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1  ÚVOD 

Se zvýšeným rozvojem stavebnictví a používáním nových stavebních materiálů a konstrukčních 
systémů vzrůstá i možnost vzniku nejrůznějších závad a poruch na stavbách. Současný trend ve 
stavebnictví udává zvýšené tempo výstavby v návaznosti na požadavky developera (investora), konečných 
uživatelů i celého finančního trhu. Tento tlak na zhotovitele staveb v souvislosti s finanční náročností a 
konkurenceschopností také bohužel zákonitě snižuje jakost výstavby. Pracovníci na stavbách nejsou 
v mnoha případech kvalifikovaní, pracovní postupy jsou velmi často neodborné, nejsou dodržována 
základní pravidla výstavby, stavební konstrukce nejsou při jednotlivých krocích výstavby dostatečně vyzrálé 
atd. Mnohé stavby tak již okamžitě po dokončení výstavby vykazují závažné vady a poruchy a někdy také 
opotřebení. 

Problematika soudního znalectví zahrnuje velmi široké a různorodé spektrum oblastí, pro které se 
jednotlivé znalecké posudky zpracovávají. Z tohoto důvodu jsou související platné právní předpisy velmi 
obecné, nezahrnují podrobné metodologické postupy pro analýzu zjišťovaných skutečností, ani detailnější 
požadavky na zpracování znaleckých posudků. Znalecké postupy pro dílčí odvětví nebo jejich části nejsou 
v platné legislativě podrobněji standardizovány ani harmonizovány. Disertační práce je zaměřena na 
vytvoření metodického postupu pro zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady a poruchy v oblasti 
novostaveb bytových jednotek. Tato oblast se v posledním období stává poměrně frekventovanou z důvodu 
vzrůstající poptávky na bydlení. Avšak ne všechny předávané bytové jednotky splňují požadavky a 
očekávání zákazníka. Výsledkem je mnohdy reklamační řízení, související s vyskytujícími se vadami a 
poruchami. Oprávněnost reklamovaných či vytýkaných vad se často prokazuje znaleckým posudkem, 
zpracovaným specialistou v oblasti stavebnictví.  

 

2  METODICKÝ POSTUP PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ 
VAD A PORUCH NOVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Postupy pro zpracování znaleckého posudku jsou popsány v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících ve znění pozdějších předpisů [1] a ve vyhlášce č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 
a tlumočnících v platném znění [4]. Zde uvedené pokyny jsou však velice obecné, aby umožňovaly 
zpracování znaleckých posudků v celé škále odborných oblastí. Poskytují pouze velice všeobecný návod 
pro zpracování znaleckého posudku z hlediska jeho obsahu, ale už neřeší postupy a metodiky při 
zpracování znaleckých posudků pro konkrétní užší znaleckou oblast. 

 

2.1 PRVOTNÍ PODKLADY OD ZADAVATELE POSUDKU 

Před započetím veškerých činností, vedoucích ke zpracování znaleckého posudku o zjištění a 
posouzení vad a poruch nových bytových jednotek je nutné získat následující podklady od zadavatele 
posudku: 
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• zadání obsahu a účelu posudku, 

• nabývací titul (kupní smlouva), 

• projektová dokumentace včetně všech změn, 

• doklady o standardním provedení jednotky, doklady o klientských změnách, 

• prohlášení vlastníka se specifikací jednotlivých prostor bytu a vybavení, náležícího k jednotce, 

• revizní a kontrolní zprávy pro zabudovaná zařízení, na které se tento požadavek vztahuje, 

• atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, 

• protokoly o provedených  revizích a zkouškách, 

• manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu, 

• případně fotodokumentace vad specifikovaných objednatelem. 

