Dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách je veřejné jednání, jehož účelem je přechod
vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných
na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek a při němž na
osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k
předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší
podání.
Ačkoliv se může zdát, že ocenění je z pohledu znalce spojeno s nižší mírou rizika, neboť finální cena je následně
testována přímo trhem, může se jednat pouze o falešné zdání. Znalec je odpovědný za poskytnutí ocenění v odpovídající
kvalitě, aby neuvedl žádnou ze stran v omyl. Jen tak provedené ocenění povede ke správnému nastavení vyvolávací ceny a
správné informovanosti účastníků dražby. Článek si klade za cíl shrnout specifika ocenění pro účely zpracování posudku pro
dražbu.
Článek pojednává o dobrovolných a nedobrovolných dražbách, účastnících dražeb, draženém majetku a
způsobech jeho ocenění. Dotýká se i řešení související daňové otázky.
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ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A INSOLVENČNÍ NÁVRH
BUSINESS FAILURE AND CORPORATE MANAGERIAL RESPONSIBILITY
Jana Štěpánková1

Abstract
Members of statutory bodies, who act responsibly towards their business partners, even if it is their own property,
can not allow a situation to arise where petition for insolvency proceedings is requested by another entity. It is a question
when a statutory body actually know, or could find out with due care that is a corporation of impending bankruptcy. In this
article I came to the conclusion that with the proper prudence and care the statutory body should be always familiar with
financial result of the past months.
New events, interpretations of the law and what is typically used in practice is summarized in this article.
Anotace
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. přinesl od své účinnosti
1.1.2014 celou řadu změn, které se dotýkají odpovědnosti statutárních orgánů ve vztahu k hrozícímu úpadku obchodních
korporací. Nová právní úprava, která postupně přichází do podvědomí české společnosti, přináší právě posílení odpovědnosti
statutárních orgánů a z nich plynoucích negativních konsekvencí pro osoby ve vedení společností při porušení jejich
povinností, které dříve nebyly samozřejmostí. V dané souvislosti je jen otázkou času, než bude uvedená legislativa v praxi
skutečně ustálená a po znalcích bude požadována kalkulace škody z titulu odpovědnosti statutárního orgánu.
Článek shrnuje povinnosti statutárních orgánů a konsekvence z porušení povinností statutárních orgánů a to
z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích i insolvenčního zákona. Podle ustanovení § 62
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsou členové statutárního orgánu povinni vydat prospěch získaný ze
smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět
před právní mocí rozhodnutí o úpadku, za níže uvedených předpokladů:


bylo-li insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníkem



obchodní korporace je v úpadku



vyzve-li je k tomu insolvenční správce



pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí
řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.

Odpovědnost členů statutárních orgánů byla dále posílena ručením členů statutárních orgánů za závazky
společnosti a automatickým vyloučením z budoucího působení ve statutárním orgánu jakékoliv obchodní korporace,
prokáže-li se účast na úpadku podniku dle výše uvedených předpokladů. Zachována zůstává i trestní odpovědnost z titulu
porušování povinnosti při správě cizího majetku a dotčena nejsou ani ustanovení o náhradě škody.
Na základě výše uvedeného se v dnešní době doporučuje členům statutárního orgánu nejen postupovat s péčí
řádného hospodáře, kdy je statutárnímu orgánu uloženo sledovat a dbát o finanční zdraví společnosti, ale taktéž přistoupit ke
smlouvě o výkonu funkce již od počátku opatrně s cílem jednoznačně vymezit kompetence při působení v kolektivním
orgánu a v poslední řadě pak uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.
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PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A MOTIVACE PACHATELE TRESTNÉHO
ČINU PODVODU
PSYCHOLOGY OF PERSONALITY AND MOTIVATION OF THE PERPETRATOR OF
FRAUD
Martin Vyskočil1