 

2.2 ANALÝZA PODKLAD Ů A PŘÍPRAVA NA ŠETŘENÍ NA MÍST Ě 
SAMÉM 

Před provedením šetření na místě samém je nutné provést následující kroky: 

• zjištění úplnosti a dostatečnosti podkladů pro zpracování znaleckého posudku, v případě potřeby 
zajištění jejich doplnění, 

• specifikace předpokládaných typů vad, 

• zjištění požadavků na provedení uvedených ve smlouvě, projektové dokumentaci, případně dalších 
dokumentech, 

• analýza předpokládaných typů vad z hlediska kontrolních postupů, uvedených v příslušných 
normách a předpisech, 

• výběr kontrolních a měřících zařízení, která splňují požadavky zákona o metrologii a souvisejících 
předpisů, 

• příprava záznamu pro šetření na místě samém – viz. Záznam o nálezu v příloze č. 1 disertační 
práce. 
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2.3 ŠETŘENÍ NA MÍST Ě SAMÉM 

Šetření na místě samém se zpravidla provádí za účasti soudního znalce, objednatele a případně 
zástupce dodavatele/prodejce bytové jednotky nebo zhotovitele stavby. V případě zpracování znaleckého 
posudku pro soudní řízení se šetření účastní také strany soudního sporu a jejich právní zástupci. 

Při šetření na místě samém se zjišťují následující skutečnosti: 

• kontrola dokončenosti prací a jejich kompletnosti, 

• kontrola dodržení požadavků projektové dokumentace, kontrola provedení požadovaných 
klientských změn, 

• kontrola kvality provedení omítek, obkladů a dlažby, podlah, podhledů,  

• kontrola stavu a funkčnosti oken a balkónových dveří včetně jejich příslušenství a parapetů, dveří 
včetně jejich příslušenství a zárubní, zařizovacích předmětů, ostatních prvků a konstrukcí. 

Záznamy výsledků z šetření na místě samém je vhodné zaznamenávat do Záznamu o nálezu, 
který slouží jako podklad pro zpracování kapitoly nález ve znaleckém posudku. Záznam o nálezu byl 
zpracován v návaznosti na osobní zkušenosti a požadavky na provádění šetření na místě samém v praxi. 
Na prvním listě Záznamu jsou nejprve uvedeny základní informace o bytové jednotce. Následuje tabulka 
pro soupis zjištěných vad a poruch jednotlivých konstrukčních částí nebo prvků s odkazem na označení 
fotodokumentace vady či poruchy, označení odebraného vzorku a souvislost s požadavkem projektové 
dokumentace, ČSN nebo technického listu. Každý z listů Záznamu je vyhrazen pro jednu typickou místnost 
bytové jednotky. Zjištěný stav je vhodné do Záznamu pro každou z místností doplnit náčrtkem, kde je 
možné číselným odkazem zaznamenat zjištěné vady nebo poruchy či odebrané vzorky v rámci polohy 
v dané místnosti pro jejich snadnější identifikaci. V případě vad a poruch může dále jejich zakreslení do 
náčrtu místnosti umožnit následnou kontrolu jejich odstranění.  

2.3.1 Kontrola dokončení a kompletnosti prací 

Provádí se vizuální kontrola dokončených prací a kompletnosti zařizovacích předmětů ve vztahu 
k požadavkům uvedeným ve smlouvě, projektové dokumentaci a klientských změnách. Zjištěné odlišnosti 
se zaznamenávají do Záznamu o nálezu. 

2.3.2 Kontrola dodržení požadavků projektové dokumentace 

Vizuálně se zjišťuje, zda zabudované dveře, okna, podlahové krytiny, povrchové úpravy stěn a 
stropů, zařizovací předměty a další části stavby jsou v souladu se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci, popř. standardech projektu. Měřením se zjišťují základní rozměry místností a jejich soulad 
s projektovou dokumentací (postup měření dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: pozemní objekty [42]). Měřením se zjišťují rozměry zabudovaných oken a dveří 
a jejich soulad s požadavky projektové dokumentace. Měřením se dále zjišťuje soulad osazení 
zařizovacích předmětů s požadavky projektové dokumentace, s požadavky ČSN nebo technických listů 
výrobce (v případě, že tyto požadavky nejsou uvedeny ani v projektové dokumentaci ani v ČSN). 
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2.3.3 Kontrola provedení požadovaných klientských změn 

Vizuálně se zjišťuje, zda zabudované dveře, okna, podlahové krytiny, povrchové úpravy stěn a 
stropů, zařizovací předměty, atd. jsou v souladu se specifikací uvedenou v listech klientských změn. Jedná 
se především o použitý materiál a typ. Měřením se zjišťují provedení požadovaných klientských 
dispozičních změn (postup měření dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: pozemní objekty [42] a přípustné odchylky rozměrů dle ČSN 73 0212 Přesnost 
geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. [41]). 

2.3.4 Kontrola kvality provedení omítek 

Zjišťují se následující parametry: provedení, struktura a barevnost povrchu, tloušťka vrstvy, místní 
rovinnost, provedení hran, koutů, styků omítek a napojení, přídržnost omítky, narušení omítky, trhliny 
v omítce. 

2.3.5 Kontrola kvality provedení obkladů a dlažby 

Zjišťují se následující parametry: osazení prvků, jejich napojení, přilnutí k podkladu, místní 
rovinnost, spád, průběh a střih spár, struktura a barevnost povrchu,  poškození jednotlivých prvků, otvory 
v obkladech a jejich krytí. 

2.3.6 Kontrola kvality provedení podlah 

Zjišťují se následující parametry: osazení prvků, jejich napojení, místní rovinnost, spád, 
vodorovnost, struktura a barevnost povrchu, poškození jednotlivých prvků, dělící spáry a přechody. 

2.3.7 Kontrola kvality provedení podhledů 

Zjišťují se následující parametry: pevnost ukotvení konstrukčního nosného systému, osazení prvků, 
jejich napojení, místní rovinnost, vlnitost, struktura a barevnost povrchu, poškození jednotlivých prvků, styk 
s vodorovnými i svislými konstrukcemi, přístup k zakrytým rozvodům. 

2.3.8 Kontrola stavu a funkčnosti oken a balkónových dveří včetně jejich 
příslušenství a parapetů 

Zjišťují se následující parametry: osazení, funkčnost, rozměry, pravoúhlost, svislost, provedení 
těsnění, zasklení, výplně a kování, struktura a barevnost povrchu, poškození jednotlivých částí. 

2.3.9 Kontrola stavu a funkčnosti dveří včetně jejich příslušenství a zárubní 

Zjišťují se následující parametry: osazení, funkčnost, rozměry, pravoúhlost, svislost, provedení 
těsnění, zasklení a kování, struktura a barevnost povrchu – rámů, výplní, skla i zárubní, poškození 
jednotlivých částí. 

2.3.10 Kontrola stavu a funkčnosti zařizovacích předmětů 

Zjišťují se následující parametry: osazení, funkčnost jednotlivých částí, těsnost odpadů, struktura 
povrchu, utěsnění spár, vzdálenost ke svislé stěně, poškození jednotlivých částí, kontrola vodovodních 
baterií, funkčnost přívodu vody. 
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2.3.11 Kontrola stavu a funkčnosti ostatních prvků a konstrukcí  

Zjišťují se následující parametry: funkčnost koncových prvků vzduchotechniky, funkčnost 
koncových prvků elektrorozvodů, kontrola jističů, funkčnost a osazení prvků pro vytápění jednotky, kontrola 
čistoty instalačních šachet a měřících přístrojů, kontrola zábradlí na balkónech/terasách. 

2.3.12 Zkoušky pro ověření parametrů materiálů a konstrukcí 

V rámci šetření na místě samém se pro exaktní ověření vlastností použitých materiálů a vad 
v konstrukci využívají zkušební metody, které umožňují zjistit vybrané parametry materiálů nebo vyskytující 
se vady. K tomuto účelu se používají postupy kodifikované v českých technických normách nebo v praxi 
ověřené moderní diagnostické metody.  Konkrétně se jedná o: 