Abstract
Forensic psychology is one of the disciplines of applied psychology and deals with the study of behavior and
experience in situations that are subject to legal regulation. Forensic psychology is closely related to criminal law,
criminology, criminalistics etc. Motivation and Personality perpetrators of fraud is one of the phenomena that forensic
psychology examines and tries to influence him.
The paper elaborated upon the issue of fraud and perpetrators of fraud (incl. Insurance fraud) from the perspective
of forensic psychology. This article defines the basic technical terms and provides basic forensic psychological excursion
into the issues of personality and motivation. In other chapters specifics of the typology of fraud perpetrators, perpetrator of
the fraud and the indication of deception.
The aim is to define basic hypotheses and their subsequent confirmation or refutation, and is drawn from foreign
emipirical research and international publications available on the issue and private practice.
Anotace
Forenzní psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie a zabývá se studiem chování a prožívání v
situacích, které podléhají právní regulaci. Forenzní psychologie má blízkou vazbu na trestní právo, kriminalistiku,
kriminologii atd. Motivace a osobnost pachatele podvodu je jedním z jevů, které forenzní psychologie zkoumá a snaží se o
jeho ovlivnění.
V příspěvku je blíže rozpracována problematika podvodu a pachatele podvodu (vč. pojistného podvodu) z
pohledu forenzní psychologie. Tento článek vymezuje základní odborné termíny a obsahuje základní forenzně psychologický
exkurz do problematiky osobnosti a motivace. V dalších kapitolách jsou uvedena specifika typologie pachatele podvodu,
pachatele pojistného podvodu a možnosti indikace podvodného jednání.
Cílem práce je definování základních hypotéz a jejich následné potvrzení či vyvrácení, přičemž je čerpáno ze
zahraničních emipirických výzkumů a mezinárodně dostupných publikací k dané problematice a vlastní praxe. Cílem tohoto
přípěvku bylo komplexní zpracování vybraných tuzemských i zahraničních pramenů včetně vědeckých výzkumů a využití
vlastních zkušeností a znalostí problematiky, za účelem kvalitního shrnutí dostupných informací ke zvolenému tématu Psychologie osobnosti a motivace pachatele trestného činu podvodu a uvedení zjištěných závěrů, doporučení a návrhů,
jejichž realizace by pomohla řešit danou problematiku. Konkrétněji, vymezit vybrané pojmy z trestněprávního,
kriminologického a kriminalistického pohledu, definovat základní psychologické pojmy, vytvořit typologii pachatele
podvodu, diferencovat pachatele pojistného podvodu, představit poznatky k indikaci podvodu a v nepsolední řadě upozornit
na aktuálnost dané problematiky.
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STANOVENIE MINIMÁLNEJ TEPLOTY VZNIETENIA ROZVÍRENÉHO
PRACHU DENDROMASY
DETERMINATION OF THE MINIMUM IGNITION TEMPERATURE OF DENDROMASS
DUST CLOUDS
Igor Wachter, Marek Lipovský, Karol Balog 1

Abstract
The aim of this scientific paper is to analyse the minimum ignition temperature dust clouds. The influence of
dendromass (ash tree, spruce) dust particles size on ignition temperature of dust cloud was evaluated. There were
investigated two fractions of dendromass dust: dust with particles size from 71 to 150 μm and dust with particles size from
150 to 250 μm. It could be used to identify the threats in industrial production and civil engineering. Tests were performed
according to EN 50281-2-1:2002 Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust. This method was used
to determine the minimum ignition temperature of a dust cloud. Minimum ignition temperature of studied dusts were
determined followed: ash tree (71 μm - 150 μm) – temperature - 470 °C, ash tree (150 μm - 250 μm) – 510 °C, spruce (71 μm
- 150 μm) – 460 °C, spruce (150 μm - 250 μm) – 490 °C.
Anotace
Formovanie prachu z dendromasy počas výroby, prepravy a používania môže vytvoriť výbušnú a horľavú
atmosféru. Preto bola vykonaná experimentálna práca na získanie minimálnych iniciačných teplôt vznietenia rozvíreného
prachu. Pomocou stanovenia teploty vznietenia daného prachu zo vzoriek, je možné posúdiť nebezpečenstvo požiaru
a potenciálneho výbuchu. Teplotu vznietenia rozvíreného prachu významne ovplyvňuje vlhkosť a veľkosti častíc prachu.
Minimálna teplota vznietenia pre skúšobné vzorky bola:

jaseň štíhly - 470 °C (veľkosť častíc 71 μm - 150 μm, tlak rozvírovacieho vzduchu 20 kPa, navážka
vzorky 0,5 g),

jaseň štíhly - 510 °C (veľkosť častíc 150 μm - 250 μm, tlak rozvírovacieho vzduchu 50 kPa, návažka
vzorky 0,5 g)

smrek obyčajný bola - 460 °C (veľkosť častíc 71 μm - 150 μm, tlak rozvírovacieho vzduchu 20 kPa,
návažka vzorky 0,5 g),

smrek obyčajný - 490 °C (veľkosť častíc 150 μm - 250 μm, tlak rozvírovacieho vzduchu 20 kPa,
návažka vzorky 0,3 g.
Výsledky merania poukázali, že minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu závisí od množstva rozvíreného
prachu v atmosfére a možnosti dosiahnutia medze horľavosti a tlaku tlaku akým je dané množstvo prachu rozvírené. Táto
problematika si vyžaduje veľkú pozornosť, pretože je dôležité rozvíjať preventívne opatrenia požiarnej ochrany.
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