• stanovení vlhkosti materiálu nebo konstrukce (omítky, zdivo, podlahové krytiny, atd.) – užívají se 
přístroje pro nedestruktivní zjišťování vlhkosti materiálů (pro exaktní stanovení vlhkosti je třeba 
naměřené hodnoty upřesnit na základě zkoušek gravimetrickou metodou na omezeném počtu 
odebraných vzorků), 

• stanovení přilnavosti resp. přídržnosti materiálů k podkladu (omítky, nátěry, obklady, dlažby) – 
používají se kalibrované odtrhové přístroje s odpovídajícím průměrem zkušebního terče a 
odpovídajícím rozsahem síly, 

• zjištění tepelných mostů – využívá se termovizní diagnostika. 

Má-li znalec k dispozici odpovídající technické vybavení, může některé zkoušky provádět sám, 
nebo jsou řešeny formou subdodávky u specializovaných laboratoří a ústavů. Z laboratoří jsou preferovány 
ty, které mají uvedenou činnost akreditovanou. Některé zkoušky materiálů a výrobků není možné provádět 
přímo na místě samém, ale provádí se na odebraných vzorcích ve specializovaných laboratořích. K tomuto 
jsou využívány následující moderní zkušební metody: rentgenová difrakční analýza (kvalitativní stanovení 
složek materiálů, identifikace materiálů), diferenciální termická analýza (kvalitativní a kvantitativní stanovení 
složek materiálů, identifikace materiálů), infračervená spektroskopie (identifikace materiálů), 
elektrochemické metody (stanovení pH) nebo chemická analýza (kvalitativní a kvantitativní stanovení 
složek materiálů, identifikace materiálů). 

2.3.13 Odběry vzorků a zkoušky 

Základní postupy pro odběr vzorků: 

• výběr míst pro odběr vzorků, jejich zakreslení do nákresu vyšetřované části konstrukce v protokolu 
Záznamu o nálezu a příp. fotodokumentace místa odběru vzorků, 

• vlastní odběr se provádí pomocí ručního nebo mechanického nářadí tak, aby nedošlo k ovlivnění 
vlastností odebíraných vzorků materiálu či poškození výrobku, 

• jednoznačné označení odebraných vzorků a vyhotovení identifikačního listu vzorků, který minimálně 
obsahuje: datum odběru vzorku, identifikace osoby provádějící odběr, označení odebraného vzorku, 

místo odběru, stručný popis vzorku, event. fotodokumentace vzorku. 
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• uložení do přepravního obalu včetně identifikačního označení obalu. Přepravní obal je třeba volit 
tak, aby nedošlo k ovlivnění vlastností odebraných vzorků či poškození odebraného výrobku. 

• k odebraným vzorkům se vyhotoví průvodní list, jenž je přílohou objednávky pro zkušební laboratoř. 
Měl by obsahovat alespoň tyto údaje: identifikace zkušební laboratoře, datum odběru vzorku, 
identifikace objednatele, označení odebraných vzorků (i počet kusů), požadované zkoušky, datum 
předání do laboratoře, identifikace a podpis přebírajícího pracovníka laboratoře. 

Měření, na něž jsou uvedeny odkazy v kapitolách 7.3.1 až 7.3.12, se provádí postupy uvedenými 
v příslušných českých technických normách, které jsou podrobně uvedeny v kapitole č. 6 disertační práce, 
případně v metodickém postupu zpracovaném pro danou zkušební metodu. 

V průběhu technické prohlídky na místě samém je vhodné pořizovat fotodokumentaci zjištěných 
skutečností pro jejich možnou pozdější prokazatelnost a přezkoumání.  

 

2.4 POSOUZENÍ ZJIŠTĚNÝCH VAD 

Pro posouzení zjištěných vad jsou využívána kritéria, která jsou specifikována v následujících 
dokumentech: 

• projektová dokumentace (v případě, že není v rozporu s českými technickými normami, právními 
předpisy, případně technologickými listy výrobce), 

• české technické normy (které specifikují konkrétní požadavky na jednotlivé části stavby, použité 
materiály a zařizovací předměty; mimo jiné se jedná i o přípustné odchylky, které zpravidla 
v projektové dokumentaci nejsou konkretizovány, i když některé normy toto připouští). V případě, že 
souběžně s ČSN platí pro provádění národní česká norma nebo evropská norma, a v podkladech 
pro zpracování posudku není jednoznačně uvedeno, která norma má být použita, a ani v žádném 
právním předpisu není toto stanoveno, pro posouzení se použije technická norma, která uvádí 
pravidla blíže specifikovaná pro technickou praxi. 

• právní předpisy (jenž specifikují požadavky na stavby nebo jejich části), 

• technické listy výrobce (které upřesňují některé požadavky na provedení a použití daného 
produktu),  

• technologické postupy (které specifikují konkrétní způsoby aplikace daného produktu). 

Při posuzování je třeba vycházet z výše uvedených dokumentů, platných v době zahájení realizace 
díla. Toto je nutné především z toho důvodu, že v dokumentech v pozdějším znění mohou být odlišné 
požadavky, které nemohly být zohledněny při projektování a realizaci posuzovaného díla. 

Záznam o nálezu při šetření na místě samém a praktická aplikace navržené metodiky jsou uvedeny 
v přílohách disertační práce. 
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3  ZÁVĚR 

V disertační práci byly analyzovány postupy pro zpracování znaleckých posudků se zaměřením na 
vady staveb. Z analýzy vyplynulo, že je problematické zpracovat univerzální postup pro všechny typy vad a 
poruch staveb, protože jak stavební konstrukce tak i vyskytující se vady jsou velice různorodé. Proto byla 
disertační práce zaměřena pouze na vybranou část stavebních objektů, konkrétně novostavby bytových 
jednotek.  

Na základě provedených analýz byla navržena metodika pro posuzování vad a poruch novostaveb 
bytových jednotek, která je členěna do čtyř základních částí: prvotní podklady od zadavatele posudku, 
analýza podkladů a příprava na šetření na místě samém, šetření na místě samém a posouzení zjištěných 
vad. Při posuzování zjištěných vad se vychází z požadavků uvedených v projektové dokumentaci, 
technických normách, právních předpisech a případně v technické dokumentaci výrobce. Je zde uveden 
postup rozhodování pro využití  výše uvedených dokumentů při posouzení vady. Toto je důležité zejména 
ve vztahu k technickým normám, jelikož v současné době existuje určitý souběh národních a evropských 
technických norem, které byly převzaty do národního systému technických norem.  

Navržená metodika, včetně postupu a záznamu o sběru dat při šetření na místě samém, byla 
prakticky ověřena a byla prokázána její využitelnost v praxi. Přínosem práce je, že obecná pravidla a 
poznatky pro posuzování vad a poruch stavebních konstrukcí byly konkretizovány, upřesněny a dány do 
souvislostí formou standardizovaného postupu pro oblast novostaveb bytových jednotek. Za praktický 
přínos lze považovat navrženou metodiku pro posuzování vad a poruch bytových jednotek v novostavbách. 
Disertační práce splnila stanovený cíl a je přínosem pro oblast standardizace a harmonizace znaleckých 
postupů při analýze vad a poruch stavebních konstrukcí, v daném případě v oblasti posuzování vad a 
poruch novostaveb bytových jednotek. 
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6  ABSTRAKT 

Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví včetně 
požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro které se znalecké posudky 
zpracovávají, velmi obecné, nemohou podrobněji standardizovat a harmonizovat znalecké postupy pro 
jednotlivá odvětví nebo jejich části. Disertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro 
zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady a poruchy v oblasti novostaveb bytových jednotek.  

Legal rules and regulations, which are engaged in forensic engineering including expert evidence’s 
requirements, are because of the difference of this sphere very universal and common. Due to this 
situation, legal orders and regulations can not standardize and harmonize expert procedures for particular 
branches or their specific parts. The Dissertation thesis is focused on a elaboration of the methodology 
procedure for expert evidence’s elaborations, which analyze defects and imperfections in new-built flats. 


